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   ئويلىنىپ بېقىشنىنىڭ ئېتىقات توغرىسىدامۇسۇلمان دوستالر

   ئۈمۈد قىلىمىز

 قوبۇل قىلغان دوستالرنىڭ، ىن ئهيسا مهسىھنى ئىلگىرى مۇسۇلمان بولۇپ كىي●

  .  هھىرلىشىنى ئۈمۈد قىلىمىز ھهمبىنى كۆپچىلىككهكهچۈرمىش گۇۋاھلىقئۆزىنىڭ 

ھلىقلىرى ۋه بىز كۆرسهتكهن  گۇۋاىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭمهس ●

 ئاساسهن، مۇسۇلمان دوستالرنىڭ ئېتىقات توغرىسىدا تۆۋهندىكى مهزمۇنالرغا

  . ئويلىنىپ بېقىشىنى ئۈمۈد قىلىمىزتهپسىلى قايتىدىن 

  ان خاتا چۈشهنچىسىئىسالمنىڭ مهسىھ ئېتىقاتىغا بولغ

، ئهيسا ۋه ئالالقۇرئان خاتا ھالدا، مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ ئۈچ بىرلىك تهلىمىنى  ●

بۇ مهسىھ ئېتىقاتىغا . مهريهمدىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا چوقۇنۇش دهپ قارىغان

  . پۈتۈنلهي خىالپ بولغان خاتا قاراشتۇر

دىگهن سۆزنى » دۇرئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى «ئىنجىلدىكى  مۇھهممهت ●

 ئالالنىڭ جىسمانى جهھهتته نىئهيسالهر يمهسىھىپۈتۈنلهي خاتا چۈشهنگهن بولۇپ، 

بۇمۇ ئىنجىلنىڭ .  دهپ ئويالپ قالغان- دهيدۇمهريهم بىلهن بىرلىشىپ تاپقان بالىسى

  . روھىغا پۈتۈنلهي خىالپ بولغان كۇپۇر گهپتۇر

مهسى «سا پهيغهمبهرنىال پهقهت ئهيپۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىچىده قۇرئاندا  ●

ى بارلىقىنى دىگهن سۆزنىڭ زادى نىمه مهنىس» مهسى«ئهمما . دهپ ئاتىغان» ئهيسا

  . مۇھهممهتنىڭ ئۆزىمۇ ئۇنى بىلمهسلىكى مۇمكىن ئېھتىمال. چۈشهندۈرمىگهن

  ئۆزگىچىلىكىىڭ ئهيسا مهسىھن

هرلهرگه ھهتتا قۇرئان ئارقىلىق قارىغاندىمۇ، ئهيسا مهسىھنىڭ باشقا پهيغهمب ●

مهسىلهن، ئۇ زور . ئوخشىمايدىغان خاسلىقى ۋه ئۇلۇغلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ

ئۇ خۇدانىڭ . پ، ئاجايىپ كارامهتلهرنى كۆرسهتكهنقۇدرهتكه ئىگه بولۇ-كۈچ

دادىسىز ھالهتته پاك (، خۇدادىن كهلگهن روھ، غايىپتىن تۆرهلگهن )سۆزى(كاالمى 

ۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلىپ، نۇرغۇن ، ھاياتىدا ن)قىز مهريهمدىن تۇغۇلغان

مۆجىزىلهرنى ياراتقان، ئۇنىڭ بۇ دۇنيالىق ۋه ئۇ دۇنيالىقتا يۈز ئابرويى بار، خۇداغا 

لىپ چىقىپ كهتكهن، ئۇ قىيامهتته ئىنسانالرنىڭ قايتا يېقىن، خۇدا ئۇنى ئهرىشكه ئې

  ... نىڭ ئالدىن بىشارىتىدۇر ىتىرىلىش

 پهقهت ئادهتتىكى بىر پهيغهمبهرمۇ؟ نىمه »سى ئهيسامه«قۇرئاندىكى تا،    ئۇنداق

ئۈچۈن ئۇ باشقا پهيغهمبهرلهرگه ئوخشىمايدۇ؟ قۇرئان نىمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا شۇنچه 

  ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ؟ چوڭ 
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 بىردىنبىر گۇناھسىز  مهسىھ ئهيساى خاتىرىگه ئاساسالنغاندىمۇ،قۇرئاندىك ●

) شۇنداقال بارلىق ئادهملهر(مبهرلهر ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق پهيغه. پهيغهمبهردۇر

خۇدانىڭ شۇڭا مۇھهممهتمۇ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان بولۇپ، . گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان

ھىچقانداق پهقهت ئهيسا پهيغهمبهرال ھاياتىدا .  بولىدۇكهچۈرۈم قىلىشىغا مۇھتاج

  . قىلىدۇ ئېتىراپ نبىر پهيغهمبهردۇر، بۇنى قۇرئانمۇاقمىغان بىردىگۇناھ ئۆتكۈزۈپ ب

ئهيسا مهسىھتهك مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ پهيغهمبهر توغرىسىدا قۇرئاندا ناھايىتى ئاز  ●

ئهگهر بىز ئىنجىلنى . ئۇچۇر بېرىلگهن بولۇپ، بۇ تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىشتۇر

تهپسىلى ئوقۇپ چىقساق، ئهيسا مهسىھنىڭ تارىختا ئۆتكهن ھىچقانداق بىر ئادهمگه 

ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا توغرىسىدا قىلغان سۆزلىرى . ۆرهلهيمىزئوخشىمايدىغانلىقىنى ك

ئۇنىڭ . باشقا ھهرقانداق بىر دىننىڭ پېشىۋالىرى قىلغان تهلىملهرگه ئوخشىمايدۇ

ئۆزىنى تونۇشتۇرىشى ۋه تهرغىپ قىلىشى باشقا ھهرقانداق دىننىڭ باشالمچىلىرىغا 

بىر ھهرقانداق  بهرگهن تهنقىدىئۇنىڭ تۇرمۇش ۋه جهمىيهتكه . ئوخشىمايدۇ

رقانداق بىر دىنى ئۇنىڭ ئادهملهرگه قويغان تهلىپى ھه.  كهسكىندۇركىشىدىن

  . كىسىلدۇر- ئۈزۈلئۇستازدىنمۇ

ئىزلىرى، -ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشى، بۇ دۇنيادا قىلغان ئىش ●

ئىنسانىيهتنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىشى ۋه ئۆلۈمدىن 

نىڭ قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ) تهۋرات(تىرىلىشى، بۇالرنىڭ ھهممىسى كونا ئهھده 

بۇ بىشارهتلهر  هن بىشارهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولۇپ،توغرىسىدا ئالدىن بهرگ

  . ىدىتتا نهچچه مىڭ يىل بۇرۇن بېرىلگهن ھهيسا مهسىھتىن نهچچه يۈز يىلئه

    ى ۋه تىرىلىشىئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرىلىش

ئهيسا مهسىھ ئۆلتۈرۈلگهنده، ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئىنتايىن قورقۇپ كىتىدۇ،  ●

.  جېنىنى باقماقچى بولىدۇماكانىغا قايتىپ-ر ئۆز يۇرتئۇال. ئىرادىسىنىمۇ يوقىتىدۇ

تۇرلۇق بىلهن بۇ ئهمما ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كىيىن، ئۇالر جاسارهتكه تولۇپ، با

 11  ساتقۇن يهھۇدادىن باشقا، قېپقالغان.غا تارقىتىدۇخۇش خهۋهرنى جاھان

 ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق شاگىرتنىڭ ئىچىدىكى ئون شاگىرت

 پاتمۇس ئارىلىغا سۈرگۈن مۇيۇھانناشاگىرت . بېرىش يولىدا ھاياتىنى قۇربان قىلىدۇ

 ئهڭ ئاخىرقى همده ئىنجىلنىڭقېلىنىپ كىيىنكى ئۆمرىنى شۇ يهرده ئۆتكۈزىدۇ، ھ

  . نى يېزىپ قالدۇرىدۇ» ۋهھىلهر «پارىسى

 يىلىدا، يۈزمىڭلىغان مهسىھ ئېتىقاتچىسى 300مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى  ●

ئۇالر پهقهت ئهيسا مهسىھنىڭ يولىدا چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈنال . شىھىت بولىدۇ

  . ئۆلتۈرىلىدۇ

هتلهردىن تارتىپ تاكى ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى ۋه ئهڭ دهسلهپكى جامائ ●
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ھازىرقى مهسىھ جامائهتلىرىگه قهدهر، ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ 

 ئېتىقاتىنىڭ يادرۇلۇق قىسمى بولۇپ مهسىھ لتۈرىلىشى ۋه ئۆلۈمدىن تىرىلىشىئۆ

  . كهلگهن

 يىل جهريانىدا، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىدىن سىرت يهنه 600مۇھهممهتتىن بۇرۇنقى  ●

ىشىلهرمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدهك نۇرغۇن ك

 خاتىرىلهرنى ن تارىخچىالر ئاز بولمىغانبۇ توغرىلىق نۇرغۇ. تارىخى پاكىتنى بىلهتتى

  . يېزىپ قالدۇرغان

قۇرئاندىكى ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈمى ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى توغرىسىدىكى  ●

  .  يىلدىن كىيىن يېزىلغان600بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بايانالر تولىمۇ مۈجىمهل 

 ئهرىشكه ئېلىپ الئهگهر بىز خۇدا ئهيسا مهسىھنى كىرسىتقا مىخالشتىن بۇرۇن ●

 دىگهن گهپكه ، كىرسىتكه مىخالنغىنى ئهيسا مهسىھ ئهمهسكهتكهنچىقىپ 

داپ نى قوغۆز بويامچىلىققا تايىنىپ ئهيسا پهيغهمبهرئۇنداقتا، خۇدا كئىشهنسهك، 

بۇنداق بولغاندا، خۇدا ئهيسا . قالغان دىگهن گهپكىمۇ ئىشىنىشكه توغرا كىلىدۇ

ئۇالر خۇداغا ئالدىنىپ كىتىپ، . پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرىنىمۇ ئالدىۋهتكهن بولىدۇ

ئهيسا مهسىھنى ئۆلدى ۋه تىرىلدى دهپ ئىشىنىپ، بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن 

 يىل جهريانىدىمۇ بارلىق 600كىيىنكى . ن بولىدۇھاياتىنىمۇ بىھۇده نابۇت قىلغا

، تاكى  خۇداغا ئالدىنىپ خاتا ئهقىدىگه ئهگىشىپ ماڭغانمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى

بو .  بولىدۇئاشكارالنغان» راس ۋهقهلىك«مۇھهممهت كهلگهندىن كىيىن ئاندىن 

  تولىمۇ بىمهنىلىك ۋه خۇداغا قېلىنغان ھاقارهت ئهمهسمۇ؟ 

  ىلغان بهزى سۆزلىرىئهيسا مهسىھنىڭ ق

ئهي جاپاكهش ۋه ئېغىر يۈكنى ئۈستىگه ئالغانالر، مىنىڭ يېنىمغا كىلىڭالر، مهن   ـ●

شۇڭا مىنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمغا . مۇاليىم ۋه كهمتهرمهن. سىلهرگه ئاراملىق بېرهي

مىنىڭ . شۇنداق قىلغاندا كۆڭلۈڭالر ئارام تاپىدۇ. كىرىپ، مهندىن ئۆگىنىڭالر

    )30-11:28مهتتا (. بولۇش ئاسان، تهلىپىم ئېغىر ئهمهسبويۇنتۇرۇقۇمدا 

  ) 8:58يۇھاننا . (بىلىپ قويۇڭالركى، مهن ئىبراھىم توغۇلماستىنال بار ئىدىم ـ ●

مىنىڭسىز ھىچكىم خۇدا ئاتامنىڭ يېنىغا . مهن يول، ھهقىقهت ۋه ھاياتلىقتۇرمهن ـ ●

  ) 14:6يۇھاننا . (بارالمايدۇ

ىدىغان، رمهن، ئهزهلدىن ھازىرغىچه ۋه مهڭگۈ بار بولباش ۋه ئاخىر ئۆزۈمدۇ ●

  ) 1:8ۋهھىلهر .  (مهنھهممىگه قادىر بولغۇچى

مۇھهببهت -شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى، سىلهرگه دۈشمهنلىك قىلغانالرغىمۇ مىھىر ●
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  ) 5:44مهتتا . (كۆرسىتىڭالر، زىيانكهشلىك قىلغانالرغا دۇئا قىلىڭالر

  : سان بولۇپ كىلىدۇنىمه ئۈچۈن خۇدانىڭ سۆزى ئىن

ئهجىبا، خۇدا ئۆزى ياراتقان . خۇدا ھهممىگه قادىردۇر، ئۇ قىاللمايدىغان ئىش يوق ●

  ئىنسانالر ئارىسىغا بىر ئادىمىزاتنىڭ سىياقىدا كىلهلمهسمۇ؟ 

خۇدانىڭ ئۆزى ئادىمىزات سىياقىدا ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىپ ياشاپ باققان، شۇڭا  ●

»  ئاجىزلىقى ۋه قېيىنچىلىقلىرىنى چۈشهنمهيدۇخۇدا ئىنسانالرنىڭ«: بىز

  . دىيهلمهيمىز

  . ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر بىلهن خۇدانىڭ ئوتتورسىدىكى توساقنى ئېلىپ تاشلىغان ●

  قۇرئاندىكى ئىنجىلغا ئائىت خاتىرىلهر

جىلنىڭ نوپۇزىغا تايىنىپ  ھهقلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ، ھهتتا ئىنجىلنىڭقۇرئان ئىن ●

  . استلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ رئۆزىنىڭ

كىتاپ، خۇدانىڭ روشهن قۇرئاندا ئىنجىلنى خۇدادىن كهلگهن مۇقهددهس  ●

دهلىلى، ئىنسانالرغا يول كۆرسهتكۈچى، تهربىيىلىگۈچى، خۇدانىڭ 

شهپقىتى، توغرا يول، ئۇنى قۇبۇل قىلىشتا ئارىسالدى بولماڭالر، ئۇنىڭغا -رهھىم

شهپقىتىگه ئېرىشهلهيسىلهر -لغاندا خۇدانىڭ رهھىمئهمهل قىلىڭالر، شۇنداق بو

   . دىيىلگهن

  . تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللهيدۇقۇرئان  ●

  . مۇھهممهت تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىل قاتارلىق مۇقهددهس كىتاپالرغا ئىشىنىدۇ ●

  . قۇرئاندا ئهيسا مهسىھنى تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللهيدۇ دىيىلگهن ●

يهھۇدى ۋه (قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا، تهۋرات ۋه ئىنجىلنىڭ ئهھلى كىتاپالرغا  ●

نازىل قېلىنغان مۇقهددهس كىتاپ ئىكهنلىكىگه ئىشىنىڭالر ) مهسىھىيلهرگه

  . دىيىلگهن

، قولىدىكى تهۋراتنى ياخشى ئوقۇشىنى، ئۇنى قۇرئاندا مۇھهممهت يهھۇدىالردىن ●

  .  ئاساسهن ھۆكۈم قېلىشىنى تهلهپ قىلىدۇيادىدا چىڭ تۇتىشىنى، ئۇنىڭغا

ئېنىق  نى، ئىنجىلنىڭ تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئهمهل قېلىشىقۇرئاندا مهسىھىيلهرنى ●

  .  تهلهپ قېلىدۇنىىئىزاھالپ بېرىش

مۇھهممهت كىشىلهرگه، ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنساڭالر، بېرىپ ئىنجىل  ●

ن تهلىمنى هگهر بهرگهئوقۇيدىغان مهسىھىيلهردىن سوراپ بېقىڭالر؛ ئ
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) مهسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالر( چۈشىنىدىغان ئهھلى كىتاپالر چۈشهنمىسهڭالر، ئۇنى

ه روشهن دهلىللهر دىن سوراپ بېقىڭالر؛ چۈنكى خۇدا ئۇالرنى مۇقهددهس كىتاپ ۋ

  . ئهۋهتكهنبىلهن 

 نىخۇدا مۇقهددهس كىتابلىرى قۇرئاننىڭ ئۆزىدىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، ●

  . ى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇئۇنىڭ سۆزلىرىن ايدۇ،دقوغ

قۇرئاننىڭ ھىچقانداق بىرهر ئايىتىده، تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق قهدىمقى  ●

  . مۇقهددهس كىتاپالرنى ئوقۇماڭالر دىيىلمىگهن

  ئىنجىلنىڭ ئۆزگهرتىۋىتىلىشى مۇمكىنمۇ؟ 

 مهسىھ دۇنياغا كىلىشتىن  ئهيسا)تهۋرات (مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمى ●

قارا دېڭىز بۇيىدىكى قۇمران ئۆڭكۈرىدىن يىلى -1947. بۇرۇنال پۈتۈپ بولغان

مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىغا تهۋه نۇرغۇن قهدىمقى قوليازمىالر 

 توغرا  يىللىرىغا225-100يېزىلغان ۋاقتى مىالدىدىن بۇرۇنقى ، تېپىلغان بولۇپ

ئۇنىڭ . دهپ ئاتىلىدۇ» ئۆلۈك دېڭىز قوليازمىلىرى«ر خهلقارادا بۇ قوليازمىال. كىلىدۇ

بىلهن ) تهۋرات(مهزمۇنى ھازىرقى مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمى 

. التتهك ئىسپات بوالاليدۇ، تهۋراتنىڭ ئۆزگهرمىگهنلىكىگه پوئوخشاش بولۇپ

پهيغهمبهرنىڭ ئهسىرده ياشىغان يهشايا -8بۇالرنىڭ ئارىسىدا مىالدىدىن بۇرۇنقى 

كىتابى مۇكهممهل ساقالنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا كهلگۈسىده كىلىدىغان ئهيسا مهسىھ 

  . توغرىسىدا نۇرغۇن ئالدىن بىشارهتلهر بېرىلگهن

ئۇنىڭدىن سىرت، ئىنجىلنىڭ دۇنياغا تارقىلىپ كهتكهن قهدىمقى قوليازمىلىرى  ●

ۇرۇنال بارلىققا كىلىپ ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇھهممهتتىن ب

بۇ تارىخى ماتىرىيالالر . ئۇالرنىڭ مهزمۇنىمۇ ھازىرقى ئىنجىل بىلهن ئوخشاش. بولغان

ئاشكارا بولۇپ، خالىغانچه دهلىللهش، تهكشۈرۈش ۋه تهتقىق -سىرتقا ئۇچۇق

  . قىلىشقا بولىدۇ

نهتتى  بارلىق ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىنجىلغا ئىشىئىسالمنىڭ دهسلهپكى دهۋرلىرىده، ●

  . ۋه ئۇنى قۇبۇل قىالتتى

مۇھهممهتتىن تاكى ھازىرغا قهدهر، بىرمۇ ئادهم ئۆزگهرتىلىشتىن بۇرۇنقى بىرهر  ●

مۇسۇلمانالر ئىنجىلنىڭ قانداقالرچه . ئىنجىلنى ئوتتورغا چىقىرالىغىنى يوق

مهسىلهن، كىملهرنىڭ، قاچان . ئۆزگهرتىلگىنىنىمۇ ئېيتىپ بېرهلمهيدۇ

، )قايسى دۆلهت، قايسى شهھهرده(، قهيهرده )مۇ ياكى كىيىنمۇمۇھهممهتتىن بۇرۇن(

نىمه سهۋهپتىن، قانداق ئۇسۇلدا، قايسى جايلىرىنى، نىمىگه ئۆزگهرتىۋهتكهن؟ 

مۇسۇلمانالر بۇ ئىز قالمىغان؟   تارىخى  ھىچقانداق ئىشتا نىمىشقا بىرمۇشۇنداق چوڭ

بىرهر ئارخىلوگىيىلىك ئىسپاتمۇ ئهتلىنهرلىك جاۋاپ بېرهلمهيدۇ، ھهتتا اسوئالالرغا قان

  . تېپىپ بېرهلمهيدۇ
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 تهك يازغۇچىسى بولۇپ، ئۇالر ئوخشىمىغان دهۋر، 40مۇقهددهس كىتاپنىڭ  ●

 66پ مۇقهددهس كىتا. بىرسىنىمۇ تونىمايدۇ-ئوخشىمىغان رايوندا ياشىغان، بىر

، )ىلىشئالهمنىڭ يارىت(، بۇالرنىڭ ئىچىده تۇنجىسى تهۋرات پارىدىن تهركىب تاپقان

ئۇندىن باشقا يهنه نۇرغۇن . دۇر) ۋهھىلهر(ئوتتوردىسىكى زهبۇر، ئاخىرقىسى ئىنجىل 

 يىلدهك ۋاقىت 1500بۇالرنىڭ يېزىلىشىغا جهمئى . پهيغهمبهرلهرنىڭ يازمىلىرىمۇ بار

گهرچه شۇنچىلىك ئۇزۇن ۋاقىتتا، ئوخشىمىغان دهۋرلهرده، ئوخشىمىغان . كهتكهن

نۇشمايدىغان ئادهملهر يازغان بولسىمۇ، ئهمما مۇقهددهس رايونالردىكى، ئۆزئارا تو

كىتاپ باشتىن ئاخىر ئىزچىللىققا ۋه بىرلىككه ئىگه، شۇنداقال تىمىسى ۋه مهزمۇنى 

زىلغاندهك ماسالشقان بولۇپ، خۇددى بىرال ئادهمنىڭ ئىدىيىسى ۋه پىالنى بۇيىچه يې

ته مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئهمىلىيهت. بۇ تولىمۇ سىرلىق بىر ئهھۋال .قىلىپ تۇرىدۇ

  . ھهقىقى ئاپتورى خۇدانىڭ ئۆزىدۇر

 بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ ياراتقۇچى خۇدانىڭ دهس كىتاپتا ئهڭ چوڭ بىر تىما بارمۇقهد ●

مۇقهددهس كىتاپتىكى . ئۆزى، شۇنداقال ئۇنىڭ ئىرادىسى ۋه قۇتقۇزۇش پىالنىدۇر

اغلىنىشقا ئىگه؛ قا كۆرىنىشى زىچ بخاتىرىلهر بىلهن يازغۇچىنىڭ تارىخى ئار

 ئېنىق ئايرىلغان؛ تارىخى ئارقا كۆرىنىش، ۋاقىت ۋه تىزىلىش  قىسىمالرھهرقايسى

 ئالهمنىڭ لوگىكىغا ئۇيغۇن بولۇپ،مهزمۇنى ۋه قۇرۇلمىسى جهھهتلهرده تهرتىپلىك؛ 

يارىتىلىشى، ئىنسانالرنىڭ پهيدا بولىشى، كىيىنكى ھالىتى، قۇتقۇزىلىشى، زامان 

باسقۇچ - قهدهم ئاخىرلىشىشى قاتارلىقالرن ئىشالر ۋه دۇنيانىڭئاخىرىدا بولىدىغا

   .بىلهن تونۇشتۇرۇلغان

بولۇپمۇ ئهيسا (مۇقهددهس كىتاپتا نۇرغۇن ئالدىن بىشارهتلهر بېرىلگهن بولۇپ  ●

ئۇ . ، ئىنتايىن تهپسىلى ۋه ئېنىق سۆزلهنگهن)مهسىھ ۋه ئىسرائىلالر توغرىسىدا

بۇ ھهرگىزمۇ ئىنساننىڭ قولىدىن . ئېشىۋاتىدۇبىر ئهمهلگه -بىشارهتلهر بىرمۇ

 2000مۇقهددهس كىتاپتا . كىلىدىغان ئىش ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر

يىل بۇرۇنال، يهھۇدىالرنىڭ كهلگۈسىده ئۆز يۇرتى ئىسرائىلىيهگه قايتىپ 

يىلى پۈتۈن دۇنياغا تارقىلىپ -1948. كىلىدىغانلىقى ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

ئىنجىلدا .  يهھۇدىالر ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كىلىپ ئىسرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرىدۇكهتكهن

رىسىدىمۇ يهنه ساختا پهيغهمبهرنىڭ كىلىپ ئىنسانالرنى ئېزىقتۇرىدىغانلىقى توغ

  . ئالدىن بىشارهت بېرىلگهن

  قۇرئان توغرىسىدا

ى بىر مۇھهممهت تۇنجى قېتىم قۇرئان ئايىتىنى قۇبۇل قىلغاندا ۋه كىيىن خېل ●

  . زاپالۋاتقاندهك ھىس قىلغانشهيتان قىيناپ ئا-مهزگىلگىچه، ئۆزىنى جىن

قۇرئاننىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئوخشىمىغان قوليازما خهلىپه ئوسماننىڭ دهۋرىده،  ●

  ) 6:61:510بۇخارى ھهدىسلىرى . (نوسخىلىرىنىڭ ھهممىسى كۆيدۈرۋىتىلگهن
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 قوليازما نوسخىلىرىنى ىمقى، مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ئهڭ قهدھازىرغا قهدهر ●

ئىلىم ساھهسىنىڭ ئۇالرنى . ئاشكارا ئېالن قېلىپ باقمىدى-جهمىيهتكه ئۇچۇق

  . سېلىشتۇرۇپ تهتقىق قىلىشىغا پۈرسهت بهرمىدى

مۇسۇلمانالر خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانالرغا ۋهھى بولۇپ چۈشكهنلىكىگه ۋه  ●

ئۇنداقتا، نىمىشقا . شىنىدۇئادهملهرنىڭ ئۇالرنى توپالپ كىتاپ قېلغانلىقىغا ئى

خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىپ ئادهملهر ئارىسىغا كهلگهنلىكىگه 

  . ئىشىنهلمهيدۇ

مۇھهممهتكه پهقهت قۇرئانال گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ، قۇرئانغىمۇ پهقهت مۇھهممهتال  ●

  . گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ

غا يېزىلىپ مهڭگۈلۈك ئهگهر قۇرئاننىڭ ھهر بىر سۆزى ئهرىشتىكى ئىالھى تاختى ●

يېڭى (بولىشى » مهنسۇخ«قوغدىلىۋاتقان بولسا، ئۇنداقتا، قۇرئاندىكى ئايهتلهرنىڭ 

  ؟ قانداق گهپ) ى ئهمهلدىن قالدۇرىشىچۈشكهن ئايهتنىڭ كونا ئايهتن

 ھىچقاچان هلىللهيدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولۇپ، ئۇقۇرئان ئىنجىلنى د ●

ئهمما ئىنجىلدا قۇرئانغا . ئىنكار قىلغان ئهمهسئىنجىلنىڭ ھهقلىقى ۋه نوپۇزىنى 

قۇرئاندا ئىپادىلهنگهن . ماس كهلمهيدىغان ھهتتا زىت كىلىدىغان مهزمۇنالر بار

ئېتىقات ۋه بهزى تارىخى خاتىرىلهر ئىنجىلدىكى ئېتىقات ۋه خاتىرىلهرگه ماس 

  . كهلمهيدۇ

 ساسالنغاندا، قۇرئاندا نۇرغۇن ئېغىر ئاتارىخ ۋه ئارخىلوگىيىلىك تهتقىقاتالرغا ●

  . خاتالىقالر بار

  مۇھهممهت توغرىسىدا 

مۇھهممهت ئهيسا مهسىھتهك مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ باقمىغان، قهدىمقى  ●

 ئهمما ئهيسا مهسىھ .مۇ يوقمۇقهددهس كىتاپالردا ئۇ توغرىلىق ئالدىن بىشارهت

  . توغرىلىق نۇرغۇن بىشارهتلهر بار

ئىنجىلنىڭ تهلىمى بۇرۇن نازىل بولغان تارقاتقان تهلىمى بىلهن مۇھهممهتنىڭ  ●

  . ماس كهلمهيدۇ

ئىنجىلدا مۇھهممهت باشقىالرغا، ئىنجىلدا مهن توغرىلىق سۆزلهنگهن دهيدۇ، ئهمما  ●

  .  تىلغا ئېلىنىپ باقمىغانئۇ

غهمبىرى، ھهر بىر مىللهتنىڭ بىر قۇرئاندا مۇھهممهت پهقهت ئهرهپلهرنىڭ پهي ●

هتكهن پهيغهمبهرلهرگه شۇ ئۇندىن باشقا يهنه، خۇدا ئهۋ.  بار دىيىلگهنچىسىيىتهك

  . پ بېرىلىدۇ دىيىلگهن تىلىدا كىتاپ چۈشۈرۈمىللهتنىڭ
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  مۇھهممهتنىڭ ئهخالق پهزىلىتى 

  . مۇھهممهت خۇدادىن ئۆزىنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ ●

رىساق، ئۇنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىنى قۇرئان، ھهدىس ۋه ئىسالم تارىخىغا قا ●

م ئۆلتۈرۈپ بۇالڭچىلىق ئۇ مهككىنىڭ سودا كارۋىنىغا ھۇجۇم قېلىدۇ، ئاده. بىلهلهيمىز

 ئىسالمنى زوراۋانلىققا تايىنىپ تارقىتىدۇ، باشقىالرنى ئىسالمغا كىرىشكه .قېلىدۇ

شىۋالغاندىن ئۇ مهدىنىده ئۆزىنى ئوڭ. مهجبۇراليدۇ، ئىشهنمىگهنلهرنى ئۆلتۈرۋىتىدۇ

كىيىن ئادهم ئهۋهتىپ، ئۇنىڭ بىلهن شهخسى ئاداۋىتى بار بىر نهچچه كىشىنى 

. ئۆلتۈرگۈزىۋىتىدۇ، بۇالرنىڭ ئىچىده ئۇنى مهسخىره قىلغان شائىرالرمۇ بار ئىدى

نىڭ قېنى ئاققان بولۇپ، ھهتتا تهسلىم بولغان لهر قولىدا نۇرغۇن ئادهممۇھهممهتنىڭ

ئۇ مۇسۇلمانالرغا تهلىم بېرىپ، . ىدىىمۇ ئۆلتۈرۋهتكهننهچچه يۈز يهھۇدى ئهسىرن

اللىرىنى بۇالپ ئۆزۈڭلهرگه يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇالرنىڭ ئاي

سىياتىڭالرنى قاندۇرساڭالر  جىنسى ھىسئايال قۇلالر ئارقىلىقخوتۇن قېلىڭالر، 

تاۋاباتلىرىنى مۇھهممهت  بۇ ئايال قۇلالرنىڭ ئهرلىرى ۋه ئائىله . دهپ ئۆگىتىدۇبولىدۇ

  . ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۆلتۈرۋهتكهن ئىدىۋه 

ئۇ باشقا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ پهقهت تۆت خوتۇن ئېلىشىغا يول قويىدۇ، ئهمما  ●

بۇالرنىڭ ئىچىده بېقىۋالغان ئوغلىنىڭ ئايالى . ئوننهچچه خوتۇن ئالىدۇ ئۆزى بولسا

ئۇ يهنه ئهسىرگه . شهلهرمۇ بار ئىدىزهينهپ ۋه يهتته ياشلىق نارىسىده قىز ئائى

  . الرنى توقال ۋه قۇل قېلىدۇچۈشكهن ئايال

. سىلهر ساختا پهيغهمبهرلهردىن ھهزهر ئهيلهڭالر«: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

ئۇالر قېشىڭالرغا كهلگهنده، قوي تېرىسىغا ئورىنىۋالغان بولىدۇ، ئهمما ئىچى بولسا 

يامان . هرگهن مىۋىسىگه قاراپ تونىۋاالاليسىلهرئۇالرنىڭ ب. يىرتقۇچ چىلبۆرىدۇر

ھهممهت ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ بىز مۇ. »دهرهخ ياخشى مىۋه بهرمهيدۇ

   .  بۇنى كۆرىۋاالاليمىزئهتمىشلىرىدىن-قىلمىش

   توغرىسىدا ئىسالمنىڭ جهننىتى

  .  ئهرلهرنى كۈتىدىغان چىرايلىق قىزالر بارجهننهتكه كىرگهن ●

لالرمۇ جهننهتكه كىرهلىسه، ئۇنداقتا قۇرئاندا نىمىشقا ئايالالرغا ئهگهر ئايا ●

  . بېرىلىدىغان ئىلتىپات سۆزلهنمهيدۇ

ئهمما . بولۇپ، ئىچىش چهكلىنىدۇدىيىلگهن  ھاراق ھارام ئىسالم دىنىدا ●

يهر يۈزىده ھارام بولغان نهرسه . ئىسالمنىڭ جهننىتىده ھاراق ئىچىشكه بولىدۇ

 ئىش ئهجهپ ل بولۇپ قاپتۇ، يهر يۈزىده خاتا دىيىلگهنئهجهپ جهننهتته ھاال

  ؟ ھهقاپتۇجهننهتته توغرا بوپ
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  ئهر ۋه ئايالالر توغرىسىدا

قۇرئاندا، ئهرلهر ئايالالردىن تېخىمۇ ئىسىل، ئايالالر ئهقىل ۋه ئېتىقات جهھهتته  ●

، دۇرئهرلهرگه يىتهلمهيدۇ، ئهرلهرنىڭ ھوقۇقى ئايالالردىن بىر دهرىجه يوقىرى

  . ىيىلگهند

ئايالالر خۇددى ئېتىزلىققا ئوخشاش بولۇپ، ئهرلهر . ئهرلهر ئاياللىرىنى ئۇرسا بولىدۇ ●

  . ئۇالرغا خالىغانچه ئۇرۇق تېرىسا بولىدۇ

  ئىسالمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى

مۇھهممهت باشقىالر تهرىپىدىن زهھهرلىنىپ، شۇ سهۋهپتىن كېسهل بولۇپ ئۆلۈپ  ●

ۇنىڭ خوتۇنلىرى، ئهڭ يېقىن ئهگهشكۈچىلىرى ۋه ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن، ئ. كهتكهن

دۇنيا تالىشىپ زىددىيهت پهيدا -باشقا ساھابىلىرى ئوتتورسىدا ھوقۇق ۋه مال

ۋه » ئىسالمنىڭ ئالتۇن دهۋرى«تۆت چوڭ خهلىپه دهۋرى، ئاتالمىش . بولغان

كىيىنكى ئىسالم تارىخىدا، مۇسۇلمانالر نۇرغۇن قېتىم باشقا خهلقلهرگه ئۇرۇش 

ئۇالر ئۆز ئىچىدىنمۇ مهزھهپ ئۇرۇشى . تاالڭ قىلغان-ىغان، قىرغىنچلىق ۋه بۇالڭقوزغ

  . قېلىپ، نۇرغۇن قان تۆككهن

شۇ سهۋهپتىن . انالرنى ئۆلتۈرۋىتىڭالر دهپ بۇيرىغانمۇھهممهت ئىسالمدىن يېنىۋالغ ●

ئاتاققا مۇسۇلمان بولۇپ قالغان نۇرغۇن ئادهملهر، گهرچه چىن قهلبىدىن ئىسالمغا 

 ئىسالمغا ، يالغاندىنشهنمىسىمۇ، ئهمما تاشقى شهكىل جهھهتتىن بولسىمۇئى

  . ياپهتكه كىرۋىلىشقا مهجبۇردۇرئىشهنگهن قى

   جىھاد ئۇرۇشى 

قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا، مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرنى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش  ●

   . هلىم بېرىلىدۇئۈچۈن، ئاكتىپلىق بىلهن جىھاد ئۇرۇشىغا قاتنىشىش كىرهك، دهپ ت

، ئهگهر مۇسۇلمانالر جىھاد ئۇرۇشىدا شىھىت بولسا، )قۇرئان ۋه ھهدىسته(ئىسالمدا  ●

ئالال ئۇالرنىڭ پۈتۈن گۇناھىنى كهچۈرۈپ، ئۇدۇل جهننهتكه ئېلىپ كىرىدۇ، ئۇ يهرده 

ئۇالرنىڭ جىنسى ھهۋىسىنى قاندۇرىدىغان ئاجايىپ گۈزهل ھۆر پهرى قىزالر بار، دهپ 

  . دۇلىرىتهلىم بې

ئۆچمهنلىك ۋه ئىنتىقام ئېلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا ناھايىتى چوڭ بىر  ●

  . تۈرتكىلىك كۈچتۇر

ئىسالمنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى، مهۋجۇد بولىشى، تهرهققى قىلىشى، ھهمده  ●

سىرتقا كېڭهيمىچىلىك قىلىپ، زوراۋانلىق قىاللىشىدا، جىھاد ئۇرۇشى ناھايىتى 

 بولۇپ، بۇ ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق تهلىمىدىن كىلىپ ينىغانمۇھىم رول ئو
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  . شۇڭا ئىسالم دىنى ھهرگىزمۇ تىنچلىق دىنى ئهمهستۇر. چىققان

  ئاساسلىق ئېتىقات

ن قۇتقۇزۇلۇش ۋه قۇرئاندا، ئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ مۇھىم مهسىلىلهرگه، مهسىله ●

  . گۇناھنى يۇيۇش قاتارلىقالرغا ئېنىق جاۋاپ بېرىلمىگهن

 ھاياتىدا نۇرغۇن گۇناھالرنى ئۆتكۈزۈپ، پهقهت بىر قىسىم ياخشى ئىشالرنى ئادهم ●

گۇناھكار . قىلىش ئارقىلىقال، ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيۇۋىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

  . كىرهلمهيدۇ، چۈنكى خۇدا پاكتۇرھهرگىز ) جهننهتكه(ئادهم خۇدانىڭ ھوزۇرىغا 

لۈپ كهتسهك، نهگه بارىدىغانلىقىمىزنى ئويالپ باقىلى، ئهگهر بىز بۈگۈن ئۆ ●

قىيامهتتىكى سوراقتا بىزنى نىمه بىلهمدۇق؟ جهننهتكىمۇ ياكى دوزاققىمۇ؟ 

ساقالۋاتقاندۇ؟ ئاشۇ ئاخىرقى سوراقتا، بىز قىلغان ياخشى ئىشلىرىمىز بىلهن بارلىق 

  ؟ االرمىزمۇگۇناھلىرىمىزنى يۇي

ه باشقا مۇسۇلمانالرنى قانداق ھهتتا مۇھهممهتمۇ، ئاخىرقى سوراقتا ئۆزىنى ۋ ●

  . ئاقىۋهتنىڭ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى بىلمهيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان

  مهسىھ ئېتىقاتىدا

شۇڭا خۇدانىڭ . خۇدا ئهسلىدىنال ئىنسانالرنى سۆيىدۇ، بۇ ئۇنىڭ تهبىئىتىدۇر ●

  . مۇھهببىتىگه ئېرىشىش ئۈچۈن ئاالھىده بىر ئىشالرنى قىلىش ھاجهتسىز-مىھىر

ئهگهر مۇسۇلمانالر خۇدانى ھهقىقى ھۆرمهتلىسه، ھهمده چىن قهلبىدىن ئهيسا  ●

  . خۇدا قۇبۇل قىلىدۇمهسىھنىڭ نامى بىلهن خۇداغا دۇئا قىلسا، 

سىلهر مىنىڭ نامىمدا مهيلى نىمىال تىلهڭالر، «: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ○

شهرهپ -مغا شانبۇ ئارقىلىق خۇدا ئاتا. مهن ئۇنى چوقۇم ئهمهلگه ئاشۇرىمهن

ئهگهر مىنىڭ نامىم بىلهن تىلىسهڭالر، ئۇنى چوقۇم ئهمهلگه . كهلتۈرىمهن

  ) 13:13،14يۇھاننا (. »ئاشۇرىمهن

ئى خۇدا، سهن «:  دۇئا قىلسا بولىدۇلمانالر خۇداغا مۇنداق دهپمۇسۇ ○

ئىبراھىم، . ، پۈتكۈل ئالهمنىڭ ئىگىسىسهنزىمىننىڭ ياراتقۇچىسى-ئاسمان

سهن باشلىغۇچى ۋه . ق ۋه مۇسا پهيغهمبهرلهرنىڭ خۇداسىسهنياقۇپ، ئىسھا

ئاخىرالشتۇرغۇچى، بىردىنبىر ھهقىقهت مهنبىئى، مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ 

مهن سىنىڭ ھهقىقىتىڭنى ئىزدهيمهن، ھاياتىمدا ئىرادهڭنى . ئىگىسىدۇرسهن

ر ئى خۇدا، ئهگه. مۇھهببىتىڭگه ئىنتىزارمهن-ئهمهلگه ئاشۇرىمهن، سىنىڭ مىھىر

،  بۇنى ئېيتقىنسهن مىنى ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن دۇئا قىل دىسهڭ، ماڭا

 زادى  يولقىقىتىڭنى ماڭا ئايان قىلغىن، توغرارهببىم، ھه. قهلبىمنى ئاچقىن
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مهن ھهرقانداق بهدهل تۆلهپ، بىر ئۆمۈر سهن مۇ؟ ئهيسا مهسىھمۇ ياكى مۇھهممهت

قهتنىڭ نامى بىلهن قىلىمهن، بۇ دۇئانى ھهقى. ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا رازى

     ».ئامىن

ماقچى بولسىڭىز، مۇنداق دهپ دۇئا قىلسىڭىز  ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلئهگهر ○

. مهن ئۆزۈمنىڭ گۇناھكار ئادهم ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمهن«: بولىدۇ

مهن توۋا قېلىپ، . خۇدانىڭ گۇناھلىرىمنى كهچۈرۋىتىشىگه مۇھتاجمهن

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھلىرىمنى يۇيۇش .  خااليمهنگۇناھتىن قۇتۇلۇشنى

مهن ئهيسا . ئۈچۈن كىرسىتتا قۇربانلىق بهرگىنىگه ۋه تىرىلگىنىگه ئىشىنىمهن

ئۇنىڭ مۇقهددهس روھ ئارقىلىق . مهسىھنى قهلبىمگه كىرىشكه تهكلىپ قىلىمهن

ا بۇ دۇئانى ئهيس. ھاياتىمنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ۋه ئىگىسى بولۇشىنى خااليمهن

  » .مهسىھنىڭ مۇقهددهس نامى بىلهن قىلىمهن، ئامىن

  مۇسۇلمانالرنىڭ ئهيسا مهسىھكه يۈزلىنىشى

تاكى شهرقى تارتىپ  شىمالى ئافرىقىنىڭ غهربى قىرلىرىدىن ئىسالم دىنى ●

 600 مىليارد 1 دۆلهت، 49ئاسىيادىكى ھىندۇنىزىيهگىچه تارقالغان بولۇپ، 

ئۆزىگه خاس تىل،  ئۇالر يهنه. گه ئالىدۇ نوپۇسنى ئۆز ئىچىدىن ئارتۇقمىليون

 چوڭ رايوندىن تهركىب تاپقان بولۇپ، ئۇالر 9مهدىنىيهت ۋه تارىخقا ئىگه بولغان 

غهربى ئافرىقا، شىمالى ئافرىقا، شهرقى ئافرىقا، ئهرهپ رايونى، پارىس رايونى، تۈرك 

ىيا ، شهرقى جهنۇبى ئاس رايونى شهرقىاسىيانىڭ غهربى ۋهرايونى، جهنۇبى ئ

  . قاتارلىقالردۇر

ئۇ . مۇھهممهت جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ ئىسالم دىنىنى ئهرهپ رايونىغا تارقىتىدۇ ●

ئۆلگهندىن كىيىن ئۇنىڭ ساھابىلىرى ۋه كىيىنكى مۇسۇلمانالر داۋاملىق دىنى ئۇرۇش 

قوزغاپ، شىمالى ئافرىقا، غهربى ئاسىيا، ئېران، ھىندىستاننىڭ شىمالى، ئوتتورا 

تېخىمۇ  ڭ دائىرىسىنىرلىق رايونالرنى بويسۇندۇرۇپ، ئىسالم دىنىنىئاسىيا قاتا

بۇ رايونالردىكى مىليونلىغان مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى نۇرغۇن ئهسىرلهردىن . كېڭهيتىدۇ

تارىختا ئۇالرنىڭ . بۇيان ئىسالم ھۆكۈمرانلىقىنىڭ بېسىمى ئاستىدا ياشايدۇ

چۈپ كهتكهن، ياكى بېسىمغا نۇرغۇنلىرى ئۆلتۈرۋىتىلگهن، باشقا رايونالرغا كۆ

نۇرغۇن  يهنىال بىراق شۇنداقتىمۇ،. سالم دىنىنى قۇبۇل قىلغانچىدىماي ئى

 ئېيتقاندا، هنه بىر جهھهتتىني. ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرۇپ كهلگهنئۆزىنىڭ  ئېتىقاتچىالر

كهڭ كۆلهمده مهسىھ ئۆزلىكىدىن  رنىڭ ئىچىده، مۇسۇلمانالئهسىردىن بۇرۇن-19

  . ىدىغان ئهھۋال يۈز بېرىپ باقمىغانىدىۇل قىلئېتىقاتىنى قۇب

ئهسىردىكى غهرپ مۇستهملىكچىلىكى ۋه دىن تارقىتىش ئهۋج ئالغان -19مىالدى  ●

ۋه ) ھازىرقى ھىندۇنىزىيه(گولالندىيهگه قاراشلىق شهرقى ھىندىستان دهۋرده، 
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ئاالھىده قاتارلىق ئىككى رايوندىكى ) ىرقى ئالجىرىيهنىڭ بهبهر رايونىھاز(كابىلىيه 

توپى بىلهن مهسىھ ئېتىقاتىنى -ئهھۋالنى ھىساپقا ئالمىغاندا، مۇسۇلمانالرنىڭ توپ

ھىندۇنىزىيهنىڭ ياۋا ئارىلىدىكى يهرلىك . قۇبۇل قىلىشى كهمدىن كهم ئۇچرايدۇ

» رابىن ئاباس سادراچ سۇراپراناتا«خۇش خهۋهر تارقاتقۇچى خهلقتىن بولغان 

ن تهرجىمه قىلىنغان ئىنجىلنى قولىدا تۇتىۋىلىپ، ياۋا تىلىغا يېڭىدى) 1835-1924(

مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرى ۋه دىنى ئۇستازلىرى بىلهن كۈچلۈك مۇنازىرىلهرنى 

مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغانالرنى تهشكىللهپ يهرلىك كىيىن . ئېلىپ بارىدۇ

ئۆتكهنده، يىلى سادراچ ئالهمدىن -1924.  جامائهتلهرنى قورىدۇىلىككه ئىگهئاالھىد

. ىدى يهرلىك ئېتىقاتچى بولۇپ بولغانبىر ئىككى تۈمهن ئهتراپىداياۋا ئارىلىدا 

  . دهپ نام بېرىدۇ» سادراچ-ياۋا ئارىلىدىكى مهسىھ ئهلچىسى «كىشىلهر ئۇنىڭغا

ئايدا، ھىندۇنىزىيهدىكى كوممونىزىمچىالرنىڭ سىياسى -10يىلى -1965 ●

ت بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، ھىندۇنىزىيه يېڭى ھۆكۈمه. ئۆزگىرىشى مهغلۇپ بولىدۇ

 بىرسىنى تالالپ ئېتىقات قېلىشى چوقۇم بهش چوڭ دىننىڭ ئىچىدىنپۇقرالىرى 

بۇ بهش چوڭ دىن ئىسالم دىنى، خىرىستىيان دىنىنىڭ . كىرهك دهپ جاكاراليدۇ

كاتولىك مهزھىپى ۋه پىروتاستىن مهزھىپى، ھىندى دىنى، بۇددا دىنى قاتارلىقالر 

 ، خىرىستيان دىنىنى قۇبۇل قىلىدۇ مىليوندىن ئارتۇق ئادهم2 نهتىجىده. ئىدى

بۇنىڭ .  مۇسۇلمان بولۇپ يۈرگهنلهرمۇ ئاز ئهمهس ئىدىبۇالرنىڭ ئىچىده ئىلگىرى

تېخىمۇ كۆپ ئادهملهر خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى ئاڭالش پۈرسىتىگه كىيىن بىلهن 

  . ئېرىشىپ، مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

كۈلهمده - مۇسۇلمانالرنىڭ كهڭ يېرىده8اخىرىدا، دۇنيانىڭ نىڭ ئئهسىر-20 ●

بۇالرنىڭ ئىككىسى ئېراندا، . ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىش ھهركىتى يۈز بېرىدۇ

  . بىرسى ئالجىرىيهده، ئىككىسى بىنگالدا، ئۈچى ئوتتورا ئاسىيادا يۈز بېرىدۇ

ارتىۋالغاندىن كىيىن، يىلى ئېراندا ئىسالم ئىنقىالبى پارتالپ ھاكىمىيهتنى ت-1979 ●

» خاسىيهتلىك دورا«نۇرغۇن ئېرانلىقالر ئىسالم دىنىنىڭ دۆلهتنى قۇتقۇزىدىغان 

يىللىرى شىئه مهزھىپىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده -1980. ئهمهسلىكىنى بايقايدۇ

گهرچه ئېران ئىسالم . ئىنجىلنى ئاڭالشنى خااليدىغانالر بارغانسىرى كۆپىيىدۇ

ىق بېسىمى ۋه زىيانكهشلىكى بولسىمۇ، ئهمما يهرلىك ئېرانلىقالر ھۆكۈمىتىنىڭ قاتت

  . ئىچىده ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلغانالر بارغانسىرى كۆپىيىدۇ

يىللىرى، ئالجىرىيهنىڭ ھهربى -1990يىللىرىنىڭ ئاخىرلىرى ۋه -1980 ●

ھۆكۈمىتى بىلهن ئىسالمىزىمچىالر ئوتتورسىدا ئىچكى ئۇرۇش پارتالپ، يۈزمىڭدىن 

شۇنىڭ بىلهن كابىلىيهدىكى بهبهرلهر ئىسالمدىن باشقا . ئارتۇق پۇقرا ئۆلۈپ كىتىدۇ

مىڭلىغان ئونمىڭلىغان ئادهملهر رادىئو . چىقىش يولى ئىزدهشكه مهجبۇر بولىدۇ

دىگهن » ئهيسانىڭ تهرجىمىھالى«پىروگىراممىسىدىن ياكى قانۇنسىز تارقىتىلغان 
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ى تونۇيدۇ ۋه يۇشۇرۇن ھالدا ئېتىقاتىنى كىنونى كۆرۈش ئارقىلىق، ئهيسا مهسىھن

  . ئۆزگهرتىدۇ

يىلى مۇستهقىل بولغاندىن كىيىن، ئىسالم دىنىنىڭ -1971بىنگال دۆلىتى  ●

ئىچكى توقۇنۇشلىرى ۋه زىيانكهشلىكلىرى توختىماي، خهلققه نۇرغۇن 

يىللىرى، خۇش خهۋهر بىنگالدا تىز -1990. ئوقۇبهتلهرنى ئېلىپ كىلىدۇ-ئازاپ

ئونمىڭلىغان مۇسۇلمانالر ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قېلىپ نهچچه . ه تارقايدۇسۈرئهتت

  . چۈمۈلدۈرىلىدۇ

سۆۋىتنىڭ دىنسىزلىق . يىللىرىنىڭ بېشىدا سۆۋىت ئىتتىپاقى پارچىلىنىدۇ-1990 ●

تهربىيىسىده ياشاۋاتقان ئوتتورا ئاسىيادىكى مىليونلىغان تۈركى خهلقلهر توساتتىنال 

ئامىرىكا، ياۋرۇپا، كورىيه ۋه دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى  .ئازاتلىققا ئېرىشىدۇ

نۇرغۇنلىغان خۇش خهۋهر تارقاتقۇچىالر ئوتتورا ئاسىياغا كىلىپ، يهرلىك تۈركى 

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغىچه، ئهزهربهيجان، -20. خهلقلهرگه خۇش خهۋهر تارقىتىدۇ

هرده مهسىھ ئۆزبىكىستان، قىرغىزىستان ۋه قازاقىستاندىكى يهرلىك خهلقل

  . ئېتىقاتچىلىرى كۆپىيىپ، مهسىھىي جامائهتلهرمۇ بارلىققا كىلىدۇ

 مۇسۇلمان دۆلىتىنىڭ 49 يىلدا، 20ئهسىرگه كىرگهندىن كىيىنكى -21 ●

 دۆلهتته 17كهم دىگهنده .  نهچچه جايدا خۇش خهۋهر كهڭ تارقىلىدۇ60ئىچىدىكى 

بۇالرنىڭ ھهر .  شهكىللىنىدۇبۇرۇنقى مۇسۇلمانالردىن ئۆزگهرگهن مهسىھىيلهر توپى

گۇرۇپپا بىرسىده كهم دىگهنده مىڭدىن ئارتۇق ئادهم چۈمۈلدۈرىلىدۇ، يۈزدىن ئارتۇق 

 سانى نهچچه لهرده مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغانالرنىڭبهزى دۆلهت. شهكىللىنىدۇ

 مهسىھ ئېتىقاتىنى تته دۇنيادا ئىسالمدىن يېنىپ نۆۋه.ئونمىڭدىن ئېشىپ كىتىدۇ

  .  مىليونغىچه بولىشى مۇمكىن7 مىليوندىن 2ۇل قىلغانالرنىڭ سانى قۇب

 ناھايىتى سىمى ۋه تۆلهيدىغان بهدىلىئېتىقاتىنى ئۆزگهرتكۈچىلهرنىڭ بې ●

. ئۇالر دهسلهپ باشالنغاندا، پهقهت نهچچىال ئادهم يېغىلىپ دۇئا قىلىدۇ. ئېغىردۇر

ئۇالر ئۆزلىرى . لىنىدۇكىيىن بارغانسىرى كۆپىيىپ خېلى چوڭ توپ بولۇپ شهكىل

  . ياشاۋاتقان جهمىيهتته ئېقىمغا قارشى ئۆرلهيدۇ

بۈگۈنكى كۈنده، خۇدانىڭ مۇسۇلمانالرنى ھهقىقهتكه باشالشتا ئىشلهتكهن  ●

ئىشهنچ، دۇئا، ھهر خىل تىلالردىكى : ئۇسۇللىرى تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ېتىقاتچىلىرىنىڭ كهچۈرمىش ئىنجىل كىتاپ، مۇقهددهس روھنىڭ كۈچى، مهسىھ ئ

تاراتقۇ، مۇسۇلمانالرنىڭ -گۇۋاھلىقلىرى، باشقا ئېتىقاتچىالردىن ئۆگىنىش، مىدىيه

جىدهللىرى، قۇرئاندا -ئۆزلىكىدىن ئىزدىنىشى، ئىسالمنىڭ زوراۋانلىقى ۋه ئۇرۇش

قۇتقۇزۇلۇشنىڭ ئېنىق دهلىلى بولماسلىقى، ئېتىقات شهكلىنى يهرلىكلهشتۈرۈش 

    .قاتارلىقالر


