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ئالالھنىڭ بىرلىكىگه : خىرىستىئان بىلهن دىئالوگ

چاقىرىش بولسا ئهيسا ۋە بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ 

 .ئېۋەىلىشىنىڭ تهقهززاسى 

    ١٢٦٢٨ سۇئال نومۇرى  

  : سۇئال 

سىلهر نىمىشقا ھهقىقهتتىن يىراقلىشىسىلهر ؟ ھهمدە ئهيسانى 

ى سۈپىتىدە قارىماستىن ، ئۇنى پهقهت بىر ئهلچى ئالالھنىڭ ئوغل

دەيسىلهر ؟ ئهيسا بولسا بىردىنبىر پهرۋەردىگارنىڭ ئوغلى ، مانا بۇ 

  !! ھهقىقهت 

  :جاۋاپ

  .مهدھىيه ئالالھقا بولسۇن 

بىزنىڭ ئىلگىركى ئوخشاش بولمىغان ئىتىقاد ۋە قاراشلىرىمىز قانداق 

هممهيلهن بىلىشكه ۋە ئهگىشىشكه بولىشىدىن قهتئىي نهزەر ، سىزنىڭ بىزگه ھ

مۇھتاج بولىدىغان ھهقىيقهتنى مۇزاكىرە قىلىشىمىز ئۈچۈن ، ئۆزئارا مۇناسىۋەت 

پهقهت مۇشۇنىڭ بىلهنال ، يهنى . ئورنىتىشىمىزغا پۇرسهت بهرگىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت 

ن ھهقىيقهتنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىش بىلهنال ، بىز ئۆزىمىزنى خاتالىقلىرىمىزدى

ھهمدە « : ئازاد قىالاليمىز ، خۇددى سىلهرنىڭ مۇقهددەس كىتابىڭالردا دىيىلگهندەك 

يۇھهننا [ » .سىلهر ھهقىيقهتنى تونۇيسىلهر ، ھهمدە ھهقىيقهت سىلهرنى ئازاد قىلىدۇ 

   ]   ، يىڭى خهلىقئارا نهشىرى٣٢ : ٨

يلى ،خۇددى شۇڭا ئۆزىمىزنى بىردەم توختۇتۇپ ، بۇ ھهقىيقهت توغىرسىدا ئويلىنا

سىلهرنىڭ مۇقهددەس كىتابىڭالردا دىيىلگهندەك ، گهرچه ئۇنىڭدا بارلىق بۇرمىالشالر 

  . !!ۋە ئۆزگهرتىشلهر يۈز بهرگهن بولسىمۇ 

  



 ٢

ئىلىپ كهلگهن دەۋەت بولسا مهسىيهنىڭ ) ئۇنىڭغا ئامانلىق بولسۇن( مهسىيه 

  :  ئىبادەت قىلىش پهرۋەردىگارى ۋە دۇنياالرنىڭ پهرۋەردىگارى يالغۇز ئالالھقىال

سهن بىردىنبىر : ئهمدى بۇ بولسا مهڭگۈلۈك ھايات ؛ ئۇالر سىنى تونۇشى كىرەك « 

  ]  ،١٧ : ٣يۇھهننا [ » .ھهقىيقى ئىالھ ، ھهمدە مهسىيه بولسا ئۇنى سهن ئهۋەتكهن 

ئى ياخشى مۇئهللىم ، مهڭگۈلۈك : " مهلۇم بىر باشلىق ئۇنىڭدىن سورىدى « 

  " ىلىش ئۈچۈن نىمه قىلىشىم كىرەك ؟ ھاياتقا ۋارىسلىق ق

سهن نىمىشقا مىنى ياخشى دەپ چاقىرىسهن ؟ ؛ بىرەيلهندىن باشقا ھىچكىم « 

  .غا ئهيسا ڭدىدى ، ئۇنى» ياخشى ئهمهس ؛ ئۇ بولسا ئالالھ 

  ) ]نىۋ(  ، ١٩- ١٨: ١٨لۇقا [ 

نىڭ ئىبلىس ئۇنى ئىگىز جايغا باشالپ باردى ھهمدە ئۇنىڭغا دۇنيا پادىشاھلىقى« 

مهن ساڭا ئۇالرنىڭ بارلىق : " ھهمدە ئۇ ئۇنىڭغا . ھهممىسىنى بىردەمدە كۆرسهتتى 

چۈنكى ئۇ ماڭا بىرىلگهن ، مهن ئۇنى . شهۋكىتىنى بىرىمهن -سهلتهنىتىنى ھهمدە شانۇ

شۇڭا ئهگهر سهن ماڭا ئىبادەت قىلساڭ ، ئۇنىڭ !! مهن خالىغان كىمگه بىرىمهن 

ھهي شهيتان مىنىڭدىن «: ئهيسا جاۋاپ بهردى . ى دىد." ھهممىسى سىنىڭ بولىدۇ 

سىنىڭ ئىالھىڭ پهرۋەردىگارغىال ئىبادەت قىل ھهمدە ئۇنىڭغا قۇللۇق ! نىرى بول 

  ) ] نىۋ(  ، ٨- ٥: ٤لۇقا [ » .قىل دەپ يىزىلغان 

ئالالھقا ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىش ، ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ 

يىش بولسا مهسىيه ئىلىپ كهلگهن ئهڭ ئۇلۇغ تهلىمات ، بولمىغان ئالالھنى بىر دى

  : ھهمدە باشقا بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۇلۇغ تهلىماتلىرى 

شهرىئهت مۇئهللىملىرىنىڭ بىرى ئۇ يهردە ئىدى ، ئۇ ئۇالرنىڭ مۇنازىرە « 

قىلىۋاتقانلىقىغا قۇالق سالدى ، ھهمدە ئهيسانىڭ ئۇالرغا ئهڭ ياخشى جاۋاپ 

: "  دىققهت قىلغاچ ، ئۇنىڭغا يىقىنالشتى ۋە ئۇنىڭدىن سورىدى بهرگهنلىكىگه

  بىرىنچى « : ئهيسا جاۋاپ بهردى " بۇيرۇقالرنىڭ ئىچىدە قايسىسى ئهڭ بىرىنچى ؟ 

  



 ٣

ئى ئىسرائىل ، قۇالق سال ، ئىالھىمىز پهرۋەردىگار بولسا بىر : بۇيرۇق بولسا 

 يۈرۈگۈڭ ، بارلىق جىنىڭ ، ۋە پهرۋەردىگار ؛ سىنىڭ ئىالھىڭ پهرۋەردىگارنى بارلىق

  ! .قۇۋۋىتىڭ بىلهن سۆيگىن -بارلىق پىكىرىڭ ، ۋە بارلىق كۈچ

 تۇققانلىرىڭنى خۇددى ئۆزۈڭنى - ئىككىنچىسى ئۇنىڭغا ئوخشاش ؛ئۇرۇق

  » .بۇالردىنمۇ كاتتىراق بۇيرۇق يوق .  سۆيگىنىڭگه ئوخشاش سۆيگىن 

 ، ئى مۇئهللىم ؛ ئىالھ بىر ياخشى سۆزلىدىڭ'' : شهرىئهت مۇئهللىمى ئۇنىڭغا 

قۇۋۋىتى - ئۇنى بارلىق كۈچ. ھهمدە ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ يوق دەپ راست ئېيىتتىڭ 

قۇۋۋىتىڭ بىلهن -بىلهن سۆيۈش ، بارلىق يۈرۈكۈڭ ، بارلىق پىكىرىڭ ، ۋە بارلىق كۈچ

سهدىقىلهر ۋە  تۇققاننى ئۆزىنى سۆيگهندەك سۆيۈش بارلىق - ھهمدە ئۇرۇق. سۆيۈش

  . دىدى . " نلىقالردىن ياخشىدۇر قۇربا

سهن ئىالھنىڭ « : ئهيسا ئۇنىڭ ئاقىالنه جاۋاپ بهرگهنلىكىنى كۆرگهندە ، ئۇنىڭغا 

ھهمدە ئاندىن كىيىن ، ھىچكىم ئۇنىڭدىن . دىدى » . پادىشاھلىقىدىن يىراق ئهمهس 

  ) ] نىۋ(  ، ٣٤- ٢٨: ١٢مهرقهس [ »   .هنه سۇئال سوراشقا پىتىنالمىدىي

ۇ ئىككى نهسىههت پهقهت ئىسرائىلغا ياكى ئۇنىڭ خهلقىگىال بىرىلگهن بىراق ب

دەپ ئويلىما ، بهلكى ئۇ شهرىئهتنىڭ ۋە بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ تهلىماتلىرىنىڭ 

بۇ ئىككى نهسىههتنىڭ ئۆزى مهتتا ئىنجىلىدا ئوخشاش ئىبارىلهر بىلهن بار . ئاساسى 

شهرىئهتلهر ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ -  قانۇن بارلىق« : بولۇپ ، ئاندىن ئۇ مۇنداق دىگهن 

  ] ٣٩: ٢٢مهتتا [  ».تهلىماتلىرى بۇ ئىككى بۇيرۇققا تايىنىدۇ 

ىلىكى ؛ ئالالھ مۇنداق ئهمهلىيهتته بۇ تهۋھىيد بولسا بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهلچ

  «مهندىن باشقا : سهندىن ئىلگىرى ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىگه «: دىگهن

  ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالر» دهپ ۋهھيى قىلدۇق » ، يوقتۇر) بهرھهق(ھېچ مهبۇد 

   ] ٢٥ :سۈرىسى  ئهنبىيا[ 
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مهسىيه كىشىلهرنى ھهقىقهتكه چاقىرىشى، ئۇنىڭغا قارشىلىشىشتىن   ھهمدە 

بۇ ھهقته ئالالھ . ئاگاھالندۇرىش قاتارلىقالرنىڭ ئاساسى ئهلچىلىكنىڭ تهقهززاسىدۇر 

دېگۈچىلهر كاپىر ، دۇرئهيساالله مهريهمنىڭ ئوغلى ، « شۈبهىسىزكى:مۇنداق دىگهن 

مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر ! «ئى بهنى ئىسرائىل: ئىسا، بولدى

يهنى الله دىن (كىمكى الله غا شېرىك كهلتۈرىدىكهن ، بولغان الله غا ئىبادهت قىلىڭالر

ئۇنىڭ ، الله ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلىدۇ، )غهيرىگه ئىالھ دهپ ئېتىقاد قىلىدىكهن

يهنى الله نىڭ ئازابىدىن (زالىمالرغا ھېچبىر مهدهتكار ، جايى دوزاخ بولىدۇ

  ]٧٢:سۈرىسى مائىدە ). [٧٢(بولمايدۇ» دېدى ) قۇتۇلدۇرغۇچى

بۇ بولسسا بىز ھهممهيلهن بىرلىككه كىلىشىمىز الزىم بولغان ئاساسى 

يهنى يهھۇدىيالر ۋه ! («ئى ئهھلى كىتاب: قته مۇنداق دەيدۇئالالھ بۇ ھه.پىرىنسىپتۇر

اللهغا ھېچ نهرسىنى شېرىك ، پهقهت اللهغىال ئىبادهت قىلىش) ناساراالر

 بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك - الله نى قويۇپ بىر، كهلتۈرمهسلىك

ئهمهل قىاليلى» )يهنى بىر خىل ئهقىدىگه(ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه

ئى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر («): يهنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا(ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه ، گىندې

ئال ئىمران [ .بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ بولۇڭالر »!) جامائهسى

  ]٦٤):ئىمران- ئال(سۈرىسى

     بۇ ھهقىقى خىرىستىئان دىنىغا ياتتۇر،پهيغهمبهرلهر ئىلىپ كهلگهن ئهلچىلىك

 - ۇالرنىڭ ئىنجىلىدا ئىنىق بايان قىلىنغان ،بولۇپمۇ تهۋراتتا ئىتراپ قىلىنغانيهنى ،ئ

  ئىالھنىڭ بىرلىكىگه ئىشىنىش بىلهن،ئۇالرنىڭ ئۈچ گهۋدە بىرئىالھقا ئىشىنىشىنى 

ئامرىكا ئېنسكلوپىدىيسىدە  .بىرلهشتۈرۈشكه بولغان ئهھمىيهتسىز ئۇرۇنۇشتۇر

بىر ئىالھىيهت ھهركىتى - شىنىشئىالھنىڭ بىرلىكىگه ئى:مۇنداق دىيلىدۇ

تارىخنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە باشالنغان،ھهمدە ھهقىقهتهن نهچچه - سۈپىتىدە 

  ئون يىلالر مابهينىدە ئۇچ ئىالھ بىر گهۋدىگه ئىشىنىشتىن ئۈستۈن ئورۇندا
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خىرىستىئان دىنى يهھۇدى دىنىدىن تهرەققى قىلغان،ھهمدە يهھۇدى دىنى . تۇرغان

مهسىهنىڭ تۇنجى ( يىرۇسالىم .نىڭ بارلىقىغا چىڭ ئىشىنىدۇبىرال ئىالھ

يىلى مهسىه ماھىيهت ۋە مهڭگۈلهكته - ٣٢٥مىالدى (دىن نىسه) شاگىرتلىرىنىڭ ئۆيى

غىچه بولغان يولنى توغرا يول دەپ سۈپهتلهش ) ئىالھقا تهڭ دەپ قارار قىلىنغان جاي

  .ناھايىتىمۇ تهس

 ئۈچ ئىالھ بىر گهۋدە تهلىماتى ئهسىردە مۇقهررەرلهشتۈرۈلگهن- ٤مىالدى 

مهسىهنىڭ ئىالھنىڭ تهبىئىتى ھهققىدىكى دەسلهپكى تهلىماتىغا 

شۇڭالشقا .ئهكسىنچه ،بۇ تهلىماتتىن بۇرالغان ھالدا ئۇنىڭغا زىت ئىدى.ئوخشىمايتتى

  ).٢٧:٢٩٤...(ئۇ بىر ئىالھقا ئىشىنىشكه قارشى تهرەققى قىلغان

ىكا ئېنسكلوپىدىيسىدىكىگه ئوخشاش سىز ئىالھنىڭ بىرلىكىگه ھىلىمۇ ئامر

ئىشىنىپ كىلىۋاتقان بىر قىسىم خىرىستىئانالرنىڭ كۆزقاراشلىرىغا مۇراجىئهت 

بۇنى چۈشىنىش تهس ،شۇڭا سىزنىڭ ئۇنى  .٢٧:٣٠٠- ٣٠١قىلسىڭىز بولىدۇ،

بىراق غهلىته نهرسه شۇكى سىلهر .چۈشىنهلمهسلىكىڭىز ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس 

دىغان نهرسىلهرگه ئىشىنىسىلهر، بولمىسا بىز چۈشىنىش مۇمكىن بولماي

  :ئۆزلىرىمىزنى ئالداپ ئاخىرەت كۈنىدە كىلىدىغان مۇنۇ چۈشهنچىنى دەيمىز

ئهقىللىرىمىزنىڭ يىتىشىچه چۈشهندۇق ، ھهمدە بىز ئۇنى كهلگۈسىدە ،ئاسمان "

ۋە زىمىندىكى بارلىق نهرسىلهردىن پهردە ئىلىۋىتىلگهندە تىخىمۇ ئىنىق 

  !"لىكىن ھازىر،بىزنىڭ چۈشهنگهنلىرىمىز يىتهرلىك.ئۈمۈد قىلىمىزچۈشىنىشنى 

شۇنداق ،مهدھىيه ئالالھقا بولسۇنكى، ھهقىقهت كهلگۈسىدە ،ئالالھ ئهلچىلهرنى 

يىغىدىغان ھهمدە ئۇالرنى خهلقلىرىگه گۇۋاھچى قىلىدىغان كۈندە،خۇددى بۈگۈن بىزگه 

  : « ئۆز ۋاقتىدا الله ئېيتتى:ەيدۇئالالھ د. ئىنىق بولغاندەك ئىنتايىن ئىنىق بولىدۇ

الله نى قويۇپ مهن بىلهن ئانامنى ئىككى ، سهن كىشىلهرگه! «ئى مهريهم ئوغلى ئىسا

شهنىڭگه اليىق ئهمهس !) رهببىم(«: » ئىسا ئېيتتى؟دېدىڭمۇ، ئىالھ قىلىۋېلىڭالر

   ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك، نهرسىلهردىن سېنى پاك دهپ ئېتىقاد قىلىمهنكى

  



 ٦

ئۇنى سهن ، ئهگهر مهن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام، ن سۆزلهرنى مهن ئېيتمايمهنبولمىغا

سهم مېنىڭ ). يهنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگهنلىكىم ساڭا مهلۇملۇق(چوقۇم بىلىسهن 

غهيبلهرنى ناھايىتى ، مهن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمهيمهن، زاتىمدىكىنى بىلىسهن

، هن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنىمهن ئۇالرغا پهقهت س). ١١٦(ئوبدان بىلىسهن 

يهنى مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر بولغان الله غا ئىبادهت 

ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى ، مهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددهتته. دېدىم، قىلىڭالر

ئۇالرنىڭ ، مېنى قهبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن، كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىم

سهن ھهممه نهرسىدىن خهۋهردارسهن ، نى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭئهمهللىرى

ئۇالرنى (، ئۇالر سېنىڭ بهندىلىرىڭدۇر، ئهگهر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ). ١١٧(

ئهگهر ، )ساڭا ھېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايدۇ(، )خالىغىنىڭچه تهسهررۇپ قىلىسهن

سهن ، رهت قىلساڭمهغپى) يهنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تهۋبه قىلغانالرغا(ئۇالرغا 

«بۇ : الله ئېيتىدۇ). ١١٨(ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن» ، غالىب) ئىشىڭدا(

راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگه پايدا قىلىدىغان ) يهنى قىيامهت كۈنى(كۈن 

الله ، ئۇالر ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ، كۈندۇر

). ١١٩(بۇ زور بهختتۇر» ، ئۇالر الله دىن مهمنۇن بولىدۇ، ىدۇئۇالردىن رازى بول

، زېمىننىڭ ۋه ئۇالردىكى مهۋجۇداتنىڭ پادىشاھلىقى الله غا مهنسۇپتۇر، ئاسمانالرنىڭ

  ]١٢٠- ١١٦: سۈرە مائىدە). [ ١٢٠(الله ھهر نهرسىگه قادىردۇر 

 
 


