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دهپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ قهدىمقى دهۋىرلهرده خۇدا تهرىپىدىن » كىتابۇل مۇقهددهس «: مۇقهددهس كىتاپ ①

 ئومومى توپلىمىنى پۈتۈكلىرىنىڭ باشقا پهيغهمبهرلهر ائىلالرغا بېرىلگهن تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋهئىسر
 .  دىيىلىدۇ圣经، خهنزۇچه Holly Bibleئىنگىلىزچه . كۆرسىتىدۇ
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   خاتىرىلهر مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدىكىىكىقۇرئاند

 تهرىپىدىنخۇدا (ئهھلى كىتاپالردۇر ) مهسىھىلهر( يهھۇدىالر ۋه ناساراالر ●

.  كهلگهن دهلىل بارئالالدىن، ئۇالرنىڭ قولىدا )بېرىلگهنلهرمۇقهددهس كىتاپ 

  )ئايهت-140سۈره -2ئايهتلهر؛ -40،44،113سۈره -2قۇرئان (

كىلىدىغان پسائادهت ئه-بهخت تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن، ئالال مۇقهددهس كىتاپ ●

 ئالالنىڭ داق قىلغانداشۇڭا ئادهملهر بۇ كىتاپقا ئهمهل قىلىشى كىرهك، شۇن. كىتاپتۇر

  )ئايهت-155سۈره -6قۇرئان . (رهھىم شهپقىتىگه ئېرىشهلهيدۇ

نىڭ نوپۇزىغا تايىنىپ ئۆزىنىڭ ) ئىنجىل تهۋرات،(تاپ قۇرئان مۇقهددهس كى

  : ھهقلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ، قۇرئاندا بۇ توغرۇلۇق مۇنداق خاتىرلهر بار

بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ جۈملىدىن مۇھهممهتنىڭ ۋاقتىدىكى  قۇرئان ●

لنىڭ ھهق لهرنىڭ قولىدىكى ئىنجىي مهسھىبىلهن تهۋرات يهھۇدىالرنىڭ قولىدىكى

سۈره -2قۇرئان . (ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

سۈره -4ئايهت؛ -3سۈره -3ئايهتلهر؛ -40،41،83،89،91،97

ـ سۈره 7ئايهت؛ -92سۈره -6ئايهت؛ -48سۈره-5ئايهتلهر؛ -47،81

سۈره -35ئايهت؛ -111سۈره -12ئايهت؛ -37سۈره -10ئايهت؛ -157

  ) ئايهتلهر -12،30سۈره -46ئايهت؛ -31

سۈره -26قۇرئان . ( دهيدۇهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردا قۇرئان تىلغا ئېلىنغان ق●

  ) ئايهت-196

. گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇقۇرئانغا ) يهنى يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر( ئهھلى كىتاپالر ●

  ) ئايهت-43سۈره -13قۇرئان (

سۈره -4قۇرئان . ( ئوخشاش نوپۇزغا ئىگه بىلهن قۇرئانمۇقهددهس كىتاپ●

  ) ئايهت-46سۈره -29ئايهت؛ -49سۈره -28ئايهت؛ -111سۈره -9ايهت؛ ئ-60

  مۇھهممهت بىلهن مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدىكى خاتىرىلهر

سۈره -42قۇرئان . ( ئىشىنىدۇلىقىغا مۇھهممهت مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهق●

  )ئايهت-15

  ) تلهرئايه-89،90سۈره -6قۇرئان . ( مۇھهممهت ئهھلى كىتاپالرنى ئۆرنهك قىلىدۇ●

  قۇرئان تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ

.  ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ چۈشۈرۈلگهن كىتاپنىڭ ۋه ئىبراھىمالرغاموسا قۇرئان ●

  ) ئايهتلهر-36،37سۈره -53ئايهت؛ -87سۈره -2قۇرئان (
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   بىلهن تهۋراتنىڭ مۇناسىۋىتىئالالقۇرئاندىكى 

ۋارىسلىق  ئۇنىڭغا  ئىسرائىلالر.يولنى بهردى تهۋرات ۋه توغرا  پهيغهمبهرگهساۇم ئالال ●

 ئۇنى روشهن دهلىل، يىتهكلىگۈچى، تهربىيىلىگۈچى، خۇدانىڭ شهپقىتى ۋه ىپ،قىل

سۈره -28ئايهت؛ -53سۈره -2قۇرئان . (توغرا يولى دهپ ئهمهل قىلدى

  ) .ئايهت-15سۈره -42ئايهت؛ -53،54سۈره -40ئايهت؛ -43

قۇرئان . (بۇل قىلىشتىن ئىككىلهنمهسلىكى كىرهكئادهملهر مۇقهددهس كىتاپنى قۇ ●

  ) ئايهت -23سۈره -32

ئادهملهر . ۋه نۇرى بارنىڭ قانۇنى، يولى ئالالل قىلدى، ئۇنىڭدا  تهۋراتنى نازىئالال ●

  ) ئايهتلهر-43،44،45سۈره -5قۇرئان . (ئۇنىڭغا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشى كىرهك

سۈره -3قۇرئان . (ىيىلگهنيدۇ د تهۋراتنى تهستىقالقۇرئاندا ئهيسا مهسىھ ●

  ) ئايهت -6سۈره -61ئايهت؛ -46سۈره -5ئايهت؛ -52

قۇرئان . ( تهۋراتتا چىڭ تۇرۇشنى بۇيرۇيدۇئالال چۈمۈلدۈرگۈچى يهھيا پهيغهمبهرگه ●

  ) ئايهت-12سۈره -19

 مهريهم مۇقهددهس .تىنىگه پۈلهپ كىرگۇزىدۇ روھىنى مهريهمنىڭ ئالال ئۆزىنىڭ ●

  ) ئايهت-12سۈره -66قۇرئان . (شىنهتتىكىتاپقا ئى

. دىگهن- زهبۇردا، زىمىنغا ياخشى نىيهتلىك بهندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇئالال ●

  ) ئايهت-105سۈره -21قۇرئان (

ھهققانى ئادهملهر «مىسرادىكى -29پاره -37 نىڭزهبۇرئهمىلىيهتته يوقۇرقى ئايهت 

  . دىگهن ئايهتتىن كهلگهن» . ياشايدۇ مهڭگۈزىمىنغا مىراسخۇر بولىدۇ، ئۇالر زىمىندا

  

  قۇرئان ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ

  : بىلهن ئىنجىلنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى ئايهتلهرئالالقۇرئاندا خاتىرلهنگهن 

ئايهت؛ -87سۈره -2قۇرئان . ( ئىنجىلنى ئاتا قىلىدۇ پهيغهمبهرگه ئهيسائالال ●

  )  ئايهت-27سۈره -57ت؛ ئايه-30سۈره -19ئايهت؛ -46سۈره -5

ئايهت؛ -48سۈره -3قۇرئان . ( تهۋرات ۋه ئىنجىلنى ئۆگىتىدۇئهيسا پهيغهمبهرگه● 

  ) ئايهت -110سۈره -5

گهرچه ئهيسا مهسىھ بىلهن ئىنجىلنىڭ مۇناسىۋىتى ئهكس  دهيوقۇرقى ئايهتلهر

شهكىللىنىش تارىخىغا ماس ھهقىقى ئىنجىلنىڭ گهن بولسىمۇ، ئهمما ۈلئهتتۈر

بۇنىڭدىن مۇھهممهتنىڭ ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن بىر  .لمهيدۇكه
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 چۈشهنمهيدىغانلىقىنى ھهقىقى، ئۇنىڭ ئىنجىلنى ئويالپ قالغانلىقىكىتاپ دهپ 

  . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

ئاسماندىن چۈشكهن بىر تهييار كىتاپ ئهمهس، بهلكى همىلىيهتته ئىنجىل ئ

چىالر تهرىپىدىن يىزىلغان ئهيسا مهسىھنىڭ ئېتىقاته تلىرى ۋئهيسا مهسىھنىڭ شاگىر

ئۇنىڭدا خۇدانىڭ ھهقىقهتلىرى .  كىتاپتۇر خاتىرلهنگهنئىزلىرى-تهلىملىرى ۋه ئىش

چىالرنىڭ قانداق ياشاش كىرهكلىكى ئېتىقاتۋه خۇش خهۋىرى چۈشهندۈرۈلگهن، 

  . هت قىلىنغانئۆگىتىلگهن، كهلگۈسىده ۋه قىيامهتته بولىدىغان ئىشالر ئالدىن بىشار

نىڭ ئالال :ئىنجىلدا مۇنداق تهمسىل قىلىنغانقۇرئاندا خاتىرلىنىشىچه تهۋرات ۋه   ●

 ئۈسىشىگه ياردهم الرنىڭ ئۇئالال خۇددى زىرائهتكه ئوخشايدۇ، انالريولىدا ماڭغ

ئاساسى مۇقىملىشىدۇ، ر تهدرىجى يوغىنايدۇ، البېرىدۇ، ئۇنىڭدىن چىققان شاخ

  ) ئايهت-29سۈره -48قۇرئان . (دۇدىھقاننى خۇرسهن قىلى

باب -4 ماركوس بايان قىلغان خۇش خهۋهر دىكىيوقۇرقى ئايهت ئىنجىل

خۇدانىڭ دۆلىتى خۇددى بىر ئادهم «: ئايهتلهرگه ئوخشىشىپ قالىدۇ-26،27،28

ئۇرۇقنى يهرگه چاچقانغا ئوخشايدۇ، ئۇ كېچىسى ئۇخالپ كۈندۈزى تۇرىدۇ، بۇ ئۇرۇق 

 يوغىنايدۇ، ئۇ ئادهم بولسا ئۇنىڭ نىمه ئۈچۈن شۇنداق سىرى كۈننوتا چىقىرىپ

ئۆسۈپ چىقىشى يهردىن ئاشلىق زىرائهتلهرنىڭ . بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

تهبىئىدۇر، ئۇالر ئاۋال نوتا چىقىرىدۇ، ئاندىن باشاقاليدۇ، ئاخىرىدا دانلىق 

  » . مىۋىلهرنى بېرىدۇ

  

   ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا  چاقىرىدۇقۇرئان كىشىلهرنى مۇقهددهس كىتاپقا ئىشىنىشكه

  :قۇرئاننىڭ مۇسۇلمانالرغا بهرگهن تهلىمى

 تهرىپىدىن يهھۇدىالر ۋه ئالالقۇرئان مۇسۇلمانالرغا مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ  ●

، ئۇالر بىلهن نىمهسىھىلهرگه نازىل قىلىنغان كىتاپ ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش

ئايهتلهر؛ -136،285سۈره -2قۇرئان ( . تهكىتلهيدۇنى مۇنازىرلهشمهسلىك

سۈره -29ئايهت؛ -46سۈره -5ئايهت؛ -136سۈره -4ئايهت؛ -84سۈره -3

  ) ئايهت-46

 دهۋهت قائىشىنىش ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشمۇ تهۋراتقا نىقۇرئان ھهتتا يهھۇدىالر●

.  دهيدۇ»تهۋراتنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر ھازىرال« غاقۇرئاندا يهھۇدىالر. قىلىدۇ

  ) ئايهت-93سۈره -3قۇرئان (

 مۇقهددهس كىتاپالرغا  نازىل بولغان ۋه بۇرۇنغا قۇرئان يهھۇدىالرنى قۇرئان●

  ) ئايهت-162سۈره -4قۇرئان (. ئىشىنىڭالر دهپ دهۋهت قىلىدۇ
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 كهلگهن شهپقهت يهنى تهۋراتنى يادىدا چىڭ ئالالدىن قۇرئان يهھۇدىالرنىڭ ●

  ) ئايهت-46سۈره -2قۇرئان . (نى تهلهپ قىلىدۇىتۇتۇش

 قۇرئان يهھۇدىالرنىڭ تهۋراتنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم قىلىشىنى تهلهپ ●

  ) ئايهتلهر-43،44،45سۈره -5قۇرئان . (قىلىدۇ

  

  قۇرئان مهسىھىلهرنى ئىنجىلغا ئىشىنىڭالر ۋه ئهمهل قىلىڭالر دهپ دهۋهت قىلىدۇ

.  دهيدۇالرقىلىڭ قۇرئان مهسىھىلهرنى ئىنجىلنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم ●

  ) ئايهت-47سۈره -5قۇرئان (

سۈره -5قۇرئان . (دهيدۇ قۇرئاندا مهسىھىلهرنى تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئهمهل قىلىڭالر ●

  ) ئايهتلهر-66،68

. هيدۇ، ئۇنى يۇشۇرماڭالر دئېنىق چۈشهندۈرۈڭالرمهسىھىلهرنى ئىنجىلنى  دا قۇرئان●

  ) ئايهت-187سۈره -3قۇرئان (

  

  ملهرنى مۇقهددهس كىتاپقا ئىشىنىشكه دهۋهت قىلىدۇقۇرئان بارلىق ئاده

يهنى ( قۇرئان كىشىلهرنى ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا بېرىپ ئهھلى كىتاپالردىن ●

سۈره -10قۇرئان . (سوراپ بېقىشنى تهلهپ قىلىدۇ) يهھۇدى ۋه مهسىھىلهردىن

  ) ئايهت-7سۈره -21ئايهت؛ -94

يهھۇدى بېرىپ هلىملهرنى چۈشىنهلمىسه،  قۇرئان كىشىلهرنى ئهگهر قۇرئاندىكى ت●

 ئۇالرغا روشهن ئالالچۇنكى . ۋه مهسىھىلهردىن سوراپ چۈشىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ

  ) ئايهتلهر-43،44سۈره -16قۇرئان . ( دهيدۇدهلىل ۋه كىتاپ بهرگهن

قۇرئان . ( قۇرئان كىشىلهرنى تهۋراتقا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ●

  ) ايهتلهرئ-44،45سۈره -5

  

  قۇرئان مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ ئۆزگهرتىلمىگهنلىكىنى تهستىقاليدۇ

.  بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنى ۋه تهلىملهرنى قوغدايدۇ دىيىلگهنئالال قۇرئاندا ●

  ) ئايهت-9سۈره -15ئايهت؛ -48سۈره -5قۇرئان (

 -34،115 سۈره-6قۇرئان .( سۆزىنى ھىچقانداق ئادهم ئۆزگهرتهلمهيدۇ ئالالنىڭ●

  ) ئايهت-23سۈره -48ئايهت؛ -27سۈره -18ئايهت؛ -64سۈره -10ئايهتلهر؛ 
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  قۇرئاندا بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالر ئۆزگىرىپ كهتكهن دىگهن تهلىم يوق

مهسىھىلهرنىڭ ھازىرقى  قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهرگه بېرىلگهن ئىنجىل بىلهن ● 

  . قولىدىكى ئىنجىل ئوخشىمايدۇ دىگهن گهپ يوق

 ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن نى قۇرئاندا يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر تهۋرات بىلهن ئىنجىل●

  . گهپ يوق

  :  بارالرمهزمۇن بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك مۇنداققۇرئاندا 

 ،، ئۇالربۇرمىاليدۇيهھۇدىالر ئىچىدىكى بىر قىسىم ئادهملهر تهۋراتتىكى ئايهتلهرنى  ●

  ) ئايهت-46سۈره -4قۇرئان . (دۇدهي-بىز ئاڭلىساقمۇ ئهمهل قىلمايمىز

سۈره -2قۇرئان . (ئۇالر قهستهن ھهقىقهتنى، مۇقهددهس كىتاپنى يۇشۇرىدۇ ●

  )  ئايهت-71سۈره -3ئايهت؛ -146

. ئۇالر مۇقهددهس كىتاپنىڭ بىر قىسمىنى ئاشكارالپ، كۆپ قىسمىنى يۇشۇرىدۇ ●

  )  ئايهت-91سۈره -6قۇرئان (

. نى يېزىپ ئاندىن بۇنى خۇدادىن كهلگهن ۋهھى دهيدۇئۇالر ئۆز قوللىرىدا ئايهتلهر ●

سۈره -3ئايهتلهر؛ -79،174سۈره -2قۇرئان . ( ئېرىشىدۇنهپكهبۇ ئارقىلىق ئاز توال 

  )  ئايهت-187

سۈره -2قۇرئان . (بۇرمىاليدۇ چۈشىنىپ تۇرۇپمۇ ئۇنى  ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى●

سۈره -3قۇرئان . (وقۇيدۇخۇدانىڭ نامىنى سېتىپ يالغان گهپلهرنى ت) ئايهت-75

  ) ئايهت-78

 ئۇالر ئۆزلىرىگه كهلگهن تهلىملهر ۋه خۇدانىڭ كىتاپلىرىنىڭ بىر قىسمىدىن ۋاز ●

سۈره -5قۇرئان . (كىچىدۇ، ئۇالر خۇددى بىلمهيدىغاندهك قىياپهتكه كىرۋالىدۇ

  ) ئايهت-101سۈره -2ئايهتلهر؛ -13،14

ان ھۆكۈمنى قۇبۇل قىلغۇسى  ئاساسهن چىقىرىلغۇقهددهس كىتاپقائۇالر م ●

  ) ئايهت-23سۈره -3قۇرئان . (كهلمهيدۇ

يوقۇرقى ئايهتلهردىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، ئهمىلىيهتته قۇرئاندا پهقهت بىر 

قىسىم يهھۇدىالرنىڭال تهۋراتنى قىرائهت قىلغاندا ياكى چۈشهندۈرگهنده ئۇنى 

ىر قىسىم ئايهتنى قهستهن بۇرمىاليدىغانلىقى، بىر قىسىم ئايهتنى ئوقۇپ ب

 خاتا بهزى خىالپ بولغان سۆزلىرىگهيۇشۇرىدىغانلىقى، تهۋراتتىكى خۇدانىڭ 

تهلىملهرنى سۆزلهيدىغانلىقى ۋه كىشىلهرگه ئۇنى ھهقىقهت دهپ 

ھهتتا بهزى يهھۇدىالرنىڭ ساختا ئايهتلهرنى توقۇپ چىقىپ ، چۈشهندۈرىدىغانلىقى

 ، ئۇالرنىڭ تهۋرات بۇيىچه ھۆكۈمئۇنى خۇدادىن كهلگهن ۋهھى دهۋالىدىغانلىقى

قۇرئاننىڭ ھىچقانداق بىر يىرىده تهۋرات، زهبۇر بىراق ، قىلمايدىغانلىقى سۆزلهنگهن
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، ئهمدى ئۇ ۋه ئىنجىل قاتارلىق خۇدانىڭ مۇقهددهس كىتاپلىرى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

  .  كىتاپالرنى تاشلىۋىتىڭالر دىگهن گهپ يوق

ندىكى يوقۇرقى ئايهتلهرنى مۇنداق بهزى مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىمۇ قۇرئا

 ئۆزگهرتىۋهتكهن نىتهۋرات)  موللىالريهنى بىر قىسىم يهھۇدى(شهرھىلهيدۇ، ئۇالر 

  . بۇرمىالپ چۈشهندۈرگهنخهلققه ئۇنىڭدىكى بهزى ئايهتلهرنى ئهمهس بهلكى 

  

  توغرىسىدا مۇنداق دىيىلگهنقۇرئاندا مهسىھىلهر 

 ئالالغائوقۇيدۇ، ) ئىنجىلنى( كىتابىنى ڭئالالنى بىر قىسىم مهسىھىلهر كهچته ●

سهجده قىلىدۇ، قىيامهتكه ئىشىنىدۇ، ياخشىلىققا دهۋهت قىلىپ يامانلىقنى 

ساخاۋهت ئىشلىرىنى قىلىدۇ، ئۇالر ياخشى -توسۇيدۇ، ھهممىنىڭ ئالدىدا خهيرى

ھهرگىز  ئالدىدا ئالالنىڭنىيهتلىك ئادهملهردۇر، ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى 

  ) ئايهتلهر-113،114،115سۈره -3قۇرئان . (بىكارغا كهتمهيدۇ

 يولىنى تۇتىدۇ، ئاز توال ئالالنىڭ ۋه ئۇنىڭ ۋهھىسىگه ئىشىنىدۇ، ئالالغا ئۇالر ●

 ئالدىدا زور ئىلتىپاتقا ئالالنىڭئۇالر . ساتمايدۇىنى ئېتىقاتمهنپهئهت ئۈچۈن 

  ) ئايهت-199سۈره -3قۇرئان . (ئېرىشىدۇ

 نازىل قىلغان كىتاپنى قىرائهت ئالال قىلمايدۇ، ھاكاۋۇرلۇق) ىھىلهرمهس( ئۇالر ●

 تارامالپ ياش ئاققۇزىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىگه چۈشۈرۈلگهن كۆزلىرىدىنقىلغاندا 

قۇرئان (.  ئۇالرنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدۇئالال چوقۇمھهقىقهتكه ئىشىنىدۇ، 

  ) ئايهتلهر-82،83،84،85سۈره -5

  

  الر توغرىسىدا مۇنداق دىيىلگهنقۇرئاندا يهھۇدى

ئىچىده بىر قىسىم ئادهملهر ) يهنى يهھۇدىالر( پهيغهمبهرنىڭ خهلقى موسا  ●

ىقهتكه ئاساسهن باشقىالرنى يىتهكلهيدۇ، ھهقىقهتكه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ ھهق

  ) ئايهت-159سۈره -7قۇرئان . ( ياقاليدۇئادالهتنى

دىالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشى ئهمهللهرنى  تهۋراتتا چىڭ تۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتقان يهھۇ●

قۇرئان . ( كهتمهيدۇ ئالدىدا ھهرگىز بىكارئالالنىڭقىلىۋاتقانالرنىڭ ئىشلىرى 

  ) ئايهت-170سۈره -7

  ) ئايهت-121سۈره -2قۇرئان . ( ئۇالر ھهقىقهتهن تهۋراتقا ئهمهل قىلىدۇ●

ىسىدا توغرا يولدا  ۋهھى ۋه تهۋراتنى ئۇالرغا ئىلتىپات قىلدى، ئۇالرنىڭ ئارئالال ●

  ) ئايهت-26سۈره -57قۇرئان . (ماڭىدىغانالر بار
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   ؟ يىلگهنمۇدى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن  مۇقهددهس كىتاپداقۇرئان

 ئهمدى ئۇالرغا، هرتىۋىتىلگهنچقاچان مۇقهددهس كىتاپالر ئۆزگقۇرئاندا ھى

ددهس ئهگهر قۇرئان مۇقهۋاھالهنكى .  تاشلىۋىتىڭالر دىگهن گهپ يوقئىشهنمهڭالر،

چوقۇم  قۇرئان ،خاتاچوقۇم كىتاپنى خاتا دىگهن تهقدىردىمۇ، مۇقهددهس كىتاپ 

ئاساسىغا ئىسپاتى ۋه -دهلىل، بۇنىڭدا ھهر ئىككى تهرهپنىڭ بولۇپ قالمايدۇتوغرا 

ئاساسالر پاكىت ۋه غا ھۆكۈم قىلىشتا تۆۋهندىكى ئىنجىلنىڭ توغرىلىقى. قاراش كىرهك

  :بار

ھاياتى بىلهن ئۆز چىلىرىنىڭ ئېتىقاتئىچىدىكى مهسھ  يىل 300ئهڭ دهسلهپكى  ●

ئىنجىلنىڭ قىلغان گۇۋاھلىقى، شۇ دهۋرلهرده يېزىلىپ ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان 

چهك ۋه -ئونمىڭلىغان كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى، ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان خهت

گه لهتلهر دۆكۆپلىگهنئافرىقا قىتئهلىرىدىكى -ئاسىيا-وپارباشقا يازمىالر، ياۋ

نۇرغۇن ئىنجىلنىڭ  شۇنداقال ،چىلىرىنىڭ گۇۋاھلىقىئېتىقات مهسىھ الغانقتار

  .  قاتارلىقالر بارتهرجىمه نوسخىلىرى

تامامهن ئىسپاتالر ئىنجىلنىڭ ئۆزگهرمىگهنلىكىنى - دهلىلدا كۆرسىتىلگهن يوقۇر●

 ۋه كىتپاھهرقانداق بىر ئهستايىدىل ئىزدهنگۈچى يوقۇرقى . ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇ

  .  تهتقىق قېلىپ باقسا بولىدۇ،تهكشۈرۈپئۆزى بىۋاسته  ماتىرىيالالرنى

 توساتتىن بىر ئادهم چىقىپ ،كىيىنئۆتكهندىن  يىل 600  كىيىنئهيسا مهسىھتىن ●

ئۇنىڭ ئۈستىگه . بۇ ھهرگىزمۇ ئادهمنى قايىل قىاللمايدۇئىنجىلنى خاتا دىسه، 

  بولسۇن، ھىچقايسىسىاكى قۇرئانيبولسۇن مۇھهممهت مهيلى  ، مۇھىمىتېخىمۇ

 ئهمىلىيهتته .اكى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دىمىگهنئۇچۇق ئاشكار ھالدا ئىنجىلنى خاتا ي

   . ئۆسهك سۆزلىرى خاالسدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تاپقان لهركىيىنكى دهۋرئۇالر 

ۆگهرتىۋىتىلگهن دىگهن  مۇسۇلمانالرنىڭ ئىنجىل ئكىيىنكى دهۋرلهردىكى بهزى ●

.  نۇرغۇن ئايهتلهرگه زىت كىلىدۇنىڭ ئۆزىدىكىه ھىكايىسى قۇرئانقارىشى ۋ

  : مهسىلهن

o 2：41，44，89，91，113，121，136，140 

o 3：3，50，84，93，199 

o 4：47，136，162 

o 5：47，48，66，68，82-85 

o 6：34，92，115 

o 7：157，170 

o 10：37，94 
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o 12：111 

o 13：43 

o 18：27 

o 21：7 

o 29：46 

o 32：23 

o 35：31 

o 40：53，54 

o 46：12，30 

o 48：2 

o 53：36，37 

o 57：26。 

 

نى خۇدادىن كهلگهن مۇقهددهس كىتاپ دهپ ئېتىراپ تهۋرات ۋه ئىنجىل  قۇرئاندا●

 الرمۇقهددهس كىتاپ ڭتهۋرات بىلهن ئىنجىلنى مۇئۆلىمالىرى مۇسۇلمان. قىلىدۇ

قۇرئاندىكى تهۋرات دىگهن سۆز ئىبرانى تىلىدىكى . ئىشىنىدۇ ئىكهنلىكىگه

»Torah «)ئىنجىل دىگهن سۆز گىرىك ،ۇدىگهن سۆزگه يىقىن كىلىد) قانۇن 

. دىگهن سۆزگه يېقىن كىلىدۇ) خۇش خهۋهر( » Euangélion« تىلىدىكى 

 . گهنجىل مهسىھىلهرنىڭ كىتابى دىيىل، ئىن كىتابىقۇرئاندا تهۋرات يهھۇدىالرنىڭ

تارىخ ئىسپاتاليدۇكى يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهرنىڭ مۇقهددهس كىتابى ئهزهلدىن 

  . دۇر» يېڭى ئهھده«ۋه » كونا ئهھده«تارتىپال 

 بهزى مۇسۇلمانالر تهۋرات كونا ئهھده بىلهن باراۋهر ئهمهس، بهلكى كونا ●

 كۆرسىتىدۇ ه كىتاپنىپار پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن بهش موسائىچىدىكى ئهھدىنىڭ 

ىنغان قۇرئاندا ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه نازىل قىلبهزى مۇسۇلمانالر . دهپ قارايدۇ

خاتىرلهپ يازغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ نىڭ گهن، شۇڭا ئهيسا مهسىھكىتاپ دىيىل

بۇ خىل قاراش مۇسۇلمان ئالىملىرى ئهمما . ئىنجىل ئهمهس دهپ قارايدۇ پۈتۈكلىرى

چۇنكى قۇرئاندا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ تهۋرات بىلهن . ئىچىده ئاساسى ئېقىم ئهمهس

يىلگهن، ھالبۇكى يهھۇدى ئىنجىل يهھۇدى ۋه مهسىھىلهرنىڭ مۇقهددهس كىتابى دى

» كونا ئهھده«ۋه مهسىھىلهرنىڭ قۇلىدىكى مۇقهددهس كىتاپ ئهزهلدىن تارتىپال 
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ئهمىلىيهتته بۇ خىل قاراش قۇرئاندىكى يهنه بىر . دۇر» يېڭى ئهھده«بىلهن 

خاتالىقنى ئاشكارالپ قويىدۇ، يهنى، قۇرئان خاتا ھالدا يهھۇدىالرنىڭ قولىدا پهقهت 

دىن ئىبارهت ئىككىال مۇقهددهس كىتاپ بار، مهسىھىلهرنىڭ قولىدا ۇر بىلهن زهبتۇراخ

دىن ئىبارهت بىرال ) ئىنجىلگىرىكچه ئوقۇلىشى (» خۇش خهۋهر«بولسا پهقهت 

  .   قهتئى ماس كهلمهيدۇالرغا تارىخى پاكىتالربۇ. مۇقهددهس كىتاپ بار دهپ قارىغان

 دهپىنغان بىر پارچه كىتاپ ىل قىل ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه نازنىڭقۇرئان ●

ئهمىلىيهتته ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده .  ماس كهلمهيدۇقهتئى تارىخى پاكىتالرغا قارىشى

ىھ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ تىرىلىپ ئاسمانغا ئهيسا مهس

ئىزلىرى ۋه تهلىملىرىنى خاتىرلهپ -ىڭ ئىشكۆتىرىلگهندىن كىيىن ئاندىن ئۇن

كىتاب ئىالھى  قولىدا بىر پارچه  ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭيسا مهسىھئه. يازغان كىتابىدۇر

مۇھهممهت دهۋرىدىكى . ئىسپات يوق-بار ئىدى دهيدىغانغا ھىچقانداق دهلىل

ناساراالر بولسۇن ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى مهسىھ ئۈممهتلىرى بولسۇن، ئۇالرنىڭ 

  يېزىپ قالدۇرغانرىقولىدا ساقالۋاتقان ئىنجىل دهل دهسلهپكى مهسىھ ئهگهشكۈچىلى

  . كىتاپتۇر

 نىلهرنىڭ قولىدىكى مۇقهددهس كىتاپ يهھۇدى ۋه مهسىھىدهۋردىكى ئهگهر ئهينى ●

 قۇرئاننىڭ ، بۇالسادهپ قارياكى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ه ئىنجىل ئهمهس تهۋرات ۋ

قۇرئان كۆپ قېتىم يهھۇدى ۋه مهسىھىلهرنى . ئۆزىدىكى ئايهتلهرگه زىت كىلىدۇ

 تهۋرات ۋه ئىنجىلنى ئوقۇڭالر، ئۇنىڭغا ئىشىنىڭالر، ئهمهل قىلىڭالر، قولۇڭالردىكى

قۇرئان ھهتتا مۇسۇلمانالرنىمۇ . چۇنكى ئۇنىڭدا خۇدادىن كهلگهن دهلىللهر بار دهيدۇ

مۇھهممهت يهھۇدى . تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئىشىنىڭالر، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىڭالر دهيدۇ

ئىنجىلنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ قۇرئاننىڭ ۋه مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى تهۋرات ۋه 

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهينى ۋاقىتتىكى ئادهملهرگه . ھهقلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ

قۇرئان مۇھهممهتنىڭ تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئىشىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ . دىيىلگهن

ئۈلگه قىلىدىغانلىقىنى ئۆزىگه ) مهسىھىلهرنىيهھۇدى ۋه (ىتاپالرنى ئهھلى ك

كىشىلهرنى تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئاساسهن ھهتتا قۇرئان . قايتا ئهسكهرتىدۇ-يتاقا

ھۆكۈم چىقىرىشنى، ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا بېرىپ ئهھلى كىتاپالردىن 

  .  تهلهپ قىلىدۇئۆگىنىشنىسوراپ ) يهھۇدى ۋه مهسىھىلهردىن(

هھۇدى ۋه ئهگهر قۇرئاندا دىيىلگهن تهۋرات ۋه ئىنجىل ئهينى ۋاقىتتىكى ي ●

مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى مۇقهددهس كىتاپ بولمىسا، ئۇنداقتا قۇرئاندا دىيىلگهن 

  .  يوقۇرقى مهزمۇنالر پۈتۈنلهي ئهھمىيهتسىز ياكى خاتا بولغان بولىدۇ

 سۆزلىرىنى ھىچقانداق ئالالنىڭ مۇقهددهس كىتاپالرنى قوغدايدۇ، ئالال قۇرئاندا ●

ۇمۇ بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ تهۋرات بىلهن ئىنجىل ب. ئادهم ئۆزگهرتهلمهيدۇ دىيىلگهن

  . ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دىگهن قارىشى ۋه ھىكايىسىگه پۈتۈنلهي زىت كىلىدۇ
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 قۇرئاندىكى مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى بهزى مۇسۇلمانالر باشقىچه ●

چۈشهندۈرىشى مۇمكىن، ئهمما بۇ قۇرئاننى تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ ياكى 

پاكىتنى بۇرمىالشقا  ،پنىڭ ئهسلى ئايهتنىڭ مهنىسىنى يۇشۇرۇچۈشهندۈرگىچى

قۇرئاننىڭ ئهسلى ئهرهپچه ئايهتلىرىده ئهينى .  ئهمهسئىشئۇرۇنغانلىقىدىن باشقا 

ۋاقىتتىكى مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى ئىنجىلنىڭ توغرىلىقى ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش 

  . كىرهكلىگى ناھايىتى ئېنىق جهزىملهشتۈرۈلگهن

پهقهت بىرال ئهگهر  ئايهتته،  يۈزهراندىن مىسال كهلتۈرۈلگهن يوقۇرقى بىر قۇرئ●

 قۇرئاندا ئهجهللىك ئۇنداقتا بۇ قاراشنى ئىسپاتلىيالىسا، دهكئايهت يوقۇرقى

زىددىيهت ۋه مهسىلىنىڭ مهۋجۇدلىقىنى، قۇرئاننىڭ ھهرگىزمۇ خۇدادىن 

مهيلى  داق بولسا،شۇنراست ئهگهر چۈنكى . پ بېرىدۇكهلمىگهنلىكىنى ئىسپاتال

خاتا بولسۇن، ھهر ئىككى خىل ئهھۋالدا قۇرئان ئوخشاشال ئىنجىل توغرا ياكى 

  . الشقان بولىدۇخاتا

  

  ئىسالمنىڭ مهيدانى

  : يوقۇرقىالردىن ئېنىق كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى

نىڭ نوپوزى ۋه توغرىلىقىنى ئىنكار ) تهۋرات، ئىنجىل( قۇرئان مۇقهددهس كىتاپ ●

  .  كى ئۇنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللىمهكچى بولغانقىلمىغان، بهل

 ۋه بهزى تارىخى خاتىرىلهر ئىنجىلدا ئېتىقاتقۇرئاندا ئىپادىلهنگهن   بىراق●

  .  كىلىدۇ ۋه تارىخى خاتىرىلهر بىلهن زىتئېتىقاتئىپادىلهنگهن 

خۇدادىن ھهرگىزمۇ قۇرئان ئۆز ئۆزىگه زىت بولۇپ، ئۇ :  شۇڭا بىزنىڭ يهكۈنىمىز●

  . هھى ئهمهسكهلگهن ۋ

 مۇھهممهتنىڭ دهۋرىده، ئىنجىلنىڭ ئهرهپ تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان بىر قىسىم ●

   ) 6:60:478 ؛ 4:55:605بۇخارى ھهدىسىلىرى . (تهرجىمه نوسخىلىرى بار ئىدى

 ئىسالمىيهتنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىدىكى ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ ھهممىسى ●

  : نى قۇبۇل قىالتتى، مهسىلهنئىنجىلغا ئىشىنهتتى ۋه ئۇ دىگىدهك

ننى قۇرئا( ئهڭ دهسلهپكى نوپۇزلۇق قۇرئان تهپسىرچىسى –ئهل تهبهرى 

ئۇ مۇنداق .   يىللىرى ياشىغان923-839، مىالدى  ) چۈشهندۈرۈپ شهرھىلىگۈچى

 مۇھهممهت پهيغهمبهر تهۋراتنىڭ خۇدادىن كهلگهن ھهقىقهت :قارايدۇدهپ 

بىر قىسىم  يهھۇدىالرنى ئۇنىڭ ئىچىدىكى قهتپهئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ، 

  .  تهلىملهرنى يۇشۇردى دهپ ئهيىپلهيدۇ
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 داڭلىق ھهدىسشۇناس، ئىسالم  ۋه ئهڭ دهسلهپكى نوپۇزلۇق-ئهل بۇخارى

  . يىللىرى ياشىغان870-810مىالدى . قانۇنشۇناسى، تارىخشۇناس ئالىم

نۇنشۇناسى،  داڭلىق ئىسالم ئۆلىماسى، پهيالسوپ، ئىسالم قا-ئهنسارى

ئۇ يازغان كىتاپلىرىدا .  يىللىرى ياشىغان1111-1058مىالدى . مائارىپشۇناس ئالىم

ئىنجىلدىكى نۇرغۇن ئايهتلهرنى نهقىل ئالغان، ئۇالرنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىدىن قىلچه 

  . گۇمانالنمىغان

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-869 مىالدى – ىزپاھئهمىر ئهل 

  .ن ئۆتكهنيىلى ئالهمدى-956 –مهسئۇد 

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1037 –بۇ ھۆسهيىن ئه

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1209 مىالدى –فهخىردىن 

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1406 –ئىبىن خالدون 

 يىقىنقى زاماندىكى داڭلىق ئىسالم ئالىمى، ئىسالم ھازىرقى -سهئىد ئهھمهدخان

 داڭلىق ئۈنۋىرسىتنىڭ بىرى 100زامان ھهركىتىنىڭ باشالمچىسى، ئاسىيادىكى 

 يىللىرى 1898-1817. بولغان ئالىگىر ئىسالم ئۈنۋىرسىتىتىنىڭ قۇرغۇچىسى

  .ئۇ ئىنجىلنى ئىشهنچىلىك ھهم قۇبۇل قىلىشقا بولىدۇ دهپ قارايدۇ. ياشىغان

يوقۇرقى ئىسالم ئۆلىمالىرىدىن باشقا يهنه ئىبىن ئابباس، ئهل بهدهۋى، ئىبىن تهمىر، 

ئادىل  ، مهۋالۋى چىراگۇدىنمهد سهئىدى، سهئىد ئهھمهد ھۆسهيىن، مهۋالۋى مۇھهم

  . قاتارلىق كىشىلهر بار... يهزدىمىر، مهھمۇد ئايۇب 

ئۆتكهندىن كىيىن، ئاندىن بهزى  يىل 400 نىڭ دهۋرىدىن ئهمىلىيهتته مۇھهممهت●

خى  شهكلى ۋه تارىئېتىقاتقۇرئان بىلهن ئىنجىلدا ئىپادىلهنگهن مۇسۇلمان ئالىمالر 

بۇالرنىڭ بىرىنچىسى مىالدى .  بايقايدۇپهرقلهرنىڭ بارلىقىنى نۇرغۇن پاكىتالردا

لى ئالهمدىن يى-1085ئىككىنچىسى  يىللىرى ياشىغان ئىبىن كازىم، 994-1064

شۇنىڭدىن باشالپ ئاندىن مۇسۇلمانالر ئىچىده خىرىستىيانالر . ئۆتكهن ئهل جۇۋهينى

  :  ئهمما.ۇشقا باشلىغانچۆچهك پهيدا بول-ئىنجىلنى ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن سۆز

  ؟)مۇھهممهتتىن بۇرۇنمۇ ياكى كىيىنمۇ( قاچان   نىمه سهۋهپتىن؟ كىم؟    

قانداق ئۇسۇل بىلهن ؟ قايسى  ؟) قايسى دۆلهت قايسى شهھهرده(قهيهرده 

  نىمىشقا ھىچقانداق ئىز قالدۇرمىغان ؟ قىسمىنى ؟ قانداق ئۆزگهرتكهن ؟ 

بهزىلهر پهقهت .  بېرهلمىگهن ھىچكىم قانائهتلىنهرلىك جاۋاپگهلىلهردىگهن مهسىلى

ئۇالرغا پهرهزگه ئاساسلىنىپ ھهرخىل ھىكايىلهرنى توقۇپ چىققان، كىيىنكىلهر بولسا 

  . قارغۇالرچه ئهگهشكهن
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  :  ئۆزگهرتىلىشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكىمۇقهددهس كىتاپالرنىڭ 

غا كهڭ تارقالغان بولۇپ،  دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىمۇقهددهس كىتاپ ●

ھىچقانداق بىر . (مىڭلىغان ئونمىڭلىغان قهدىمقى كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى مهۋجۇد

ئادهمنىڭ پۈتۈن دۇنياغا تارالغان شۇنچه كۆپ ئىنجىلنى بىرال ۋاقىتتا ھىچكىمگه 

  ) بىلدۇرمهي ئۆزگهرتىۋىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

ىملىرىنى ئىنسانالرنىڭ  خۇدا ھهرگىزمۇ ئۆزىنىڭ سۆزلىرى ۋه تهلقادىر ●

  . ، ئۇ بۇنى قوغداشقا تامامهن قادىرئۆزگهرتىۋىتىشىگه يول قويمايدۇ

 ئوخشىمىغان دۆلهت، ئوخشىمىغان قالغان ياۋروپا، ئاسىيا ۋه ئافرىقىغا كهڭ تار●

چىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ بىرال ئېتىقاتمىللهت ۋه ئوخشىمىغان تىلالردىكى مهسىھ 

  .  ئىنجىلنى قۇبۇل قىلىشى مۇمكىن ئهمهسۋاقىتتا ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

مۇقهددهس پۈتۈن دۇنيادىكى  يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىلهرنىڭ بىرلىشىپ ●

  . مۇمكىن ئهمهستېخىمۇ كىتاپالرنى ئۆزگهرتىۋىتىشى 

 ئۆزگهرتىلگهن مۇقهددهس كىتاپنى پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىش، شۇنىڭ بىلهن بىرگه ●

ى مۇقهددهس كىتاپالرنى يهر يۈزىدىن پۈتۈن دۇنيادىكى ئهسلىدىكى ھهقىق

  . بولمايدىغان ئىشمۇمكىن ھهرگىزمۇ تىۋىتىش پاكىز يوقى-پاك

 دۇنياغا كهڭ تارقىلىپ  شۇنداقال، بولغانتارىختا نۇرغۇن تىلالرغا تهرجىمه قىلىنىپ ●

 ۋه ئۇالرنى ئىز كىتاپالرنىڭ ھهممىسىنى يىغىۋىلىپمۇقهددهس  ئهسلىدىكى ،بولغان

 ساختا مۇقهددهس كىتاپالرنى قايتا تهرجىمه قىلىپ  ئاندىن،ىتىۋىتىپدىرهكسىز يوق

  . دۇنياغا تارقىتىش مۇمكىن ئهمهس

ى كىيىنكدىمهك، مۇقهددهس كىتاپ ئۆزگهرتىۋىلگهن دىگهن قاراش پهقهت 

قۇرئان،  بولۇپ، تۆھمىتىبىر قىسىم مۇسۇلمانالرنىڭ پهرىزى ۋه دهۋرلهردىكى 

  . بولمىغانۇلمانالردا ئۇنداق قاراش ئهڭ دهسلهپكى مۇسمۇھهممهت ۋه 

  

   ؟ مۇ بار، شۇڭا ئۇ ئۆزگهرتىۋىتىلگهن»خاتالىقالر«مۇقهددهس كىتاپتا 

 مهيلى بىر قىسىم مۇسۇلمانالر مۇقهددهس كىتاپ ئۆزگىرهپ كهتكهن دهپ قارىسۇن ●

 بابلىرىدىكى 7-5 نىڭپاره ۋه ئىنجىل مهتتا-23بىز پهقهت زهبۇر ياكى قارىمىسۇن،

سىھنىڭ تهلىملىرىنى مىسال قىلىش ئارقىلىقال شۇنداق دىيهلهيمىزكى، ئهيسا مه

 ئۇنىڭدا ئىپادىلهنگهن خۇدانىڭ ئىنسانالرغا  ۋه پاساھهتلىكى،گۈزهللىكىئىنجىلنىڭ 

ئهيسا مهسىھ ئىپادىلىگهن ئالىجاناپ پهزىلهت شۇنداقال مۇھهببىتى، -بولغان مىھرى

  . دۇنى ھىچكىم ئىنكار قىاللمايپاراسهت-ۋه ئهقىل

چىالر ھهر تهرهپتىن كهلگهن ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى چاغلىرىدىال، ئېتىقاتمهسىھ   ●

تۈرلۈك تۆھمهتلهرگه ۋه ھوجۇمالرغا دۈچ كهلگهن ئىدى، ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان 
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ھالبۇكى ھازىرقى بىر قىسىم . بۇ خىل تۆھمهت ۋه ھوجۇمالر توختاپ قالغىنى يوق

ا قىلىۋاتقان تۆھمهتلىرى ئهمىلىيهتته باشقىالرنىڭ ىغئېتىقاتمۇسۇلمانالرنىڭ مهسىھ 

گهپلىرىنى ) ئاتىزىمچىالرنىڭ يىقىنقى زاماندىكى خۇداغا ئىشهنمهيدىغان بولۇپمۇ(

 .مى قىلىۋىلىشتىن باشقا ئىش ئهمهس ئۆزىنىڭ تهلىىلىپ، ئۇالرنىرىشتۇرۇپ ئهكېت

سالم دىنى بىلهن قۇرئان ۋه ئىئهمىلىيهتته ئىنجىلدا خاتالىق بار دىگهن قاراشنىڭ 

ئهڭ دهسلهپكى مۇسۇلمانالر قۇرئاندىكى تهلىملهرگه ، شۇڭا بىۋاسته مۇناسىۋىتى يوق

شۇڭا بۇ مهسىلىنى مۇشۇ . پاساتالرنى قىلىپ يۈرمىگهن- پىتنهبۇنداقئاساسهن 

 مهسىھ بېرىۋاتقاننۇرغۇن تهتقىقاتالرنى ئېلىپ ئىلمى ئۇسۇلدا ساھهده 

گهر قىزىقسىڭىز تۆۋهندىكى تور بىكهتلهرگه چىقىپ ئه. چىلىرىغا تاپشۇردۇقئېتىقات

 مۇقاراشلىرىغا قارغۇالرچه ئهگهشمهي، ئۆزىڭىزباشقىالرنىڭ . كۆرۈپ باقسىڭىز بولىدۇ

  . ئىزدىنىپ بېقىڭ

o http://www.tochrist.org/book/download_books/sjnthb/ 

o http://www.inerrancy.org/ 

o http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a9c4a4f01000b4s.html 

o http://www.godoor.net/jidianlinks/shj.htm 

o http://www.godoor.net/jidianlinks/apologetics.html 

  

ئىنجىل «دىگهننى ئىسپاتالش ئارقىلىق » ئىنجىلدا خاتالىقالر بار «●

دهپ قاراش ئهمىلىيهتته لوگىكىلىق باغلىنىشى بولمىغان ئىككى » ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

 8دىگهننى ئىسپاتالش ئۈچۈن تۆۋهندىكى » ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«. ئىشتۇر

  : نوقتىنى ئىسپاتالشقا توغرا كىلىدۇ

قاچان ) 3نىمه سهۋهپتىن ئۆزگهرتكهن، ) 2ئۆزگهرتكهن، كىملهر ) 1   

) 5، )قايسى دۆلهت قايسى شهھهرده(قهيهرده ئۆزگهرتكهن ) 4ئۆزگهرتكهن، 

ئىنجىلنىڭ قايسى جايلىرىنى ) 6قانداق ئۇسۇلدا ئۆزگهرتكهن، 

نىمىشقا تارىختا ) 8نىمىگه ئۆزگهرتكهن، نىمىنى ) 7ئۆزگهرتىۋهتكهن، 

  . مىغانھىچقانداق ئىز قالدۇر

خۇداغا ئىشهنمهيدىغان ئاتىزىمچىالر بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئاالقىدار ماقالىلىرىده بۇ 

ئىنجىلنىڭ مهزمۇنىنىڭ توغرا ياكى خاتالىقى، ياخشى .  نوقتا تىلغا ئېلىنمىغان8

دىگهن قاراشنىڭ مۇناسىۋىتى » ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«ياكى يامانلىقى بىلهن 

  . يوق
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پهرىزى ئالدىن  ھهرقانداق بىر دىننى تهنقىتلىمهكچى بولسا، ئۆزىنىڭ  ئاتىزىمچىالر●

شۇ دىننىڭ كىتابىدا خاتالىق بارلىقىنى ئىسپاتالشقا ۋه مۇالھىزىلىرى ئارقىلىق 

 ئىنجىلدىن قۇسۇر ئىزدهشكه ىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈنئېتىقاتئۇالر مهسىھ . ئۇرۇنىدۇ

ى خاتىرىلهرنىڭ ئومومى گهۋدىسى ۋه تىرىشىدۇ، ئهمما كۆپىنچه ھالالردا ئىنجىلدىك

تهلىمىنى، ھهر بىر ئايهتنىڭ تارىخى ئارقا كۆرىنىشىنى، سۆزلهرنىڭ ئهسلى مهنىسىنى 

جۈملىلهرنىڭ كونتىكىسىنى -ھهرخىل چۈشهندۈرۈش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى، سۆز

چىلىرى ئېتىقاتشۇنداقتىمۇ مهسىھ . ئويالشمايدۇ) كهينىدىكى جۇملىلهرنى-ئالدى(

تۈرلۈك مهسىلىلهرگه تىپ پوزىتسىيه ۋه ئىنچىكه تهھلىللهر ئارقىلىق ئاك

  . هلمهكتهجاۋاپ قايتۇرۇپ كئهستايىدىللىق ۋه سهمىمىلىك بىلهن 

پىكىر قىلىش يولى بىلهن دىگهن » ئىنجىلدا خاتالىقالر بار«ئاتىزىمچىالرنىڭ   ●

 قولالنغان يولى دىگهننى ئىسپاتالشتا» ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«مۇسۇلمانالرنىڭ 

  . ئهمهسيول بىر 

 بولغان -» ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«ياكى » ئىنجىلدا خاتالىق بار« ●

تهقدىردىمۇ، قۇرئان مۇقهررهر خاتاالشقان بولىدۇ، چۈنكى قۇرئاندا مۇنداق 

  : دىيىلگهن

  . دۇرئىنجىل خۇدانىڭ كىتابى. 1

ل ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قۇرئاننىڭ نوپۇزى ئىنجىلدىن كهلگهن بولۇپ، ئىنجى. 2

  . توغرىلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولغان

  . ، خۇدا ئۇنى قوغداشقا قادىرخۇدانىڭ سۆزىنى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇ. 3

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئۆزىنىڭ باياناتى

  .  خۇدانىڭ كىتابىدۇر، ئۇنىڭ ھهقىقى ئاپتورى خۇدا مۇقهددهس كىتاپ●

كلىرىنى يازغۇچىالر خۇدانىڭ روھىنىڭ  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهر قايسى بۆله●

  . ئىلھامالندۇرىشى ۋه يىتهكلىشى بىلهن قهلهم تهۋرهتكهن

  .دىيىلگهن»  پهرۋهردىگار خۇدا شۇنداق دهيدۇ« قېتىم 3808 مۇقهددهس كىتاپتا ●

 ، 34:27مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (مۇقهددهس كىتاپ خۇدانىڭ سۆزىدۇر  ●

يۇھاننا بايان - ؛ ئىنجىل25:13ىيا پهيغهمبهر  ، يهرهم30:8يهشايا پهيغهمبهر 

   ) 1:1،2 ، ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت 14:26قىلغان خۇش خهۋهر 

نىڭ ئىلھامالندۇرىشى بىلهن ىمۇقهددهس روھخۇدانىڭ  مۇقهددهس كىتاپ ●

   ) II 1:21پىتروس-ئىنجىل. (خۇدانىڭ سۆزلىرىنى سۆزلىشىدۇرئادهملهرنىڭ 
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ئۇ  خۇدانىڭ كۆرسهتمىسى بۇيىچه يىزىلغان بولۇپ، كىتاپۈن مۇقهددهس  پۈت●

، سهۋهنلىكلهرنى پ، خاتالىقالرنى كۆرسىتىدۇھهقىقهت توغرىسىدا تهلىم بېرى

تىموتىغا يىزىلغان -ئىنجىل. (يدۇ ھهققانىلىققا يىتهكلهئىنسانالرنى ئۇ. دۇتۈزىتى

   ) 3:16 ئىككىنچى خهت

ۇدانىڭ ئۆزى تاللىغان ئادهملهرنىڭ دىلىغا ئۆزىنىڭ خ ،مۇقهددهس كىتاپتادىمهك  ●

سۆزلىرىنى سېلىپ، ئۇالرنى مۇقهددهس روھى بىلهن ئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق قهلهم 

  . كۆرسىتىدۇ مۇقهددهس يازمىالرنى يازدۇرغانلىقىنى ،تهۋرهتكۈزۈپ

. ، ئهمما ئۇنى ئادهم يازغان بولسىمۇخۇدادىن كهلگهنگهرچه  مۇقهددهس كىتاپ ●

 تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىلنى مۇقهددهس كىتاپ. بۇ ئىككىسى زىددىيهتلىك ئهمهس

 يىل 1500  پارچه كىتاپتىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، 66ئۆز ئىچىگه ئالغان 

 ) ئهسىر ئارلىقىدا-1ئهسىردىن باشالپ مىالدى -15مىالدىدىن بۇرۇنقى  (جهريانىدا

بۇ ئادهملهر ئوخشىمىغان . ىلغان نهچچه ئادهمنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلهن يىز40

 مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهرقايسى بۆلهكلىرىنى يېزىپ ،جايالردا، ئوخشىمىغان دهۋرده

دهلىللهيدۇ، قولاليدۇ ۋه بىرسىنى -قالدۇرغان، ھالبۇكى ھهرقايسى يازمىالر بىر

 بىلهن ئىنسانالرنىڭ گۇناھى، يهنى بار بولۇپ تىما بىر ئورتاقئۇالردا باشتىن ئاخىر 

  . دۇرشهپقىتى-خۇدانىڭ مىھرى

ئايهتته، مۇقهددهس كىتاپ خۇدا -16باب -3تىموتى ئىككىنچى خهت -ئىنجىل● 

دىمهك، خۇدا ئادهملهرنىڭ . تهرىپىدىن ئىنسانالرنىڭ دىلىغا سېلىنغان دىيىلگهن

ئۇنىڭ يازغۇچىسى ئادهم . دىلىغا سېلىش ئارقىلىق مۇقهددهس كىتاپنى يازدۇرغان

  .  قىقى ئاپتورى خۇدادۇربولسىمۇ، ئهمما ھه

 كونترول پهيغهمبهرلهرنىادهمنى كونترول قىلغاندهك  خۇدا ھهرگىزمۇ ماشىنا ئ●

 ئۆزبهلكى  يازدۇرغان بولماستىن، لىرىنى بىرمۇبىر سۆز خۇدانىڭالرغائۇ ،قىلىپ

باشقىچه .  تىلى بىلهن يازدۇرغانلىرىنىڭنىڭ دىلىغا سېلىپ، ئۆزۇالرسۆزىنى ئ

يسى يازغۇچىالر ئۆزىنىڭ تىلى، يېزىقچىلىق مىتودى ۋه خاس ئېيتقاندا، ھهرقا

 دىلىغا سالغانلىرىنى خۇدانىڭ ئۆزمهدىنىيهت ئارقا كۆرىنىشىنى يۇغۇرغان ھالدا 

 بۇيىچهئۇندىن باشقا، مۇقهددهس كىتاپ خۇدانىڭ ئىرادىسى . يېزىپ چىققان

ھالدا  تهدرىجى ئىھتىياجى ۋه چۈشىنىش ئىقتىدارىغا ئاساسهن ئىنسانالرنىڭ

، نى ئهمهلگه ئاشۇرغان بىشارهتلهربۇرۇنقى كىيىن يۈز بهرگهن ئىشالر .يېزىلغان

   . بۈرۇنقى ئىشالر كىيىنكى ئىشالرغا سهۋهب ۋه ئاساس بولغان
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   ئوبىكتىئىنجىلنىڭ

پۈتكۈل مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان  ئىنجىلنىڭ ئوبىكتى ●

  . تۇرئىنسانىيهت

ئىنسانالرنىڭ بىردىنبىر   ۋه  ئهيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى مهسىھ،رغائىنسانال ئىنجىل ●

   ) 20:31يۇھاننا -ئىنجىل. (كۆرسىتىدۇ ئىكهنلىكىنى  يولىقۇتقۇزۇلۇش

  

    مهزمۇنى ۋهۋاقىت دائىرىسى مۇقهددهس كىتاپنىڭ

 ، 1:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (ىن باشلىنىدۇ ئالهمنىڭ باشلىنىشىد●

    )1:1يۇھاننا -ئىنجىل

  ) 22:5ۋهھىلهر -ئىنجىل(بولىدۇ  مهڭگۈلۈك ●

 ۋه ) تهۋراتنى(غان سۆزلهرنى  مهسىھىلهر بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر ئالدىن بىشارهت قىل●

ئىسىده چىڭ ) ئىنجىلنى (تهلىملىرىنى  مهسىھنىڭقاتقان ئهيسامهسىھ ئهلچىلىرى تار

   ) 3:2پىتروس ئىككىنچى خهت -ئىنجىل. (تۇتۇشى كىرهك

 قۇتقۇزۇش شهپقىتىنى ئالدى بىلهن ئهيسا مهسىھ ئۆز ئاغزى بىلهن   خۇدانىڭ●

ئۇنى بىۋاسته ئاڭلىغانالر بۇ قۇتقۇزىلىشنىڭ ھهقلىقى توغرىسىدا ئېيتقان، 

خۇدامۇ ئۆز ئىرادىسى بۇيىچه، ھهرخىل مۆجىزه، . كىينكىلهرگه گۇۋاھلىق بهرگهن

نىڭ روھمۇقهددهس كارامهت ۋه قۇدرهتلىك ئىشالرنى قىلىپ، شۇنداقال 

. چىالرغا ئاتا قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بهرگهنئېتىقاتھهدىيىلىرىنى 

   ) 2:3،4ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل( 

چىڭ چىالر ئهيسا مهسىھ ئهلچىلىرىنىڭ بۇرۇن ئېيتقان سۆزلىرىنى ئىسىده ئېتىقات ●

  ) 17يهھۇدا يازغان خهت -ئىنجىل. (تۇتۇشى كىرهك

   بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى خاتىرىلهراپمۇقهددهس كىت

 ؛ 24:25،27لۇقا -ئىنجىل. (نىڭ باش تىمىسى ئهيسا مهسىھتۇر مۇقهددهس كىتاپ●

   ) 18:28 ؛ ئهلچىلهر 5:39.46،47 ننايۇھا

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ھهقىقى ئهمهل قىلىدىغان  ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ، ●

.  بىلهلهيدۇكهلمىگهنلىكىنىمنىڭ خۇدادىن كهلگهن ياكى كىشى، مىنىڭ سۆزلىرى

   ) 7:17يۇھاننا -ئىنجىل(

 ، 5:17،18مهتتا -ئىنجىل. ( ئهيسا مهسىھ تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ●

   ) 17:17 ، 10:35 ؛ يۇھاننا 16:31 ؛ لۇقا 24:37 ، 22:29،32،43 ، 12:40
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 ، 14:25،26يۇھاننا -ئىنجىل( .يدۇ ئهيسا مهسىھ ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقال●

16:12-15 (   

ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىدىن ئايرىلغاندىن كىيىن خۇدانىڭ مۇقهددهس روھى 

 ئىنجىلنى نى ئىلھامالندۇرۇپچىالرئېتىقاتئۇ . چىالرنى يىتهكلهيدۇئېتىقات كىلىپ

   . مهڭگۈ قوغدايدۇخۇدا ئىنجىلنى. يازدۇرىدۇ

  

  غرىسىدامۇقهددهس كىتاپنىڭ ماھىيىتى تو

 ؛ ئهفهسلىكلهرگه يېزىلغان 6:63يۇھاننا -ئىنجىل. ( مۇقهددهس كىتاپ روھتۇر●

   ) 6:17خهت 

نهسىھهتلهر - ، پهند19:7زهبۇر ( مۇقهددهس كىتاپتا خاتالىق بولمايدۇ ●

30:5،6 (   

مهتتا - ؛ ئىنجىل119:89 ، 111:7،8زهبۇر ( مۇقهددهس كىتاپ مهڭگۈلۈكتۇر ●

  ) 1:25ى خهت  ؛ پىتروس بىرىنچ24:35

 55:11يهشايا پهيغهمبهر . ( ۋه ھوقۇققا ئىگهقۇدرهت-مۇقهددهس كىتاپ زور كۈچ ●

 ؛ 3:10گاالتىيالىقالرغا يىزىلغان خهت - ؛ ئىنجىل23:29؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 

   )2:10 ؛ ياقۇپ يازغان خهت 4:12ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت 

 ئاخىرقى كىتاپتۇر، ئهمدى ئۇنىڭغا  مۇقهددهس كىتاپ مۇكهممهلدۇر، ئىنجىل ئهڭ●

   ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل. (ھىچكىم بىر نهرسه قۇشالمايدۇ ۋه ئېلىۋىتهلمهيدۇ

ئىنجىل خۇدانىڭ ئهڭ ئاخىرقى مۇقهددهس كىتاپتىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، (

كىيىن ئوتتورغا چىققان شۇڭا . خۇدا ھهرگىز يالغان گهپ قىلمايدۇ، كىتابى

  ) ئهمهس خۇدادىن كهلگهن بولىشى مۇمكىن مۇىڭنقۇرئان

ھهقىقهتنى ئىزدىنىدىغان ھهرقانداق بىر ئادهم مۇقهددهس كىتاپنى 

، ىپ باقسا تهھلىل قىل، چوڭقۇر بىلهن ئوقۇپ ۋه كهمتهرلىك ئهستايىدىللىق

   . مۇھهببىتىنى كۆرهلهيدۇ-خۇدانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتى ۋه مىھرى

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ رولى 

ئهركىنلىككه  ئاساس سېلىپ،  مۇستهھكهمھاياتىغا ڭددهس كىتاپ ئادهمنى مۇقه●

 .  ئاتا قىالاليدۇ يېڭى ھاياتلىقۇپ قۇتقۇزگۇناھتىنكىشىلهرنى  ئېرىشتۈرهلهيدۇ،

 ؛ رىملىقالرغا يېزىلغان خهت 32؛20 ؛ ئهلچىلهر 8:31،32يۇھاننا -ئىنجىل(

 ؛ پىتروس 1:21ت  ؛ ياقۇپ يازغان خه3:15 ؛ تىموتى ئىككىنچى خهت 1:16

   ) 1:23بىرىنچى خهت 
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 مۇقهددهس كىتاپ ھهقىقهت توغرىسىدا تهلىم بېرىدۇ، خاتالىقالرنى كۆرسىتىپ ●

ئۇ .  كىشىلهرنى ھهققانىلىققا يىتهكلهيدۇ،بېرىدۇ، سهۋهنلىكلهرنى تۈزىتىپ

 توغرا يولغا  ئۈندهپ، مۇكهممهل بولۇشقا، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقائادهملهرنى

   ) 119:105 ؛ زهبۇر 3:16،17تىموتى ئىككىنچى خهت . (دۇيىتهكلهي

نىڭ ئالدىنى پ، خۇدانى رهنجىتىپ قويۇش مۇقهددهس كىتاپ ئادهمنى پاكال●

زهبۇر . (ېرىدۇ غهلىبه قىلغۇزىدۇ، ئىبرهت بئالىدۇ،  ئازدۇرۇشالر ئۈستىدىن

چى  ؛ كورىنتلىقالر بىرىن15:3 ؛ يۇھاننا 4:4،7،10مهتتا - ؛ ئىنجىل119:9،11

  ) 10:11خهت 

. ئۇنىڭغا تايانغانالر بهخت تاپىدۇ. ېغىشاليدۇهددهس كىتاپ ئادهمگه ئۈمۈد بمۇق ●

 ؛ ياقۇپ يازغان خهت 15:4رىملىقالرغا يىزىلغان خهت - ؛ ئىنجىل119:42زهبۇر (

1:25 (   

 كۆزىنى ،گه خۇشاللىق ئاتا قىلىپكۆڭلى مۇقهددهس كىتاپ ئادهمنىڭ ●

 قهلبىنى ئادهملهرنىڭ.  ئېلىپ كىلىدۇلىقئامان-تىنچگه كىشىلهر .روشهنلهشتۈرىدۇ

 ؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 119:165 ، 19:8زهبۇر . (ئوتتهك قىزغىنلىققا چۆمدۈرىدۇ

   ) 24:32لۇقا - ؛ ئىنجىل15:16

  

  بىزنىڭ مۇقهددهس كىتاپقا قانداق مۇئامىله قىلىشىمىز توغرىسىدىكى تهلىملهر

 هنچىمىزنىىيىلىشىنى، چۈش بىز خۇدادىن ئۇنىڭ بىزنى تهرب● 

چوڭقۇرالشتۇرۇشىنى، ئۇنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىاللىشىمىزنى، بىزگه 

زهبۇر . ( ئاتا قىلىشىنى تىلىشىمىز كىرهكپاراسهت-ئهقىل

   ) 2:12،13كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت - ؛ ئىنجىل119:12،18،27،35،73،125

 ؛ 8:15لۇقا -ئىنجىل. (رهك كىدائىم ئاڭالپ تۇرىشىمىزبىز مۇقهددهس كىتاپنى  ●

   ) 10:17رىملىقالرغا يېزىلغان خهت 

قانۇن -تهۋرات. ( بىز مۇقهددهس كىتاپنى ئوقۇشىمىز ۋه قىرائهت قىلىشىمىز كىرهك●

   ) 1:3ۋهھىلهر - ؛ ئىنجىل17:19شهرھى 

   ) 17:11ئهلچىلهر -ئىنجىل. (مۇقهددهس كىتاپنى تهتقىق قىلىشىمىز كىرهك  ●

 قىلىشىمىز ئويلىنىشىمىز، تهپهككۈركۈندۈز - توغرىسىدا كىچه مۇقهددهس كىتاپ●

 ، 1:2،3؛ زهبۇر 1:8يهشۇئا  ( .كىرهك

119:15،16،23،24،59،60،97.100،147،148 (   

قانۇن -تهۋرات. (ساقلىشىمىز كىرهكچىڭ  بىز مۇقهددهس كىتاپنى قهلبىمىزده ●
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 ؛ 7:3نهسىھهتلهر - ؛ پهندى119:11 ؛ زهبۇر 11:18شهرھى 

   ) 3:16كولۇسلۇقالرغا يىزىلغان خهت -جىلئىن

 بىز مۇقهددهس كىتاپقا ئهمهل قىلىشىمىز، ئۇنى ئهمىلىيىتىمىزده كۆرسىتىشىمىز ●

 ؛ ياقۇپ يازغان 7:17 ؛ يۇھاننا 11:28 ؛ لۇقا 27-7:24مهتتا  -ئىنجىل. (كىرهك

   ) 25-1：22خهت  

. رىشىمىز كىرهك بىز مۇقهددهس كىتاپنى ئېنىق سۆزلىشىمىز، توغرا چۈشهندۈ●

   ) 2:15تىموتى ئىككىنچى خهت - ؛ ئىنجىل8:8نهھهمىيا (

  

   مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدا ئىزدىنىش،دىن باشالپ» كونا ئهھده«

تىن باشالپ مۇقهددهس ) تهۋرات(» كونا ئهھده«    ئهگهر مۇسۇلمانالر خالىسا، 

هرتىپى بۇيىچه مۇقهددهس كىتاپنىڭ ت. كىتاپ توغرىسىدا ئىزدىنىپ باقسا بولىدۇ

» يىڭى ئهھده«كۆرۈپ، خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بولغان پىالنى ۋه ئهڭ ئاخىرى 

دا ئهيسا مهسىھنىڭ قانداق قىلىپ خۇدانىڭ پىالنىنى ئهمهلگه ) ئىنجىل(

بۇالرنىڭ ئىچىده قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان .  باقسا بولىدۇكۆرۈپئاشۇرغانلىقىنى 

لهر توغرىسىدىكى مهزمۇنالرغا ئاالھىده دىققهت مۇقهددهس كىتاپتىكى ھىكايه ۋه ئادهم

  .  كىرهكشقىلى

  ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا  .1

ئالهمنىڭ -تهۋرات(. ئادهمنى خۇدا ياراتقان. خۇدا پاك ۋه ياخشى نىيهتلىكتۇر

  )  گىچه2:17 دىن 1:1يارىتىلىشى 

 گۇناھ .2

 ۈپتكۈزگۇناھ ئۆشهيتاننىڭ ئېزىقتۇرىش بىلهن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا 

 كهلگۈسىده ئايالنىڭ ، ئهمما خۇدا ئۇالرغا ۋهده قىلىپ.ىدۇخۇدادىن ئايرىلىپ قال

 شهيتانىڭ بېشىغا دۇنياغا كىلىپ،بىرسىنىڭ  ) يهنى دادىسىز(ئهۋالدىدىن 

   ) 3:24 -2:15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (.دهسسهيدىغانلىقىنى بىشارهت قىلىدۇ

 پهيغهمبهرئىبراھىم  .3

ئىنسانالرنى يهنىال خۇدا ا ئالدىدا گۇناھكار بولسىمۇ، ئهمما گهرچه ئىنسانالر خۇد

ۋه گۇناھنى يۇيۇش قىلىش قۇربانلىق بۇنىڭدا .  بولىدۇقۇتقۇزماقچى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى   (.غا ئاالھىده دىققهت قىلىش كىرهكىكى مهزمۇنالرتوغرىسىد

22:1-19 (   
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   پهيغهمبهرساۇم .4

. ، ھهممه ئادهمده گۇناھ بار يوقخۇدانىڭ نهزىرىده بىرمۇ ھهققانى ئادهم

كهلگۈسىده خۇدا ئىسرائىلالر ئىچىدىن موسا پهيغهمبهرگه ئوخشاش بىر ئۇلۇغ 

پهيغهمبهرنى تىكلهيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ خۇدانىڭ پۈتۈن سۆزلىرىنى ئىنسانالرغا 

،  17-20:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(. يهتكۈزىدىغانلىقىنى بىشارهت قىلىدۇ

  ) 18:18قانۇن شهرھى 

 قۇتقۇزغۇچى .5

قايتا -خۇدا ئىنسانالرنىڭ بىر قۇتقۇزغۇچىغا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى قايتا

   ) 34-16:1:  الۋىيالر-تهۋرات. (تهكىتلهيدۇ

 داۋۇت پادىشاھ  .6

. )پاره-51زهبۇر  (گۇناھىنى تونىغان ۋه خۇداغا چىڭ يېپىشقان ئۇلۇغ پادىشاھ

ىغانلىقىنى، ئۇنىڭ خۇدا ئۇنىڭ ئهۋالدىدىن بىر قۇتقۇزغۇچىنى تىكلهيد

   )Ⅰ 17:11-14تارىخ(  .دۆلىتىنىڭ مهڭگۈلۈك بولىدىغانلىقىنى ۋهده قىلىدۇ

 يهشايا پهيغهمبهر . 7

خۇدا ۋهده قىلغان قۇتقۇزغۇچى ۋه ئۇنىڭ خاس كهلگۈسىده كىلىدىغان 

  ) 53:12-52:13يهشايا پهيغهمبهر  (.نى ئالدىن بىشارهت قىلىدۇبهلگىلىرى

  ئهيسا مهسىھ . 8

   ) 40-2:1 ؛ 38-1:26لۇقا  -ئىنجىل( زادى كىم ؟ مهسىھ ئهيسا

يدۇ، ئهمما مهسىھنىڭ ال مهسىھ دهپ ئاتانى پهيغهمبهر پهقهت ئهيساىمۇقۇرئاند(

  ) .باشقا پهيغهمبهرلهردىن قانداق پهرقى بارلىقىنى دىمهيدۇ

  تىرىلىش. 9

مانغا ئاس، ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتا بهرگهن قۇربانلىقى، ئۆلۈمدىن تىرىلىشى

ۋه قىيامهتته قايتىپ كىلىدىغانلىقى توغرىسىدا بهرگهن ۋهدىسى  كۆتىرىلىشى

  . ) 24:49-22:63لۇقا -ئىنجىل(

خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق بۇ ئىشالرنى قىلىشى زادى نىمه ئۈچۈن ؟ 

ئهيسا شۇنچىلىك ئۇلۇغ ئىشنى قىلغان خۇدا ئىنجىلنىڭ ئۆزگىرىپ كىتىشىگه، 

 خاتا يولغا كىرىپ  ئېتىقاتچىلىرىنىڭمهسىھىنىڭ ۋه كىيىنكى مهسىھنىڭ شاگىرتلىر

 يىلدىن كىيىن ئاندىن مۇھهممهت ئارقىلىق باشقا بىر 600قىلىشىغا يول قويۇپ، 

  دىننى يارىتامۇ؟ 
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  نىڭ مۇناسىۋىتى) ئىنجىل(بىلهن يىڭى ئهھده ) تهۋرات(كونا ئهھده 

دانىڭ ئادهملهرنىڭ دىلىغا خۇ) ئىنجىل(يىڭى ئهھده  بىلهن )تهۋرات(كونا ئهھده  ●

 قۇتقۇزۇش ئىنسانالرنىخۇدانىڭ .  خۇدانىڭ كىتاپلىرىدۇرسېلىشى بىلهن يىزىلغان

، ئهيسا  بولۇپت بۇ ئۇلۇغ پىالننىڭ كۈلهڭگىسى تهۋرا.نى تهۋراتتىن باشالنغانپىال

 ئاشكارلىنىپ ئهمىلىيهتكه ماھىيىتى ئاندىن ئۇنىڭ ھهقىقى مهسىھ كهلگهندىن كىيىن

، كۆرسهتكهن كارامهتلىرى تۇغۇلىشى، ھالدائهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىك . اننغئايال

  قاتارلىقالرپ ئاسمانغا كۆتىرىلىشىكىرسىتتىكى قۇربانلىقى ۋه ئۆلۈمدىن تىرىلى

بىرىنچى قىتىم ئىنسانالر قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالردا كۆرسىتىلگهن مهسىھنىڭ 

ئهيسا مهسىھتىن . غانهمهلگه ئاشۇرئارىسىغا كىلىش توغرىسىدىكى بىشارهتلهرنى ئ

 يهشايا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىدا بۇ توغرۇلۇق ناھايىتى  يىل بۇرۇن ياشىغان700

ئۇ بىزنىڭ ئىتائهتسىزلىكىمىز تۈپهيلىدىن يارىالندى، «: روشهن بىشارهت قىلىنغان

ئۇنىڭ جازالىنىشى بىلهن بىز تىنچلىققا . بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز سهۋهبىدىن ئىزىلدى

يهشايا (» ېرىشتۇق، ئۇنىڭ يارىالنغان تىنى بهدىلىگه بىز شىپالىق تاپتۇقئ

تا قهدىمقى پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنىڭ ) تهۋرات(كونا ئهھده . ) 53:5پهيغهمبهر 

قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىدىغان يېڭى بىر دهۋرنىڭ يىتىپ كىلىدىغانلىقىنى ۋه 

بىشارهت ئالدىن  كۆپ قېتىمقىنى نىڭ ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغانلىقۇتقۇزغۇچى مهسىھ

قاتتىق  ئۇنىڭغا ئىسرائىلالرنىڭئهخالق قانۇنى تهۋراتنىڭ ئاساسى بولۇپ، . غانقىل

 ئۇنىڭغا تولۇق نىڭمۇ، بىراق ئهڭ ئىخالسمهن ئادهمدۇ تهلهپ قىلىنىئهمهل قىلىشى

پهقهت ئهرشتىن كهلگهن ئهيسا مهسىھال .  ئىدىىشى مۇمكىن ئهمهسئهمهل قىالل

 گۇناھسىز ھاياتى بىلهن كىرسىتتا ئۇ. قانۇنىغا تولۇق ئهمهل قىالاليدۇتهۋرات 

 بارلىق ئۇنىڭ . تۆلهيدۇهل بهدئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈنقۇربانلىق بېرىپ، 

 يۇشۇرۇنغان،  ئىنجىلتاتهۋرات .مۇھهببهت ئىچىده ئېلىپ بېرىلىدۇ-ئىشلىرى مىھرى

  بىر قىسمتهۋراتتىكىا مهسىھ ئهيس. نامايهن قىلىنغانئىنجىل ئارقىلىق تهۋرات 

قالغان  ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بولدى، بىر قىسمىنى ئهمهلگه ئاشۇرۋاتىدۇ، بىشارهتلهرنى

  . كهلگۈسىده تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرىدۇقىسمىنى 

ئىنجىل مهتتا بايان چۈنكى .  ئۈستۈن تۇرىدۇتهۋراتتىنمۇ لىرى ئهيسا مهسىھنىڭ سۆز●

، كۆرسىتىلگهن چىكىه تهۋراتنىڭ ۋاقىت ئايهتت-18باب -5قىلغان خۇش خهۋهر 

 بىر تال ياكىھهرىپى تال  تهۋراتنىڭ بىر  مهۋجۇتال بۇلىدىكهن،زىمىن-يهنى ئاسمان

بىكار قىلىنمايدۇ، تهۋراتتا دىيىلگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسى تولۇق ئهمهلگه  مۇچىكىتى

يوقالغان زىمىن -بىراق تهۋراتتىكى ئىشالر ئهمهلگه ئاشۇرۇلۇپ ئاسمان. ىدۇئاشۇرۇل

 بولىدۇ، مهڭگۈ بىكار تهقدىردىمۇ، ئهيسا مهسىھنىڭ سۆزلىرى يهنىال مهۋجۇد

 ىرىنىڭقىلغان سۆزل نىڭ دىمهك ئهيسا مهسىھ. )24:35مهتتا -ئىنجىل (قىلىنمايدۇ
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  .  ئۈستۈن تۇرىدۇمهڭگۈلۈك جهھهتته تهۋراتتىنمۇۋاقىت چىكى يوق بولۇپ، 

 ئهمما .پ ئهمىر قىلىدۇتنى ئوقۇڭالر دهه تهۋراگخۇدا ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهنلهر

، تهۋراتنىڭ هسىھنىڭ سۆزلىرىنى چىراق قىلمىساتهۋراتنى ئوقۇغاندا ئهگهر ئهيسا م

خۇدانىڭ ئىرادىسى ۋه . تىگىگه يهتكىلى، ئۇنى ھهقىقى چۈشهنگىلى بولمايدۇ

ئاندىن ، ئىنجىل ئارقىلىق بولۇپمۇھهببىتى تهۋراتتا غۇۋا كۆرۈنگهن -مىھرى

  . شىدۇروشهنلى

.  مۇقهددهس روھ پهقهت ئاز ساندىكى ئادهملهرگىال بېرىلهتتىكونا ئهھده دهۋرىده ●

ىالر چئېتىقات مۇقهددهس روھ پۈتۈن دۇنيادىكى يېڭى ئهھده دهۋرىده

 مهڭگۈ بىلهن ئېتىقاتچىلىرى مهسىھئۇ جامائهتچىلىكىگه چۈشۈرىلىدۇ، شۇنداقال 

يۇئىل پهيغهمبهرنىڭ  . ايهن قىلىدۇقۇدرىتىنى نامئۇلۇغ  ، خۇدانىڭبىرگه تۈرۈپ

نى ىمۇقهددهس روھئۆزىنىڭ    كهلگۈسىده ئايهتلهرده خۇدا32-28باب -2كىتابى 

ئۆزى  ئهيسا مهسىھمۇ . ۋهده بېرىدۇ چۈشۈرىدىغانلىقى توغرىسىدائىنسانالرغا

 ئېيتىدۇ كهتكهندىن كىيىن خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىنى ئهۋهتىدىغانلىقىنى

، ، بۇ ۋهده كىيىن ھهقىقهتهن ئهمهلگه ئاشىدۇ )16-16:5يۇھاننا -ئىنجىل(

خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تولغان ئېتىقاتچىالر زور جاسارهتكه تولىدۇ ۋه ھهرخىل 

 شقا باشاليدۇدۇنياغا تارقىتىپۈتۈن كارامهتلهرنى كۆرسىتىپ، خۇش خهۋهرنى 

 ئۆزىنىڭۇدا خئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان شۇنداقال ھازىرمۇ ). 2ئهلچىلهر -ئىنجىل(

  . پ كىلىۋاتىدۇمۇقهددهس روھىنى ئۇنى تىلىگهن ئادهملهرگه ئاتا قىلى

قىلغان ئىشلىرىنى ئهيسا مهسىھ كىلىشتىن ئىنسانالر تارىخىدا  پاۋلۇس خۇدانىڭ ●

خۇدا ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىت «. بۇرۇنقى ۋه كىيىنكى دهپ ئىككى دهۋرگه ئايرىيدۇ

غا ئهۋهتتى، ئۇ بىر ئايالدىن تۇغۇلغان بولۇپ، يىتىپ كهلگهنده، ئوغلىنى بۇ دۇنيا

بۇنىڭدىكى مهقسهت، خۇدا تهۋرات قانۇنىغا قۇل . تهۋرات قانۇنىغا بويسۇنۇپ ياشىدى

، بىزنى ئۆزىگه پهرزهنت بولغان بىزلهرنى بهدهل تۆلهپ ھۆرلۈككه چىقىرىپ

انىالرغا ئىبرئىنجىل  . ) 5-4:4گاالتىيالىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(» قىلىشتۇر

پ  ئېنىق ئايرىكىيىنكى ۋهھىلهر بۇرۇنقى ۋهھىلهر بىلهن تهيىزىلغان خهت

 ئارقىلىق لهرقهدىمقى زامانالردا، خۇدا ئهجدادلىرىمىزغا پهيغهمبهر« : كۆرسىتىلگهن

بولسا مۇشۇ ئاخىرقى ۋاقىتالردا . ھهر خىل يولالر بىلهن نۇرغۇن قېتىم سۆزلىگهنىدى

خۇدا كائىناتنى ئوغلى ئارقىلىق ياراتتى ۋه . ۆزلىدىبىزگه ئۆز ئوغلى ئارقىلىق س

ئىبرانىالرغا يېزىلغان (» ئوغلىنى پۈتكۈل مهۋجۇداتنىڭ مىراسخورى قىلىپ بىكىتتى

قهدىمقى دهۋرلهرده، خۇدا ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن ئادهملهرگه  ) . 1:1،2خهت 

 ا ۋهھى قىلدىئوغلى ئارقىلىق ئىنسانالرغخۇدانىڭ  ئاخىرىدا بولسا، ۋهھى قىلغان

  . ) بىۋاسته ئىنسان بولۇپ ئارىمىزغا كهلدىىخۇدانىڭ سۆز(

 پهرۋهردىگارىڭ خۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن «:  ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ●
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ئۇنىڭغا ئوخشاش . ئهڭ مۇھىم ئهمىر مانا شۇ. جېنىڭ، پۈتۈن زىھنىڭ بىلهن سۆيگىن

ئۆزهڭنى ) ڭدىكى ئادهملهرنىئهتراپى(يهنه بىر مۇھىم ئهمىر بولسا، قوشناڭنى

بۇ ئىككى ئهمىر پۈتۈن تهۋرات قانۇنى ۋه پهيغهمبهرلهر قىلغان . سۆيگهندهك سۆي

ئهيسا مهسىھ .  )40-22:37مهتتا -ئىنجىل(» باش پىرىنسىپىدۇرتهلىملهرنىڭ 

خۇدانى سۆيۈش ۋه ئادهمنى «مهرۇپالرنى -تهۋرات قانۇنىدىكى بارلىق ئهمرى

تهۋراتتىكى ئهخالق بۇ . كى نوقتىغا يىغىنچاقاليدۇتىن ئىبارهت ئىك» سۆيۈش

ئهيسا مهسىھكه .  ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ئهڭ ياخشى كۆرسهتمىدۇرقانۇنىنى

ئهگهشكۈچىلهر ئۇنىڭ نامى بىلهن مۇقهددهس روھنىڭ قۇدرىتىگه تايىنىپ، 

مۇھهببهت - مىھرى«.  كىرهكىمۇھهببهتكه تولغان پاك تۇرمۇش كهچۈرۈش-مىھرى

بىرىڭالرغا قهرزدار بولغاندىن باشقا، ھىچكىمگه ھىچقانداق قهرزدار - بىركۆرسىتىشته

چۈنكى باشقىالرنى سۆيگهن كىشى تهۋرات قانۇنىنىڭ تهلىپىنى ئهمهلگه . بولماڭالر

زىنا قىلما، قاتىللىق قىلما، ئوغرىلىق قىلما، ئاچكۆزلۈك قىلما . ئاشۇرغان بولىدۇ

نى ئۆزهڭنى سۆيگهندهك سۆي دىگهن ئهمىرگه دىگهن پهرزلهر ۋه باشقا پهرزلهر قوشناڭ

شۇنىڭ . باشقىالرنى سۆيگهن كىشى ئۇالرغا يامانلىق قىلمايدۇ. يىغىنچاقالنغان

» مۇھهببهت تهۋرات قانۇنىنىڭ تهلىپىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ-ئۈچۈن، مىھرى

ئاتا بىز پهقهت مۇقهددهس روھ .  ) 10-13:8رىملىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(

.  ئىچىده ماڭااليمىزمۇھهببهتنىڭ-ھهقىقى مىھرى ھاياتلىققا تايىنىپال  يېڭىقىلغان

 خۇدانى سۆيهلمهيدۇ، بهلكى خۇدا مۇقهددهس روھى ئۆز كۈچىگه تايىنىپئادهم 

  . بىزنى ئۇنى سۈيۈشكه جهلىپ قىلىدۇئارقىلىق 

 ئىدى، ئهمما ئۇنى كاھىن ھارون ئهلهيكىساالم تهۋرات دهۋرىدىكى ئهڭ يوقىرى ●

ھارون .  ئهيسا مهسىھ بىلهن سېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهسكاھىنىنجىلدىكى باش ئ

خۇدانىڭ چىدىرىغا كىرگهن بولسا، ئهيسا مهسىھ ئاسماندىكى يهر يۈزىدىكى 

ھارون يىلدا بىر قېتىم كىرىدۇ، ئهمما ئهيسا مهسىھ ھهر .  كىرىدۇدهرگاھىغاخۇدانىڭ 

تىم قۇربانلىق قىلىدۇ، ئهمما ئهيسا ھارون نۇرغۇن قې. دائىم ئۇنىڭ ئىچىده بولىدۇ

ھارون ئۆزىنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن . مهسىھ بىرال قېتىم قۇربانلىق بېرىدۇ

قۇربانلىق قىلىدۇ، ئهمما ئهيسا مهسىھ باشقىالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن قۇربان 

  . بولىدۇ

هم قولى  بولۇپ، ئادكاھىنگۈزهل ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرغان باش ئهيسا مهسىھ  ●

بىلهن ياسالمىغان، بۇ دۇنياغا مهنسۇپ بولمىغان، ئهرىشتىكى تېخىمۇ ئۇلۇغ ۋه 

ئۇ بۇ ئهڭ مۇقهددهس جايغا . تېخىمۇ مۇكهممهل بولغان ئىبادهت چىدىرىغا كىردى

ئۆچكه ياكى موزايالرنىڭ قۇربانلىق قېنىنى ئهمهس، بهلكى ئۆزىنىڭ قۇربانلىق 

مۇشۇنداق قىلىپ، ئۇ ئىنسانالرنىڭ .  كىردىداقېنىنى تۆكۈش ئارقىلىق بىرال قېتىم

كونا ئهھده دهۋرىده . گۇناھلىرىنى يۇيۇپ، ئىنسانالرنى مهڭگۈگه ئازات قىلدى

ئۆچكه ۋه بۇقىالرنىڭ قېنى ھهم ئىنهكنىڭ كۈلى ناپاك ئادهملهرنىڭ ئۇچىسىغا 
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ىڭ ئۇنداقتا ئهيسا مهسىھن. سىپىلسه،ئۇالر سىرتقى جهھهتتىن تازلىنىپ پاك بۇالتتى

قېنىچۇ؟ ئۇ ۋىجدانىمىزنى ئۆلۈمگه ئېلىپ بارىدىغان قىلمىشالردىن پاك قىلىپ، 

ئۇ خۇدانىڭ ! بىزنى مهڭگۈ ھايات خۇداغا ئىبادهت قىلىشقا تېخىمۇ يىتهكلىمهمدۇ؟

بانلىق سۈپىتىده بىزنىڭ كۈتىسىز قۇر-مهڭگۈلۈك روھى ئارقىلىق ئۆزىنى كهم

ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت -جىلئىن (اھلىرىمىز ئۈچۈن خۇداغا ئاتىدىغۇگۇن

بۇ ئايهتلهر تهۋراتتىكى قۇربانلىق تۈزۈلمىسى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ .  )9:11-14

خاتالىق تهۋراتتىكى قۇربانلىق  . بىردىنبىر قۇربانلىقىنى ئۆزئارا سېلىشتۇرىدۇ

 يىتهكچىلىكىده، ۋاقىتلىق چىدىرنىڭ كاھىنالرنىڭ باش ئۆتكۈزىشى مۇمكىن بولغان

، ھالبۇكى يېڭى  ئېلىپ بېرىالتتىتۆكۈش ئارقىلىق ھايۋانالرنىڭ قېنىنى ،دهئىچى

ئهھدىدىكى قۇربانلىق بولسا ئهيسا مهسىھنىڭ مۇقهددهس قېنىنى ئهرىشتىكى 

 ۋاقىتلىق ئاالمهتلهر تهۋرات. خۇدانىڭ بارگاھىدا قۇربانلىق قېلىش ئارقىلىق پۈتىدۇ

 ئۇالرنى ئىنجىلگهن بولسا، ئارقىلىق كهلگۈسىدىكى ئىشالردىن بىشارهت بهر

كونا ئهھدىده ھايۋانالرنىڭ قېنى ئارقىلىق قىلىنغان . همىلىيهتته ئهمهلگه ئاشۇردىئ

قۇربانلىق ۋه ئهيسا مهسىھ توغرىسىدا ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهر ئهيسا مهسىھنىڭ 

 ئهيسا مهسىھ يىڭى ئهھدىده . دهلىللهيدۇقۇربانلىقى ۋه قۇتقۇزۇش پىالنىنى 

ئۇنىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز . نىڭ قهلبىنى پاكاليدۇئادهم

چۈنكى . تۈپهيلىدىن ئۇچراشقا تىگىشلىك بولغان ئۆلۈم جازاسىنى بىكار قىلىدۇ

  ئهيسا مهسىھه قۇربان بولغانخۇدانىڭ گۇناھكار ئىنسانالرغا بولغان غهزىپى كىرستت

  .  توختايدۇئارقىلىق 

 دىيىلگهن قۇربانلىقالر ئهمىلىيهتته ئهيسا دىگهن پارىسىدايالر تهۋراتنىڭ الۋى ●

خۇداغا قىلغان ھهمدۇسانا مهسىھنىڭ قۇربانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، بىز 

 قۇربانلىق ئورنىدا سۇنۇش ئارقىلىق، بۇ تۈزۈمنى ئهمهلده مهدھىيىلىرىمىزنى

 ناھهمدۇسا ، ھهمىشه ئارقىلىقبىز ئهيسا مهسىھشۇڭا « . كۆرسهتتۇق

 ئۇنىڭمانا بۇ ،  سۈپىتىده سۇنىشىمىز كىرهكقۇربانلىقخۇداغا مهدھىيىلىرىمىزنى 

ئىبرانىالرغا -ئىنجىل(» ىدىن چىققان مىۋىدۇرئېغىزنامىنى ئېتىراپ قىلغانالرنىڭ 

پاۋلوس بىز ئۆز تىنىمىزنى قۇربانلىق سۈپىتىده  ) . 13:15يىزىلغان خهت 

ىنداشالر، خۇدا بىزگه شۇنداق شۇڭا ئهي قىر «: سۇنىشىمىز كىرهك دهيدۇ

شهپقهت كۆرسهتكهنىكهن، ئۆزۈڭالرنى خۇدانى خۇرسهن قىلىدىغان، ئۇنىڭغا -رهھىم

مانا بۇ . ئۇنىڭغا بېغىشلىشىڭالرنى ئۈتۈنىمهنئاتالغان تىرىك قۇربانلىق سۈپىتىده 

رىملىقالرغا يىزىلغان -ئىنجىل(» سىلهرنىڭ خۇداغا قىلغان ھهقىقى ئىبادىتىڭالردۇر

چىالرنى تهسىرلهندۈرۈپ ئۇالرغا ئېتىقاتئهيسا مهسىھ بارلىق ). 12:1 خهت

كهلگۈسىدىكى مهنزىرىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇالرنىڭ نهزىرىنى ھايۋانالرنى قۇربانلىق 

قىلىشتىن يۆتكهپ ئۆزىگه تهلپۈندۈرىدۇ، چۈنكى ئۇ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ گۇناھى 

چىالرمۇ ئۇنى ئهمهلده ېتىقاتئئۈچۈن قىلىنغان بىردىنبىر قۇربانلىقتۇر، شۇڭا 
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  .  كىرهكبېغىشلىشىكۆرسىتىشى، روھى جهھهتتىكى قۇربانلىقنى 

تىكى خهتنه قىلىش ۋه ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشتهك ) تهۋرات( كونا ئهھده ●

 تهلىملهر ىدىكىپاۋلۇس كونا ئهھد. چهكلهش كۈچى قالمىدىئهمدى تهلىملهرنىڭ 

رىملىقالرغا يىزىلغان -ئىنجىل(خهتنىنى ئۆگهتتى  ھهقىقىئارقىلىق بىزگه قهلبتىكى 

، تهۋراتتىكى جىسمانىيهتكه چېتىشلىق كونا ھهقىقهتنى يهنه بىر )2:28،29خهت 

» خهتنه«بىزنىڭ قهلبىمىز . قىتىم روھى ھهقىقهت دهرىجىسىگه كۆتۈردى

قانداق نهرسىنى يىيىش ياكى . قىلىنغاندىال ئاندىن يېڭى ئهھده ئىچىگه كىرهلهيمىز

كورىنتلىقالرغا -ئىنجىل(» بىزنى خۇداغا يىقىنالشتۇرالمايدۇ«يىمهسلىكىمىز 

چىالرنىڭ خهتنه قىلىنىشى ياكى قىلىنماسلىقى ئېتىقات« ). 8:8يىزىلغان خهت 

» مۇھىم ئهمهس، ئهڭ مۇھىمى خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه ئهمهل قىلىشتۇر

. )16:3ائالىيىتى  ، ئهلچىلهرنىڭ پ7:19كورىنتلىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(

تهۋراتتىكى ئادهمنىڭ جىسمانىيىتىگه چېتىلىدىغان ئىشالر ئهڭ ئاخىرىدا ئهيسا مهسىھ 

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده، . ئارقىلىق روھىيهت دۇنياسىدىكى ئىشالرنى كۆرسىتىدۇ

ئهيسا مهسىھ . يوسۇن جهھهتتىن پاك ھىساپلىنىدۇ-بارلىق يىمهكلىك قائىده

غايىبانه ئاالمهتنى كۆرسىتىش  كىيىن، پىتروسقا بىر ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن

خۇدا پاك قىلغاننى «: ئارقىلىق، بارلىق جانلىقالرنىڭ پاك ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

  ) 10:15ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل(» ناپاك دهپ قاراشقا بولمايدۇ

يدۇ  تهۋراتتا خۇدا ئىسرائىلالرغا يۆتكىلىشچان چىدىر تىكلهشنى بۇيرۇ●

 ئىبادهتخانا پادىشاھقا، كىيىن سواليمان )25:27مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

ئهيسا مهسىھ  ). 8:66-7:13 ، 6:38-5:1پادىشاھالر (سېلىشنى بويرۇيدۇ 

سىلهرگه ئېيتىپ «:  مۇنداق دهيدۇ)ئهينى ۋاقىتتىكى يهھۇدى موللىالرغا(پهرسىلهرگه 

). 12:6مهتتا -ئىنجىل(» ىرسى بار بئۇلۇغقۇيايكى، بۇ يهرده ئىبادهتخانىدىنمۇ 

دا يۈرگۈزىلىدىغان قانۇن  جامائهتنىڭ ئىچىده ئىبادهتخانىھهمئهيسا مهسىھ شهخىس 

بىلهن قۇربانلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى ئارقىلىق ھايات  

كورىنتلىقالرغا يېزىلغان -ئىنجىل (.ىدۇئىبادهتخانىنى يهنى جامائهتنى شهكىللهندۈر

، مهسىھ جامائىتى  )8-2:4 ، پىتروس يازغان بىرىنچى خهت 3:16رىنچى خهت بى

  .قىلىدۇپۈتۈن دۇنياغا تار

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ تىنى ۋه جامائىتى بىلهن تېخىمۇ چوڭ ۋه مۇكهممهل بولغان   ●

 بۇ .)9:11ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت -ئىنجىل(نى تىكلىدى » چىدىرى«خۇدانىڭ 

ئهيسا مهسىھ .  چىدىرنىڭ يهنه بىر يوقىرى بالداققا كۆتىرىلىشىدۇرتهۋرات دهۋرىدىكى

ئۇنىڭ كهلگۈسى . شاگىرتلىرىنى دۇنيادىكى بارلىق مىللهتلهر ۋه دۆلهتلهرگه ئهۋهتىدۇ

مهنزىرىسى ئىسرائىلالرنىڭ قانان رايونىغا كىرىشىدىن ھالقىپ پۈتۈن دۇنياغا 

چىلىرىنىڭ خۇدا تهرىپىدىن اتئېتىقمهسىھ . )20-28:18مهتتا -ئىنجىل( كېڭىيىدۇ
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چاقىرىلىپ، روھى دۇنيادىكى كۆرهشكه ئاتلىنىشى، ھهربى ئۇرۇش بولماستىن بهلكى 

 ، پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىپىرىنىخۇش خهۋخۇدانىڭ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش 

. ئىنسانالرنى شهيتاننىڭ قۇللىقى ۋه ئۆلۈمنىڭ ئىسكهنجىسىدىن ئازات قىلىشتۇر

 موسابولۇپ، » يهشۇئا«ىسىمنىڭ ئهسلى ئىبرانىچه ئاتىلىشى دىگهن بۇ ئ» ئهيسا«

 ۋه  بولغان يىتهكچىىپ ئىسرائىلالرغاپهيغهمبهردىن كىيىن خۇدا تهرىپىدىن چاقىرىل

 ئهكىرگهن داھىنىڭ ئىسىمىمۇباشالپ ئۇالرنى خۇدا ۋهده قىلغان قانان رايونىغا 

 مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئىنسانالرنى خۇدا ۋهده قىلغان ئهيسا مهسىھ.  ئىدىيهشۇئا

  . دۇر ئىككىنچى يهشۇئاباشالپ كىرگۈچى) جهننهتكه(

 مىسرالىرىنى نهقىل كهلتۈرۈپ، ئهينى 23-22پاره -118 نىڭزهبۇر  ئهيسا مهسىھ ●

: موللىالرنى ئهيىپلهپ مۇنداق دهيدۇ يهھۇدى ۋه كاھىنالرۋاقىتتا ئۇنى ئىنكار قىلغان 

مىغانمۇ؟  تامچىالر تاشلىۋهتكهن تاش سىلهر زهبۇردىكى مۇنۇ سۆزلهرنى ئوقۇ«

بىز بۇ قىلغان، شۇنداق بۇنى پهرۋهردىگار . قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى

باش  ). 118:22،23 ؛ زهبۇر 21:42مهتتا -ئىنجىل(» ئاجايىپ بىر ئىشتۇرئۈچۈن 

. ۋالىدۇ موللىالر بۇ سۆزلهرنىڭ ئۆزلىرىگه قارىتىلغانلىقىنى بىلىيهھۇدى ۋه كاھىن

  ) 21:45مهتتا -ئىنجىل(

شىھىت تۇنجى بولۇپ ى ئۈچۈن ئېتىقاتمهسىھ ه ىكت سىتىپان دهسلهپكى جامائهتچىل●

 ئۇ تهۋراتنىڭ تارىخىنى يهكۇنلهش ئارقىلىق، ئۆزىنى ھهققانى دهپ .غان كىشىدۇربول

ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل. ( يهھۇدى موللىالرنى ئهيىپلهيدۇئاتىۋالغان

ئارقا كۆرىنىشى  يهرده يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ روھى دۇنيادىكى بۇ ) . 7:1-8:1

 نىڭ ئۆزلىرىنىڭ تهۋرات چۈشهنچىسى بۇيىچه يهھۇدىالرىكىبولسا، شۇ دهۋرد

 ئهيسا مهسىھتهك  ئالدىن بىشارهت قىلغانتۈزىۋالغان تۈزۈمنىڭ ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى

ئهلچىلهرنىڭ -ئىنجىل (.رمهكچى بولغانلىقىدا ئىدىبىر ھهققانى ئادهمنى ئۆلتۈ

   ) 7:51،52پائالىيىتى 

، ئىشهنچ، ئهخالق، خۇداغا بولغان ئۈمۈد  تۇرۇپ ئىنجىل تهۋراتنى نهقىل كهلتۈرۈپ●

چىالرغا تهلىم ئېتىقاتۋه مهدھىيه، شۇنداقال باشقا مهڭگۈلۈك تىمىالر توغرىسىدا 

ھهقىقهتلهر، تهۋراتتىكى روھىيهت دۇنياسىغا ئائىت تهلىملهر ۋه ئومومى . بېرىدۇ

مهسىلهن خۇداغا ئىتائهت قىلىش ۋه ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهت ئورنۇتۇش قاتارلىق 

  . چىلىرىغا نىسبهتهن يهنىال نوپۇزلۇق ۋه كۈچكه ئىگىدۇرئېتىقاتتهلىملهر، مهسىھ 

 3-1بابتا، تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -4 ئىنجىل ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت ●

كۈنى ئارام ئېلىشىنى نهقىل كهلتۈرۈپ مۇنداق تهلىم -7بابالردىكى خۇدانىڭ 

بېرىدۇ، خۇدانىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان ئاراملىق كۈنى ئهيسا مهسىھ ئىچىده ئهمهلگه 

خۇدا .  بهرگهن قۇربانلىقى ئىچىده ئارام تاپىمىزهۇنىڭ كىرسىتتبىز ئ. ئاشىدۇ

ىدۇ، ئىبراھىم خۇدانىڭ  بىر ئوغۇل پهرزهنت بېرىشنى ۋهده قىلپهيغهمبهرگهئىبراھىم 
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سۆزىگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى ئادهم دهپ ئاتىلىدۇ 

ئهيسا بىزنىڭمۇ تهۋراتتىكى بۇ ساۋاق ).  15:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  -تهۋرات(

 ئېرىشهلهيدىغانلىقىمىزنى نىڭ ھهققانىيىتىگه خۇداهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىقم

 تهۋراتتىكى بۇ ۋهقهلىك ئارقىلىق بىزنىڭ قانداق قىلىپ ئهلچى پاۋلۇس.  ئۆگىتىدۇ

نىڭ قانچىلىك ئهيسا مهسىھكه بولغان ئىشهنچ  ۋه نىقۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىدىغىنىمىز

). رىملىقالرغا يىزىلغان خهت-ئىنجىل(مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ يىتىدۇ 

الردىن ئايرىلىپ چىقىڭالر، سىلهر ئۇ: خۇدا ئىسرائىلالرغا كۆپ قېتىم مۇنداق دهيدۇ

. ئۆزۈڭالرغا ناپاك نهرسىلهرنى يۇقتۇرماڭالر، شۇندىال مهن سىلهرنى قۇبۇل قىلىمهن

 ؛ 26:12الۋىيالر -تهۋرات(مهن سىلهرگه ئاتا، سىلهر ماڭا پهرزهنت بولىسىلهر 

 ؛ يهشايا پهيغهمبهر 37:27 ؛ ئىزهكىيال پهيغهمبهر 32:38يهرهمىيا پهيغهمبهر 

 ىقنى ساقلىشىنىلچىالرنىڭ پاكئېتىقاتپاۋلۇس تهۋراتنى نهقىل قىلىپ   ) .52:11

چى ئهمهسلهرنىڭ ئېتىقاتئۇالرنىڭ قاراڭغۇلۇقتا ۋه ، شۇنداق بولغاندىال تهلهپ قىلىدۇ

 ناپاك نهرسىلهرنى ئۆزىگه يۇقتۇرماي ئالغا ئىلگىرلىيهلهيدىغانلىقىنىئارىسىدا 

    ) 6:17كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل (.ئۇقتۇرىدۇ

الۋىيالر -تهۋرات( تهۋراتتا زىنا قىلغانالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىش بهلگىلهنگهن ●

چىالر جامائهتچىلىكى ئىچىدىكى بهزى كىشىلهرنىڭ ئېتىقاتئهلچى پاۋلۇس ). 20:10

 الردىنىغانلىدىئۇ يهنه تهۋراتتا ئۆلۈم جازاسى بېر(بۇرۇن زىنا قىلىپ باققانلىقىنى 

، ئهمما ئۇالرنىڭ ھازىر ئهيسا مهسىھنىڭ ) نى تىلغا ئالىدۇھهمجىنىسالرۋه پاھىشىلهر 

نامى ۋه خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تايىنىپ پاكلىنىش پۈرسىتىگه ئىگه 

  ) 6:11كورىنتلىقالرغا يىزىلغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل. (بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ

 ئۆلۈم جازاسى بهزى گۇناھالرغارات قانۇنىغا ئاساسهن  تهۋ، كونا ئهھده دهۋرىده●

ئهمما يىڭى ئهھده دهۋرىگه كىرگهندىن كىيىن، ئىنجىلغا ئاساسهن  .بېرىلهتتى

ئۇالر ئهيسا . گۇناھكار ئادهملهر باشقىچه ئۇسۇلدا بىر تهرهپ قىلىنىدىغان بولدى

ئهگهر . پاكلىنىدۇ قىلىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىدۇ ۋه گۇناھى يۇيۇلۇپ ئېتىقاتمهسىھكه 

مۇشۇنداق ئهپسۇسلىنارلىق . ئۇالر بۇنداق قىلىشنى خالىمىسا، ئۇمۇ ئۆزىنىڭ تاللىشى

چىلىرى يهنىال تهلىم بېرىش ۋه دۇئا قىلىش ئارقىلىق روھى ئېتىقاتئهھۋالدىمۇ، مهسىھ 

 گۇناھكار ئادهملهرگه تهھدىت سېلىش، جىسمانى زهربه .كۆرهش ئېلىپ بارىدۇ

رنى ئۆلتۈرۋىتىشكه بولمايدۇ، چۈنكى ئهيسا مهسىھ كىرسىتتا بهرگهن  ئۆالبېرىش ياكى

ئېلىپ  ئۆز ئۈستىگه نىقۇربانلىقى ئارقىلىق تهۋراتتا ئىنسانالرغا بېرىلگهن قاتتىق جازا

  .بولغان
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   ئوبرازىبۆلهكلىرىدىكىئهيسا مهسىھنىڭ مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهرقايسى 

  :تهۋراتتا

  . دۇر» ئايالنىڭ ئهۋالدى« ئهيسا مهسىھ دا،» ئالهمنىڭ يارىتىلىشى «●

  . دۇرىتۈپ كىتىش بايرىمىدىكى قۇربانلىق قوزۆتا، ئۇ ئ» مىسىردىن چىقىش «●

  . كاھىندۇردا، ئۇ ئهڭ ئالى » الۋىيالر« ●

، ئۇ ئىسرائىلالرنى چۆلده يىتهكلهپ ماڭغان بۇلۇت ۋه ئوت دا» نوپۇس سانى« ●

  .تۆۋرىكىدۇر

 چوڭ يدىغانغا ئوخشاموسالگۈسىده كىلىدىغان ده، ئۇ كه» قانۇن شهرھى «●

  . دۇرپهيغهمبهر

  . دۇر باش قوماندانيىتهكلىگۈچى دا، ئۇ خهلقنى» يهشۇئا« ●

  . ئۇ باش سهردار ۋه قانۇن تۈزگۈچىدۇردا، » سهردارالر «●

  .  قۇتقۇزغۇچىسىدۇرتوققانلىرىمىزنىڭ-ئۇرۇقتا، ئۇ » رۇت «●

  . مبهردۇرئۇ ئىشهنچىلىك پهيغه، اد» ئىلوسام «●

  . دا، ئۇ ھوقۇق تۇتقان پادىشاھتۇر» تارىخالر«ۋه » پادىشاھالر «●

  .  سىپىلىنى قايتا قوپۇرغۇچىدۇرگهنئۆرۈلدا، ئۇ » ئهزرا «●

  . دا، ئۇ ۋهيران بولغانالرنى قايتا قۇرغۇچىدۇر» نهخهمىيا« ●

  . ساقلىغۇچىدۇر قازادىن-خهلقنى باالئۇ ده، » ئهستىر «●

  . مهڭگۈ ھايات قۇتقۇزغۇچىدۇرتا، ئۇ » ئايۇب« ●

  . قويچىدۇرياخشى  قوغدايدىغانۋه  باقىدىغانقويلىرىنى ئۆز دا، ئۇ » زهبۇر «●

  . پاراسهتتۇر-ته، ئۇ ئهقىل» ھىكمهت«ۋه  »نهسىھهت-پهند« ●

  .  ئۇ سۈيۈملۈك كۈيئوغۇلدۇر،دا» ىسى ناخشسۆيگۈ«  ●

  . دا، ئۇ تىنچلىق ئوغلىدۇر» يهشايا« ●

  . شېخىدۇرا، ئۇ ھهققانىيهتنىڭ د» يهرهمىيا «●

  . ئۇ يىغلىغان پهيغهمبهردۇرده، » مهرسىيه «●

  .  تۆت يۈزلۈك ئىنسانئوغلىدۇرغايىپتىن كهلگهندا، ئۇ » ئىزهكىئال «●
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  . ئادهمدۇر-4دا، ئۇ ئوت يالقۇنى ئىچىده پهيدا بولغان » دانىئال« ●

  . سادىق ئهردۇردا، ئۇ بىۋاپا خوتۇنىنى مهڭگۈ تاشلىمايدىغان » ھۇشىئا «●

  . دا، ئۇ مۇقهددهس روھ ۋه ئوت بىلهن چۈمۈلدۈرگۈچىدۇر» يۇئىل «●

  . تا، ئۇ بىزنىڭ ئېغىر يۈكىمىزنى كۆتۈرگۈچىدۇر» ئاموس «●

  . دا، ئۇ قۇدرهتلىك قۇتقۇزغۇچىدۇر» ئوبادىيا «●

  . تا، ئۇ يات ئهللهرگه ئهۋهتىلگهن ئۇلۇغ مىسسىئونىردۇر» يۇنۇس «●

  .  ئهلچىدۇرئايىقى قۇتلۇقدا، ئۇ » مىكا «●

  . دا، ئۇ خۇدا تاللىغان قىساسكاردۇر» ناھۇم «●

   . دۇرتا، ئۇ خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى يهتكۈزگۈچى» خاباقۇق« ●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىز» زىفانىيا «●

  . دۇركهلتۈرگۈچىدا، ئۇ خۇدانىڭ يوقالغان مۈلكىنى ئهسلىگه » ھاگاي «●

 ئۇچۇن، داۋۇتنىڭ ئۆيىده نى يۇيۇش ئۇ گۇناھ ۋه ناپاكلىقتا،» زاكارىياھ «●

  . قىزىلغان بۇالقتۇر

كۆككه شىپالىق قانىتى بىلهن   بولۇپ،دا، ئۇ ھهققانىيهت قۇياشى» ماالكى «●

  . ئۆرلهيدۇ

  : ئىنجىلدا

  .ئۇ يهھۇدىالرنىڭ پادىشاھىدۇردا، » مهتتا «●

  .تا، ئۇ خهلقنىڭ چاكىرىدۇر» ماركوس «●

  . ، ئۇ بىزنىڭ بارلىق ھىسسىياتىمىزنى چۈشىنىدىغان ئىنسانئوغلىدۇردا» لۇقا «●

  . دا، ئۇ خۇدانىڭ ئوغلىدۇر» يۇھاننا «●

  . ده، ئۇ دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسىدۇر» ئهلچىلهر «●

  . دا، ئۇ خۇدانىڭ ھهققانىيىتىدۇر» رىملىقالر «●

  . قورام تىشىدۇرده، ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ » 1 كورىنتلىقالر «●

  .ده، ئۇ غهلىبه ئېلىپ كهلگۈچىدۇر» 2 رىنتلىقالركو «●

  . دا، ئۇ بىزنى ئهركىنلىككه ئېرىشتۈرگۈچىدۇر» گاالتىيالىقالر «●
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  . ده، ئۇ جامائهتنىڭ بېشىدۇر» ئهفهسلىكلهر «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ خۇشاللىقىمىزدۇر» فىلىپىلىكلهر «●

  . پۈتۈن قىلغۇچىدۇردا، ئۇ بىزنى » كولوسىلىقالر «●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ ئۈمۈدىمىز» ونىكالىقالرسال «●

  . دۇرده، ئۇ بىزنىڭ ئىشهنچىمىز» 1تىموتىي  «●

  . دۇرده، ئۇ بىزنىڭ كاپالىتىمىز» 2تىموتىي  «●

  . نىڭ ئۆزىدۇرتا، ئۇ ھهقىقهت» تىتوس «●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ شهپقهتچىمىز» فىلىمۇن «●

  . دۇرئۇ بىزنى مۇكهممهل قىلغۇچىدا، » ئىبرانىالر «●

  . تا، ئۇ ئېتىقاتىمىزنىڭ كۈچ مهنبىئىدۇر» ياقۇپ «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ ئۈلگىمىزدۇر» 1پىتروس  «●

  . ئۇ بىزنىڭ پاكلىقىمىزدۇرده، » 2پىتروس  «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ ھاياتىمىزدۇر» 1يۇھاننا  «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ نهمۇنىمىزدۇر» 2يۇھاننا  «●

  . كهتلهندۈرگۈچ كۈچىمىزدۇرته، ئۇ بىزنىڭ ھهر» 3يۇھاننا  «●

  . دا، ئۇ ئېتىقاتىمىزنىڭ ئاساسىدۇر» يهھۇدا «●

  .  پادىشاھتۇرن كهلگهنده، ئۇ ئهرىشتى» ۋهھىلهر «●

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئىشهنچىلىكلىكى

بۇالرنىڭ ( نهچچه ئادهم 40 ئارقا كۆرىنىشى ۋه كىلىپ چىقىشى ئوخشىمىغان ●

تهخمىنه ( يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتا 1500، )كۆپىنچىسى بىر بىرىنى تونىمايدۇ

 پارچه 66، جهمئى )يىلىغىچه-98يىلىدىن مىالدى -1450مىالدىدىن بۇرۇنقى 

بۇالر تارىخ، قانۇن، تهرجىمىھال، شىئېر، خهت . كىتاپنى يېزىپ چىقىدۇ

باش ئۇالرنىڭ چهكلهردىن تۈزۈلگهن بولۇپ، كىيىن بىر كىتاپ بولۇپ تۈپلهنگهنده، 

 ،بولۇپنى باشتىن ئاخىر باغلىنىشچانلىققا ۋه ئىزچىللىققا ئىگه تىمىسى ۋه مهزمۇ

بۇ . خۇددى بىر ئادهمنىڭ قولىدىن چىققان كىتاپتهك مۆجىزىلىك ئهھۋال يۈز بېرىدۇ

مانا پاراسهت باردهك، -قۇدرهت ۋه ئهقىل-بىر غايىبانه كۈچگويا كىتاپنىڭ كهينىده 
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مۇقهددهس . نلىغاندهك كۆرىنىدۇاليىھىلهپ پىالبۇ كىتاپنى  شۇ سىرلىق كۈچ قۇدرهت

كىتاپتا باشتىن ئاخىر بىر باش تىما قانات يايدۇرۇلغان بولۇپ، بۇ باش تىما دهل 

خۇدانىڭ سۆزلىرى ھهر بىر .  ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش پىالنىدۇرۋهخۇدانىڭ ئىرادىسى 

 بولۇپ، ھهرقايسى يۇغۇرۇلغانيازغۇچىنىڭ تارىخى ئارقا كۆرىنىش بىلهن زىچ 

رنى ئۆزئارا سېلىشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ ۋاقىت ۋه تارىخى ئارقا كۆرىنىشكه يازمىال

ئاساسهن ناھايىتى تهرتىپلىك ۋه مهنتىقىلىق ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى، باش تىمىنىڭ 

تۇنجى يازما . بىر قهدهمدىن ئىلگىرى سۈرۈلگهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ-بىر قهدهم

 -ئىنجىل«ن باشالپ ئهڭ ئاخىرقى يازما دى»  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى-تهۋرات«

 پارچه يازمىدا بىر پۈتۈنلۈك بولۇپ، ئۇنىڭدا ئالهمنىڭ 66گىچه بولغان » ۋهھىلهر

، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى دىن تارتىپ ئادىمىزاتنىڭ كىلىپ چىقىشى ۋهيارىتىلىشى

 ىرببولغان  ئېنىقئايىقى - باش،دۇنيانىڭ ئاخىرلىشىشىغىچه بولغانتهقدىرى ۋه 

ۋه  يوقىرى ئىنتايىن مۇقهددهس كىتاپتا. نغان بايان قىلىتهپسىلىۋهقهلىك ناھايىتى 

نى مۇكهممهل بولغان ئهخالق ئۆلچىمى، گۇناھكار ئادهملهرنىڭ قهلبى

بولغان،  جهھهتته مهڭگۈلۈك زامانقۇدرهت، شۇنداقال  -ئۆزگهرتهلهيدىغان كۈچ

  . دۇرىقهت بار پۈتۈن دۇنياغا ماس كىلىدىغان ھهقماكان جهھهتته

 ئايهت 8352ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهر كهلگۈسى توغرىلىق  مۇقهددهس كىتاپتا ●

  .  پىرسهنتىنى ئىگهللهيدۇ25بولۇپ، پۈتۈن مۇقهددهس كىتاپنىڭ 

 ئارخىلوگالر يهر ئاستىدىن مۇقهددهس كىتاپتا دىيىلگهن ئادهم، جاي ۋه بۇيۇمالرغا ●

 مۇقهددهس الر بۇقان بولۇپ، تاپكارلىقالرنىيادى نۇرغۇن ئارخىلوگىيىلىك ئائىت

.  بىرهلهيدۇئىسپاتالپكىتاپتىكى خاتىره ۋه بايانالرنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىنى 

  : مهسىلهن

. يىلى قېزىپ چىقىلغان قهدىمقى يهرىكو شهھرىنىڭ خارابىسى-1952 ○

تهكشۈرۈش ئارقىلىق مهزكۈر شهھهرنىڭ ھهقىقهتهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 

تېخىمۇ غهلىته . ه ھوجۇمغا ئۇچراپ كۆيدۈرۋىتىلگهنلىكى بايقالغانئهسىرلهرد-13

» يهشۇئا«. (بولغىنى مهزكۈر شهھهرنىڭ سېپىل تېمى سىرتىغا قاراپ ئۆرۈلگهن

  ) بابتىكى خاتىرىگه ماس كىلىدۇ-6

 قهدىمقى ئىسرائىل ىك تهكشۈرۈش ئارقىلىق، سامارىيهده ئارخىلوگىيىل○

. غانىشى ئوردىسىنىڭ خارابىسى تېپىل سالدۇرغان پىل چھابپادىشاھى ئا

   ) 22:39» پادىشاھالر«(

  

بايان قىلىنغان، تهپسىلى مۇقهددهس كىتاپتا پۈتكۈل ئالهم ۋه ئىنسانىيهتنىڭ تارىخى 

  . باشقا دىنالرنىڭ كىتاپلىرىدا بۇنداق ئهھۋال كهم ئۇچرايدۇ
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ىڭ  خۇدانيهنه مۇقهددهس كىتاپ نوقۇل تارىخى كىتاپال ئهمهس، ئۇنىڭدا ●

تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ئىنسانالرغا بولغان ئىرادىسى ۋه پىالنى سۆزلىنىدۇ

بابقىچه خۇدانىڭ ئالهمنى يارىتىشى ۋه ئىنسانالر بىلهن بولغان -11بابتىن -1

بابتىن باشالپ تاكى كونا ئهھدىنىڭ ئاخىرىغىچه -12. مۇناسىۋىتى خاتىرلهنگهن

هن بولغان ڭ ئهۋالدلىرى ئىسرائىلالر بىلنى ۋه ئۇپهيغهمبهرخۇدا بىلهن ئىبراھىم 

يىلالردىن -2000 ۋاقىت دائىرىسى مىالدىدىن بۇرۇنقى .مۇناسىۋهت خاتىرلهنگهن

ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھ .  بولغانرغىچه يىلال-400مىالدىدىن بۇرۇنقى تارتىپ تاكى 

ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرى شۇنداقال دهسلهپكى جامائهتچىلىكنىڭ مىالدىيهنىڭ 

. ئىزلىرى خاتىرلهنگهن-يىلالرغىچه بولغان ئىش-90ىرىدىن تارتىپ مىالدى باشل

نۇرغۇن تارىخى بىشارهتلهر ئالدىن بىرىلگهن بولۇپ، كونا يهنه مۇقهددهس كىتاپتا 

تىكى بهزى بىشارهتلهر كونا ئهھده دهۋرىدىال ئهمهلگه ئېشىپ ) تهۋرات(ئهھده 

 مۇقۇتقۇزغۇچى مهسىھ توغرۇلۇقالردا ازمى كونا ئهھده دهۋرىدىكى قهدىمقى  ي.بولغان

بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھته ئهمهلگه بېرىلگهن يۈزلىگهن بىشارهتلهر 

دا مۇقهددهس ئىبادهتخانىنىڭ ۋهيران بولىدىغانلىقى ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده . قانئاش

 يىلى ھهقىقهتهن-70بولۇپ، بۇ ئىش مىالدى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت بېرىلگهن 

ئىنجىلدا يهنه ئىسرائىلالرنىڭ پۈتۈن دۇنياغا چېچىلىپ كىتىدىغانلىقى . يۈز بهرگهن

ۋه كهلگۈسىده دۆلىتىنى قايتا قۇرۇپ چىقىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت 

ئىنجىل ۋهھىلهرده ۋه باشقا يازمىالردا . قانيىلى ئهمهلگه ئاش-1948قىلىنغان، بۇمۇ 

زىمىن توغرۇلۇق بىشارهتلهر - ئىشالر ۋه يېڭى ئاسمانزامان ئاخىرىدا يۈز بېرىدىغان

  .  ھهقىقهتهن يۈز بېرىشكه باشالۋاتىدۇمۇبۇ ئىشالر ،بېرىلگهن

 مۇقهددهس كىتاپتا دۇنيا ۋه ئىنسانالرغا مۇناسىۋهتلىك شۇنچه كۆپ تارىخى ●

خاتىرىلهر ۋه ئالدىن بىشارهتلهر بولۇپ، بۇ جهھهتته دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر 

مۇقهددهس كىتاپتىكى .  كىتابىنى ئۇنىڭ بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇدىننىڭ

، ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهرنىڭ  ياكى ئهمهسلىكىتارىخى خاتىرىلهرنىڭ چىن

ئاشمىغانلىقىنى ھهرقانداق بىر ئادهم ئوبىكتىپ ئهمىلىيهتتىن -ئهمهلگه ئاشقان

 -پنىڭ خۇدادىن كهلگهنئىزدىنىپ تهكشۈرۈپ باقسا، شۇ ئارقىلىق مۇقهددهس كىتا

ۋه ياكى باشقا دىنالر، پهلسهپه .  باقسا بولىدۇ  تهپهككۈر قىلىپكهلمىگهنلىكىنى

 كىتابلىرىدا ئومومهن تارىخىلىق بولمايدۇ، گهرچه ئىزىمالرنىڭ-ئىدىيهھهرخىل 

تارىخ  مهلۇم بىر بۆلهك يهنىالبهزىلىرىده قىسمهن تارىخى تهھلىللهر بولسىمۇ، ئهمما 

 ۋه لىكتهپسىلى ، بىلهنال چهكلىنىدۇ قاراش قىسمهنگه بولغان ياكى دهۋر

  . بولمايدۇ لىكمۇكهممهل

پ كهلگهن مهسىھىلهر ئىتىقات قىلىيهھۇدىالر ۋه  مۇقهددهس كىتاپتا خاتىرلهنگهن، ●

ئىنسانالرغا روشهن قۇدرىتى ۋه نوپۇزىنى -خۇدا، مانا شۇ تارىختا ئۆزىنىڭ كۈچ

    .رنامايهن قىلغان ھهقىقى خۇدادۇ
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 دۇنيانى ياراتقانلىقى، ئادهم ئاتا ۋه بىر قىسىم ئالالنىڭ گهرچه قۇرئاندىمۇ ●

 قىسمهنھىكايىلىرى، قىيامهت، جهننهت ۋه دوزاق توغرۇلۇق پهيغهمبهرلهرنىڭ 

پۇرات ۋه چۇۋالچاق بولۇپ، -خاتىرلهر بولسىمۇ، ئهمما بۇ خاتىرىلهر ناھايىتى پارچه

قۇرئاندا ئهمهلگه ئاشقان . ئاخىرى يوق-س، باشتهرتىپ ۋه ئىزچىللىققا ئىگه ئهمه

بۇ جهھهتلهردىن ئۇنى مۇقهددهس كىتاپ بىلهن . بىشارهتمۇ يوقبىرهر روشهن 

  .  ئهلۋهتتهسېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهس

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ يېزىلىشىغا ئائىت پاكىتالر

 مۇقهددهس كىتاپنىڭ مهزمۇنى ئهڭ دهسلهپكى ۋاقىتالردىن تارتىپ تاكى ●

بىز ھازىر ئىشلىتىۋاتقان مۇقهددهس . ھازىرغىچه ئهزهلدىن ئۆزگۈرۈپ باققىنى يوق

 . كىتاپ بىلهن قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالرنىڭ مهزمۇنى ئوخشاش

يېزىلىپ ) تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى( كونا ئهھده ●

هس يازمىالر دهپ پۈتكهندىن كىيىن ئۇزۇن ئۆتمهيال خۇدادىن كهلگهن مۇقهدد

 مۇقهددهس كىتاپ بولۇپ كىلىشتىن بۇرۇنال ئهيسا مهسىھ  ۋهمۇقۇمالشتۇرۇلغان

مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده يهھۇدى ئالىمالرنىڭ قارىشىچه، . تۈپلىنىپ بولغان

  . يىللىرى ئهزرا تهرىپىدىن رهتلهنگهن-458قىسمى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

  ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده 

ماركوس بايان قىلغان «دىكى ئهڭ دهسلهپ يېزىلغان يازما ) ئىنجىل(ده  يېڭى ئهھ●

ئهڭ .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان55-45بولۇپ، تهخمىنهن مىالدى » خۇش خهۋهر

  .  يىلى يېزىلغان-98بولۇپ، مىالدى » ۋهھىلهر«كىيىن يىزىلغىنى 

  ) ئهيسا مهسىھنىڭ چوڭ شاگىرتى(پىتروسنىڭ گۇۋاھلىقى  

لىنىپ ئۆلگهنلىكى ۋه خۋه باشقا شاگىرتالر ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى پىتروس ●

   ) 32-5:30ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى . (تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

شهرهپكه - پىتروس ئۆز كۆزى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ نۇر ئىچىده شان●

ىنىڭ بۇ م«: پۈركهنگىنىنى كۆرگهن، ئاسماندىن خۇدانىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ

ئۆز قۇلىقى بىلهن دىگىنىنى » مهنسۆيۈملۈك ئوغلۇم، مهن ئۇنىڭدىن خۇرسهن

   ) 18-1:16پىتروس ئىككىنچى خهت . (ئاڭلىغان

 ئېتىراپ لۇق ئىكهنلىكىنىنوپۇزئۇنىڭ  پىتروس ئهلچى پاۋلۇسنىڭ خهتلىرىنى ۋه ●

   ) 3:15،16پىتروس ئىككىنچى خهت . ( قىلىدۇ

: نىڭ يازغۇچىسى مۇنداق دهيدۇ» خۇش خهۋهرلۇقا بايان قىلغان «ئىنجىل  ●
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. ئىزلىرىنى خاتىرلهشكه كىرىشتى-نۇرغۇن كىشىلهر ھهزرىتى ئهيسانىڭ قىلغان ئىش

ئاخىر ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ خۇش خهۋهر -ئۇالر بۇ ئىشالرنى باشتىن

مهنمۇ بۇالرنى باشتىن تارتىپ تهپسىلى . تارقاتقانالرنىڭ بايانلىرىنى ئاساس قىلغان

. ۈرۈپ ئېنىقالپ چىقتىم، ھهمده ئۆز تهرتىپى بۇيىچه رهتلهپ يېزىپ چىقتىمتهكش

   ) 3-1:1لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر (

 دىن نهقىل ئېلىش ئارقىلىق ئۇنىڭپاۋلۇس لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر ●

 ، لۇقا بايان قىلغان خۇش 5:17تىمۇتى بىرىنچى خهت . (نوپۇزىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

   ) 10:7خهۋهر 

ۋهھىلهر ( .ئۆزىنى خۇدادىن كهلگهن بىشارهتلهر دهپ جاكاراليدۇ» ۋهھىلهر «●

1:1،3 ، 22:18،19 (   

 غىچه يىللىرى200-190 يازمىالر مىالدى غا مهنسۇپ بولغان) ئىنجىل( يېڭى ئهھده ●

بۇ ۋاقىت ئالىكىساندىرىيهدىكى . ئاساسى جهھهتتىن بىكىتىلىپ بولىدۇ

) Tertullianus( ۋه تېرتۇلىئان )Clement (تمېنېلكجامائهتچىلىكنىڭ داھىسى 

  . الرنىڭ دهۋرىگه توغرا كىلىدۇ

 كىتمهسىلهن نوس( تارىختا پهيدا بولغان بهزى ئاتالمىش ئىنجىل كىتاپالر ●

 ، مهزمۇنبولۇپكىتاپالر كىيىنكى دهۋرلهرده يېزىلغان خېلى ئهمىلىيهتته ) ئىنجىلى

تهرىپىدىن ، شۇڭا مهسىھ جامائىتى كىلىدۇت ئىنجىل بىلهن زىدهسلهپكى  جهھهتته

   . رهت قىلىنغان

 يىلى، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن ئۈچيۈزدىن ئارتۇق-324مىالدى  ●

ۋهندىكى مهسىھ جامائهتچىلىكىنىڭ باش يىتهكچىلىرى بىرلىكته قارار قېلىپ، تۆ

نى رهسمى  مهنسۇپ بولغان يازمىالرغا) ئىنجىل(ئۆلچهم بۇيىچه يېڭى ئهھده 

  . بىكىتىدۇ

  . ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى يازغان بولىشى كىرهك) 1

ئهيسا مهسىھنى ياكى ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن، ئۇالر ) 2

  . بىلهن بىرگه بولغانالر يازغان بولىشى كىرهك

ىشى بىرىنچى ئهۋالد مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى بار دهۋرلهردىال مهۋجۇد بولغان بول) 3

   . كىرهك

  . تارىخى ئهنئهنه تهرىپىدىن دهلىللىنىشى كىرهك يازغۇچى ۋه ئۇنىڭ نوپۇزى) 4

 كه ئاساسالنغاندا، كىيىنكى ۋاقىتالردا توساتتىن ئوتتۇرغا چىقىپ 3،4دىمهك (

  ) قالغان يازمىالر ئېتىراپ قىلىنمايدۇ
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پىدىن  تهرى جامائهتچىلىكلهركىئهينى ۋاقىتتا دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدى) 5

 ۋه ئىشلىتىلىۋاتقان بولىشى ئېتىراپ قىلىنغانقۇبۇل قىلىنغان، ئوموميۈزلۈك 

  . كىرهك

  . ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ تهلىملىرىگه ماس كىلىشى كىرهك) 6 

 شهرتنى قانائهتلهندۈرگهن يازمىالرال ئاندىن يېڭى ئهھده 6دىمهك يوقۇرقى 

  .  دهپ قۇبۇل قىلىنغانغا مهنسۇپ يازمىالر) ئىنجىل(

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئىسپاتلىرى

گه مهنسۇپ مۇقهددهس يازمىالر ئهيسا مهسىھ كىلىشتىن بۇرۇنال كىتاپ ى كونا ئهھد●

  . قىلىپ تۈپلىنىپ بولغان

ئىئوردان دهرياسى بىر ئهرهپ قويچى يىلى -1947. »ئۆلۈك دېڭىز پۈتۈكلىرى« ●

  كىيىن.بايقايدۇ پۈتۈكلهرنىهدىمقى قنۇرغۇن  ىنبۇيىدىكى قۇمران ئۆڭكۈرىد

 مىڭ 2پۈتۈكلهرنىڭ بۇندىن بۇ مۇناسىۋهتلىك ئورۇنالرنىڭ تهكشۈرۈشى ئارقىلىق 

 .ئاشكارلىنىدۇ يىل بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپنىڭ قوليازما پارچىلىرى ئىكهنلىكى

بۇالرنىڭ ئىچىده ئالهمنىڭ يارىتىلىشى، مىسىردىن چىقىش، الۋىيالر، نوپۇس سانى، 

كىتاپ، ئايۇب پهيغهمبهر، زهبۇر، -2 ۋه -1نۇن شهرھى، سامۇئىل پهيغهمبهر قا

.  قاتارلىق مۇقهددهس يازمىالر تېپىلىدۇ ۋه يهشايا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىخاباقۇق

قۇمرانغا يېقىن جايدىكى يهنه بىر ئۆڭكۈردىن كونا ئهھدىگه مهنسۇپ بولغان كىيىن 

 مهزمۇنى قوليازمىالرنىڭبۇ قهدىمقى ىلغان تېپ.  تېپىلىدۇپۈتۈكلهرمۇباشقا قهدىمقى 

  .  بىلهن پهرقلهنمهيدۇتىكى مهزمۇنالرھازىرقى مۇقهددهس كىتاپ

 يىلالر ئارلىقىدا، ئالىكىساندىرىيهده ياشاۋاتقان 100-250 مىالدىدىن بۇرۇنقى ●

كونا  يهھۇدى ئۆلىماسى 70يهھۇدىالرنىڭ ئىھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، 

 70«ئۇ تارىختا . لىدىن گىرىك تىلىغا تهرجىمه قىلىپ چىقىدۇنى ئىبرانى تىىئهھد

ىكى ئهسىرد-1مىالدى بۇ كىتاپنى . دهپ ئاتىلىدۇ» ئۆلىمانىڭ تهرجىمىسى

  .يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر ئورتاق ئىشلهتكهن

نوسخىسى ئهڭ كۆپ يېزىلغان كىتاپ  كۆچۈرۈلمهتارىختا ) يىڭى ئهھده( ئىنجىل ●

  پارچىدىن مىڭ24ىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن جهمئى بولۇپ، ھازىرغىچه دۇنيان

بۇ جهھهتته دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر .  نوسخىسى تېپىلدىكۆچۈرۈلمهئارتۇق 

نوسخا بۇ قوليازمىالرنىڭ بهزىلىرى تولۇق . سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇئىنجىلغا كىتاپنى 

  : ، ئۇالرىدۇربهزىلىرى قىسمهن نوسخيهنه 

  . گىرىكچه قوليازمىالر مىڭ پارچىدىن ئارتۇق5  ▼
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  .  مىڭ پارچىدىن ئارتۇق التىنچه قوليازمىالر10  ▼

  . يېزىقتىكى قوليازمىالر- مىڭ پارچىدىن ئارتۇق باشقا تىل9  ▼

  

قهدىمقى قوليازمىالر بىلهن ھازىرقى يوقۇردا كۆرسىتىلگهن نۇرغۇنلىغان  ●

 )98.33%( سېلىشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى مۇقهددهس كىتاپنى

 ئىنتايىن )1.67%(ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىدا  پهقهتپۈتۈنلهي ئوخشاش بولۇپ، 

بۇ قهدىمقى نوسخىالرنىڭ ھهممىسى ھازىر . كۆرۈلگهنكىچىك پهرقلهر 

بىزگه مهلۇمكى، بۇ كىچىك پهرقلهر نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇيان . ساقلىنىۋاتىدۇ

ۈپ تارقىتىشى ۋه كۆچۈرۈلمه كىشىلهرنىڭ مۇقهددهس يازمىالرنى قولدا كۈچۈر

كۆپىنچه پهرقلهر . سانىنىڭ ئىنتايىن كۆپ بولىشى سهۋهبىدىن كىلىپ چىققان

ئاساسلىقى ھهرپلهرنىڭ يىزىلىشى ياكى كۆچۈرگۈچىنىڭ ئايهتلهرنىڭ كهينىگه 

مهسىھ قىسقىچه ئىزاھات يېزىپ قويۇشى سهۋهبىدىن كىلىپ چىققان بولۇپ، 

.  ھىچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇه تهلىملىرىگه ۋئېتىقاتىنىڭ ئاساسى ئهقىدىسى

 لهرنىڭ كۆرىلىشىبۇ خىل كىچىك پهرققولدا كۆچۈرۈش جهريانىدا كىلىپ چىققان 

 دىگهن تۆھمهت پۈتۈنلهي »تارىختا ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ئىنجىل«بىلهن 

   .تۇرئىككى ئىشبولغان مۇناسىۋهتسىز 

قوليازما نوسخىلىرى ئىنتايىن قۇرئاننىڭ گهرچه ھازىرغىچه تېپىلغان قهدىمقى (

 مهۋجۇد ئىكهنلىكى پهرقلهرنىڭ ىالئاز بولسىمۇ، ئهمما ئاشۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ يهن

  )  قاراڭقىسىمغاقۇرئان دىگهن . ئاشكارلىنىۋاتىدۇ

  

  ا پارچىلىرىقهدىمقى قوليازمئهڭ ئىنجىلنىڭ 

دالىن ھازىر ئهنگىلىيه ئوكسفورد ئۈنۋىرسىتىنىڭ ماگ. ىسى ماگدالىن قوليازم●

 يىللىرى ئارلىقىدا 70-65مىالدى . ئىنىستىتوتى كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  . يېزىلغان

مىسىردىن تېپىلغان، يىكهن قهغهزگه يېزىلىپ  قوم . ىسى قوليازمئاسىننۇ ●

ئارىسىدا يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ بىر قىسمى . دۆۋىسىگه كۈمۈلگهن

  . يىلى يېزىلغان-125مىالدى . ساقلىنىپ قالغان

يىلى مىسىردا تېپىلغان، ھازىر ئهنگىلىيه -1935. ىسى قوليازمس يۇھان رېيالند●

يۇھاننا . مانچىستىر شهھرىدىكى يۇھان رېيالندس كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

 150-125مىالدى . بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ بىر قىسمى ساقلىنىپ قالغان

  . يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان
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ھازىر ئامىرىكا مىچىگان ئۈنۋىرسىتىتىده . قوليازمىسى سامان قهغهز بادمو  ●

  . يىلى يېزىلغان-200مىالدى . ساقلىنىۋاتىدۇ

ئىنجىلنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۆز ئىچىگه .   چېستېر بىتتى سامان قهغهز قوليازمىسى●

تۆت خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى، پاۋلۇسنىڭ خهتلىرى، (ئالغان 

مىالدى ). ىبرانىالرغا يېزىلغان خهت، ۋهھىلهر قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئ

  . يېزىلغانئارلىقىدا  يىللىرى  200-250

  

  لىرىئىنجىلنىڭ تولۇق قوليازما نوسخى

ھهر  .ىسىغا ھۆسىنخهت شهكلىده يېزىلغانقوي تېر. ۋاتىكان قوليازما نوسخىسى ●

ۋاتىكان كۈتۈپخانىسىدا .  قۇر بار42ا ئىستون، ھهر بىر ئىستوند 3 تهبىر بهت

  .  يىلالر ئارلىقىدا يېزىلغان400-325 مىالدى .داتىلىگىرىك . ساقلىنىۋاتىدۇ

يىلى -1628بۇ قوليازما نوسخىسىنى مىالدى . ئالىكىساندىرىيه قوليازما نوسخىسى ●

كونىستانتىنپول ئىپىسكوپى لۇكاس ئالىكىساندىرىيهدىن ئهنگىلىيهگه ئېلىپ 

ھازىر ئهنگىلىيهنىڭ لوندون  . ، ئهنگىلىيه پادىشاھى چارلىزغا تهقدىم قىلىدۇكىلىپ

 مىالدى .داىگىرىك تىل. شهھرىدىكى بۈيۈك بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان325-450

نتىن يىلى گىرمانىيهلىك ئالىم كونىستا-1844مىالدى .  سىناي قوليازما نوسخىسى ●

ئۇ . مىسىرنىڭ سىناي تېغىدىكى كهسىرىن مۇناستىرىدىن تاپىدۇتىسچىندوف 

. قوليازمىنى ئهينى ۋاقىتتىكى چارروسىيه ئىمپىراتورى ئالىكىساندىرغا تهقدىم قىلىدۇ

يىلى ئهنگىلىيه بۈيۈك بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسى سۆۋىت ئىتتىپاقىدىن ئۇنىڭ -1933

 بۈيۈك  بېتى ئهنگىلىيه347 قوليازمىنىڭ ھازىر بۇ. كۆپ قىسمىنى سېتىۋالىدۇ

 بېتى 43انىسىدا،  دۆلهتلىك كۈتۈپخ بېتى روسىيه6، بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسىدا

 .ىداگىرىك تىل.  بېتى مىسىردا ساقلىنىۋاتىدۇ12، زىگ ئۈنۋىرسىتىداگىرمانىيه لهيب

  .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان450-325مىالدى 

قوي تېرىسىغا يېزىلغان، خهتلىرى كۆركهم، تىنچ . سىفرايىم قوليازما نوسخىېئ ●

ھازىر فرانسىيه . بهلگىلىرى يوق، ھهر بىر بهتنىڭ بىرىنچى ھهرىپى چوڭ يېزىلغان

 450-400 مىالدى .اىدگىرىك تىل. پارىژ دۆلهتلىك كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  . يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان

ئهنگىلىيه كامبىرىج ئۈنۋىرىسىتى كۈتۈپخانىسىدا ھازىر . ك قوليازما نوسخىسىزه بې●

  . يىللىرى ئهتراپىدا يېزىلغان-450مىالدى . ساقلىنىۋاتىدۇ
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  قوليازما ئىسپاتالرباشقا 

مهسىھ ئهسىرگىچه، يهنى -4مىالدى ( مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده ●

، مهسىھ )ۇنقى دهۋرلهردهرىم ئىمپىرىيىسىنىڭ دۆلهت دىنىغا ئايلىنىشتىن بۇرئېتىقاتى 

 ئىنجىلدىن كۆپلهپ يازمىالرداجامائهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان 

 ئايهتتىن 11بۇالر پهقهت ( قېتىم 289 مىڭ 36جهمئى نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، 

ئۇنىڭدىن كىيىن تاكى ). ئىچىگه ئالىدۇباشقا ئىنجىلدىكى بارلىق ئايهتلهرنى ئۆز 

نهقىل ئېلىنغان قېتىم ) ئهسىرگىچه-7ئهسىردىن -4مىالدى(رىگىچه مۇھهممهت دهۋ

  . مىڭ قېتىمدىن ئاشىدۇ50سانى 

مهسىھ ئهلچىسى يۇھاننانىڭ ، ) ياشىغانئهسىرده -1 مىالدى(ئىگناتىئوس  ○

ئېيتىشالرغا .  بولغانئهنتاكىيا جامائىتىنىڭ يىتهكچىسىشاگىرتى، كىيىن 

 ئهرىشنىڭ پادىشالىقىدا كىم ئهڭ ئۇلۇغ قارىغاندا ئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرىغا

دىگهن تهلىمنى بهرگهن چاغدا، قوچىقىغا ئېلىپ كۆتۈرگهن باال دهل مۇشۇ 

كى مهتتا بايان قىلغان ئىنجىلدى چهكلىرىده-ئهسهر ۋه خهت ئۇنىڭ .ئادهممىش

 بايان قىلغان خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى، ناخۇش خهۋهر، يۇھان

غان خهت، كورىنتىلىقالرغا يېزىلغان بىرىنچى خهت، رىملىقالرغا يېزىل

ئهفهسلىكلهرگه يېزىلغان خهت، فىلىپىلىقالرغا يېزىلغان خهت، گاالتىيالىقالرغا 

يېزىلغان خهت، كولۇسلىقالرغا يېزىلغان خهت، ياقۇپ يازغان خهت، 

 -2 ۋه -1خهت، تىموتىغا يېزىلغان -2 ۋه -1سالونىكالىقالرغا يېزىلغان 

  . وس يازغان بىرىنچى خهت قاتارلىقالر نهقىل ئېلىنغانخهت، پىتر

 ئهلچىسى مهسىھ، ) يىللىرى ياشىغان155-69مىالدى (پولىكارپۇس  ○

) ھازىرقى تۈركىيهدىكى ئىزمىر(سىمىرنا  ، كىيىنيۇھاننانىڭ شاگىرتى

 قېتىمدهك 40چهكلىرىده -ئۇنىڭ خهت. جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى بولغان

  . نهقىل ئېلىنغانئىنجىل ئايهتلىرىدىن 

، مهسىھ ئهلچىسى يۇھاننانىڭ ) يىللىرى ياشىغان155-70مىالدى ( پاپىئاس ○

) ھازىرقى تۈركىيهده (چىلىكنىڭشاگىرتى، كىيىن پامۇككالدىكى جامائهت

مهتتا بايان « مهتتانىڭ شاگىرتىئۇ ئهيسا مهسىھنىڭ . يىتهكچىسى بولغان

اپنىڭ گىرىك جامائهتچىلىكى ، بۇ كىتنى يازغانلىقىنى» قىلغان خۇش خهۋهر

 پىتروسنىڭ شاگىرتى ماركوسنىڭ ئهلچى ئىچىده كهڭ تارقالغانلىقىنى؛

نى يېزىپ » ماركوس بايان قىلغان خۇش خهۋهر «نىڭ بايانىغا ئاساسهنئۇستازى

 ، بۇ كىتاپنىڭمۇ جامهئهتچىلىك ئىچىده ئىشلىتىلىنىۋاتقانلىقىنىچىققانلىقىنى

  . ئېيتىدۇ

يىللىرى -133، ئۇ مىالدى ) يىللىرى ياشىغان165-89مىالدى (يۇستىن  ○

 قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئالغان بولۇپ، 330چهكلىرىده جهمئى -يازغان خهت
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ئۇ ھاياتىدا مهسىھ . ئىنجىلدىكى بارلىق ئايهتلهرنى دىگۈدهك نهقىل ئالغان

ئاخىرى ئېتىقات ئۈچۈن . ئېتىقاتىنى قوغدايدىغان كىتاپتىن بىر قانچىنى يازغان

  . شىھىت بولغان

مهسىھ ئهلچىسى  ،) يىللىرى ياشىغان202-130مىالدى  (سورهنىئه ئ○

لىئون يۇھاننانىڭ شاگىرتى پولىكارپۇسنىڭ ئوقۇغۇچىسى، كىيىن 

چهكلىرىده ئىنجىلدىن -ئۇنىڭ خهت.  بولغانجامائهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىسى

هر، ماركوس  قېتىم نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋ1819

بايان قىلغان خۇش خهۋهر، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ 

پائالىيىتى، كورىنتلىقالرغا يېزىلغان بىرىنچى خهت، پىتروس يازغان بىرىنچى 

خهت، ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت، تىتوسقا يېزىلغان خهت قاتارلىقالرنى ئۆز 

  . ئىچىگه ئالىدۇ

، ئالىكىساندىرىيه )  يىللىرى ياشىغان212-150مىالدى  ( كلېمېنس○

يېڭى ئهھده  نىڭ يازمىلىرىدائۇ. جامهئهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىسى بولغان

ئۇ .  قېتىم نهقىل ئالغان2406 پارىنى 24 پاره كىتاپتىن 27دىكى ) ئىنجىل(

ئهينى ۋاقىتتا ئىنجىلدىكى تۆت پاره خۇش خهۋهرگه ھهممه جامائهتچىلىكنىڭ 

  . دهلىللهيدۇى ئىشىنىدىغانلىقىن

مهشھور پهيالسوپ، ، ) يىللىرى ياشىغان220-160مىالدى ( تېرتۇلىئانۇس ○

 قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان 7258ئۇنىڭ يازمىلىرىدا . ئىالھىيهتشۇناس

ىن پت قېتىمى ئىنجىلدىكى تۆت خۇش خهۋهر كىتا3800بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده 

 خهت، ياقۇپ يازغان خهت، پىتروس يازغان ئىككىنچى.  ئېلىنغاننهقىل 

 خهتلهردىن باشقا، ئىنجىلدىكى بارلىق -3 ۋه -2يۇھاننا يازغان 

ئۇ جامائهت باشالنغاندىن تارتىپال ئىنجىلدىكى .  نهقىل ئالغانچهكلهردىن-خهت

  . تۆت خۇش خهۋهر كىتابىنىڭ بارلىقىنى كۆرسهتكهن

رىيه ، ئالىكىساندى) يىللىرى ياشىغان251-182مىالدى (ئورىگىن  ○

ئۇنىڭ يازمىلىرىدا . جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى بولغان، داڭلىق ئىالھىيهتشۇناس

: ئۇ يازمىسىدا مۇنداق دهيدۇ.  قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان922 مىڭ 17

جاھاندىكى خۇدانىڭ پۈتۈن جامائىتى قىلچه قورقماي ۋه تاالشماي تۆت خۇش «

    »  .خهۋهر كىتاپقا ئىشىنىدۇ

، ئۇنىڭ يازمىلىرىدا ئىنجىلدىن )ئهسىرلهرده ياشىغان-3مىالدى ( خىپولىتۇس ○

  .  قېتىم نهقىل ئېلىنغان1378

ئۇنىڭ   مهشھۇر تارىخشۇناس، ،) يىللىرى ياشىغان339-260( يۇسىبىئۇس ○

  .  قېتىم نهقىل ئېلىنغان5176يازمىلىرىدا ئىنجىلدىن 
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 قالغان قوليازما  قهدىمقى كىتاپالرنىڭ ئىچىده، ئىنجىلدىن قالسا، ساقلىنىپ●

» ئىلىيادا«نوسخىسى ئهڭ كۆپ بولغان كىتاپ قهدىمقى گىرىك شائىرى ھومىرنىڭ 

بۇنىڭ .  پارچه قوليازما نوسخىسى ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان643داستانى بولۇپ، 

 يىل ئۆتكهندىن كىيىن 500ئىچىده ئهڭ قهدىمقى نوسخىسى ئهسلى كىتاپ يېزىلىپ 

دىمهك، كۆچۈرۈلمه نوسخىسىنىڭ .  نوسخىسىدۇرئاندىن كۆچۈرۈپ يېزىلغان

كۆپلىكى ۋه كۆچۈرۈلگهن ۋاقىتنىڭ ئهسلى نوسخا بىلهن يېقىنلىقى جهھهتتىن 

ئېيتقاندا دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر قهدىمقى كىتاپنى ئىنجىل بىلهن سېلىشتۇرۇش 

  . مۇمكىن ئهمهس

  

  مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ دهلىللىرى

رىيهلىك كلېمېنس، تېرتۇلىئانۇس ئىنجىلنى  پانانىئۇس، ئالىكىساندى●

  . كىتاپالرنى يازغانشهرھى چۈشهندۈرىدىغان 

، ئۇ ئهلچى ) يىللىرى100-30مىالدى (  رىم جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى كلېمېنس ●

،  )4:3فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت (پاۋلۇس بىلهن بىرگه خىزمهت قىلغان 

يازغان خىتىده ئىنجىلدىكى ئهتچىلىككه يىلى كورىنتتىكى جاما-96 مىالدى نىڭئۇ

مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر، رىملىقالرغا يېزىلغان خهت، كورىنتلىقالرغا 

  .يېزىلغان بىرىنچى خهت ۋه ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهتنى نهقىل ئالغان

، مهتتا بايان قىلغان )يىللىرى يېزىلغان-120مىالدى ( بارنابا خهت چهكلىرىده ●

  .  نى نهقىل ئالغانخۇش خهۋهر

مهتتا بايان قىلغان دا، ) The Shephard of Hermas(ھېرمىسنىڭ قويچىسى  ●

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرخۇش خهۋهر، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر ۋه 

  . ئېلىنغاننهقىل 

الرمۇ ناخشى-شېئىرنۇرغۇن  شۇ دهۋرلهردىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى يازغان ●

  . للىللهيدۇئىنجىلنى ده

  

  تارىخى خاتىرلهردىكى دهلىللهر

 12«يازغان )  يىللىرى130-69مىالدى ( رىملىق تارىخشۇناس سېتونىئۇس ●

دىكى خاتىره بىلهن ئىنجىل ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى » ئىمپىراتور تهزكىرىسى

 كىالدىئوسنىڭ رىمدىكى يهھۇدىالرنى ته خاتىرلهنگهن ئايهت-2باب -18

  .  ماس كىلىدۇ ئۆز ئارا ۋهقهلىكقوغلىغانلىقىدهك 
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ئهسىرده يېزىلغان يۇلىئۇس ئافرىكانۇسنىڭ كىتابىدا رىم تارىخشۇناسى -2مىالدى  ●

يىلى يېزىپ قالدۇرغان بىر ۋهقهلىك نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، -52تاللۇسنىڭ مىالى 

زىمىننى قاراڭغۇلۇق -ئۇنىڭدا ئهيسا مهسىھ كىرسىتقا مىقالنغان كۈنى ئاسمان

  . خاتىرىگه ماس كىلىدۇئاالقىدار بۇ ئىنجىلدىكى . لىقى خاتىرلهنگهنباسقان

، ئۇ ) يىللىرى ياشىغان100-37 مىالدى( يهھۇدى تارىخشۇناسى يۈسۈپ ●

دىگهن » يهھۇدىالرنىڭ ئۇرۇش تارىخى«ۋه » يهھۇدىالرنىڭ قهدىمقى تارىخى«

ىدىغان ئۇنىڭ كىتابلىرىدا ئىنجىلغا ماس كىل. كىتاپالرنى يېزىپ قالدۇرغان

  . تۆۋهندىكى مهزمۇنلهر خاتىرلهنگهن

 ئهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىرى، تهلىملىرى، كىرسىتقا مىقلىنىشى، تىرىلىشى ۋه ○

پاره -18» قهدىمقى يهھۇدى تارىخى«. (پائالىيهتلىرىمهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ 

    )پاراگىراف-3باب -111

  .  ۋه شىھىت بولىشىانىڭ تهلىم بېرىشى، چۈمۈلدۈرۈشى چۈمۈلدۈرگۈچى يهھي○

 پىالتوس، ھاننان، قاياپا، ھىرود، فېلىكس، پوركىيۇس فېستۇس قاتارلىقالرغا ○

  . دائىر ئىشالر

  .  ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئىنىسى ياقۇپ○

  .  مهسىھ ئهلچىسى ياقۇپنىڭ شىھىت بولىشى○

 يىللىرى 113-61مىالدى ( رىم ئىمپىراتورى ترايانۇسنىڭ تارىخچىسى پىلىنىئۇس ●

دهسلهپكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئېتىقاتى توغرىسىدىكى ) ىغانياش

  . خاتىرلهرنى يېزىپ قالدۇرغان

يىللىرى، كلېمېنت ئىنجىل ۋه ئهلچىلهر جامائهتچىلىكنىڭ ئهڭ -150 مىالدى ●

    . دهسلهپكى چاغالردىن تارتىپال بارلىقىنى ئېيتقان

قاتارلىقالرنىڭ ) 138-76(ادىرىيانۇس ۋه خ) 117-53( رىم ئىمپىراتورى ترويانۇس ●

  . تارىخى خاتىرلىرى

   باشقا دهلىللهر

 ئارخىلوگىيه ئىلمى مۇھهممهت دهۋرىدىكى ئىنجىل بىلهن بۈگۈنكى بىز ئوقۇۋاتقان ●

  . ئىنجىلنىڭ ئوخشاش ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

ۇالرنى  يوقۇردا كۆرسىتىلگهن بارلىق ماتىرىيالالر جهمىيهتكه ئاشكارا بولۇپ، ئ●

  . خالىغانچه تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا بولىدۇ

ئهمما مۇسۇلمانالر تا ھازىرغا قهدهر قۇرئاننىڭ بارى يوق بىرنهچچه پارچه قهدىمقى (

  )  تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا يول قويمايۋاتىدۇباشقىالرنىڭ كۆچۈرۈلمه نوسخىسىنى 
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ه ئۇچرىغان بولۇپ،  دهسلهپكى ئېتىقاتچىالر نۇرغۇن بېسىم ۋه زىيانكهشلىكك●

ئهگهر ئۇالر ئىنجىلغا . ئېتىقات ئۈچۈن ھهرۋاقىت شىھىت بولىشى مۇمكىن ئىدى

ىشنىڭ ھىچقانداق زۆرۆرىيىتى ئىشهنمىگهن بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىل

  .بولمىغان بۇالتتى

، ھهتتا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز پ كىلىۋاتقانئهمهل قىلىقاتتىق  مۇقهددهس كىتاپقا ●

 لىرىنىڭئېتىقاتچىمهسىھ  تىنى قۇربان قىلىشقىمۇ تهييار تۇرغان ئىخالسمهنھايا

 ئۇنىڭ . بىر نهرسه قوشىشى ياكى ئۈچۈرۈپ ئۆزگهرتىۋىتىشى مۇمكىن ئهمهسئىنجىلغا

 بۇنداق قىلمىشقا قارىتا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش  مۇقهددهس كىتاپتائۈستىگه

 ؛ 30:6نهسىھهتلهر -پهند ؛ 12:32 ، 4:2قانۇن شهرھى -تهۋرات(. بېرىلگهن

   ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل

نى يهھۇدىالر ) تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى( كونا ئهھده ●

. بىلهن مهسىھىلهر ئورتاق ئىشلىتىدۇ، ئۇالردا ھىچقانداق پهرق ۋه ئىختىالپ يوق

تهۋرات،زهبۇر (نا ئهھده يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىلهرنىڭ بىرلىشىپ پۈتكۈل كوتارىختا 

  . نى ئۆزگهرتىۋىتىشى مۇمكىن ئهمهس) ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى

  

تارىختا شۇنچىۋاال كۆپ ئادهملهر تهرىپىدىن كۆچۈرۈپ يېزىلغان ۋه تهرجىمه قېلىنغان 

  ؟بولماسلىقى مۇمكىنمۇخاتالىق پهرق ۋه  ھىچقانداق قوليازما نوسخىلىرىدائىنجىل 

ئۇنىڭ قهدىمقى قوليازما ڭ تارىخى قۇرئاندىن كۆپ ئۇزۇن بولسىمۇ، ئهمما  ئىنجىلنى●

ئىنجىلنىڭ كۆچۈرۈلۈپ يېزىلىشىدا .  ياخشى ساقالنغاننوسخىلىرى ناھايىتى

دهپ » تهرجىمه قىلغۇچىالر ۋه كۆچۈرۈپ يازغۇچىالر قىلچه خاتالىق سادىر قىلمىغان«

چۈنكى ھازىرغىچه تېپىلغان . قھاجىتى يوھىچقانداق پهرهز قىلىشنىڭ خۇراپىالرچه 

ئهڭ قهدىمقى ئىنجىل قوليازما نوسخىلىرىنىڭ ۋاقتى ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ 

 ئۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك .شاگىرتلىرى ياشىغان دهۋرلهرگىچه يىتىپ بارىدۇ

چهكلهر، شېئىرالر، تارىخى خاتىرىلهر ۋه -ئونمىڭلىغان قوليازما نوسخىالر، خهت

جىمه نوسخىلىرى بار بولۇپ، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆزئارا ھهرخىل تىلالردىكى تهر

ئهڭ دهسلهپ ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه (. بىرسىگه دهلىل بۇالاليدۇ-بىر

 ھهممىسى  ماتىرىيالالرنىڭبۇ).  دىن ئاشاتتى500گۇۋاھلىق بهرگۈچىلهرنىڭ سانىال 

نهچچه بۇ . كىشىلهرنىڭ كۆرۈپ تهتقىق قىلىشىغان ئاشكارا ئېچىۋىتىلگهن

ماتىرىيالالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرغاندا، ئۇالردىكى ئوخشاشلىق ئونمىڭلىغان تارىخى 

، قالغانلىرى پهقهت كۆچۈرۈلۈش جهريانىدا يۈز بهرگهن يوقىرى بولۇپ تىن %98

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ ئاساسى ئهقىدىسى ۋه بۇالر ، دۇرئىنتايىن كىچىك پهرقلهر

تارىخى ماتىرىيالالرنى ئۆزئارا . سىتهلمهيدۇكۆرتهسىر ھهرگىز تهلىملىرىگه 

كى  ئىنجىلنىڭ ئهڭ دهسلهپ، ئۆزئارا دهلىللهش ئۇسۇلى ئارقىلىقسېلىشتۇرۇش ۋه
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مۇسۇلمانالرنىڭ تارىختا . بىكىتكىلى بولىدۇئىلمى جهھهتتىن تامامهن  ھالىتىنى

 تال قۇرئاننى كۈچۈرۈپ يېزىش جهريانىدا ھىچكىم، ھىچقاچان، ھهتتا قۇرئاننىڭ بىر

 دىگهن قارغۇالرچه مىغانھهرىپى ياكى بىر تال چىكىتىنىمۇ خاتا يېزىپ قوي

، مهسىھىلهرنىڭ ئىنجىلغا بولغان ئىلمى چوقۇنىشىغا نىسبهتهن ئېيتقاندا

  .  ئىلغاردۇرپوزىتسىيىسى تېخىمۇ

 ۋه  قارىشىخۇراپىبولغان يوقۇرقىدهك  مۇسۇلمانالرنىڭ قورئانغا هئهمىلىيهتت(

  ) ئاشكارلىنىۋاتىدۇخاتا ئىكهنلىكى بارغانسىرى ۈتۈنلهي پتهشۋىقاتىنىڭ 

 مهسىھىلهر ئهزهلدىن ئىنجىلنى خۇدا ئاسماندىن ئهيسا پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈپ ●

قۇرئاننىڭ ئىنجىلغا بولغان مۇھهممهتنىڭ ياكى بۇ (دهپباقمىغان كىتاپ بىر بهرگهن 

نىڭ پۈتكۈل ھاياتى ئهيسا مهسىھ ئۆزى ۋه مۇقهددهس بولغان پاك). دۇرخاتا قارىشى

 ئهيسا مهسىھنىڭ .ىشارهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇقهدىمقى بئارقىلىق تهۋراتتىكى 

كىرسىتتا قۇربان بولۇپ ئۈچىنچى كۈنى غايىپتىن تۆرىلىشى، ياراتقان مۆجىزىلىرى، 

يىن چوڭ مۆجىزىلهر تىرىلىشى ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنتا

رغا ئهينى ۋاقىتتىكى شاگىرتالر ۋه باشقا نۇرغۇنلىغان ئېتىقاتچىالر بۇالبولۇپ، 

خۇدانىڭ مۇقهددهس بولسا ئىنجىل . ىڭ ھاياتى بىلهن گۇۋاھلىق بهرگهنئۆزىن

روھىنىڭ ئىلھامالندۇرىشى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى ۋه ئۇالرنىڭ 

لىرى ۋه شۇ ئىز- ئهيسا مهسىھنىڭ ئىش،ئهگهشكۈچىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان

ئىنجىلنىڭ كىتاپ .  خاتىرلهنگهن كىتاپتۇريۈز بهرگهن تارىخى ۋهقهلىكلهرۋاقىتتا 

بولۇپ، خۇدا  مهۋجۇد ئىرادىسى ۋه قۇدرىتىخۇدانىڭ ھهقىقهتهن بولۇپ تۈزىلىشىده 

زىمىن يوقىلىدۇ، ئهمما خۇدانىڭ سۆزى مهڭگۈ - ئاسمان. مهڭگۈ قوغدايدۇئىنجىلنى

    . يوقالمايدۇ

  

، راست  ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دهپ قارايدۇ② يېغىنىداهيىنىسسۇلمانالر بهزى مۇ

  شۇنداقمۇ؟

  : بۇ تامامهن مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى 

  . ئىسپات يوق- بۇنىڭغا ھىچقانداق تارىخى دهلىل●

 ئۇالر دۇنيادىكى بارلىق ئىنجىل كىتاپالرنى قانداق قىلىپ پۈتۈنلهي ●

مهسىھ ئېتىقاتى ئاسىيا،ياۋرۇپا ) ئهسىرده-4مىالدى (ئهينى ۋاقىتتا . يوقىتىۋىتهلهيدۇ

ىلىپ بولغان بولۇپ، قۋه ئافرىقا قىتئهسىدىكى نۇرغۇن دۆلهت ۋه مىللهتلهرگه تار

                                                        
يىلى رىم ئىمپىراتورى كونىستانتىننىڭ باشچىلىقىدا -325مىالدى  ). Councils of Nicaea( يىغىنى هنىسىي  ②

 بولۇپ، مهسىھىيهت تارىخىدىكى مۇھىم يېغىلىشىشهھرىده ئۆتكۈزۈلگهن مهسىھ ئىتىقاتچىلىرىنىڭ چوڭ نىسىيا 

   .  يىغىنالرنىڭ بىرى ھىساپلىنىدۇ
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شىمالدا تاكى ئهنگىلىيهگىچه، شهرقى شىمالدا ئهرمهنىيهگىچه، شهرقته -غهربى

 بولغان ئىفىئوپىيهگىچهمىسىر ۋه جهنۇپتا ئافرىقىدىكى -ھىندىستانغىچه، غهربى

دىكى  گىرىك تىلىنىڭئىنجىل. بىپايان زىمىندا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بار ئىدى

كوپىت   ئافرىقىدىكى سۈرىيه تىلى،نوسخىسىدىن باشقا يهنه ئاسىيادىكى

 ، ئىفىئوپىيه تىلى،)قهدىمقى مىسىرنىڭ يهرلىك ئاھالىسىنىڭ تىلى(تىلى

نۇرغۇن قاتارلىق ) الرنىڭ تىلىقهدىمقى گىرمان( گود تىلى التىن تىلى،ياۋروپادىكى 

جايالردىكى مهسىھ ھهرقايسى . تهرجىمه نوسخىلىرى مهيدانغا كىلىپ بولغان ئىدى

. مۇستهقىل بولۇپ، بىر بىرسىنىڭ تهۋهلىكىده ئهمهس ئىدىئۆزئارا جامائىتى 

ئهسىرلهرده رىم ئىمپىرىيىسى بىرلىككه كىلىپ، مهسىھ ئىتىقادىنى دۆلهت دىنى -4

 ىنمۇ، يهنىال كۆپ قىسىم مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى رىم ئىمپىرىيىسىقىلغاندىن كىي

   .  سىرتىدىكى رايونالردا ئىدىتهۋهلىكىنىڭ

قوليازما نوسخىلىرىنىڭ ئىنجىل  ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان نۇرغۇن قهدىمقى ●

ھازىرقى بىلهن ئۇالر .  بۇرۇنقى دهۋرلهرگه توغرا كىلىدۇمۇۋاقتى نىسىيا يىغىدىن

  .  ئوخشاش مهزمۇنىنىڭئىنجىل

 ئارىسىدا شهكىللىنىپ دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ●

» نىسىيا يېغىنى« رنىمۇراسىمال ۋه ه ئهقىددىنىبولغان ئورتاق  بولغان، ئۇالرغا

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربان : مهسىلهن. قانداق قىلىپ پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىۋىتهلهيدۇ

مۇراسىمى، ئهيسا » مۇقهددهس غىزا«ش ئۈچۈن يىيىلىدىغان بولغانلىقىنى خاتىرله

مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان يهكشهنبىلىك 

سۇغا «ئىبادهت، ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق گۇناھنى يۇيۇشقا ۋهكىللىك قىلىدىغان 

هگهر بۇ ئ. ىلهرئهقىدقاراش ۋه  كىرسىتقا بولغان  يهنهمۇراسىمى،» چۈمۈلدۈرۈش

ئاتالمىش ئهقىده ۋه مۇراسىمالر ئۆگهرتىۋىتىلگهن بولسا، ئۇنداقتا ئهسلىدىكى 

يوقاپ كهتكهن ياكى .  ئهقىده ۋه مۇراسىمالر بار ئىدىئىنجىلدا قانداق

ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ئاشۇ ئهقىده ۋه مۇراسىمالر نىمه ئۈچۈن تارىختا قىلچه ئىز 

  رهكسىز يوقاپ كىتىدۇ ؟ دى-قالدۇرماي، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئىز

 دهۋلهرگه مهنسۇپ )ئهسىردىن بۇرۇنقى-4يهنى (نىسىيا يىغىنىدىن بۇرۇنقى  ●

 نهچچه ئونمىڭلىغان تارىخى ۋهسىقىلهربولغان، ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان، 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ھازىرقى  ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان بولۇپ، )چهكلهر-خهت(

ئهگهر شۇ زامانالردا ھهقىقهتهن باشقا بىر . ىنى دهلىللهيدۇئىنجىلنىڭ توغرا ئىكهنلىك

 ئۇنىڭ يادىكارلىقالردائىنجىل بولغان بولسا، نىمه ئۈچۈن شۇنچىۋاال كۆپ تارىخى 

قىلچه ئىزى قالمايدۇ؟  ئهجىبا نىسىيا يىغىنىدىن كىيىن رىم ئىمپىرىيىسى پۈتۈن 

ارىخى دىن نهقىل ئېلىنغان ت» ھهقىقى ئىنجىل«ئاشۇ دۇنيادىكى 

نىڭ ھهممىسىنى كۆيدۈرۈپ يوقىتىۋهتكهنمىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ) چهكلهر-خهت(ۋهسىقىلهر
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ئورنىغا نۇرغۇن ئادهملهرنى ئىشلىتىپ ھازىرقى ساختا تارىخى ۋهسىقىلهرنى ئويدۇرۇپ 

چىققانمىدۇ؟ مۇشۇنداق چوڭ بىر تارىخى ۋهقهلىك ھهقىقهتهن يۈز بهرگهن بولسا، 

ىز قالدۇرمايدۇ؟ يىغىپ ئېيتقاندا بۇالر مۇمكىن نىمه ئۈچۈن تارىختا قىلچىلىك ئ

  . بولمايدىغان ئىشالر ئهلۋهتته

دىگهن » نىسىيا يىغىنىدا ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن« مۇسۇلمانالرنىڭ ●

  . ئهسىرلهردىن كىيىن ئاندىن توقۇپ چىقىلغان-11ھىكايىسى، ئهمىلىيهتته مىالدى 

 كىتاپلىرىدا بولمىغان، ئىسالمىيهت بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ ئهسلى ●

بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق بولغان، ئاتالمىش ماتىرىيالالرنى قىزىپ، توقۇپ ۋه 

ئىجاد قىلىپ چىقىشى، ئهمىلىيهتته ئىسالم دىنىنىڭ ئۆز ئىچىدىكى زىددىيهتلهرنى 

چۈنكى قۇرئاندا كۆپ قېتىم ئىنجىلنى خۇدادىن كهلگهن . يېپىش ئۈچۈندۈر

 نۇرغۇن مهزمۇنالر ئۆزىدىكىئهمما قۇرئاننىڭ ، پ كۆرسىتىدۇ كىتاپ دهمۇقهددهس

قۇرئاننى قوغداش شۇ سهۋهپتىن بهزى مۇسۇلمانالر . ئىنجىل بىلهن زىت كىلىدۇ

ئىنجىل ۋه تهۋراتقا تۆھمهت بولغان خۇدانىڭ قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپلىرى ئۈچۈن 

سپاتالردىن ناھايىتى ئېنىق ئى-تارىخى پاكىت ۋه دهلىل. (مهجبۇر بولىدۇقىلىشقا 

    )   غهلىبه قىاللمايدۇمۇ ئۇالر بۇ ئىشتا ھهرگىز،كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى

 مهۋجۇت بولسىمۇ،  مهزھهپلهرھهرخىل داگهرچه كهڭ مهنىدىكى خىرىستىيان دىنى ●

 قاتارلىق ،فىلىپىنبىرازىلىيه، ئارگىنتىنافىرانسىيه، ،ئىسپانىيه، مهسىلهن ئىتالىيه

قاتارلىق گىرىتسىيه، رومانىيه، بۇلغارىيه  ، روسىيه؛كى كاتولىك مهزھىپىدۆلهتلهردى

  كانادا، ئاۋسترالىيه،،ئامىرىكا ئهنگىلىيه، ؛ مهزھىپى پراۋىسالۋىيهدۆلهتلهردىكى

 شۇنداقال ؛ مهزھىپىپىروتاستىنت قاتارلىق دۆلهتلهردىكى كورىيهشىۋىتسارىيه، 

دىمدىن تارتىپ داۋاملىشىپ كىلىۋاتقان يوقۇرقى ئۈچ چوڭ مهزھهپتىن سىرىت يهنه قه

 ئاسسۇرىيه جامائىتى،  ۋه ھىندىستاندىكىئېراق، رىيهۈسئهرمهنىيه جامائىتى، 

 ،ئىفىئوپىيه جامائىتى قاتارلىقالربولسىمۇئافرىقىدىكى  مىسىردىكى كوپىت جامائىتى،

 بولۇپ، ھهممىسىده تۆۋهندىكىدهك   ئوخشاشئهمما ئۇالر ئىشلىتىۋاتقان ئىنجىل

    :  مهۋجۇد ىلهردىنى ئهقىدئورتاق 

   ئهيسا مهسىھ توغرىسىدىكى ئهقىده○  

  .ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىشىدۇر♦ 

  .ئىالھتۇرماھىيهت جهھهتته ئهيسا مهسىھ ♦ 

خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن دادىسىز ( پاك قىزدىن تۇغۇلغان ئهيسا مهسىھ ♦

  )توغۇلغان

  )قۇربان بولغان(ھى ئۈچۈن بهدهل تۆلىگهن رنىڭ گۇنانال ئهيسا مهسىھ ئىنسا♦



 47 

  .  ئهيسا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلگهن♦

  .  ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهن♦

  .  قىيامهت كۈنى ئهيسا مهسىھ قايتا كىلىپ تىرىكلهر ۋه ئۆلۈكلهرنى سوراق قىلىدۇ♦

  ئهقىدىسى» ئۈچ بىرلىك «○

   مۇقهددهس روھ ئىالھتۇر○

  ارقىلىق ھهققانى دهپ ئاتىلىشئىشهنچ ئ ○

  . ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشى خۇدادىن كهلگهن شهپقهتتۇر ○

  

  قولىدىكى ئىنجىل ۋه تهۋرات پهرقلىنهمدۇ؟  ھهرقايسى مهزھهپلهرنىڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ تهۋرات، ئالدى بىلهن ئهسكهرتىشكه تىگىشلىكى، ئهمىلىيهتته  ●

مۇقهددهس «.  توغرا ئهمهسئىنجىل ۋه مۇقهددهس كىتاپقا بولغان چۈشهنچسى

دىن تۈزۈلگهن بىر پۈتۈن ىمىتوپلئومومى قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالرنىڭ  »كىتاپ

 قىسىمغائۆز ئىچىدىن كونا ئهھده ۋه يېڭى ئهھده دهپ ئىككى ئۇ  بولۇپ، كىتاپ

 ئهيسا ،كونا ئهھدىگه تهۋهلىرى ئهيسا مهسىھتىن بۇرۇن يېزىلغان. ئايرىلىدۇ

كونا .  يازمىالر ھىساپلىنىدۇيېڭى ئهھدىگه تهۋه ىلغانلىرىمهسىھتىن كىيىن يېز

يېڭى . ئهھده تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ يازمىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 مهسىھ ئهلچىلىرىنىڭ مهكتۈپلىرىنى ئۆز بىلهن نامهخهۋهرخۇشتۆت پارچه بولسا ئهھده 

نى تهۋرات دهپ » كونا ئهھده«ىدىكى مۇسۇلمانالر يهھۇدىالرنىڭ قول. ئىچىگه ئالىدۇ

. نى بولسا ئىنجىل دهپ ئاتايدۇ» يېڭى ئهھده«ئاتايدۇ، مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى 

 27جهمئى » يېڭى ئهھده«مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى . ئهمىلىيهتته بۇ توغرا ئهمهس

پارچه يازمىدىن تۈزۈلگهن بولۇپ، مهيلى قايسى مهزھهپ بولسۇن ھهممىسىنىڭ 

؛ دۇربار) ئىنجىل(» يېڭى ئهھده«بىرال خىل پهقهت دۇنيادا  يهنى ،تۇرئوخشاش

 زهبۇرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ،تهۋراتبولسا  »كونا ئهھده«نىڭ قولىدىكى يهھۇدىالر

 »ختانا«ئۇنى يهھۇدىالر ۇقهددهس يازمىدىن تۈزۈلگهن بولۇپ،  پارچه م39جهمئى 

پۈتۈن مهسىھىلهر  نى) هكونا ئهھد(» تاناخ « قولىدىكىئۇالرنىڭ .دهپ ئاتايدۇ

 كونا ڭپروتاستىنت مهزھىپىدىكىلهرنىبۇنىڭ ئىچىده . جامائىتى ئېتىراپ قىلىدۇ

 كى بولۇپ، يهھۇدىالرنىڭ پارچه مۇقهددهس يازمىدىن تۈزۈلگهن39 ه كىتابىمۇئهھد

 39بۇ  مۇدىكىلهر ۋه پراۋىسالۋىيه مهزھىپى كاتولىك مهزھىپى. بىلهن ئوخشاش

 ، ئهمما ئۇالرىدۇ ئېتىراپ قىلدىن تۈزۈلگهن كونا ئهھدىنىىپارچه مۇقهددهس يازم

هۋه دهپ كونا ئهھدىگه يهنه بىر قىسىم قهدىمقى يازمىالرنىمۇ مۇقهددهس يازمىغا ت

 يازمىنى ه پارچ11 پارچه، پراۋىسالۋىيه مهزھىپى 7كاتولىك مهزھىپى  (قوشىۋالىدۇ
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تهۋرات « ئاتالمىش  دهۋاتقان مۇسۇلمانالر بۇ پهرقنىڭ ئۇالردىكى بىراق .)قوشىۋالغان

 » ھازىر دۇنيادا ھهرخىل تهۋرات ۋه ئىنجىل بار،ىتىلگهن ئۆزگهرتىۋ ئىنجىلبىلهن

 يىغىپ ئېيتقاندا، كونا ئهھده . ھىچقانداق مۇناسىۋىتى يوقدىگهن بۆھتانى بىلهن

ئىچىدىكى تهۋراتتىن دۇنيادا پهقهت بىرال خىلى بار، يېڭى ئهھده ھىساپالنغان 

پۈتۈن دۇنيادىكى تهۋرات بىلهن ئىنجىل . نمۇ دۇنيادا پهقهت بىرال خىلى بارئىنجىلدى

  . ئوخشاش

ئىنجىل ياكى مۇقهددهس كىتاپنىڭ دۇنيادا ھهرخىل تهرجىمه نوسخىلىرى بار، بۇ  ●

. خۇددى قۇرئاننىڭمۇ ھهرخىل تهرجىمه نوسخىلىرى بولغاندهكال بىر ئىش

نجىل بار، شۇڭا ئىنجىل بهزىلهرنىڭ بۇ ئارقىلىق دۇنيادا ھهرخىل ئى

 ياكى ىدىنبىلىمسىزلىكئۇالرنىڭ پاسات تارقىتىشى -ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دهپ پىتنه

  .  كىلىپ چىققان خاالسىتىدىنيامان نىي

  » بارنابا ئىنجىلى«

 ئهيسا پهيغهمبهرگه نازىل ئالال مۇسۇلمانالر ئىنجىلدىن پهقهت بىرسىال بار، يهنى ●

  . ۇكىتاپ دهپ قارايدبىر قىلغان 

يىلى ئالدى بىلهن -1709دىگهن كىتاپ مىالدى » بارنابا ئىنجىلى«ئاتالمىش  ●

بۇ كىتاپ ئىتالىيه . گولالندىيهنىڭ ئامىستىردام دىگهن شهھرىده پهيدا بولۇپ قالىدۇ

يېزىقىدا يېزىلغان بولۇپ، ھازىر ئاۋستىرىيهنىڭ ۋىنا شهھرىدىكى خانلىق مۇزىيىدا 

  . ساقلىنىۋاتىدۇ

بارنابا «مانالر تارىختا يۈتۈپ كهتكهن ھهقىقى ئىنجىل تېپىلدى، يهنى  بهزى مۇسۇل●

 ساختا نىئۇالر ھازىرقى مهسىھىلهر ئىشلىتىۋاتقان ئىنجىل. شۇ دهيدۇ» ئىنجىلى

  . دهيدۇ

بىر فان مارىئان ئىسىملىك ئهسىرده -16 بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ دىيىشىچه، مىالدى ●

نى زىيارهت قىلىدۇ، ) Sixtus V) 1521-1590پاپا ئىپىسكوپ ۋىنا كۈتۈپخانىسىدا 

ئىپىسكوپ پاپىنىڭ ئۇخالپ قالغان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ كۈتۈپخانىدىكى كىتاپالرنى 

» بارنابا ئىنجىلى«كۆرىدۇ، ئۇ توساتتىن بىر كىتاپنى تېپىۋالىدۇ، بۇ كىتاپ دهل 

  . ىدۇ ۋه ئۇنى ئوقۇپ كىيىن مۇسۇلمان بول ئۇ بۇ كىتاپنى ئوغۇرالپ ئهكىتىدۇ.ئىدى

ئهمما يهنىال پهرق ( بارنابا ئىنجىلىنىڭ ئاساسى مهزمۇنى قۇرئانغا ئوخشاپ قالىدۇ ●

، بىراق تارىختىن بۇيان پۈتۈن دۇنيادا ئورتاق ئېتىراپ قىلىنىۋاتقان ئىنجىل )بار

  : مهسىلهن. بىلهن زىت كىلىدۇ

 ،72، 70، 53 بارنابا ئىنجىلى. (ئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ ئوغلى ئهمهس ○ 

96 ،128 ،198 ،222(    
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خۇدا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ .  ئهيسا پهيغهمبهر كىرسىتقا مىقلىنىپ ئۆلتۈرۈلمىگهن○  

چىرايىنى ساتقۇن يهھۇدانىڭ چىرايىغا، يهھۇدانىڭ چىرايىنى ئهيسا پهيغهمبهرگه 

ئۇنى كىرسىتقا شۇڭا كىشىلهر خاتا ھالدا يهھۇدانى تۇتۇپ . ئۆزگهرتىۋهتكهن

ئهيسا پهيغهمبهرنى بولسا تۆت پهرىشته كۆتىرىپ ئۈچىنچى . نمىقالپ ئۆلتۈرگه

، 220، 219، 112بارنابا ئىنجىلى . (قهۋهت ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

222 (   

 ئهيسا پهيغهمبهر ئالدىن بىشارهت بېرىپ، كهلگۈسىده مۇھهممهت پهيغهمبهر ○   

   ) 96، 72بارنابا ئىنجىلى . (كىلىدۇ، ئۇ قۇتقۇزغۇچىدۇر دهيدۇ

بارنابا . ( پهرىشته جهبرائىل ئهيسا پهيغهمبهرگه ئىنجىل كىتاپنى بېرىدۇ○   

   ) 10ئىنجىلى 

  

  : بۇ كىتاپ پۈتۈنلهي توقۇپ چىقىرىلغان ساختا كىتاپ بولۇپ، سهۋهبىئهمىلىيهتته 

ھىچكىم بۇنداق بىر كىتاپنى كۆرۈپ ئهسىردىن ئىلگىرىكى دهۋرلهرده -17مىالدى  ●

  .  يازمىالردىمۇ بۇ كىتاپتىن نهقىل ئېلىنىپ باقمىغانباقمىغان، قهدىمقى

ئۇنىڭ مهزمۇنى تارىختىن بۇيان پۈتۈن دۇنيادا ئورتاق ئىشلىتىلىپ كىلىۋاتقان  ●

  :  مهسىلهن . ئىنجىل بىلهن زىت

  دىكى خاتىرىلهر» ئىنجىل«  بارنابا ئىنجىلىدىكى خاتىرىلهر

ئاپتور ئۆزىنىڭ ئىسمىنى بارنابا، ئهيسا 

 شاگىرتىنىڭ بىرى 12رنىڭ پهيغهمبه

  . غاندهپ ئاتىۋالى

 شاگىرتىنىڭ 12بارنابا ئهيسا مهسىھنىڭ 

 ، ماركوس 4-10:1مهتتا (بىرى ئهمهس 

ئورما ؛ ئۇ  )16-6:14 ، لۇقا 3:16-19

ھېيتىدىن كىيىن ئاندىن ئهيسا مهسىھكه 

  .ئىتىقات قىلغان

ئهيسا پهيغهمبهر ئاسمانغا كۆتىرىلىشتىن 

. بارنابا دهپ ئاتىغان يىل بۇرۇن ئۇنى 3

  ) 19بارنابا (

ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن 

كىيىن، ئاندىن ئهيسا مهسىھنىڭ 

، شاگىرتلىرى ئۇنى بارنابا دهپ ئاتىغان

ئهلچىلهر  (.مهنىسى رىغبهتلهندۈرگۈچى

4:36 (  
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بارنابا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرى 

بولغان پىتروس، يۇھاننا ۋه ياقۇپالر 

هن بىلله تاغ ئۈستىده ئهيسا بىل

پهيغهمبهرنىڭ نۇر ئىچىده ئۆزگهرگهن 

   ) 42بارنابا . (ھالىتىنى كۆرگهن

پهقهت پىتروس، يۇھاننا ۋه ياقۇپالرال تاغ 

ئۈستىده ئهيسا مهسىھنىڭ نۇر ئىچىده 

مهتتا . (ئۆزگهرگهن ھالىتىنى كۆرگهن

، لۇقا 8-9:1،ماركوس 17:1-8

9:28-36(  

رناباغا ئۆزىنىڭ ئهيسا پهيغهمبهر با

لىنىپ خكىرسىتقا مى

بارنابا . (ئۆلتۈرۈلمهيدىغانلىقىنى ئېيتقان

112 (  

ئهيسا مهسىھ كۆپ قېتىم شاگىرتلىرىغا 

ىنى ئالدىن ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرىلىدىغانلىق

لىنىپ خكىرستقا مى ئېيتقان، ئاخىرىدا ئۇ

بۇنىڭغا ئۇنىڭ بارلىق . ئۆلتۈرۈلگهن

. بهرگهنشاگىرتلىرى گۇۋاھلىق 

  ) جىلئىن(

  

  . بارنابا پاۋلۇسقا ھوجۇم قىلىدۇ

بارنابا پاۋلۇسنىڭ ھهقىقهتهن ئهيسا 

مهسىھ تاللىغان ئهلچى ئىكهنلىكىگه 

؛ )9:27ئهلچىلهر (گۇۋاھلىق بېرىدۇ 

پاۋلۇس ئهيسا مهسىھنى خۇدانىڭ ئوغلى 

دهپ ئېتىراپ قىلىدۇ ۋه شۇنداق 

؛ بارنابا ) 9:20ئهلچىلهر  (تارقىتىدۇ

لىكته بىر قىسىم مهسىھ پاۋلۇس بىلهن بىر

ئهلچىلهر (ئىتىقاتچىلىرىغا تهنبىھ بېرىدۇ 

؛ بارنابا بىلهن پاۋلۇس )11:25،26

ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلغان يات 

مىللهت ئىتىقاتچىلىرىنىڭ خهتنه 

ئهلچىلهر (قىلىشىنى تهلهپ قىلمايدۇ 

بارنابا خىلى ئۇزۇن مهزگىل ؛ )15:1،2

پاۋلۇس بىلهن بىرلىكته خۇش خهۋهر 

 ئايرىلىپ كىتىدۇ پ ئاندىنتارقىتى

 يىلدىن كىيىن 9؛ )15:39ئهلچىلهر (

 بارنابانى دهپاۋلۇس ئۆزىنىڭ خېتى

ياخشى تهرهپتىن تىلغا ئالىدۇ 

پاۋلۇس  ؛ )Ⅰ 9:6كورىنتلىقالر(

بارنابانىڭ جىيهن ئوغلى ماركوس بىلهن 

 ، 4:10كولۇسىلىقالر (ياخشى ئۈتىدۇ 

  ). Ⅱ 4:11تىموتى
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 تۇغۇلغاندا ئۈچ ئهيسا پهيغهمبهر

مۇنهججىم شهرقتىن كىلىپ بهيئهت 

  )6بارنابا .(قىلىدۇ

 دهپ 3ئىنجىلدا مۇنهججىملهرنىڭ سانى 

 3  .)2:1مهتتا  (ئېيتىلمىغانئېنىق 

ئهمىلىيهتته مۇنهججىم دىگهن پهرهز 

  . كىيىنكى دهۋرلهرده پهيدا بولغان

ئهينى ۋاقىتتا يهھۇدىالرنىڭ چوڭ 

 تىزلىنىپ  ئهيسا پهيغهمبهرگهكاھىنى

بهيئهت قىلماقچى بولغاندا، ئهيسا ئۇنى 

توسۇپ، بۇنداق قىلىش خۇدانى 

  ) 93بارنابا . (رهنجىتىدۇ دهيدۇ

  

بۇ بايانالر ئىنجىلدىكى مهزمۇنالرغا زىت 

  . كىلىدۇ

 ۋاق ناماز 5ئهيسا پهيغهمبهر ھهر كۈنى 

 ۋاق ناماز 5ئۈتهيدۇ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ 

  . ئۈتهش ۋاقتىنى تىلغا ئالىدۇ

پۈتۈن ئىنجىلدىكى بارلىق يازمىالردا 

  . بۇنداق خاتىره يوق

ئىبراھىم ئهلهيكىساالمنىڭ قۇربانلىق 

. قىلماقچى بولغان بالىسى ئىسمايىل

   ) 44بارنابا (

بۇ مهزمۇن ئىنجىلغا خىالپ بولۇپال 

ئىبراھىمنىڭ . قالماستىن تهۋراتقىمۇ زىت

قۇربانلىق قىلماقچى بولغان بالىسى 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -هۋراتت. (ئىسھاق

22:2-9(  

ئىسمايىل مهسىھنىڭ ئهجدادى، ئىسھاق 

. بولسا مهسىھ ئهلچىسىنىڭ ئهجدادىدۇر

  ) 191بارنابا (

ئىسھاق قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ 

 ، لۇقا 1:2،16مهتتا . (ئهجدادى

3:23،34 (   

ئىسمايىلالر تهۋرات قانۇنىنى يازغان 

  ) 192بارنابا (

ۇقهددهس كىتاپتىكى بۇ بايان پۈتكۈل م

  .  زىتر بىلهنقهدىمقى يازمىال

  

شى نى ئهينى ۋاقىتتىكى بارنابانىڭ يازغان بولى» بارنابا ئىنجىلى«ئاتالمىش 

ئهسىرلهردىن كىيىن -14 يهىمىالدكهم دىگهندىمۇ بۇ كىتاپ . مۇمكىن ئهمهس

  : سهۋهبى تۆۋهندىكىچه . كىتاپتۇر ساختا يېزىلغانتوقۇپ ئاندىن 
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  الرپاكىت  ىنجىلىدىكى خاتالىقالربارنابا ئ

 كىتاپنىڭ مۇقهددىمىسىده ئهيسانى ●

ئهمما . خىرىستوس دهپ ئاتايدۇ

 ئهيسا ئۆزىنىڭ مهسىھ نىڭ ئىچىدهكىتاپ

، 42بارنابا . (ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ

82 (  

بارنابا . ( مۇھهممهتنى مهسىھ دهيدۇ●

97 (  

  

 خىرىستوس بىلهن مهسىھ ئهمىلىيهتته ●
 مهنىدىكى سۆز بولۇپ، ئىبرانى ئوخشاش

تىلىدىكى مهسىھ دىگهن سۆز گىرىك 
بارنابا . تىلىدا خىرىستوس دىيىلىدۇ

، )4:36ئهلچىلهر (سىپروسلۇق بولۇپ 
، ئۇنىڭ ئانا تىلى گىرىك تىلى ئىدى

شۇڭا ئۇ تىلدىكى بۇنداق خاتالىقنى 
  . سادىر قىلىشى مۇمكىن ئهمهس

  ئىنجىلدا ئهيسانى قۇتقۇزغۇچى مهسىھ●
ھهتتا قۇرئاندىمۇ پهقهت ئهيسا . دهيدۇ

. پهيغهمبهرنىال مهسىھ دهپ ئاتايدۇ
 ، 4:157،171،172 ، 3:45قۇرئان (

5:17،72،75 ، 9:30،31 (   

 قۇرئاندا مۇھهممهتنى مهسىھ دهپ ●
  .باقمىغان

 ئىشلىتىلگهن تهۋرات ۋه بارنابا ئىنجىلىدا

مۇقهددهس ئىنجىلغا دائىر مهزمۇنالر 

تا تهرجىمه نوسخىسىدىن ۋۇلگاكىتاپنىڭ 

  .  ئېلىنغان

 مىالدى» ۋۇلگاتا تهرجىمه نوسخىسى«

گىرىك تىلىدىن  يىلالردىن كىيىن-380

 االتىن تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان نوسخ

ئهسىرلهرگه كهلگهنده -8، بولۇپ

ئاندىن رىم كاتولىك مهزھىپى تهرىپىدىن 

  . كهڭ ئىشلىتىلگهن

 ئهيسا پهيغهمبهر تۇغۇلغاندا پىالتوس

  .باش ۋالى ئىدى

 ئهيسا مهسىھ مىالدىدىن بۇرۇن ●

  . تۇغۇلغان

يىلى باش ۋالى -26 پىالتوس مىالدى ●

  . بولغان

دهپ ) virgin(مهريهمنى پاك قىز 

  . ئاتىغان

ئهسىردىن كىيىن ئاندىن -4مىالدى 

مهسىھ جامائهتچىلىكى مهريهم ئانىنى 

  . دهپ ئاتىغان) virgin(» پاك قىز«

مورىيا تېغىدا نۇر ئىچىده ئهيسا پهيغهمبهر 

  .ئۆزگهرگهن

  . ئىنجىلدا بۇنداق خاتىره يوق

ئهسىردىن كىيىن ئاندىن -3مىالدى 

مهسىھ جامائهتچىلىكىده مۇشۇنداق 

  . قاراش شهكىللهنگهن
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  . مۇقهددهس كىتاپتا بۇنداق گهپ يوق  تۆت پهرىشته باشلىقى

بۇ خىل قاراش ئوتتورا ئهسىرلهرگه 

  . لىققا كهلگهنبار ياۋروپاداكهلگهنده 

دىنار ۋه مىنىت قاتارلىق پۇلالرنى تىلغا 

  . ئالغان

  ) 54بارنابا (

يىلى ئابدۇلال مالىك -685مىالدى 

ئىسپانىيهده ھاكىمىيهت يۈرگۈزىۋاتقان 

ۋاقىتتا مۇشۇنداق پۇل بىرلىكى 

ئهيسا . ئىشلىتىلىشكه باشلىغان

مهسىھنىڭ دهۋرىده بۇنداق پۇل 

  . ئىشلىتىلمىگهن

 يىلدا بىر 100ھهر » يىلقۇتلۇق «

  .كىلىدۇ دىيىلگهن

  ) 82بارنابا (

 ده قۇتلۇق يىل 25:11 تهۋرات الۋىيالر ●

  .  يىلدا بىر كىلىدۇ دىيىلگهن50ھهر 

 ئىسرائىلالر ۋه كىيىنكى كاتولىكالر ھهر ●

 يىلدا بىر قىتىم قۇتلۇق يىلنى 50

  . تهبرىكلهيدۇ

يىلى رىم پاپىسى -1300 مىالدى ●

يارلىق ) Boniface VIII (8بونىفاس 

چۈشۈرۈپ، بۇندىن كىيىن  قۇتلۇق 

 يىلدا بىر قېتىم 100يىلنى ھهر 

  . تكهنتهبرىكلهشكه ئۆزگهر

كىتاپتا ئىتالىيه شائىرى دانتىنىڭ 

» ئىالھى كومىدىيه«)  1265-1321(

. سىدىن ئېلىنغان مهزمۇنالر بار

  : مهسىلهن

ساختا ۋه يالغان سۆزلهيدىغان  «●

  )23،78 بارنابا(» ئىالھ

) 217بارنابا (» دهھشهت ئېچىرقاش «●

  ) 135بارنابا (» دوزاق چهمبىرىكى «●

  ) 178بارنابا (»  قهۋهت ئاسمان9 «●

دىگهن » ئاسمان«دانتىنىڭ ئۇقۇم بۇ 

  .ئۇچرايدۇئهسىرىدىمۇ 

  قهۋهت دىيىلگهن7ۇرئاندا ئاسمان ق

.  ) 67:3 ، 17:44 ، 2:29قۇرئان (

هن قۇرئانمۇ دىمهك بارنابا ئىنجىلى بىل

  .  كىلىدۇزىت

كىتاپتا ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپا 

  . جهمىيىتى تهسۋىرلهنگهن

ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپا بىلهن مىالدى 

ئهسىردىكى ئوتتورا شهرقنىڭ -1

  . ئىجتىمائى مۇھىتى ئوخشىمايدۇ
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  ) 143بارنابا (ئىئوردان داالسىدا 

ياز پهسلى ناھايىتى گۈزهل، ھهر خىل 

  . پىشىدۇمىۋىلهر

  ) 165بارنابا (

ياز پهسلىده ئىئوردانىيهده قورغاقچىلىق 

  . بولىدۇ

 تۇڭىنىرىم ئهسكهرلىرى خۇددى شاراپ 

دۇمىالتقاندهك ئىبادهتخانىدىن قوغالپ 

  )152بارنابا . (چىقىرىلدى

رىم ئهيسا مهسىھنىڭ دهۋرىده  ●

كىرىشى  ئىبادهتخانىغا نىڭئهسكهرلىرى

  . مهنئى قىلىنغان

ئهسىرلهردىكى ئوتتورا -1  مىالدى●

 ئهمهس ياغاچ تۇڭالرغاشهرقته شاراپ 

 )تېرىدىن ياسالغان خالتىالرغا(تۇلۇمغا 

  ) 9:17مهتتا ( .قاچىلىناتتى

 شاراپنى ياغاچ تۇڭالرغا قاچىاليدىغان ●

ئادهت ئوتتورا ئهسىرلهرده ياۋرۇپانىڭ 

غهربىده ياشايدىغان گاۋلۇسالر 

  . تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان

 .مىچىلهر ناسىرهگه يىتىپ كهلدىكې

  )10،20بارنابا (

ئۇالر ناسىرهدىن تاغقا چىقىپ 

  )  21بارنابا . (كهپهرناھۇمغا باردى

ناسىره كۆل ياكى دېڭىز بۇيىدا ئهمهس 

بهلكى تاغ ئارىسىغا جايالشقان بىر 

ناسىرهنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى  .كهنت

كهپهرناھۇمدىن خېلىال ئىگىز، 

 كۆل بۇيىغا جايالشقان كهپهرناھۇم بولسا

  . بىر جاي

ئهيسا پهيغهمبهر كېمىگه ئولتۇرۇپ 

  . ئىرۇسالىمغا باردى

  ) 151بارنابا (

ئىرۇسالىم كۆل ياكى دېڭىز بۇيىدا 

  . ئهمهس

ئهيسا پهيغهمبهر شاگىرتلىرى بىلهن 

  )Lent( چوڭ روزا بىرگه سىناي تېغىدا 

  ) 91،92بارنابا  ( .تۇتتى

ىھ ىن كىيىن مهسئهسىرلهرد-4مىالدى  ●

نىڭ چۆلده ئېتىقاتچىلىرى ئهيسا مهسىھ

 خاتىرلهشئۇقۇبهتلىرىنى -تارتقان ئازاپ

 تىرىلىش بايرىمىدىن ،ئۈچۈن

) Lent(چوڭ روزا  ده كۈن40 كىئىلگىرى

   .ۇتىدىغان ئادهتنى شهكىللهندۈرگهنت

 سىناي تېغى يهھۇدىيه رايونى ۋه ●

 يۈز كىلومىتىر 5-4جهلىلىيهدىن 

   .يىراقلىقتا
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پهرسىلهر توي قىلمايدىغان موناخالر 

بولۇپ، ناھايىتى ئۇزۇن تونالرنى 

ئۇالر ئىلياس پهيغهمبهرنىڭ . كىيهتتى

مىالدىدىن بۇرۇنقى (ۋاقتىدىن 

. باشالپ پهيدا بولغان) ئهسىردىن-9

  ) 150-145بارنابا (

پهرسىلهر توي قىلمايدىغان موناخالر 

  . ئهمهس

 104-135ئۇالر مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ۇشقا  پهيدا بولى ئارلىقىدايىللىر

  . باشلىغان

 ئاتقا كاھىنالرئهيسا مهسىھنىڭ دهۋرىده   .  ئاتقا مىنىپ يۈرهتتىكاھىنالر

  . مىنمهيتى

رىم ئىمپىرىيىسى مىسپاختا ھهر بىرسىده 

 قوشۇن 3 مىڭدىن ئهسكىرى بار 200

  ) 91بارنابا . (يىغىدۇ

پۈتكۈل رىم ئهينى ۋاقىتتا 

 مىڭ 300  ئارانىمۇئىمپىرىيىسىد

ئهڭ رىم قوشۇنىدىكى .  ئىدىئهسكهر بار

  )Legion(چوڭ ھهربى بىرلىك بولغان 

 بولۇپ، ئهسكهر بار مىڭ 6-5دا 

بىرلهشمه قوشۇندىكى ئهسكهر سانىمۇ 

 بۇ رىم.  مىڭدىن ئېشىپ كهتمهيتى20

مۇقىم ھهربى  ئىمپىرىيىسىنىڭ

  .تۈزۈلمىسىدۇر

  ) بۈيۈك بىرىتانىيه قامۇسى( 

 ئانا ئهيسا پهيغهمبهرنى توققاندا مهريهم

  ) 3بارنابا . (تولغاق ئازابى تارتمىغان

.  ئىنجىلدا بۇنداق گهپ يوق●

يىلى ئىتالىيهلىك مهشھور -1278

پهيالسۇپ، ئىالھىيهتشۇناس توماس 

ئاكۋىناس ئالهمدىن ئۆتۈشتىن بۇرۇن 

  . بۇنداق قاراش مهۋجۇد ئهمهس ئىدى

ا  قۇرئاندىمۇ مهريهم ئانىنىڭ ئهيس●

پهيغهمبهرنى تۇققاندا تولغاق ئازابى 

قۇرئان . (تارتقانلىقىنى سۆزلىنىدۇ

19:23 (  

ھاۋا ئانا جهننهتته ئالما يهپ گۇناھ 

  ) 40،41بارنابا . (ئۆتكۈزگهن

مهيلى ئىنجىلدا ياكى قۇرئاندا بولسۇن 

بۇ ھىكايه ئوتتورا . بۇنداق گهپ يوق

  . ئهسىرده ياۋروپادا پهيدا بولغان

بارنابا . (ب دوئىلغا چۈشتىئىككى رهقى

99 (  

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋروپادا پهيدا 

  . بولغان ئادهت
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دانىيال پهيغهمبهر ئىككى ياش ۋاقتىدا 

تهرىپىدىن بۇالپ نهبۇقىتنهزهر 

  ) 80بارنابا . (كىتىلگهن

دانىيال پهيغهمبهر مىالدىدىن بۇرۇنقى 

يىلى تۇغۇلغان، مىالدىدىن -621

 ياش ۋاقتىدا 16يىلى -605بۇرۇنقى 

  . ئهسىرگه چۈشكهن

بىر كىنهز خۇجايىنغا بىر پارچه جام قهرز 

  . بولۇپ قالىدۇ

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپانىڭ 

  ئادىتى-ئۆرپ

بىر ھۆكۈمهت گۇۋاھچىسى سوتتا دىلونى 

  . خاتىرلهيدۇ

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋروپادا پهيدا 

    تۈزۈمبولغان

  

 زىت مۇن باشقا، بارنابا ئىنجىلىدا قۇرئان بىلهنيوقۇردا كۆرسىتىلگهنلهردى

  :  كىلىدىغان يهنه تۆۋهندىكىدهك  مهزمۇنالر بار

دىكى  بۇ قۇرئان،)115بارنابا (ى تهشهببۇس قىلىدۇ بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمن ●

  ). 4:3قۇرئان  (ماس كهلمهيدۇ خوتۇنلۇق تۈزۈمگه -ئهر

ئايهتلهر ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ  ۈشكهنقۇرئاننىڭ بۇرۇنقى ئايهتلىرىنى يېڭى چ ●

نىڭ ، بۇ قۇرئان)38بارنابا ( قۇبۇل قىلمايدۇ نهزىرىيىسىنى» مهنسۇخ«دهيدىغان 

  ). 16:101 ، 2:106قۇرئان ( زىت كىلىدۇ ئۆزىدىكى تهلىمگه

 ماسىغا قارىش» تهقدىرچىلىك«ئهركىن ئىرادىنى قولاليدۇ، بۇ ئىسالمىيهتنىڭ  ●

  . شتۇردىغان بىدئهت قاراكهلمهي

  

توقۇپ  نجىلى ئوتتورا ئهسىرلهردىن كىيىنيىغىپ ئېيتقاندا، ئاتالمىش بارنابا ئى

چىقىرىلغان ساختا ئىنجىل بولۇپ، توقۇپ چىققۇچىنىڭ سهۋىيىسى ئانچه يوقىرى 

  . ئهمهس

  


