
يېڭى ئىشىنىدىغانالر ئۈچۈن 
ئاددى ھهقىقهت 

سۇئالالر ۋە جاۋاپالر 

ئىككىنچى نهشىر 

2.نهشىر 

كىرىش سۆز 

كۆپ يىلالر داۋامىدا، خۇدانىڭ بهندىلىرى 
ئۇالرغا ئهڭ مۇھىم ھهقىقهتلهرنى، يېڭى 

ئىشهنگهنلهرگه تهلىم بېرىشىغا ياردەم بېرىش 
ئۈچۈن  سوئالالر ۋە جاۋاپالر توپالمىدىن 
پايدىلىنىشتى. بۇ كىتاپ ئهيساغا يېڭى 
ئهگهشكۈچىلهرگه مۇھىم ھهقىقهتلهرنى 

بېغىشاليدۇ. 



بۇ كىتاپ 144 سوئال ۋە جاۋاپالردىن تهركىپ 
تاپقان بولۇپ، ھهر بىر سۇئالغا ئايرىم جاۋاپ 

بېرىلگهن. ھهربىر جاۋاپقا ئىنجىلدىن تالالنمىالر 
بار. ھهر ئىنجىل تالالنمىالرى كىتاپ نامىدىن 

ئىبارەت، مهسىلهن: ئالهمنىڭ يارىتىلىشى.  

كىتاپ نامىدىن كېيىن تالالنما تېپلغان قىسم  
كېلىدۇ-مهسىلهن: 2 قىسم. ئۇنىڭدىن كېيىن 

تالالنما  تېپىلغان يهردە بولغان ئايهتلهر 
كېلىدۇ-مهسىلهن: 3- ئايهت. شۇنداق قىلىپ، 
ئالهمنىڭ يارىتىلىشى ئىككىنچى باپ ئۈچىنچى 

ئايهتته مۇنداق ئىپادىلىنىدۇ: ئالهمنىڭ 
يارىتىلىشى 2:3. 

 www.clearandsimplemedia.org  

تهرىپىدىن ماسالشما: 

بۇ كىتابنىڭ ئىلېكترون نهشرىنى ئىزدەپ تېپىش 
ئۇچۇن: 

www.asimpleword.org 



www.christian-translation.com  

تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىندى: 

مهلۇم جاۋاپالر جۈمله پارچىلىرىدىن ئىبارەت-
مهسىلهن:س.4  

بىرىنچى قىسم 

خۇدا ۋە بهندە 

سۇئالالر 1 دىن 26 گىچه 

ئىككىنچى قىسم 

گۇناھ* ۋە قانۇن* 

سۇئالالر 27 دىن 62 گىچها 

ئۈچىنچى قىسىم  



مهسىھ ۋە قۇتقۇزۇلۇش 
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تۆتىنچى قىسم 

روھ ۋەئبادەت 

سوالالر 91 دىن 117 گىچه 

بهشىنچى قىسم 

دۇئاۋەئۈمۈد 

سوئالالر 118 دىن 144 گىچه 

بۇبهلگىنى(يۇلتۇز بهلگىسى)* كۆرگهندە، بۇ سىزگه 
شۇ سۆزنىڭ چۈشهندۈرىلىشىنى  كىتاپنىڭ سۆز تىما 

قىسىمىدا كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

بىرىنچى قىسىم 

خۇدا ۋە ئۇ نىڭ بهندىسى 



سوئالالر 1 دىن 26 گىچه 

1.سۇئال سىزنى كىم ياراتتى؟ 

ا.  مېنى خۇدا ياراتتى. 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى1:26-27؛ ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 2:7؛ ھهزرىتى ئهسا 
ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى 17:26 

2.س: خۇدا يهنه نېمىلهرنى ياراتتى؟ 

ا. خۇدا ھهممه نهرسىنى ياراتتى. 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 1:31؛ زەبۇر 33:6-9؛ كولوسىلىقالرغا 17-1:16 

3.س: خۇدا نېمه مهقسهت بىلهن سىزنى ۋە ھهممه نهرسىنى ياراتتى؟ 

ا. خۇدا ئۆزىنىڭ شان-شهرىپى* ئۈچۈن مېنى ۋە ھهممه نهرسىنى 
ياراتتى. 

زەبۇر 19:1؛ يهشايا؛ 1 كورىنتلىقالرغا 10:31 

.4.س: خۇدانى قانداق ئۇلۇغاليسىلهر*؟ 

ا. ئۇنى سۆيۈپ، ئۇنىڭغا ئىشىنىش ئارقىلىق  خۇدا ئۇلۇغلىنىدۇ. ۋە ئۇ 
ماڭا بۇيرۇغانلىرىغا ئىتائهت قىلىش ئارقىلىقمۇ  خۇدا ئۇلۇغلىنىدۇ. 

مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 5:3 

س.5.  نىمه ئۈچۈن خۇدانى ئۇلۇغالش* كېرەك؟ 

ا. چۈنكى ئۇ مېنى ياراتتى ۋە ماڭا غهمخورلۇق قىلدى . 

زەبۇر 145:9؛ 1 پېترۇس 5:7؛ ۋەھىيلهر 4:11 

6.س: قانچه خۇدا بار؟ 

ا. پهقهت بىرال خۇدا بار. 



قانۇننىڭ تهكرارى 6:4؛ يهشايا 45:5؛ يهرەمىيا 10:10 

7.س: خۇدا قانچه بىرلىك ؟ 

ا. خۇدا ئۈچنىڭ بىرلىكدىدۇر . 

مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 3:16-17؛ يۇھاننا بايان قىلغان خۇش 
خهۋەر 5:23؛ يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 10:30؛ يۇھاننا بايان 

قىلغان خۇش خهۋەر 15:26 

  8.س:  ئۇالر كىملهر؟ 

ا. ئاتا، ئوغۇل ۋە مۇقهددەس روھ*. 

  1 ;13:14 كورىنتلىقالرغا 2 ;28:19 مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 1:2 پېترۇس

9.س: خۇداكىم؟ 

ا. خۇدا روھتۇر*. ئۇنىڭ تېنى ئىنسان تېنىگه ئوخشاش ئهمهس. 

          1 ;3:17 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 4:24; 2 كورىنتلىقالرغا
 1:17تىموتىيغا

10.س: خۇدانىڭ باشلىنىشى،ئاخىرلىشىشى بارمۇ؟ 

ا. ياق، خۇدا ھهر قاچان (ھازىر ۋە ئهزەلدىن) بار بولغۇچى ھهم مهڭگۈ 
بار بولغۇچى. 

 40:28 يهشايا ;90:2  زەبۇر ;3:14مىسىردىن چىقىش

11.س خۇدا ئۆزگهردىمۇ؟ 

.ا. ياق، خۇدا مهڭگۈ ئۆزگهرمهستۇر 

 13:8ئىبرانىيالرغا  ;3:6 ماالكى ;27-102:26 زەبۇر



.12.س خۇدا قهيهردە؟ 

ا. خۇدا ھهممه يهردە. 

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;24-23:23 يهرەمىيا ;12-139:7 زەبۇر
   28-17:27 پائالىيهتلىرى

س.13.سىز  خۇدانى كۆرەلهمسىز؟ 

ا. ياق، مهن خۇدانى كۆرەلمهيمهن، بىراق ئۇ ھهر قاچان مېنى كۆرۈپ 
تۇرىدۇ. 

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش ;5:21پهند–نهسىھهتلهر   ;15-33:13 زەبۇر
 1:17تىموتىيغا  1 ;18: 1  خهۋەر

س.14. خۇدا ھهممه ئىشالرنى بىلهمدۇ؟ 

ا. ھهئه،خۇدا ھهممه ئىشالرنى بىلىدۇ. خۇدادىن ھىچ نهرسىنى 
يوشۇرغىلى بولمايدۇ. 

 ئىبرانىيالرغا 4:13 ;15:3پهند–نهسىھهتلهر  ;2:3 سامۇئىل 1

  

س.15. خۇدا ھهممىگه قادىرمۇ؟ 

ا. ھه، خۇدا ئۆزى ئىرادە  قىلغان ھهممه مۇقهددەس ئىشالنى قىالاليدۇ. 

 1:11ئهفهسلىكلهرگه   ;35-4:34دانىيال  ;10-46:9 يهشايا

س.16. خۇدانى بىلىشنى،قانداق ئىشىنىشنى ۋە  سۆيۈشنى نهدىن 
ئۈگىنىمهن؟ 



ا. خۇدا ماڭا ئۇنى قانداق بىلىشنى، ئۇنىڭغا ئىشىنىشنى، سۆيۈشنى 
مۇقهددەس كىتابى ئارقىلىق بىر-بىرلهپ كۆرسىتىپ بهردى. 

            2 ;31-20:30يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;105-119:104 زەبۇر

   3:15 تىموتىيغا

س.17. مۇقهددەس كىتاب سىزگه نىملهرنى ئۈگىتىدۇ؟ 

ا. مۇقهددەس كىتاب ماڭا خۇدا ۋە ئۇنىڭ ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق دۇنيانى 
گۇناھدىن ئازاد قىلىش تهدبىرى ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. ۋە ماڭا ئۆزۈم 

ھهققىدىكى ھهقىقهتلهرنى ئۆگىتىدۇ. 

           2 ;17:17يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;160-119:159 زەبۇر 
 17-3:14 تىموتىيغا

س.18.مۇقهددەس كىتاپنى كىم يازدى؟ 

ا. مۇقهددەس روھ* يېتهكچىلىك قىلغان ۋە ئۈگهتكهن (مۇقهددىس روھ 
ئارقىلىق تهلىم ئالغان) كىشلهر . 

 16-3:15 پېترۇس  2 ;21-1:20 پېترۇس  2

س.19. بىزنىڭ بىرىنچى ئاتا-ئانىمىز كىم؟ 

ا. ئادەم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا. 

 2-5:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  ;3:20ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س.20. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىمىزنى قانداق ياراتتى؟ 

ا.خۇدا ئادەم ئاتىنىڭ تېنىنى يهرنىڭ توپىسىدىن ياسىدى ۋە ھاۋا ئانىنى 
ئادەم ئاتىنىڭ تېنىدىكى قوۋۇرغىسىدىن ياسىدى. 



  ئالهمنىڭ ;23-2:21ئالهمنىڭ يارىتىلىشى ;2:7ئالهمنىڭ يارىتىلىشى
 103:14 زەبۇر ;3:19

  

س.21 ئادەم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا  خۇدا ياراتقان بارلىق نهسىلهردىن 
قايسى جهھهتتىن پهرقلىنهتتى؟ 

ا. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىنى ئۆز ئوبرازىدەك ياراتتى. 

 27-1:26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س.22. خۇدانىڭ ئوبرىزىنى ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىدىن قانداق 
كۆرەلهيمهن؟ 

ا. خۇدا ئۇالرنى  ئۆزى ياراتقانلىرىنى باشقۇرىدىغان قىلدى 
(ھۆكۈمرانلىق ھوقوقىنى بهردى). ئۇالر نىمىنىڭ ھهقىقهت  ئىكهنلىكىنى 

چۈشهنهلهيتتى. دۇرۇس بولغانالردىن سۆيىنهتتى. گۈزەل بولغان 
نهرسىلىردىن زوقلىناتتى. ئۇالر خۇدا رازى بولغان ئىشالرنى قىالتتى. 

ئۇالر خۇدا ۋە ئۆز-ئارا پاراڭلىشاتتى. 

 زەبۇر ;9-2:7ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  ;27-1:26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى
 4:8فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت  ;147:10-11

س.23. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىغا تهندىن باشقا يهنه نېمىنى 
بهردى؟ 

ا.خۇدا ئۇالرغا مهڭگۈ ئۆلمهيدىغان قهلب* بهردى. 

 مهتتا  ;12:7 تهلىملهر ;6:5قانۇننىڭ تهكرارى ;2:7ئالهمنىڭ يارىتىلىشى
 16:26  بايان قىلغان خۇش خهۋەر



س.24.  سىزدە تهندىن باشقا  قهلبمۇ بارمۇ؟ 

ا. ھه، مهندە مهڭگۈ ئۆلمهيدىغان قهلب* بار. 

 2 ;7:59 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى ;12:1 زىكىرىيا
 5:8 كورىنتلىقالرغا

س.25. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىنى ياراتقاندا ئۇالر  قانداقتى؟ 

ا. خۇدا ئۇالرنى مۇقهددەس* ۋە بهخىتلىك قىلدى. ئۇالر خۇدا ئۇالر 
ئۈچۈن بهرپا قىلغان ئېرەن باغچىسىدا خۇدا بىلهن بىلله ياشىدى. 

 ;17-2:15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  ;28-1:26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

 8-8:4 زەبۇر ;2:25ئالهمنىڭ يارىتىلىشى

س.26. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانادىن نېمىنى تهلهپ قىلدى؟ 

ا. خۇدا ئۇالردىن ئۇنىڭغا ئىشىنىشىنى ۋە ئۇنىڭغا تولۇق ئىتائهت 
قىلىشنى تهلهپ قىلدى. 

 8-8:4 زەبۇر ;17-2:15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

ئىككىنچى قىسم 

گۇناھ ۋە قانۇن 

س.27. ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانا خۇداغا بويسۇندىمۇ ۋە مۇقهددەس* 
بهخىتلىك بواللىلىدىمۇ؟ 



ا. ياق، ئۇالر بويسۇنمىدى. ئۇالر خۇدا ئالدىدا گۇناھ قىلىشنى 
تاللىدى. 

 8-3:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س.28. گۇناھ*دىگهن نېمه؟ 

ا. خۇدا بىزگه قىل دېگهن ئىشقا ئىتائهت قىلمىغان بولساق گۇناھدۇر. 
ۋە خۇدا تهرىپىدىن مهنئىي قىلىنغان ئىشالرنى قىلغاندا گۇناھ قىلغان 

بولىمىز. 

 ياقۇپ يازغان   ;11-2:10ياقۇپ يازغان خهت   ;1:32 رىملىقالرغا 
 3:4يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  1 ;4:17خهت

س. 29. گۇناھنىڭ* بهدىلى نىمه ؟ 

ا. گۇناھنىڭ*بهدىلى خۇدانىڭ غهزەپى ۋە جازاغاھۆكۈم قىلىنىش  

    ;6:23 رىملىقالرغا  ;1:18 رىملىقالرغا  ;27:26قانۇننىڭ تهكرارى
 5:6ئهفهسلىكلهرگه

س.30. ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىنىڭ  گۇناھى* نېمه ئېدى؟ 

ا. خۇدا ئۇالرغا ھهرگىز يېمه دېگهن مېۋىنى يېدى. 

 3:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  ;17-2:16ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س. 31. كىم ئۇالرنى ئازدۇردى ؟ 

ا. ھاۋا ئانىنى يىالن* (ئىبلىس) ئازدۇردى ۋە ئۇ ئادەم ئاتىغا مېۋىنى 
بهردى. 



 ;8:44 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;5-3:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 
 12:9 ۋەھىيلهر ;11:3كورىنتلىقالرغا   2

س.32. ئادەم ئاتا بىلهن ھاۋھا ئانا گۇناھ قىلغاندا دۇنيادا نېمهئىش 
پهيدا بولدى (نېمه ئىش يۈز بهردى)؟ 

ا. خۇدا يهر يۈزىگه لهنهت ئوقۇدى ۋە خۇدا بۇرۇنال  ئاگاھالندۇرغاندەك 
دۇنيادا ئۆلۈم پهيدا پهيدا بولدى. 

 17-3:16ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  ;17-2:15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س.33. ئادەم ئاتا ھاۋھا ئانا گۇناھ سادىر قىلغاندا ئوالرغا نېمه ئىش  
يۈز بهردى؟ 

ا. خۇدا ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىنى ئېرەم  باغدىن ھهيدەپ چىقاردى. 
ئۇالر ئهمدى مۇقهددەس* ۋە بهخىتلىك بولۇشنىڭ ئورنىغا، گۇناھكار*-

ئهيىپلىك، ئۇياتلىق ۋە قورققۇنچاق بولدى. 

 23 :19-16 ;13-3:8ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

س.34. ئادەم ئاتا گۇناھ قىلغان سهۋەپلىك، ئۇنىڭدىن كېيىن 
ياشىغانالرغا نېمهئىش يۈز بهردى؟ 

ا. ئادەم ئاتىدىن كېيىن تۇغۇلغان ئىنسان گۇناھكار* تۇغىلدى. 

 22-15:21 كورىنتلىقالرغا 1 ;19-5:18 رىملىقالرغا  ;51:5 زەبۇر

س.35. خۇدا تهرىپىدىن دۇنيا لهنهت ئاستىدا قالدىمۇ؟خۇدا 
ئىنسانالرنى ئۆز گۇناھلىرى  بىلهن قالدۇردىمۇ؟ 



ا. ياق، خۇدا ئۇالرنى قۇتقۇزۇشنى تاللىدى. خۇدا قۇتقۇزغۇچى*نى 
ئهۋەتىش ئۈچۈن ۋەدە بهردى*. 

   يۇھاننا بايان قىلغان خۇش ;1:21 مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
  4:14يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  1 ;17-3:16خهۋەر

س.36. كېلىشىم* دىگهن  نېمه؟ 

ا. كېلىشىم ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئادەملهر ئارىسىدا 
تۈزۈلىدىغان (بېرىلىدىغان) قهتئي ۋەدە. 

س.37. خۇدا ئىسرائىل خهلقى* بىلهن قانداق كېلىشىملهرنى تۈزدى؟ 

ا. خۇدا ئىبراھىم نهسلىنى (ئۇرۇق-ئهۋالدىنى) ناھايىتى كۆپهيتىمهن، 
نۇرغۇن ئهۋالد، بىر چوڭ خهلىق قىلىمهن دەپ ۋەدە بهردى. ئۇ ئىبراھىم 

ئارقىلىق ھهممه خهلىقلهرگه بهخىت ئاتا قىلىمهن دەپ ۋەدە بهردى. 

خۇدا مۇسا پهيغهمبهرگه قانۇننى بهردى. ئۇ مۇسا پهيغهمبهرگه يار 
بولۇشقا ۋە خۇدانىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ، ئۇ ئۇالرغا بهرگهن قانۇنلىرىغا 

بويسۇنسا ئىسرائىلالرغا بهخىت ئاتا قىلىشقا ۋەدە بهردى. 

خۇدا پادىشاھ داۋۇتقا ئوغۇللىرىدىن بىرى ئۇلۇغ پادىشاھ بولۇشقا ۋە  
مهڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىشىغا ۋەدە بهردى. 

خۇدا بىر كۈنى يېڭى كېلىشىمنى تۈزۈشكه ۋەدە بهردى. ئۇ ئىنسانالرنىڭ 
گۇنالىرىنى كهچۈرۈشكه ۋە ئىنسانالرنىڭ قهلبلىرىنى ئۆزگهرتىشكه ۋەدە 

بهردى. 

   مىسىردىن ;15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى ;3-12:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 
  ;7:16 سامۇئىل 2 ;7-24:3چىقىش

 34-31:31 يهرەمىيا 



ئون پهرمان 
س.38. ئون پهرمان دىگهن  نېمه؟ 

ا. ئون پهرمان ئىسرائىل خهلقى* ئۈچۈن مۇساغا خۇدا تهرىپىدىن 
بېرىلگهن سۆزلهردۇر. خۇدا ئۆزى ئون پهرماننى  ئىككى تاش تاختىغا 

يېزىپ بهردى. 

 9:10قانۇننىڭ تهكرارى  ;31:18مىسىردىن چىقىش 

س.39. ئون پهرمان قايسىالر؟ 

ا. ماڭىال ئىبادەت قىل. مهندىن باشقا ھېچ قانداق ئىالھىڭ بولمىسۇن. 

(مهندىن باشقا ھېچ قانداق ئىالھنى مهندىن ئۈستۈن قىلما) ئىبادەت 
قىلىش ئۈچۈن، مهيلى ئاسماندىكى، يهردىكى، يهر ئاستىدىكى ياكى 

سۇدىكى ھهر قانداق نهرسىلهرنىڭ شهكلىدە بۇت* ياسىما. 

 سىلهرنىڭ خۇدايىڭالر رەببىڭالر* نامىنى ئورۇنسىز تىلغا ئالما.  

دەم ئېلىش* كۈنىنى مۇقهددەس كۈن بىلىپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىل. 

 ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمهت قىل. 

قاتىللىق قىلما. 

نېكاھ سادىقلىغىنى* بۇزما. 

ئوغرىلىق قىلما. 

يالغان گۇۋالىق بهرمه. 

باشقىالرنىڭ ئۆي-ئىمارەتلىرى، ئهر-خوتۇنى، قۇللىرى، كاال ياكى باشقا 
تهئهللۇقاتلىرىغا كۆز قىرىڭنى سالما. 

 17-20:1مىسىردىن چىقىش 



س.40. بىرىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. بىرىنچى پهرىز مۇنداق: مهندىن باشقا ھېچ قانداق ئىالھىڭ 
بولمىسۇن. 

 6-45:5 يهشايا ;20:3مىسىردىن چىقىش 

س.41. بىرىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. بىرىنچى پهرمان  يالغۇز پهقهتال بىر خۇداغا ئىبادەت قىلىش ھهققىدە 
تهلىم بېرىدۇ. 

 ۋەھىيلهر ;4:10  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;21-44:20 زەبۇر
22:8-9 

س.42. ئىككىنچى پهرىز قايسى؟ 

ا. ئىككىنچى پهرمان  مۇنداق: ئىبادەت قىلىش* ئۈچۈن، مهيلى 
ئاسماندىكى، يهردىكى، يهر ئاستىدىكى ياكى سۇدىكى ھهر قانداق 

نهرسىلهرنىڭ شهكلىدە بۇت* ياسىما. 

 10-5:8قانۇننىڭ تهكرارى  ;6-20:4مىسىردىن چىقىش 

س.43. ئىككىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تىلىم بېرىدۇ؟ 

ا. ئىككىنچى پهرمان  تاش بۇتالرغا ياكى سۈرەتلهرگه ئىبادەت 
قىىلماسلىق ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;9-46:5 يهشايا ;11-44:10 يهشايا
 17:29 پائالىيهتلىرى



س.44. ئۈچىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. ئۈچىنچى پهرمان مۇنداق: سىلهرنىڭ خۇدايىڭالر رەببىڭالر* نامىنى 
ئورۇنسىز تىلغا ئالما. 

 5:11قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:7مىسىردىن چىقىش 

س.45. ئۈچىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. ئۈچىنچى پهرمان  بىزگه خۇدانىڭ نامىنى ئۇنى مهدھىيىلىمهيدىغان * 
ئورۇنسىز تىلغا ئالماسلىق ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 4-15:3 ۋەھىيلهر ;138:2 زەبۇر ;8:13 يهشايا

س.46. تۆتىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. تۆتىنچى پهرمان  مۇنداق: دەم ئېلىش* كۈنىنى مۇقهددەس كۈن 
بىلىپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىل. 

 15-5:12قانۇننىڭ تهكرارى  ;11-20:8مىسىردىن چىقىش 

س.47. تۆتىنچى پهرمان  نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. تۆتىنچى پهرمان  بىزگه دەم ئېلىش ۋە ئىبادەتىمىزدە خۇدانىڭ نامىنى 
مهدھىيىلىش* ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 14-58:13 يهشايا ;16:23مىسىردىن چىقىش 

س.48. بهشىنچى پهرمان قايسى؟ 



ا. بهشىنچى پهرمان مۇنداق: ئاتا-ئاناڭنى* ھۆرمهت قىل. 

 5:16قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:12مىسىردىن چىقىش 

س.49. بهشىنچى پهرمان  نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. بهشىنچى پهرمان  ئاتا-ئانىمىزنى سۆيۈش ۋە ئاتا-ئانىمىزگه 
بويسۇنۇش ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 3:20 كولوسىلىقالرغا ;3-6:1ئهفهسلىكلهرگه   ;1:8پهند–نهسىھهتلهر 

س.50. ئالتىنچى پهرمان  قايسى؟ 

ا. ئالتىنچى پهرمان  مۇنداق: قاتىللىق قىلما. 

 5:17قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:13مىسىردىن چىقىش 

س.51. ئالتىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. ئالتىنچى پهرمان  باشقا ئىنسانالردىن نهپرەتلهنمهسلىك ياكى باشقا 
ئىنساننى ھاياتىدىن مهھرۇم قىلماسلىق ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 ;22-5:21  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;9:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 

 3:15يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر   1

س. 52. يهتتىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. يهتتىنچى پهرمان مۇنداق: نېكاھ سادىقلىقىنى* بۇزما. 

 5:18قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:14مىسىردىن چىقىش 



س.53. يهتتىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. يهتتىنچى پهرمان  ئهر ياكى ئايالى بولمىغان بىرى بىلهن جىنسىي 
مۇناسىۋەت قىلماسلىق كېرەكلىگى ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ.  

 4-5:3ئهفهسلىكلهرگه   ;28-5:27  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

س.54. سهككىزىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. سهككىزىنچى پهرمان مۇنداق: ئوغرىلىق قىلما.  

 5:19قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:15مىسىردىن چىقىش 

س.55. سهككىزىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. سهككىزىنچى پهرمان باشقا ئىنسانالرغا مهنسۈپ بولغان نهرسىلهرنى 
ئالماسلىق كېرەكلىگى ھهققىدە تىلىم بېرىدۇ. 

   ;7-21:6پهند–نهسىھهتلهر  ;23:4مىسىردىن چىقىش 

 4:28ئهفهسلىكلهرگه

س.56. توققۇزىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. توققۇزىنچى پهرمان مۇنداق: يالغان گۇۋاھلىق بهرمه. 

 5:20 قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:16مىسىردىن چىقىش 

س.57. توققۇزىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

 ا. توققۇزىنچى پهرمان پاك-ھاالل بولۇش ۋە ھهقىقهتنى سۆزلهش 
ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 13:6 كورىنتلىقالرغا 1 ;12:17پهند–نهسىھهتلهر ;3-15:1 زەبۇر



س.58. ئونىنچى پهرمان قايسى؟ 

ا. ئونىنچى پهرمان مۇنداق: باشقىالرنىڭ ئۆي-ئىمارەتلىرى، ئهر-
خوتۇنى، قۇللىرى، كاال ياكى باشقا تهتللۇقاتلىرىغا كۆز قىرىڭنى سالما. 

 5:21قانۇننىڭ تهكرارى  ;20:17مىسىردىن چىقىش 

س.59. ئونىنچى پهرمان نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. ئونىنچى پهرمان بىزدە بار نهرسىلهرگه   رازى* بولۇش ھهققىدە تهلىم 
بېرىدۇ. 

 13:5ئىبرانىيالرغا  ;6:6تىموتىيغا  1 ;4:11فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت 

س.60. يهھۇدىيالر مۇساغا خۇدا تهرىپىدىن بېرىلگهن قانۇنالرغا 
بويسۇندىمۇ؟ 

ا. ياق، ئۇالر خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلدى ۋە خۇدا ئۇالرنى 
ئاگاھالندۇرغىنىدەك جازالىدى. 

 39:23 ئهزەكهل ,9:12قانۇننىڭ تهكرارى 

س.61. ھهر قانداق ئادەم خۇدانىڭ بارلىق  پهرمانلىرىغا بويسۇناالمدۇ؟  

 ئادەم ئاتا خۇداغا بويسۇنمىدى. شۇ ۋاقىتتىن بېرى، ئىنسانالر  
خۇدانىڭ پهرمانلىرىغا  ئهمهل قىاللمىدى. 

 2:10ياقۇپ يازغان خهت  ;3:23 رىملىقالرغا  ;7:20 تهلىملهر



س.62. ئون پهرمان بىزگه نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ 

ا. ئون پهرمان بىزگه خۇدانىڭ مۇقهددەس ۋە ياخشى ئېكهنلىگى 
ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. ۋە خۇدانى قانداق سۆيۈش ۋە باشقىالرنى قانداق 
سۆيۈش ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ.يهنه  بىزنىڭ گۇناھكار* ئېكهنلىكىمىز ۋە 

خۇداغا بويسۇنمالمايدىغىنىمىزنى كۆرسىتىدۇ. ۋە يهنه بىزگه بىر 
قۇتقۇزغۇچى* كېرەكلىگىنى كۆرسىتپ بېرىدۇ. 

 ;5:13 ;3:20 رىملىقالرغا  ;9-1:8تىموتىيغا  1 ;12:13 تهلىملهر
7:7-11;  

 24-3:19  گاالتىيالىقالرغا

ئۈچىنچى قىسم 

مهسىھ ۋە قۇتقۇزۇش* 
س.63. قۇتقۇزغۇچى* كىم؟ 

ا. گۇناھكارالرنى قۇتغۇزغۇچى يالغۇز، پهقهتال بىر قۇتقۇزغۇچى* 
رەببىمىز ئهيسا مهسىھتۇر. 

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;2:11 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 1:15تىموتىيغا  1 ;12-4:11 پائالىيهتلىرى

س.64. ئهيسا مهسىھ كىم؟ 

ا. ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك* ئوغلىدۇر. 

 يۇھاننا بايان قىلغان ;1:1,14,18  يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
  ;18-1:15 كولوسىلىقالرغا ;4:4  گاالتىيالىقالرغا ;3:16,18خۇش خهۋەر

 5:20يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  1 ;3-1:1ئىبرانىيالرغا



س.65. نېمه ئۈچۈن خۇدا ئۆز ئوغلىنى بۇ دۇنىياغا ئهۋەتتى؟ 

ا. خۇدا بىزنى سۆيگهنلىگى ئۈچۈن ئۆز ئوغلىنى بۇ دۇنياغا ئهۋەتتى. ئۇ 
رەھىمدىللىك، مېھىر-شهپقهتلىك* خۇدا بولغانلىق سهۋەپتىن  ئۆز 

ئوغلىنى بۇ دۇنياغا  ئهۋەتتى*. 

  ;17-3:16   يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;11-103:8 زەبۇر

 يۇھاننا بايان قىلغان  1 ;5-2:4ئهفهسلىكلهرگه    ;8-5:7 رىملىقالرغا
 10-4:9خۇش خهۋەر

س.66. ئهيسا مهسىھ ھهم خۇدا ھهم ئىنسانمۇ؟ 

ا. ھهئه، ئهيسا مهسىھ پۈتۈنلهي مۇكهممهل خۇدا ۋە ئۇ پۈتۈنلهي 
مۇكهممهل بىر  ئىنسان. 

  فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان  ;14 ,3-1:1يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 18-2:14ئىبرانىيالرغا     ;2:9 كولوسىلىقالرغا ;11-2:5خهت

س.67. ئهيسا مهسىھ قۇتقۇزغۇچى* قانداق ئىش قىلدى؟ 

ا.ئۇ ھهر قانداق ئىشتا خۇداغا بويسۇندى ۋە گۇناھكار* ئادەملهرنى 
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ  گۇناھنىڭ جازاسىنى  تارتتى. 

  ;8-2:7فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت  ;4-8:3 رىملىقالرغا 

 15-9:14ئىبرانىيالرغا   ;4:15ئىبرانىيالرغا

س.68. ئهيسا مهسىھ نىمه ئۈچۈن  ئۆلدى؟ 

ا. ئهيسا گۇناھكار* ئىنساننىڭ ئورنىغا ئۆلۈپ، ئىنسانالرنى خۇدانىڭ 
غهزىپىدىن قۇتۇلدۇردى. 



 ;21-5:19 كورىنتلىقالرغا 2 ;10:45ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

 3:13  گاالتىيالىقالرغا

س.69.  قانداقسىگه خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك* ئوغلى گۇناھكار ئىنسانالرغا 
ۋاكالىتهن ئازاپ-ئوقۇبهت چېكهلهيدۇ ؟ 

ا. ئهيسا مهسىھ ، خۇدانىڭ ئوغلى ئىنسان (ئادەم) بولدى. 

 ;4:4,5  گاالتىيالىقالرغا ;1:14يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 2:9 كولوسىلىقالرغا

س.70. خۇدانىڭ  ئوغلى قانداق ئىنسان بولدى؟ 

ا. ئۇ مۇقهددەس روھتىن تۇغۇلدى* ۋە نېكاھلىق بولمىغان پاك قىز* 
مهريهمدىن تۇغۇلدى. 

 21-1:18  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;7:14 يهشايا

س.71. ئهيسا مهسىھ دۇنيادا قانداق ھايات كهچۈردى؟ 

ا. ئاددىي، ھۆرمهتكه سازاۋەر* ۋە كهمتهر ھايات كهچۈردى. 

 مهتتا بايان قىلغان خۇش  ;8:20  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 2 ;19-4:18 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;30-11:28  خهۋەر

 10:1 كورىنتلىقالرغا 2           ;8:9 كورىنتلىقالرغا

س.72. رەببىمىز* ئهيسا مهسىھ ھېچقانداق  گۇناھ قىلمىغانمۇ؟ 

ا. ياق، ئۇ مۇقهددەس ۋە پاك ئېدى. 



   ;5:21 كورىنتلىقالرغا 2 ;8:29يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 23-2:21 پېترۇس  1 ;7:26ئىبرانىيالرغا

س.73. ئهيسا مهسىھ قانداق ئۆلدى؟ 

ا. مهسىھ چاپراس ياغاچقا* مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى. 

   ;3:13  گاالتىيالىقالرغا ;23:33 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 2:8فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت

س.74. ئۆلگهندىن كېيىن مهسىھ قهبىردە قالدىمۇ؟ 

ا. ياق، مهسىھ ئۆلۈپ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلدى. 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش ;7-28:5  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 15:3,4 كورىنتلىقالرغا 1 ;4:25 رىملىقالرغا  ;8-24:5 خهۋەر

س.75. خۇدا كىمنى ئۆز گۇناھلىرىدىن* قۇتقۇزدۇ؟ 

ا. خۇدا گۇناھلىرىغا* توۋا قىلغان*الرنى قۇتقۇزىدۇ. ھهم رەببىمىز* 
ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىدىغانالرنى،رەببىم دەپ ئىتراپ قىلغانالنى  

قۇتقۇزىدۇ. 

 يۇھاننا بايان قىلغان ;1:14,15 ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى ;18-3:16خۇش  خهۋەر

20:21 

س.76. توۋا قىلىش* نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ 



ا. توۋا قىلىش* گۇناھلىرىم (خاتالىقىم) ئۈچۈن پۇشايمان قىلىشدۇر. ھهم 
خۇدانى نارازى قىلىپ، ئۇنى رەنجىتكهن گۇنا*لىرىمدىن توۋا قىلىشتۇر. 

 1 ;10-7:9 كورىنتلىقالرغا 2 ;10-19:8 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر

 10-1:9 سالونىكالىقالرغا

س.77. مهسىھكه ئىشىنىش ياكى ئۇنىڭغا سادىق بولۇش* نېمىنى 
كۆرسىتىدۇ؟ 

ا. مهسىھكه سادىق بولۇش* ئهيساغا ئىشىنىشدۇر. بىزنى قۇتقۇزىدىغان* 
يالغۇز بىر ئۇنىڭغا ئىشىنىشتۇر*. 

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;14:6يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
  يۇھاننا بايان قىلغان خۇش 1 ;2:5تىموتىيغا  1 ;4:12 پائالىيهتلىرى

 12-5:11خهۋەر

س. 78. يالغۇز ئۆز كۈچىڭىز  بىلهن توۋا قىالالمسىز ۋە مهسىھكه 
ئىشىنهلهمسىز؟ 

ا. ياق، ماڭا مۇقهددەس روھنىڭ* ياردىمى چوقۇم كېرەك. 

 يۇھاننا ;6-3:5يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;13:23 يهرەمىيا
 2:14 كورىنتلىقالرغا 1 ;6:44بايان  قىلغان خۇش خهۋەر

س.79. ئادەملهر مهسىھكه دائىر ھهقىقهتنى قانداق بىلهلهيدۇ؟ 

ا. خۇش خهۋەر*ئارقىلىق قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ كىملىكىنى بىلهلهيمىز .   

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;1:1ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 17-1:16 رىملىقالرغا  ;15:7 پائالىيهتلىرى



س.80. ھازىر ئهيسا قۇتقۇزغۇچىمىز* كىم ؟ 

ا. ئهيسا مهسىھ پهيغهمبه رىمىز*، باش روھانىي ۋە پادىشاھىمىزدۇر. 

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش ;13:57  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 1:5 ۋەھىيلهر ;6-5:5ئىبرانىيالرغا ;3-1:1ئىبرانىيالرغا ;18:37خهۋەر

س.81. قانداقسىگه ئهيسا مهسىھ پهيغهمبهر*ىمىز بولىدۇ؟ 

ا. چۈنكى ئۇ بىزگه خۇدانىڭ كىملىگىنى كۆرسىتىدۇ. ھهم ئۇ بىزگه 
ئۇنى قانداق خۇرسهن  قىلىش ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ. 

 ;1:18يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;18:18قانۇننىڭ تهكرارى 
 ھهزرىتى ئهيسا ;26-4:25يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش 1 ;3:22 ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى
 5:20خهۋەر

س.82. نېمه ئۈچۈن مهسىھ بىزگه پهيغهمبهر سۈپىتىدىمۇ* كېرەك؟ 

ا. چۈنكى بىزئهيسا مهسىھسىز  خۇدانى بىلهلمهيمىز. 

 يۇھاننا بايان قىلغان ;27-11:25 مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 16-2:14كورىنتلىقالرغا 1 ;26-17:25خۇش خهۋەر

س.83. ئهيسا مهسىھ بىزگه  قانداق روھانىي بولىدۇ؟ 

ا. ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن  قۇربان بولدى  ۋە بىز ئۈچۈن خۇدا 
بىلهن سۆزلىشىدۇ. 

 يۇھاننا 1 ;25-7:24ئىبرانىيالرغا ;16-4:14ئىبرانىيالرغا ;110:4 زەبۇر
 2-2:1بايان قىلغان خۇش خهۋەر



س.84. نېمه ئۈچۈن مهسىھ بىزگه روھانىي سۈپىتىدە كېرەك؟ 

ا. چۈنكى بىز گۇناھلىرىمىز سهۋەپلىك ئهيىپلىك ۋە نومۇسلۇق بولدۇق. 

 رىملىقالرغا  ;53:6 يهشايا ;7:20 تهلىملهر ;20:9پهند–نهسىھهتلهر
 2:10ياقۇپ يازغان خهت  ;3:23 رىملىقالرغا  ;3:10-12

س.85. ئهيسا مهسىھ قانداق پادىشاھ بولىدۇ؟ 

ا. ئۇ بىزگه  ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ۋە ئۇ بىزنى ئاقاليدۇ. 

 4-15:3 ۋەھىيلهر ;23-1:19ئهفهسلىكلهرگه  ;9-2:6 زەبۇر

س.86. نېمه ئۈچۈن مهسىھ بىزگه پادىشاھ سۈپىتىدە كېرەك؟ 

ا.چۈنكى بىز ئىنسان  ئاجىز ۋە قورققۇنچاقمىز. 

 ;4:13فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت ;10-12:9 كورىنتلىقالرغا 2
  ;13-1:11 كولوسىلىقالرغا

 تىمو 2 ;6-13:5ئىبرانىيالرغا

 1:12تىيغا

س.87. ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىپ بىز قانداق مىھىر-شهپقهتلهرگه* 
ئېرىشىمىز؟ 

ا. خۇدا بىزنى كهچۈرىدۇ* ۋە بىزنى ھهققانى * دەپ جاكاراليدۇ. 

خۇدا ئۆزىنىڭ ئهزىز پهرزەنتلىرى سۈپىتىدە بىزنى ئۆز ئائىلهسىگه ئالىدۇ. 
خۇدا بىزنىڭ قهلب (يۈرەك)* ۋە يۈرۈش-تۇرۇشىمىزنى مۇقهددەس* 

قىلىدۇ. 



خۇدا ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلگهندە* بىزنى جىسمانىي ۋە روھىي * جهھهتته 
(تهن ۋە قهلب)جهھهتته مۇكهممهل قىلىدۇ. 

 ;1:5ئهفهسلىكلهرگه  ;6-4:4  گاالتىيالىقالرغا ;5:18 رىملىقالرغا 
  ;14-10:10ئىبرانىيالرغا

 3:2يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 1

س.88. مىنڭ قىلغان ياخشى ھهرىكىتىم ئارقىلىق خۇدا ماڭا بۇ 
بهرىكهتلهرنى* بهردىمۇ؟ 

ا. ياق، خۇدا ماڭا بۇ بهرىكهتلهرنى* ئۆزىنىڭ مېھىر-شهپقهتى 
سهۋەبىدىن بېرىدۇ. مهن بۇالرغا ئىگه بولۇشقا  مۇناسىپ ئهمهسمهن ۋە 

ئااللمايمهن. 

 7-3:4تىتۇس ;9-2:8ئهفهسلىكلهرگه  ;64:6 يهشايا

س.89. خۇدا چىن قهلبىدىن توۋا* قىلىدىغانالر ۋە ئىشىنىدىغانالرنى 
تاشالپ كىتهمدۇ؟ 

ا. ياق، ئهيسا مهسىھ  ھىچ قاچان ئۇنىڭ ئۆلىرىنى قۇتقۇزۇشقا* قادىر 
دەپ ئىشىنىدىغانالرنى* تاشالپ كهتمهيدۇ. 

 ;39-8:38 رىملىقالرغا  ;30-10:27يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر

  5-1:3 پېترۇس  1 ;1:6فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت

س.90. خۇدانىڭ مېھىر-شهپقىتى* نېمه؟ 

ا. خۇدانىڭ مېھىر-شهپقىتىگه * مۇناسىپ بولمىغان بولساقمۇ  ئۇنىڭ 
بىزگه بولغان مېھىر-مۇھهببىتى ۋە ياخشىلىقىدۇر. 



 8:9 كورىنتلىقالرغا 2 ;8-1:7ئهفهسلىكلهرگه  ;34:6مىسىردىن چىقىش

تۆتىنچى قىسم 

روھ ۋە ئىبادەتخانا 
س.91. ئهيساغا قۇتقۇزغۇچى سۈپىتىدە ئىشىنىدىغانالر ئۈچۈن خۇدا 

بىزنىڭ قانداق بولىشىمىزنى خااليدۇ؟ 

ا. ئۇ بىزنىڭ ( قهلب ،يۈرەك)* ۋەيۈرۈش-تۇرۇشىمىزدا مۇقهددەس* 
بولۇشىمىزنى خااليدۇ، ھهم بىزنىڭ  ئهيساغا ئوخشاش بولۇشىمىزنى 

خااليدۇ. 

 7:1 كورىنتلىقالرغا 2 ;1:15 پېترۇس  1 ;1:4ئهفهسلىكلهرگه 

س.92. خۇدا بىزنىڭ قهلب (يۈرەك)* ۋە يۈرۈش-تۇرۇشىمىزنى  قانداق 
مۇقهددەس* قىلىدۇ؟  

ا. خۇدا بىزگه يېڭى يۈرەك* بېرىدۇ. ۋە ئۇ بىزگه مۇقهددەس روھنى ئاتا 
قىلىدۇ. 

  ;26-5:22  گاالتىيالىقالرغا ;14-8:1 رىملىقالرغا  ;36:26 ئهزەكهل

  1:13ئهفهسلىكلهرگه

س.93. مۇقهددەس روھ* كىم؟ 

ا. مۇقهددەس روھ* ئۆزى خۇدادۇر. خۇدا ئاتا ۋە خۇدا ئوغۇل 
مۇقهددەس روھنى* ئهۋەتتى. 



 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش ;28:19  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 كورىنتلىقالرغا 2 ;15:26يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ,14:26خهۋەر

13:14 

س.94. ھازىر مۇقهددەس روھ بىز ئۈچۈن نېمه قىلىدۇ؟ 

ا. مۇقهددەس روھ  ئهيساغا ئىشىنىدىغانالرغا ياردەمچي، دوست-بۇرادەر 
ۋە يول باشلىغۇچىدۇر. 

 رىملىقالرغا  ;15-8,12-16:7يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 1:14ئهفهسلىكلهرگه  ;6:19 كورىنتلىقالرغا 1 ;8:14-16

س.95. مۇقهددەس روھنىڭ  مېنى مۇقهددەس* قىلىۋاتقىنىنى قانداق 
بىلهلهيمهن؟ 

ا. مهن قۇتقۇزغۇچىم، ئهيسا مهسىھكه ئوخشاش ئۆسمهكتىمهن. قهلبىمدە* 
ۋە يۈرۈش-تۇرۇشىمدا مۇقهددەس روھنىڭ مېۋىسىنى كۆرىمهن. 

 3:16ئهفهسلىكلهرگه  ;12-1:9 كولوسىلىقالرغا

س.96. مۇقهدددەس  روھنىڭ مېۋىسى نېمه؟ 

ا. مۇقهددەس   روھنىڭ مېۋىسى مېھىر-مۇھهببهت، خوشال-خوراملىق، 
تېنىچ-ئامانلىق، سهۋىر-تاقهت، مېھرىبانلىق، ياخشىلىق، سادىقلىق، 

مۇاليىملىق ۋە ئۆزىنى بېغىشالشتىن  ئىبارەتتۇر. 

 23-5:22  گاالتىيالىقالرغا



س. 97. ئهيساغا ئهگىشىش ئارقىلىق  (سادىق بولۇپ) سىزنىڭ  ھهر 
قاچان ھهممه ئىشلىرىڭىز ئوڭۇشلۇق* بولدىمۇ؟ 

ا. ياق. بهزىدە ئازاپ-ئوقۇبهت چېكىشىم مۇمكىن. ئهيساغا ئوخشاش 
بهزىدە ئازاپ-ئوقۇبهت تارتىپ ياكى ئىنسانالر ماڭا ئۆچمهنلىك قىلىشى 

مۇمكىن. 

  ;3:12تىموتىيغا 2 ;19-15:18يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 پېترۇس  1 ;4-1:2 ياقۇپ يازغان خهت ;25-8:23 رىملىقالرغا

4:12-13 

س.98. سىز ئازاپ-ئوقۇبهت چهككهندە (ۋاقتى كهلگهندە) خۇدا سىزگه 
قانداق ياردەم قىلىدۇ؟ 

ا. ئۇ ماڭا ياردەم ئۈچۈن مۇقهددەس  روھنى بېرىدۇ. ئۇ ماڭا 
غهمخورلۇق قىلىش ئۈچۈن جامائهتنى بېرىدۇ. ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغلىنىشى 

ئۈچۈن ھهممه ئىشالردا ماڭا ياردەم بېرىشكه ۋەدە قىلىدى. 

  1 ;5:11 سالونىكالىقالرغا 1 ;8:18 رىملىقالرغا  ;5-5:3 رىملىقالرغا 
  ;19-4:12 پېترۇس

 5:10 پېترۇس  1

س.99. جامائهت* دىگهن نېمه؟ 

ا. جامائهت* خۇداغا ئىشهنگۈچىلهردىن * ئىبارەتتۇر.جامائهت* خۇدا-
ئاتىنىڭ ئائىلىسىدۇر. ئۇ مهسىھ ئوغۇلنىڭ تېنىدۇر. ئۇ مۇقهددەس* 

روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتىگه چۆمۈلگهن يهر. 

 ;5:23ئهفهسلىكلهرگه  ;15-3:14ئهفهسلىكلهرگه  ;12:27 كورىنتلىقالرغا 1
  ;1:24 كولوسىلىقالرغا

 2:11ئىبرانىيالرغا



س.100. يهرلىك ئىبادەتخانا دىگهن * نېمه؟ 

ا. يهرلىك ئىبادەتخانا* ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىدىغان ۋە ئۇنىڭ 
تهلىماتلىرىغا بويسۇنىدىغان بىر توپ ئادەملهردۇر. ئۇالر خۇداغا بىلله 

ئىبادەت قىلىدۇ. ئۇالر مۇقهددەس يازمىالرنى بىللهئۆگىنىپ ۋەئىشلىتىدۇ. 
ئۇالر بىر-بىرىگه غهمخورلۇق قىلىدۇ ، ئۇالر خۇدانىڭ پادىشالىقىنىڭ* 
مۇستهھكهملىنىشىنى ئۈچۈن بىلله ئىبادەت قىلىدۇ ۋە ئىشلىتىدۇ. ئۇالر 
ئىشىنىدىغانالرنى سۇغا چۆمۈلدۈرىدۇ ۋە رەببىنىڭ كهچلىك تامىقىنى 

بىلله  يهيدۇ. 

 ھهزرىتى ئهيسا ;20-28:19  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;42-2:41 ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى
 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى ;39-8:36 پائالىيهتلىرى

  ;5-6:1 رىملىقالرغا  ;14:23

 1:5 تىتۇس ;26-11:23 كورىنتلىقالرغا 1

س.101.  سىز يهرلىك ئىبادەتخانىنىڭ بىر قىسمى بولۇشىڭىز كېرەكمۇ؟ 

ا. ھهئه. يهرلىك ئىبادەتخانا مېنىڭ ئۆسۈشىمگه ۋە ئىشهنچىمنىڭ 
مۇستهھكهملىنىشىگه ياردەم بېرىدىغان جامائهتتۇر. بۇ ئهيسانىڭ سۆزىگه 

بويسۇنۇشنى ئۆگىتىدىغان يهردۇر. 

 25-10:24ئىبرانىيالرغا

س.102. ئهيسا ئىبادەتخانىغا بهرگهن يېڭى پهرمان نېمه؟ 

ا. ئهيسا مۇنداق دېدى، "بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھهببهت 
كۆرسىتىڭالر. سىلهرنى سۆيگىنىمدەك، سىلهرمۇ بىر-بىرىڭالرنى 

سۆيۈڭالر." 



 13:34يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر

س.103. بىر-بىرىمىزگه بۇ مېھر-مۇھهببهتنى قانداق كۆرسىتىشىمىز 
كېرەك؟ 

ا. بۇ مېھر مۇھهببهتنى بىز بىر-بىرىمىزگه مېھرىبان، مۇاليىم بولۇپ، 
بىر-بىرىمىز ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، بىر-بىرىمىزنى كهچۈرۈش ئارقىلىق 
كۆرسىتىمىز. بۇ مېھر-مۇھهببهتنى بىز بىر-بىرىمىزنى ھۆرمهتلهپ*، 

بىر-بىرىمىزگه ياردەم قىلىپ، بىر-بىرىمىزنى ئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق 
كۆرسىتىمىز. بۇ مېھر-مۇھهببهتنى بىز بىر-بىرىمىزگه يهتكۈزۈپ، بىر-

بىرىمىزنىڭ ئېھتىياجلىق ۋاقتىمىزدا ھاجىتىدىن چىقىش ئارقىلىق 
كۆرسىتىمىز.  

 1 ;3:9,13 كولوسىلىقالرغا ;4:32ئهفهسلىكلهرگه  ;12:10 رىملىقالرغا  
 5:16ياقۇپ يازغان خهت ;4:18 سالونىكالىقالرغا

س.104. چۆمۈلدۈرۈلۈش* دىگهن  نېمه؟ 

ا. چۆمۈلدۈرۈلۈش* جامائهت يىتهكچىسى ئادەمنى بىر ئاز ۋاقىت سۇغا 
چۆمۈلدۈرىدۇ. كېيىن ئادەمنى سۇدىن تارتىپ چىقىرىدۇ. ئۇالر بۇ ئىشنى 

ئاتا، ئوغۇل ۋە مۇقهددەس روھ* نامىدا قىلىدۇ. 

 ماركۇس بايان قىلغان خۇش ;3:6,16  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 8:12 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى ;1:5خهۋەر

س.105. كىم سۇغا چۆمۈلدۈرىلىشى* كېرەك؟ 

ا. چۆمۈلدۈرۈلۈش* گۇناھلىرىغا* توۋۋا قىلغانالرنىڭ ھهممىسى ئۈچۈن. 
بۇ مهسىھنىڭ قۇتقۇزۇشى* ئۈچۈن ئىشىنىدىغانالرنڭ ھهممىسى 



ئۈچۈندۇر. ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى 2:38،39؛ 
ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى 8:36-37؛ ھهزرىتى ئهيسا 

ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى8:36-37؛ ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ 
پائالىيهتلىرى 33-16:30 

س.106. چۆمۈلدۈرۈلۈش* نىمه مهنىنى بىلدۈرىدۇ؟ 

ا. چۆمۈلدۈرۈلۈش*رەببىمىز ئهيسا ئۆلۈپ، دەپنه قىلىنىپ، ئۆلۈمدىن 
تىرىلگهندىن كېيىن مهسىھكه ئىشىنىدىغانالرنىڭ* بىرلىكىنىڭ 
بهلگىسىدۇر. بۇ مىنىڭ  ئۇنىڭ جامائىتىنىڭ بىر قىسملىقىمنى 

بىلدۈرىدۇ. 

 رىملىقالرغا  ;33-16:30 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى
 2:12 كولوسىلىقالرغا ;6:3-5

س.107. ئهيسانىڭ ئۆلۈمىنى قانداق خاتىرلهيمىز ؟ 

ا. بىز رەببىمىزنىڭ كهچكى تامىقىنى بىلله يهيمىز. 

 كورىنتلىقالرغا 1 ;24-14:22ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
11:23-29 

س.108. رەببىنىڭ* كهچكى تامىقى دىگهن  نېمه؟ 

ا.  رەببىنىڭ* كهچكى تامىقىدا بىز ناندىن يهپ، ئۈزۈم شهربىتى 
ئىچىمىز. بۇ ئهيسا مهسىھنىڭ  ئۆلۈمىنى بىزگه ئهسلىتىدۇ. 

 كورىنتلىقالرغا 1 ;24-14:22ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر
11:23-29 

س.109. نان نېمىنى بىلدۈرىدۇ؟ 



ا. ئوشۇتۇلغان نان مهسىھنىڭ قامچىالنغان تېنىنى ئىپادىلهيدۇ. ئۇ 
گۇناھلىرىمىز* تۈپهيلىدىن ئۆلدى. 

 11:24 كورىنتلىقالرغا 1 ;26:26  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

س.110. جام  نېمىنى بىلدۈرىدۇ؟ 

ا. جام مهسىھنىڭ  بىباھا قېنىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ بىزنىڭ قۇتقۇزۇلۇشىمىز* 
ئۈچۈن قان تۆكتى. 

 ;11:25 كورىنتلىقالرغا 1 ;28-26:27  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 28-9:26ئىبرانىيالرغا

س.111. رەببىنىڭ* كهچلىك تامىقىنى كىم يىيىشى كېرەك ؟ 

ا. رەببىنىڭ كهچلىك تامىقى گۇناھلىرىغا* توۋا* قىلغانالرنىڭ ھهممىسى 
ئۈچۈندۇر. قۇتقۇزۇلۇش* مهسىھكه ئىشىنىدىغانالرنىڭ ھهممىسى 

ئۈچۈندۇر. 

 قىلى2-11:18 كورىنتلىقالرغا 1 ;10:16,17 كورىنتلىقالرغا 1

س.112. چۆمۈلدۈرۈلۈش*نى كىم ئاتا قىلدى،   ۋە جامائهتچىلىككه* 
رەببىنىڭ كهچكى تامىقىنى كىم بهردى؟ 

ا. رەببىمىز* ئهيسا مهسىھ. 

 مهتتا بايان قىلغان  ;29-26:26  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
  20-28:18  خۇش خهۋەر

س.113. نېمه ئۈچۈن ئهيسا مهسىھ چۆمۈلدۈرۈشىنى * ۋە * كهچلىك 
تامىقىنى جامائهتچىلىككه بهردى؟ 



ا. ئهيسا مهسىھ بۇالرنى بىزنىڭ ئۇنىڭغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىمىزنى ۋە 
ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن نىمىلهرنى قىلغانلىقىنى ئهسلىتىش ئۈچۈن بهردى. 

 1 ;5-6:1 رىملىقالرغا  ;28:19  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

 26-11:23 كورىنتلىقالرغا

س.114. مهسىھنىڭ ئۆز جامائهتچىلىكىگه بهرگهن ئهڭ ئاخىرقى پهرمانى 
قايسى؟ 

ا. ئاسماندا ۋە يهر يۈزىدە پۈتۈن ھوقۇق* ماڭا بېرىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن 
بېرىپ پۈتكۈل مىللهتلهرنى مېنىڭ شاگىرتلىرىم* قىلىپ يېتىشتۈرۈڭالر. 
ئۇالرنى خۇدا ئاتا، ئۇنىڭ ئوغلى ۋە مۇقهددەس روھ*نىڭ نامى بىلهن 

چۆمۈلدۈرۈپ*، ئۇالرغا مهن سىلهرگه بۇيرۇغان بارلىق ئهمىرلهرگه ئهمهل 
قىلىشنى ئۈگىتىڭالر. مهن ھهقىقهتهنمۇ زامان ئاخىرىغىچه ھهر دايىم سىلهر 

بىلهن بىلله بولىمهن. 

 20-28:18  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

س.115. رەببىنىڭ* كۈنى دىگهن  نېمه؟ 

ا. رەببىنىڭ* كۈنى ھهپتىنىڭ بىرىنچى كۈنىدۇر. دەسلهپكى ئىتىقاتچىالر 
بۇ كۈندە ئىبادەت قىلىش* ئۈچۈن توپالندى. 

 ;16:2 كورىنتلىقالرغا 1 ;20:7 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى
 1:10 ۋەھىيلهر

س.116. نېمه ئۈچۈن بۇ رەببىنىڭ* كۈنى دەپ ئاتالغان؟ 

ا. چۈنكى بۇ كۈن مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلگهن كۈن. 



 لۇقا بايان قىلغان خۇش ;6-28:1  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 20:1يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;6-24:1 خهۋەر

س.117. قانداق قىلىپ بىز رەببىنىڭ* كۈنىنى ئهڭ ياخشى ئۆتكۈزىمىز؟ 

ا. بىز رەببىنىڭ* كۈنىنى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىش* ۋە بىر-بىرىمىزنىڭ  
ئىشهنچىنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن بىر يهرگه جهم بولساق ئهڭ ياخشى 

ئۆتكۈزگهن بولىمىز. 

  3:16 كولوسىلىقالرغا ;13-12:9 رىملىقالرغا  ;27:4 زەبۇر

بهشىنچى قىسم 

دۇئا ۋە ئۈمۈت 
س.118. دۇئا دىگهن نېمه؟ 

ا. دۇئا خۇدا بىلهن پاراڭلىشىشتۇر. بىز خۇدا بىلهن پاراڭالشقىنىمىزدا 
ئۇنىڭ ياخشىلىقىدىن مىننهتدار بولىمىز ۋە گۇناھلىرىمىزنى* ئىقرار 

قىلىمىز. ئۇنى رازى قىلىدىغان ئىشالرنى سوراپ قىلىمىز. 

 فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان ;6:6  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 5:14يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 1 ;4:6خهت

س.119. كىمنىڭ نامى بىلهن دۇئا قىلىمىز؟ 

ا. ئهيسامهسىھنىڭ نامى بىلهن دۇئا قىلىشىمىز كېرەك.  



 يۇھاننا بايان قىلغان ;14-14:13يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 16:23خۇش خهۋەر

س.120. قاچان ۋە قهيهردە دۇئا قىلىشىمىز كېرەك؟ 

ا. خۇداغا ھهر قانداق يهردە، ھهر ۋاقىتتا  دۇئا قىلىشىمىز كېرەك. 

 ھهزرىتى ;6:18ئهفهسلىكلهرگه  ;6:6  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 4:2 كولوسىلىقالرغا ;21:5 ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى

س.121. ئهيسا ؟ 

ا. ئهيسا بىزگه رەببىنىڭ* دۇئاسىنى بهردى. 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش ;15-6:9  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 4-11:2 خهۋەر

س.122. رەببىنىڭ* دۇئاسى نېمه؟ 

ا. ئهي ئاسماندىكى* ئاتىمىز، 

سېنىڭ نامىڭ* ئۇلۇغالنغاي. 

پادىشاھلىقىڭ* يهر يۈزىدە نامايان بولغاي. 

ئىرادەڭ ئاسماندىكىدەك* يهر يۈزىدىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇلغاي. 

كۈندىلىك يېمهكلىگىمىزنى بهرگهيسهن. 

بىزگه گۇناھ* قىلغان ھهر كىمنى كهچۈرگىنىمىزدەك*، 

سهنمۇ گۇنالىرىمىزنى كهچۈرگهيسهن.* 

بىزنى ئازدۇرۇلۇشالردىن* ساقالپ قالغايسهن. 



بىزنى يامانلىقتىن* يىراق قىلغايسهن. 

  13-6:9  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

س.123. رەببىمىزنىڭ دۇئاسىدا قانچه تىلهك بار؟ 

ا. ئالته تىلهك بار. 

س.124. بىرىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. "سېنىڭ نامىڭ* ئۇلۇغالنغاي." 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;6:9  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
11:2 

س.125. بىرىنچى تىلهكته نېمه ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز؟ 

ا. ھهممه ئىنسانالر خۇدانىڭ نامىنى ئۇلۇغلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

 3-113:1 زەبۇر ;19-72:18 زەبۇر ;2-8:1 زەبۇر

س.126. ئىككىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. "پادىشاھلىقىڭ* يهر يۈزىدە نامايهن بولغاي." 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش ;6:10  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  
 11:2 خهۋەر

س. 127. ئىككىنچى تىلهكته نېمه ئۈ چۈن دۇئا قىلىمىز؟ 



ا. يهر يۈزىدىكى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئهيسا مهسىھ توغرىسىدىكى خوش 
خهۋەرنى ئاڭالپ ،ئىشىنىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. ئۇالرنىڭ قۇتقۇزىلىشى 

ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

 ھهزرىتى ئهيسا ;21-17:20يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;8:12 ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى

 11:15 ۋەھىيلهر ;31-28:30 پائالىيهتلىرى

س.128. ئۈچىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. "ئىرادەڭ ئاسماندىكىدەك* يهر يۈزىدىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇلغاي." 

 6:10  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

س.129. ئۈچىنچى تىلهكته بىز نېمه ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز؟ 

ا. خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ يهر-يۈزىگه يېتىپ كېلىپ،يهر-يۈزى ۋە 
ئىنسانالدا خۇدانىڭ ئىردادىسىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

 143:10 زەبۇر ;22-103:19 زەبۇر

س.130. تۆتىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. "كۈندىلىك يېمهكلىكىمىزنى بهرگهيسهن." 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;6:11  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
11:3 

س.131. تۆتىنچى تىلهكته نېمه ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز؟ 



ا. تۇرمۇشىمىزغا ۋە روھىمىزغا كېرەك ھهممىسىنى بىزگه خۇدانىڭ بېرىشى 
ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

 مهتتا بايان قىلغان خۇش  ;9-30:8پهند–نهسىھهتلهر;16-145:15 زەبۇر
 33-6:31  خهۋەر

س.132. بهشىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. "بىزگه گۇناھ* قىلغان ھهر كىمنى كهچۈرگىنىمىزدەك*، سهنمۇ 
گۇنالىرىمىزنى * كهچۈرگهيسهن.*" 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;6:12  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
11:4 

س.133. بهشىنچى تىلهكته بىز نېمه ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز؟ 

ا. خۇدا گۇنالىرىمىزنى* كهچۈرىشى* ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. ۋە  بىزمۇ 
قېرىنداشلىرىڭالرمىز ۋە بۇ دۇنيانىڭ كىشلىرىنى ئهيسا مهسھكه ئوخشاش 

كهچۈرۈم قىلىشقا دۇئا قىلىشىمىزنى كۆرسىتىدۇ. 

  ;24-5:23  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر  ;3-51:2 زەبۇر

 4:32ئهفهسلىكلهرگه

س.134. ئالتىنچى تىلهك نېمه؟ 

ا. بىزنى ئادۇرۇلۇشالردىن* ساقالپ قالغايسهن. بىزنى يامانلىقتىن* 
يىراق قىلغايسهن. 

 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;6:13  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
11:4 



س.135. ئالتىنچى تىلهكته نېمه ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز؟ 

ا. خۇدا بىزنى گۇناھدىن* قۇتقۇزىشى ئۈچۈن ۋە يامانلىقتىن* يىراق 
قىلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

 4:18تىموتىيغا 2 ;10:13 كورىنتلىقالرغا 1 ;119:11 زەبۇر

س.136. دۇئا نېمه ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ؟ 

ا. دۇئا خۇدانىڭ بىزگه  ياردىم بېرىدىغانلىقىغا تولۇق ئىشىنىشىمىز* 
كېرەك دەپ تهلىم بېرىدۇ. 

 4:16ئىبرانىيالرغا ;4:6فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت ;6:18ئهفهسلىكلهرگه 

س.137. ھازىر مهسىھ قهيهردە؟ 

ا. مهسىھ ھازىر ئاسماندا*، خۇدا ئاتانىڭ ئوڭ تهرىپىدە ئولتۇرماقتا. 

 ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ ;16:19ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 8:34 رىملىقالرغا  ;5:31 پائالىيهتلىرى

س.138. مهسىھ يهنه كېلهمدۇ؟ 

ا.ھه! ئۇ دۇنيادىكى ھهممه ئادەملهرنى ئاخىرقى كۈندە ھۆكۈم قىلىشقا ۋە 
ئۇنى كۈتۈۋاتقانالرنى قۇتقۇزىشقا كېلىدۇ. 

 سالونىكالىقالرغا 2 ;32-25:31  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 9:28 ئىبرانىيالرغا ;4:1تىموتىيغا 2 ;1:7-9



س. 139. ئۆلۈم ۋاقىتتا ھهققاني ئادەملهرگه* نېمه ئىش يۈز بېرىدۇ ؟ 

ا. ھهققاني* ئادەملهرنىڭ تهنلىرى توپىغا قايتىدۇ. روھى* رەببىمىز* 
بىلهن بىلله بولىدۇ. 

 5:8 كورىنتلىقالرغا 2 ;12:7 تهلىملهر ;3:19ئالهمنىڭ يارىتىلىشى

س.140. ئۆلۈم ۋاقىتتا ھهققاني بولمىغان ئادەملهرگه نېمه ئىش يۈز 
بېرىدۇ  ؟ 

ا. ھهققاني بولمىغان كىشلهرنىڭ  تېنى توپىغا قايتىدۇ. ئۇالرنىڭ قهلبى*  
قىلغانلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ. خۇدا ئۇالرنى ئۆزى جازاالش ئۈچۈن 

سوراق كۈنىگىچه ساقاليدۇ. 

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش ;24-16:23 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر
 2:9 پېترۇس  2 ;29-5:28خهۋەر

س.141. ئۆلگهنلهر  قايتا تىرىلهمدۇ؟ 

ا. ھهئه ، ھهممه ئۆلۈك مهسىھ قايتا كېلىشى بىلهن تىرىلدۈرىلىدۇ. 

 ھهزرىتى ;29-5:28يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;12:2دانىيال
 15-24:14 ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى

س.142. مهسىھ  قايتا كهلگهن كۈندە يامانلىققا تولغان ئادەملهرگه نېمه 
ئىش يۈز بېرىدۇ؟ 

ا. خۇدا ئۇالرنى مهڭگۈلۈك ھاالكهتتىن ئىبارەت دوزاقتا* جازااليدۇ. 
ئۇالر خۇدانىڭ ھوزۇرىدىن مهڭگۈ يىراق بولىدۇ. 



 ماركۇس بايان قىلغان ;25:41,46  مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 
 لۇقا بايان ;12:5 لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋەر ;9:47,48خۇش خهۋەر

 ۋەھىيلهر ;1:9 سالونىكالىقالرغا 2 ;26-16:23 قىلغان خۇش خهۋەر
20:12-15 

س.143. ھهققاني* ئادەملهرگه نېمه ئىش بولىدۇ؟ 

ھهققاني* ئادەملهر خۇدا بىلهن ئىناق مۇناسىۋەتته ياشايدۇ. ئۇالر يېڭى 
ئاسمان*، يېڭى زىمىندە مهڭگۈ ياشايدۇ. 

 4-21:2 ۋەھىيلهر ;3:13 پېترۇس  2 ;23-66:22 يهشايا

س.144. يېڭى ئاسمان* ۋە يېڭى زېمىن نىمىگه ئوخشاش بولىدۇ؟ 

ا. يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى زېمىندا، بىز خۇدا بىلهن بىلله بولىمىز. بىز 
ھېچ قاچان گۇناھ قىلمايمىز. بىز ھېچ قاچان ئۆلمهيمىز.لهنهتكه 

ئۇچرايدىغان ئىشالر قالمايدۇ. ئهمدى نه غهمكىنلىك نه قايغۇ-ئهلهم 
بولمايدۇ. بىز ھېچ قاچان گۇناھكار، قورققانچاق ياكى ئۇياتلىق 

بولمايمىز. خۇدادىن كېلىدىغان خوشال-خوراملىقتىن بهھىرلىنىمىز . 

 ;5-21:1 ۋەھىيلهر ;24يهھۇدا يازغان خهت ;23-12:22ئىبرانىيالرغا

 .4-22:1 ۋەھىيلهر

سۆز تىزىمى 
سۆز                                                                                

چۈشهندۈرىلىشى  

  



 پهرزەنت بېقىۋىلىش ئىنساننى       پهرزەنت بېقىۋېلىش
 ئائىلىگه قوبۇل قىلىدىغان قانۇنىي

 پائالىيهت. بېقىۋېلىنغۇچى بىرىنىڭ ئۆز
 پهرزەنتى سۈپىتىدە ئۆستۈرۈلىدۇ.
 بۇرۇن، بىز خۇدانى ۋە خۇدانىڭ

 دۈشمهنلهرىنى تونۇمايتتۇق. ئهمدى
 خۇدا بىزنى ئۆزىنىڭ قىممهتلىك

.ئوغۇللىرى سۈپىتىدە قوبۇل قىلدى.

نېكاھ سادىقلىغى نېكاھ سادىقلىقى - ئۆز رەپىقىڭىزدىن 
ياكى يولدىشىڭىزدىن  باشقا ئىنسان 

بىلهن جىنسىي ئهخالقسىزلىق قىلماي  
سا دىق بولۇشنى بىلدۈرىدۇ.

پهرىشته خۇدانىڭ خۇش خهۋەرىنى  پهرىشته
يهتكۈزىدىغان  خۇدا تهرىپىدىن 
ئهۋەتىلگهن خىزمهتكار. پهرىشته 

روھدۇر*. پهرىشته خۇدا ھهققىدە 
ياخشى نهرسىلهرنى سۆزلهيدۇ. پهرىشته 

خۇداخالىغان  ئىشالرنى  قىلىدۇ. 
پهرىشته خۇدانىڭ ئادەملىرى ئۈچۈن 

ياخشىلىق قىلىدۇ. يامان پهرىشته 
ئىبلىس* ئۈچۈن ئشلهۋاتىدۇ.



چۆمۈلدۈرۈلۈش/
چۆمۈلدۈرۈلمهك

ئىبادەتخانا* يىتهكچىسى ئادەمنى بىر 
ئاز ۋاقىت سۇغا چۈشىرىدۇ. كېيىن 

ئادەمنى سۇدىن تارتىپ چىقىرىۋالىدۇ. 
شۇنداق قىلىپ، بىز مهسىھ بىزنى 
پاكالپ، مۇقهددەس قىلغانلىقىنى 
بىلىمىز. ئىبادەتخانا* بىر قىسمى 

بولغان ھهممه ئادەملهرگه كۆرسىتىمىز. 
بىز  چۆمۈلدۈرۈلگهندە بۇ بىزنىڭ 
گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلگهن ئهيسا 
ھهققىدەئهسلىتىدۇ. ئىنسانالر ئۇنى 

قهبرىگه قويغان. بىراق ئۇ ئۆلۈمدىن 
تىرىلگهن. 

ئىشىنىدىغانالر ئىشىنىدىغانالر مهسىھنى بىلىدىغان ۋە 
ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان كىشلهر.

بهرىكهت بهرىكهت خۇدا بىز ئۈچۈن قىلىدىغان 
ياخشى نهرسىلهردۇر. بىز خۇدادىن 

بىزگه بهرىكهت ئاتا قىلىشىنى 
سورىساق،ئۇ بىزگه ياردەم بېرىدۇ ۋە 

بىزنىڭ ئىچىمىزدە ياخشىلىق چىقىدۇ . 

ئايالنىڭ تېنىدە يېڭى ھاياتنىڭ    تۇغىلىش
باشلىنىپ پهرزەنت كۆرىشى

مهمنۇن  مهمنۇن بولۇش بىزدە بار بولغانلىرىغا
 رازى بولۇشدۇر. بىزدە بار بولغانالرنى

 تونۇپ يىتىشتۇر.



جامائهتچىلىك جامائهتچىلىك ئهيسا مهسىھ ھهققىدە 
ھهممىسىگه ئىشىنىپ، ئهگهشكهن بىر 

توپ ئادەملهردۇر. ئۇالر بىر-بىرى 
بىلهن كۆرۈشىدۇ. ئۇالر 

ئىشىنىدىغانالرنى* چۆمۈلدۈرىدۇ*. 
ئۇالر رەببىنىڭ كهچكى تامىقىنى 
يهيدۇ. ئۇالر مهسىھنىڭ تهلىمىگه 

بويسۇنىدۇ.

چاپراس ياغاچ  چاپراس ياغاچ بىر-بىرىگه بېكىتىلگهن

 ئىككى ياغاچدۇر. ئهيسا ياشىغان
 ۋاقىتتا، ئادەملهرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن

 جىنايهتچىلهرنى چاپراس ياغاچقا

 مىغلىغان .

بىر كىشىگه ياكى بىر نهرسىگه  قارغاش/لهنهت
زىيانكهشلىك قىلىدىغان  لهنهتلىك  

سۆز.

ئىبلىس  ئىبلىس شهيتاننىڭ* باشقا نامى.
 شهيتان* يامان ۋە ناچار پهرىشتىلهردىن

.بىرى [پهرىشتىنى كۆرۈڭ]

شاگىرت شاگىرت باشقا بىر ئادەمگه ئهگهشكۈچى 
ۋە ئۇنىڭدىن تهلىم ئالغۈچى كىشى. 
ئهيساغا ئىشىنىدىغان كىشى. ئهيسا 

نېمىنى ئۈگهتسه، ئۇنىڭغا ئهگهشكۈچى 
كىشى.

ھهر زامان بولغان ياكى ھهر زامان  مهڭگۈلۈك
بولىدىغان نهرسىلهر، مهڭگۈلۈك 

باشلىنىشى ۋە ئاخىرى بولمىغان نهرسه.



مۇستهھكهم ئىشهنچ  مۇستهھكهم ئىشهنچ بىر كىشىگه ياكى
 بىر نهرسىگه ئىشىنىشدۇر.خۇدانىڭ

 گۇناھىدىن ئازات قىلىشىغا ئىشىنىش*
 ۋە خۇدانىڭ  ھهقىقىيلىقىنى بىلىشدۇر.

 نىڭ

كهچۈرۈش كهچۈرۈش سۆيگۈ كۆرسىتىش ۋە بىر 
كىشىگه قارشى يامانلىقالرنى ئېسىگه 

ئالماسلىق. خۇدا بىزنى كهچۈرىدۇ، ئۇ 
بىز قىلىدىغان ئىشالر  بىلهن  بىزگه 

قارشى تۇرمايدۇ. 

شان-شهرەپ خۇدانىڭ شان-شهرىپى- خۇدانىڭ 
پادىشاھلىقىنى گۈزەل ۋە ئۇلۇغ 

قىلىدىغان ھهممه  نهرسىدۇر.

مېھىر-شهپقهت مېھىر-شهپقهت بىز قىلغان يامان ئىشالر 
تۈپهيلىدىن ئااللمىغان خۇدانىڭ  

ھهدىيهسىدۇر، بىزگه شۇنداق مېھرىبان 
بولغان خۇدا  ئاتا قىلىدىغان 

ھهدىيهدۇر، خۇدادىن كېلىدىغان 
كهچۈرۈم* ۋە ياردەمدۇر. 

يۈرەك  يۈرەك ئىنساننىڭ ئهڭ مۇھىم قىسمىدۇر.
 ئوي –پىكىر قىلىدىغان  ۋە قارار

 قىلىدىغان ئىنساننىڭ بىر قىسمى.



ئاسمان ئاسمان خۇدا ۋە مهسىھ بار بولغان يهر. 
خۇدا ئۇ يهردە ياشايدۇ ۋە 

ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئاسمان خۇدانى 
ھهقىقهتهن بىلىدىغان ۋە ئهيسا 

ئۆلگهندىن كېيىن بارىدىغان يهردۇر. 
ئادەملهر ھهر قاچان خوشال بولىدىغان 
ۋە تهشۋىشكه چۈشمهيدىغان يهر. يېڭى 
ئاسمان ۋە يېڭى يهر خۇدانى بىلىدىغان 

ئادەملهرنىڭ كهلگۈسى ئۆيىدۇر.

دۋزاق دوزاق خۇدا يامانلىق قىلغۇچى  
كىشىلهرنى ئۆزىدىن  ئايرىيدىغان 

يهردۇر. دوزاق ئۆلۈمدىن كېيىن ئوسال 
كىشىلهرنى جازااليدىغان يهردۇر.

مۇقهددەس بولۇش خۇدا ئۈچۈن  مۇقهددەس
يامانلىقتىن ئايرىلىشدۇر. خۇداغا 
ئوخشاش بولۇشدۇر. توغرا يولدا 

مېڭىشتۇر. بىز مۇقهددەس 
بولغانداگۇناھسىز ۋە  پاك بولىمىز.



مۇقهددەس روھ ئادەملهرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهيسا 
ئهۋەتكهن خۇدانىڭ روھى [روھنى 

كۆرۈڭ]. مۇقهددەس روھى خۇدانىڭ 
باشقا نامىدۇر. ئۇ يهنه خۇدانىڭ 
روھى، مهسىھنىڭ روھى ۋە بىزگه 

ياردەم بېرىدىغان روھ دەپ ئاتىلىدۇ. 
مۇقهددەس روھ بىزگه ئوخشاش ئادەم 
ئهمهس. ئۇ خۇدا، خۇدا ئاتا ۋە خۇدا 
ئوغۇل بىلهن باراۋەر [يهنه ئۈچلۈكنىڭ 
بىرلىكىنى كۆرۈڭ] ئۇ دۇنيادا ئادەملهر 
ئارىسىدا خۇدانىڭ  ئىشلىرىنى قىلىدۇ. 

ھىچ كىم مۇقهددەس روھنى 
كۆرەلمهيدۇ، بىراق ئۇ ئهيساغا 
ئىشىنىدىغانالر  بىلهن بىلله ۋە 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياشايدۇ.

مهدھىيىلهش بىرسىنى  مهدھىيىلهش بىرسى ھهققىدە 
ياخشى سۆزلهشدۇر.  بىرسىنى ھۆرمهت 

قىلىش ۋە باھاالش  تۈپهيلىدىن بۇ 
كىشى ئۈچۈن ياخشى بولۇشدۇر.

ھۆرمهتكه سازاۋەر خۇدا ۋە ئادەملهرگه ھۆرمهت كۆرسىتىش 
بىلهن ياشاش. ياخشى ئىشالرنى 

قىلىدىغان كىشى بولۇش.

بۇت ئادەملهر سهجدە قىلىدىغان بۇت 
ياغاچ، تاش ياكى مېتالدىن ياسالغان 
نهرسه. ئۇالر خۇداغا* سهجدە قىلىشى 
كېرەك. بۇت خۇدا ئورنىغا قويۇلغان 

ئادەم سۈرىتى ياكى نهرسىنىڭ سۈرىتى. 
بۇت ساختا خۇدا. 



يهھۇدىيالر ئىشىنىدىغان يهر.   ئىسرائىل
ئىسرائىلالرنىڭ يهھۇدىيالرنىڭ باشقا 
نامىدۇر. ئۇالر ئىبراھىم پهيغهمبهر، 
ئىسھاق ۋە ياقۇپنىڭ پهرزەنتلىرىدۇر.

يهھۇدىي ئىبراھىم پهيغهمبهر، ئىسھاق  يهھۇدىي
ۋە ياقۇپ ۋە ئۇالرنىڭ پهرزەنتلىرىدىن 

تۇغۇلغان كىشىدۇر. يهھۇدىيالرنىڭ 
مۇستهھكهم ئىشهنچى* بار.

پادىشاھلىق پادىشاھلىقتا پادىشاھ ھۆكۈمرانلىق 
قىلىدۇ. پادىشاھ ھۆكۈمرانلىق 

قىلىدىغان يهر. خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 
ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان يهردۇر.

قانۇن  ئادەملهرگه قانداق ياشاشنى ئۈگىتىش
 ئۈچۈن قوبۇل قىلغان قائىدە-نىزامالر.

 مۇساغا ئىسرائىلالر ئۈچۈن خۇدا
 بهرگهن قائىدە-نىزامالر.

رەب  رەب خۇدانىڭ ئىنجىلدىكى نامىدۇر.
 بۇ ئۇنىڭ ھهممه نهرسىدىن

 ئۈستۈنلۈكىنى ۋە ھهممه نهرسىنىڭ
 ھۆكۈمدارى ئېكهنلىگىنى بىلدۈرىدۇ.

 بىز ئۇنىڭغا ئىشهنگهندە  ئىشلىتىدىغان
 نام.

پهيغهمبهر  پهيغهمبهر خۇدا خااليدىغاننى  باشقا
 ئادەملهرگه سۆزلهلهيدىغان بىرىدۇر.
 پهيغهمبهر كۆپ ۋاقىت بۇرۇن خۇدا
 ئۈچۈن سۆزلهيدۇ. كېلهچهكته نېمه

 بولۇشىنى سۆزلهيدىغان ۋە ئاڭلىتىدىغان
 كىشى .



ئوڭۇشلۇق  ئوڭۇشلۇق- ياخشى نهرسىلهردىن
 زوقلىنىش. ئوڭۇشلۇق قىلىش تېنىڭنىڭ
 ساالمهت بولۇشى ياكى باي بولۇشدۇر.

 ئادەملهر بىز ھهققىدە ياخشى
 سۆزلىگهندە بىز  ئىشالنى ئوڭۇشلۇق

 قىلىمىز. ۋە باشقا ئادەملهرنىڭ
 مېھرىبانلىقىدىن زوقلىنىمىز.

تۆلهم تۆلهش يوقاتقانلىرىدىن كېيىن بىر نهرسىنى 
قايتا ئالماق. ئۆزىڭىزنىڭ قىلىش 

ئۈچۈن بىر نهرسه تۆلهش.

توۋا  توۋا قىلىش گۇناھلىرىڭدىن* 
پاكلىنىشدۇر. خۇدا بىزنىڭ نېمه 
قىلىشىمىزنى ئىستىسه، شۇنداق 
قىلىشدۇر. بۇرۇن قىلغان يامان 

ئىشالرنى قىلماسلىق ئۈچۈن قارار 
قىلىش.

ھۆرمهت ھۆرمهت قىممهتلىك بولغان نهرسه 
ئۈچۈن بىر ئادەمنى ھۆرمهت قىلىشدۇر.

قايتا تىرىلىش قايتا تىرىلىش ئۆلۈمدىن تىرىلىشنى 
بىلدۈرىدۇ.

ھهققاني ھهققاني بولۇش خۇدا بىلهن توغرا 
بولۇشدۇر. ھهققاني خۇدا بىلهن توغرا 
بولغان ئادەملهردۇر. خۇدا ئۆزى بىلهن 
بىر كىشىنى توغرا دەپ بىلسا، ئۇ بۇ 

كىشىنىڭ پاك ئېكهنلىگىنى 
كۆرسىتىىدۇ. ھهققاني كىشى خۇدانىڭ 

دۈشمىنى ئهمهس، ئۇنىڭ دوستىدۇر.



دەم ئېلىش كۈنى دەم ئېلىش كۈنى خۇدا يارىتىش ئىشىنى 
تامامالپ بولغان بولۇپ، ئارام ئالغان 

كۈن ئېدى. دەم ئېلىش كۈنى 
يهھۇدىيالرغا* خۇدا ئىشلىمهسلىكنى 

بۇيرۇق قىلغان  كۈن ئېدى.  بۇ ئۇالر 
ئارام ئالىدىغان ۋە خۇداغا سهجدە 

قىلدىغان كۈن.

قۇتقۇزماق/قۇتقۇزۇلۇش  قۇنقۇزۇلۇش خۇدا گۇناھالرنى*
 قۇتقۇزغانلىق بولىدۇ. يامان

 نهرسىلهردىن قۇتقۇزىش ۋە ئازات
 قىلىشدۇر.

شهيتان  شهيتان ئىبلىسنىڭ* باشقا نامىدۇر.
 شهيتان* يامان پهرىشتىلهرنىڭ*

 يامىنىدۇر [پېرىشتهنى كۆرۈڭ]

قۇتقۇزغۇچى ئهيسا مهسىھ قۇتقۇزغۇچىدۇر. بىزنى 
خۇدا بىلهن قايتا ياراشتۇرىدىغان  ۋە 

بىز قىلغان يامان ئىشالر ئۈچۈن 
جازالىنىشدىن بىزنى  قۇتقۇزىدىغان 

بىرىدۇر.



گۇناھ/گۇناھكار گۇناھ ئادەملهر خۇداغا قارشى ياكى 
باشقا ئادەملهرگه قارشى قىلىنىدىغان 

خاتا ئىشالردۇر. خۇدا تۈزگهن قائىدە-
تۈزۈملهرگهبويسۇنمىغانىمىزدىن، گۇناھ 

قىلىمىز. خۇدا بىزنىڭ قىلىشىمىزنى 
ئىستىگهن ئىشالرنى قىلمىغان 

ۋاقتىمىزدا، بىز گۇناھ قىلىمىز. ھهممه 
ئادەملهر گۇناھكار، سهۋەبى ئۇالر 

خۇداغا ياكى باشقا ئادەملهرگه قارشى 
ئىشالرنى  قىلىدۇ. ھهممه ئادەملهر 

گۇناھكار، سهۋەبى ئۇالر يامان ئىستهك 
بىلهن تۇغۇلغان.

قهلب  قهلب ھاياتىمىز داۋامىدا ۋە بىز
 ئۆلگهندىن كېيىن ئىچىمىزدە بولۇپ بىز
 كۆرەلمهيدىغان قىسمىدۇر. خۇدا ئادەم
 ئاتا ۋە ھاۋا ئانىنىڭ بۇرنىدىن پۈۋلهپ
 ئۇالرغا قهلب ھاياتلىقنى ئاتا قىلدى.
 ئىنسان قهلبى ئىنساننىڭ روھى* دەپ

 ئاتىلىدۇ [روھنى كۆرۈڭ]

روھ روھ تېنى يوق بولغان ۋە ھىچ كىم 
كۆرەلمهيدىغان مهۋجۇدات. خۇدا 

روھدۇر. خۇدا ياخشى ۋە يامان، بىز 
كۆرەلمايدىغان باشقا روھ 

مهۋجۇداتالرنى (پهرىشتهلهر*) ياراتتى. 
كىشىنىڭ قهلبى* كىشىنىڭ روھى دەپ 

ئاتىلىدۇ[قهلبنى كۆرۈڭ]  



 بۇ كىتابنىڭ ئېلېكترون نهشرىنى ئىزدەپ تاپماق ئۈچۈن:
www.asimpleword.org  

ئۈچلۈك(ئۈچنىڭ بىرلىكى) ئۈچلۈك (ئۈچنىڭ بىرلىكى) بولغان 
يالغۇز خۇدا خهققىدە سۆزلىگهندە 

ئىشلىتىدىغان بىرىكمه سۆزدۇر: خۇدا 
ئاتا، خۇدا ئوغۇل (ئهيسا) ۋە خۇدا 

مۇقهددەس روھ*.

ئىشىنىش  ئىشىنىش سىز ھهقىقهت دەپ
 ئوياليدىغان بىر يهرسه ياكى بىر

 كىشىگه ئهگىشىشدۇر. مۇستهھكهم
 ئىشهنچى* بار بولۇش ۋە مۇستهھكهم

 ئىشهنچ بىلهن ياشاش [مۇستهھكهم
 ئىشهنچنى كۆرۈڭ].

پاك قىز جىنسىي مۇناسىۋەت قىلمىغان  پاك قىز
قىزدۇر.

ئىبادەت ئىبادەت خۇدانى ئۇلۇغالش ئۈچۈن 
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىپ سۆيۈشىمىزۋە  

ئۇنىڭغا بولغان سۆيگىمىزنى  
كۆرسىتىشدۇر. ئىبادەت قىلىش- 

ھۆرمهت قىلىش* ۋە خۇداغا شۈكۈر 
ئېيتىشدۇر. خۇدا بىلهن بىلله 

بولغىنىمىزدا قىلىشىمىز كېرەكلىكىدۇر.


