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ئوغۇل پەرىشتىلەردىن ئۇلۇغ

 1خۇدا ئىلگىرىكى زامانالردا پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن توال مەرتىۋە ۋە توال
تەرىقىدە ئاتا-بوۋىالرغا سۆز قىلغاندىن كېيىن ،شۇ ئاخىرقى كۈنلەردە ئوغلىنىڭ ۋاسىتىسى
بىلەن بىزگە سۆز قىلدى 2 .ئۇ ئۇنىڭ ئۆزىنى ھەر نەرسىگە ۋارىس قىلدى .ئۇنىڭ ۋاسىتىسى
بىلەن دۇنيانى ھەم ياراتتى 3 .ئۇ ئۆزى ئۇنىڭ شان-شەرىپىنىڭ شولىسى ۋە ئۇنىڭ ئەسلى
زاتىنىڭ سۈرىتى بولۇپ ،قۇدرىتىنىڭ سۆزى بىلەن ھەر نەرسىنى مۇھاپىزەت قىلىپ كۆتۈرۈپ،
گۇناھالرنىڭ يۇيۇلۇشىنى تامام قىلغاندىن كېيىن ئەرشىئەالدا ئەزىم بولغاننىڭ ئوڭ يېنىدا
ئولتۇردى 4 .ئۇ پەرىشتىلەردىن شۇنچە ئۇلۇغ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭكىدىن قانچە ئەۋزەل
بىر ئىسىمغا ۋارىسلىق قىلغان 5 .چۈنكى ئۇ:
«سەن مېنىڭ ئوغلۇمدۇرسەن .بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ بولدۇم»
ۋە« :مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولىمەن ۋە ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ»
دەپ پەرىشتىلەرنىڭ قايسىسىغا ئېيتتى؟
 6ئۇ تۇنجىنى دۇنياغا يەنە كىرگۈزگەندە:
«خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا سەجدە قىلسۇن»
دەپ ئېيتتى.
 7ئەمما ئۇ پەرىشتىلەر توغرىسىدا ئېيتىدۇكى:
«ئۆز پەرىشتىلىرىنى شامالالر ۋە خىزمەتكارلىرىنى ئوت يالقۇنى قىلىدۇ».
 8لېكىن ئۇ ئوغۇل توغرىسىدا ئېيتىدۇكى:
«ئەي خۇدا ،سېنىڭ تەختىڭ ئەبەدىلئەبەد قالىدۇ
ۋە سېنىڭ پادىشاھلىقىڭنىڭ سەلتەنەت ھاسىسى راستلىقنىڭ سەلتەنەت ھاسىسىدۇر».
« 9ئادالەتنى دوست تۇتۇپ ،پاسىقلىقنى يامان كۆردۈڭ.
ئۇنىڭ ئۈچۈن تەڭرىڭ خۇدا ئۆزى
ھەمراخلىرىڭنىڭ ئارىسىدا سېنى خۇشاللىق يېغى بىلەن مەسىھلىدى».
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 10ئۇ يەنە ئېيتىدۇكى:
«سەن ،ئەي خۇداۋەندە ،قەدىمدىن يەرنىڭ ئۇلىنى قويغانسەن
ۋە ئاسمانالر سېنىڭ قوللىرىڭنىڭ ئەمىلىدۇر.
 11ئۇالر يوق بولىدۇ ئەمما سەن يوقالماي تۇرىسەن.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئېگىندەك كونارىپ كېتىدۇ،
 12بىر لىباستەك ئۇالرنى تېگىشتۈرىسەن ۋە ئۇالر يەڭگۈشلىنىدۇ.
ئەمما سەن ئەسال ئۆزگەرمەيسەن ۋە يىللىرىڭنىڭ تۈگىشى يوقتۇر».
 13ئەمما ئۇ:
«مەن دۈشمەنلىرىڭنى پۇتلىرىڭغا بىر قەدەمگاھ قىلغۇچە
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن»
دەپ پەرىشتىلەرنىڭ قايسىسىغا ئېيتتى؟
 14ئۇالرنىڭ ھەممىسى نىجاتقا ۋارىس بولىدىغانالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن خىزمەتكار
روھالر ئەمەسمۇ؟

2

ئەيسا مەسىھ پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىندى

 1شۇڭا ،لەيلەپ كەتمەسلىكىمىز ئۈچۈن ،ئاڭلىغىنىمىزغا دىققەت قىلىپ باقايلى 2 .چۈنكى
پەرىشتىلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتىلغان سۆز كۈچكە ئىگە بولغان بولسا ۋە ھەر
خىالپلىق ۋە ئىتائەتسىزلىك ئۆز ھەق جازىسىنى تاپقان بولسا 3 ،ئۇنداق ئۇلۇغ نىجاتنى
قوبۇل قىلمىساق ،قانداق قۇتۇالاليمىز؟ ئۇ نىجات ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن
جاكارلىنىپ ،ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغانالردىن بىزگە خەقلىقىنى تەستىق قىلىندى.
 4خۇدا ئۆزى ھەم ئۆز ئىرادىسىگە مۇۋاپىق ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەر ۋە باشقا-باشقا قۇدرەتلىك
ئەمەللەر ۋە مۇقەددەس روھ بەرگىنى بىلەن بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەرگەن 5 .چۈنكى بىز ئۇنىڭ
توغرىسىدا سۆزلىگەن باقىي ئالەمنى پەرىشتىلەرنىڭ ھۆكۈمى ئاستىدا قويمىدى 6 .ئەمما بىر
كىشى بىر يەردە گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتقانكى:
«ئادەم نېمىدۇركى ،سەن ئۇنى ياد قىلغايسەن
ۋە ئادەم ئوغلىكى ،سەن ئۇنى يوقلىغايسەن؟
 7ئازغىنا ۋاقىت ئۇنى پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىپ،
ئاندىن ئىززەت ۋە شان-شەرەپ بىلەن ئۇنى تاجالندۇرغانسەن
ۋە ئۇنى قوللىرىڭنىڭ ئىشلىرىغا سەلتەنەت قىلغىلى تۇرغۇزۇپ،
ھەممە نەرسىلەرنى ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ ئاستىغا قويغانسەن».

ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت

5

 8چۈنكى ھەممە نەرسىنى ئۇنىڭ قول ئاستىغا قويغاندا ،ئۇنىڭ قول ئاستىغا سالمىغان ھېچ
نەرسىنى قالدۇرمىغان .لېكىن تېخى ھەممە نەرسىنىڭ ئۇنىڭ قول ئاستىغا قويۇلغىنىنى
كۆرمىدۇق 9 .ئەمما خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى بىلەن ھەممە ئادەملەر ئۈچۈن ئۆلۈمنى
تېتىسۇن دەپ ،ئازغىنا ۋاقىت پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىنغان ئەيسانىڭ ئۆز ئۆلۈمىنىڭ
زەخمىتى جەھىتىدىن شان-شەرەپ ۋە ئىززەت بىلەن تاجالندۇرۇلغىنىنى كۆردۇق.
 10چۈنكى ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ئۈچۈن بولۇپ ،ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولغاننىڭ
ئۆزى توال ئوغۇلالرنى شان-شەرەپكە باشلىغىنىدا ،ئۇالرنىڭ نىجاتىنىڭ يول باشلىغۇچىسىنى
زەخمەتلەر بىلەن كامالەتكە يەتكۈزۈشنى مۇۋاپىق كۆردى 11 .چۈنكى پاك-مۇقەددەس قىلغۇچى
ئۆزى ۋە پاك-مۇقەددەس قىلىنغانالرنىڭ ھەممىسى بىر ئاتىدىندۇر .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى
بۇرادەر دېگىلى ئۇياتماي 12 ،ئېيتىدۇكى:
«ئىسمىڭنى بۇرادەرلىرىمگە بايان قىلىمەن،
جامائەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا ساڭا ھەمد ئېيتىمەن».
 13يەنە ئېيتىدۇكى:
«مەن ئۇنىڭغا تايىنىمەن».
ۋە يەنە:
«مانا مەن ۋە خۇدا ماڭا بەرگەن بالىالر»
دەپ ئېيتىدۇ.
 14بالىالر قاندىن ۋە جىسىمدىن ھەسسىدار بولغاچ ،ئۇ ھەم ئۇالردەك بۇنىڭدىن ھەسسىدار
بولدىكى ،ئۇ ئۆلۈمنىڭ ئۈستىگە قۇدرىتى بولغۇچىنى ،يەنى ئىبلىسنى ئۆز ئۆلۈمىنىڭ
ۋاسىتىسى بىلەن يوقىتىپ 15 ،ئۆلۈمنىڭ قورقۇنچىدىن پۈتۈن ئۆمرىدە قۇللۇققا گىرىپتار
بولغانالرنى ئازاد قىلغاي 16 .چۈنكى ئۇ دەرۋەقە پەرىشتىلەرگە خەيرخاھلىق قىلماي ،ئىبراھىم
نەسلىگە خەيرخاھلىق قىلىدۇ 17 .بۇ ۋەجىدىن ھەر جەھەتتىن بۇرادەرلەرگە ئوخشاش بولمىقى
كېرەك ئىدىكى ،ئۇ مەرھەمەتلىك بولۇپ ،قوۋمنىڭ گۇناھلىرىنى كاپارەت قىلماق ئۈچۈن
خۇداغا تەئەللۇق بولغان ئىشالردا ئىشەنچلىك بىر ئۇلۇغ كاھىن بولغاي 18 .چۈنكى ئۇ ئۆزى
سىناق قىلىنىپ ،زەخمەت تارتقىنى بىلەن سىناق قىلىنغانالرغا ياردەم بېرەلەيدۇ.

3

ئەيسا مەسىھ مۇسادىن ئۇلۇغ

 1ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي ساماۋى دەۋەتنىڭ شېرىكلىرى بولغان مۇقەددەس بۇرادەرلەر ،ئۆزىمىز
ئېتىراپ قىلغان روسۇل ۋە ئۇلۇغ كاھىن ،يەنى ئەيساغا قاراڭالر 2 .مۇسا ئۇنىڭ پۈتۈن
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ئۆيىدە سادىق بولغاندەك ،ئەيسا ئۆزىنى تەيىنلىگۈچىگە سادىق ئىدى 3 .چۈنكى ئۆينى
ياسىغۇچى ئۆيدىن ئىززەتلىكرەك بولغاندەك ،ئەيسا ئۆزى مۇسادىن قانچە چوڭراق شان-
شەرەپكە اليىقتۇر 4 .چۈنكى ھەر ئۆي بىركىمدىن ياسىلىدۇ ،لېكىن ھەممىسىنى ياسىغۇچى
خۇدادۇر 5 .مۇسا جاكاراليدىغان سۆزلەرگە گۇۋاھلىق بەرمەك ئۈچۈن ،ئۇنىڭ پۈتۈن ئۆيىدە
بىر خىزمەتكاردەك ئىشەنچلىك ئىدى 6 .لېكىن مەسىھ ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئۈستىدە ئوغۇلدەك
ئىشەنچلىك ئىدى .ئەگەر بىز ئۈمىدنىڭ خاتىرجەملىكىنى ۋە پەخرىنى ئاخىرغىچە مەھكەم
تۇتساق ،ئۇنىڭ ئۆيى بىز ئۆزىمىزدۇرمىز.

خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر
 7بۇ ۋەجىدىن مۇقەددەس روھ ئېيتىدۇكى:
«بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر،
 8ئۇالر چۆلدە غەزىپىمنى كەلتۈرۈپ سىناق كۈنىدە قىلغانلىرىدەك
كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر.
 9ئۇ يەردە ئاتا-بوۋىلىرىڭالر قىرىق يىل ئەمەللىرىمنى كۆرۈپ،
مېنى سىناق قىلىپ سىناتتى.
 10ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇ نەسىلدىن بىزار بولۇپ ئېيتتىم:
‹ ئۇالر ھەمىشە ئۆز كۆڭۈللىرى بىلەن ئېزىقىپ كېتىپ،
يوللىرىمنى بىلىپ يەتمىدى.
 11شۇنداقكى ،ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن›
دەپ ئاچچىقىمدا قەسەم قىلدىم».
 12ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي بۇرادەرلەر ،ئېھتىيات قىلىڭالركى ،ھېچبىرىڭالردا تىرىك خۇدادىن
ئېزىقىپ كېتىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان ۋە ئىمانسىز بىر كۆڭۈل تېپىلمىسۇن 13 .لېكىن
«بۈگۈن غەنىيمەت ئىكەن» دەپ ھەر كۈنى بىر-بىرىڭالرغا نەسىھەت قىلىڭالركى ،ھېچبىرىڭالر
گۇناھنىڭ ئالدىمىقى بىلەن قېتىپ قالمىسۇن 14 .چۈنكى دەسلەپتىكى ئېتىمادىمىزنى
ئاخىرغىچە مەھكەم تۇتساق ،مەسىھنىڭ شېرىكلىرى بولىمىز.
« 15بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر،
غەزىپىمنى كەلتۈرگەنلىرىدىكىدەك كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر»
دەپ ئېيتىلغىنىدا 16 ،ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ غەزىپىنى كەلتۈرگەنلەر كىملەر ئىدى؟ مۇسا
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بىلەن مىسىردىن چىققانالرنىڭ ھەممىسى ئەمەسمۇ؟  17ئۇ قىرىق يىل داۋامىدا كىملەردىن
بىزار بولدى؟ گۇناھ قىلغانالردىن ئەمەسمۇ؟ بۇالرنىڭ بەدەنلىرى چۆلدە چۈشۈپ قالدى.
« 18ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن» دەپ ،ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلغان كىشىلەر كىم
ئىدى؟ ئىتائەتسىزلىكلەر ئەمەسمۇ؟  19كۆرىمىزكى ،ئۇالر ئىمانسىزلىق ئۈچۈن كىرەلمىدى.

4

خۇدانىڭ ئارامگاھىغا كىرىش

 1ئۇنىڭ ئارامگاھىغا كىرىشكە بىر ۋەدە بار بولغاندىن كېيىن ،سىلەردىن ھېچكىم يولدا
ئارقىدا قالمىسۇن دەپ ،ئاگاھ بواليلى 2 .چۈنكى ئۇالرغا خۇش خەۋەر جاكارلىغاندەك،
بىزگە ھەم جاكارالندى .لېكىن ئاڭالنغان سۆز ئاڭلىغۇچىالردا ئىمان بىلەن بىرلەشمىگىنى
ئۈچۈن بۇالرغا مەنپەئەت يەتكۈزمىدى 3 .ئەمما بىز ئىشەنگەنلەر راھەتكە كىرىمىز چۈنكى:
«‹ ئۇالر مېنىڭ ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن› دەپ ،ئاچچىقىمدا قەسەم قىلدىم»
دەپ ئېيتىلغان .بىراق ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى تەييارالنغانىدى.
 4چۈنكى بىر يەردە يەتتىنچى كۈن توغرىسىدا شۇنداق ئېيتتىكى\:
«خۇدا يەتتىنچى كۈنى ئۆز ھەممە ئىشلىرىدىن راھەت قىلدى»
 5ۋە يەنە« :ئۇالر مېنىڭ ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن»
دەپ مۇندا ئېيتىلغان.
 6بەزىلەرنىڭ راھەتكە كىرمىكى تايىن بولغاچ ۋە ئىلگىرى قىچقىرىلغانالر ئىتائەتسىزلىكى
ئۈچۈن كىرمىگەچ 7 ،ئۇ ئۆزى يەنە بىر كۈن تايىن قىلىپ ،بىرمۇنچە ۋاقىتتىن كېيىن داۋۇدنىڭ
ۋاسىتىسى بىلەن بۈگۈن دەپ ،ئىلگىرى ئېيتىلغاندەك:
«بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر،
كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر»
دەپ ئېيتتى.
 8چۈنكى ئەگەر يەشۇئا ئۇالرنى ئارامگاھقا كىرگۈزگەن بولسا ئىدى ،خۇدا كېيىن كېلىدىغان
باشقا بىر كۈن توغرىسىدا سۆز قىلمايتتى 9 .ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدانىڭ قوۋمىنى بىر شابات
راھىتى كۈتۈپ تۇرىدۇ 10 .چۈنكى خۇدا ئۆز ئىشلىرىدىن راھەت قىلغاندەك ،ئۇنىڭ ئارامگاھىغا
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كىرگەن كىشى ئۆز ئىشلىرىدىن راھەت تاپقان بولىدۇ.
 11شۇڭا ،ھېچكىم ئۇالردەك چۈشۈپ ،ئىتائەتسىزلىككە ئىبرەت بولمىغاي دەپ ،ئۇ ئارامگاھقا
كىرىشكە تىرىشايلى 12 .چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى تىرىك ۋە كۈچلۈكتۇر ۋە ئىككى بىسلىق
قىلىچتىن ئىتتىكراق بولۇپ ،جاننى ۋە روھنى ۋە بېغىشالرنى ۋە يىلىكنى جۇدا قىلغۇچىلىك
ئۆتۈپ ،كۆڭۈلنىڭ پىكىر بىلەن نىيەتلىرىنى تەپتىش قىلىدۇ 13 .ئۇنىڭ ئالدىدا يوشۇرۇقلۇق
ھېچبىر مەخلۇق يوقتۇر ،بەلكى بىزدىن ھېساب ئالغۇچىنىڭ كۆزلىرىنىڭ ئالدىدا ھەر نەرسە
ئوچۇق ۋە ئاشكارىدۇر.

ئەيسا مەسىھ ئۇلۇغ كاھىنىمىزتۇر
 14ئاسمانالرغا چىققان ئەيسا ئىبن ئالال بىزنىڭ ئۇلۇغ كاھىنىمىز بولغاندىن كېيىن ،ئېتىراپ
قىلغان ئېتىقادىمىزنى مەھكەم تۇتايلى 15 .چوڭ زەئىپلىكلىرىمىزگە ھەمدەرد بواللمايدىغان
ئۇلۇغ كاھىنىمىز يوقتۇر ،بەلكى گۇناھ قىلماي ،بىزگە ئوخشاش ھەر ئىشتا سىناق قىلىنغان
بىر ئۇلۇغ كاھىنىمىز باردۇر 16 .ئۇنىڭ ئۈچۈن خاتىرجەملىك بىلەن مەرھەمەت تەختىنىڭ
ئالدىغا بارايلى .بۇنىڭ بىلەن مەرھەمەت قوبۇل قىلىپ ،الزىم ۋاقىتتا ياردەم ئېلىشىمىزغا
مېھىر-شەپقەت تاپقايمىز.

5

 1چۈنكى ئۇلۇغ كاھىن بولىدىغان ھەركىم ئادەملەردىن ئىلغىنىپ ،گۇناھالر ئۈچۈن
ھەدىيە بىلەن قۇربانلىقالر ئۆتكۈزگىلى ئادەملەرنىڭ ھەققىدە خۇدانىڭ ئالدىدا خىزمەت
قىلماق ئۈچۈن تۇرغۇزۇلىدۇ 2 .ئۆزى زەئىپلىككە گىرىپتار بولغاچ ئۇ جاھىلالرغا ۋە
ئېزىقىپ كەتكەنلەرگە سەۋر-تاقەت قىالاليدۇ 3 .شۇ ۋەجىدىن قوۋم ئۈچۈن گۇناھ قۇربانلىقى
ئۆتكۈزگەندەك ،ئۆزى ئۈچۈن ھەم ئۆتكۈزۈشى كېرەك.
5
 4ھارۇندەك خۇدادىن قىچقىرىلمىسا ،ھېچكىم ئۆزىگە بۇ مەرتىۋىنى ئالمايدۇ .شۇنداق مەسىھ
ھەم ئۇلۇغ كاھىن بولماق ئۈچۈن ئۆزىگە شان-شەرەپ بەرمىدى ،بەلكى ئۇنىڭغا« :سەن مېنىڭ
ئوغلۇمدۇرسەن ،بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ بولدۇم» دەپ ئېيتقۇچى ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەردى.
 6شۇنىڭدەك ئۇ« :سەن مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە بىر كاھىندۇرسەن» دەپ باشقا
بىر يەردە ئېيتقان.
 7ئۇ ئۆزى جىسمىنىڭ كۈنلىرىدە قاتتىق پەرياد ۋە كۆز ياشلىرى بىلەن ئۆزىنى ئۆلۈمدىن
قۇتقۇزااليدىغۇچىغا دۇئا ۋە تىلەكلەر كەلتۈرۈپ ،ئىخالسمەنلىكىدىن ئىجابەت قىلىندى 8 .ئۇ
ئۆزى ئوغۇل بولسىمۇ ،تارتقان زەخمەتلىرىدىن ئىتائەت ئۆگىنىپ 9 ،كامالەتكە يېتىپ،
ئۆزىگە ئىتائەت قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە ئەبەدىي نىجاتقا سەۋەب بولۇپ 10 ،خۇدا تەرىپىدىن
مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئۇلۇغ كاھىن دەپ ئاتالدى.
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خۇدادىن ئېزىقىپ كەتمەسلىككە ئاگاھالندۇرۇش

 11بۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتقىلى توال سۆزىمىز بار ،لېكىن قۇالقلىرىڭالر ئېغىرالشقىنى ئۈچۈن
شۇنى سۆز بىلەن روشەن قىلماق مۈشكۈلدۇر 12 .چۈنكى مۇئەللىم بولىدىغان ۋاقتىڭالر
كەلگىنى بىلەن ،خۇدانىڭ كاالمىنىڭ دەسلەپكى قائىدىلەرنى يېڭىدىن سىلەرگە ئۆگىتىلىش
الزىم بوالتتى ۋە قويۇق تائام كۆتۈرەلمەي ،سۈتكە موھتاج بولغانالردەك بولۇپ قالدىڭالر.
 13ئەمما سۈت ئىچىدىغان ھەركىم كىچىك باال بولغاچ ئادالەت سۆزىگە پىشقان ئەمەس.
 14لېكىن قويۇق تائام يېتىلگەنلەر ئۈچۈن ،يەنى ئادەت بىلەن ياخشىنى ۋە ياماننى ئايرىشقا
زېھىنلىرىنى كۆندۈرگەنلەر ئۈچۈندۇر.

6

 1ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ توغرىسىدىكى تەلىمنىڭ دەسلەپكى قائىدىلىرى بىلەن توختىماي،
كامالەتكە قاراپ يۈرەيلى .ئۆلۈك ئەمەللەردىن توۋا قىلىش ۋە خۇداغا ئىمان كەلتۈرۈش بىلەن،
 2ۋە چۆمۈلدۈرۈشنىڭ ۋە قول قويۇشنىڭ ۋە ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇشىنىڭ ۋە ئەبەدىي
ھۆكۈمنىڭ تەلىمى بىلەن يەنە ئۇل سالمايلى 3 .خۇدا ئىجازەت بەرسە ،شۇنى قىاليلى.
 4چۈنكى بىر ۋاقىت يورۇتۇلۇپ ،ساماۋى ھەدىيەنى تېتىپ مۇقەددەس روھقا ھەسسىدار بولۇپ،
 5خۇدانىڭ مۇقەددەس سۆزىنى ۋە كېلىدىغان ئالەمنىڭ قۇدرەتلىرىنى تېتىغانالر  6تايىپ كېتىپ
چۈشسە ،ئۇالرنى يەنە توۋا چىلدۇرۇش مۈمكىن بولمايدۇ .چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ ئوغلىنى ئۆزىگە
يېڭىدىن كرېستكە تارتىپ ،ئۇنى رەسۋا قىلغان بولىدۇ 7 .مانا پات-پات ئۆز ئۈستىگە ياغقان
يامغۇرنى ئىچكەن زېمىن ئۆزىنى تېرىغانالر ئۈچۈن مەنپەئەتلىك گىياھ ھوسۇلغا كەلتۈرىدۇ.
ئۇنداق بىر زېمىن خۇدادىن بەرىكەت تاپىدۇ 8 .لېكىن تىكەن بىلەن يانتاقالر ئۈندۈرسە ،ئۇ ئۆزى
پايدىسىز بولۇپ ،لەنەتكە يېقىن كەلگەن بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئاخىرى كۆيدۈرۈلۈش بولىدۇ.
 9لېكىن ،ئەي ئامراقالر ،شۇنداق سۆز قىلساق ھەم ،سىلەردە ياخشىراق ۋە نىجاتقا تەئەللۇق
ئىشالر بار دەپ خاتىرجەمدۇرمىز 10 .چۈنكى خۇدا سىلەرنىڭ مۇقەددەسلەرگە خىزمەت
قىلغىنىڭالر ۋە ھازىرمۇ خىزمەت قىلىپ تۇرغىنىڭالر بىلەن ئۇنىڭ ئىسمىغا كۆرسەتكەن
مۇھەببىتىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالرنى ئۇنتۇغىدەك ئادالەتسىز ئەمەس 11 .ئەمما خااليمىزكى،
سىلەردىن ھەربىرى ئۈمىدنىڭ كامىل خاتىرجەملىكى ئۈچۈن ئاخىرغىچە شۇنداق ئىجتىھات
كۆرسەتكەي 12 .شۇنداق قىلىپ ،سۇس بولماي ،ئىمان ۋە سەۋر بىلەن ۋەدىلەرگە ۋارىس
بولغانالرغا ئەگەشكەيسىلەر.
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خۇدانىڭ ۋەدىسى جەزمەن ئەمەلگە ئاشىدۇ
 13چۈنكى خۇدا ئىبراھىمغا ۋەدىنى بەرگەندە ،ئۈستىدە قەسەم قىلغىلى ئۆزىدىن ئۇلۇغراق
ھېچكىم تېپىلمىغاچ ،ئۆزى بىلەن قەسەم قىلىپ« 14 :بەرھەق ،سېنى توال بەرىكەتلەيمەن،
چوقۇم سېنى ئاۋۇتىمەن» دەپ ئېيتتى  15ۋە ئۇ بۇ ۋەجى بىلەن سەۋر ۋە تاقەت قىلىپ ۋەدىنى
تاپتى 16 .چۈنكى ئادەملەر ئۆزىدىن ئۇلۇغراق بولغۇچى بىلەن قەسەم قىلىدۇ ۋە قەسەمنىڭ
ئىسپاتى بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممە ئۇرۇش-جېدەللىرى تۈگىتىلىدۇ 17 .شۇنىڭدەك خۇدا ئۆزى
ۋەدىنىڭ ۋارىسلىرىغا ئۆز مەسلىھەتىنىڭ ئۆزگەرمەسلىكىنى تېخى ئوشۇقراق ئاشكارا قىلىشنى
خاالپ ،قەسەمنى ئوتتۇرىغا سالدى 18 .شۇڭا ،خۇدا يالغان ئېيتالمىغىنى ئۈچۈن ئۆزگەرمەيدىغان
شۇ ئىككى ئىش بىلەن ،ئۇنى پاناھ قىلغان بىزلەر ئالدىمىزدىكى ئۈمىدنى مەھكەم تۇتۇش
ئۈچۈن چوڭ ئىلھام تاپقايمىز 19 .شۇ ئۈمىد جېنىمىزنىڭ چىڭ ۋە مۇستەھكەم لەڭگىرى بولۇپ،
مۇقەددەسنىڭ پەردىسىدىن ئۆتۈپ ،ئىچكى جايغا يېتىشىدۇ 20 .ئۇ يەرگە ئەيسا بىز ئۈچۈن
باشلىغۇچىمىزدەك كىرىپ ،مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە ئۇلۇغ كاھىن بولدى.

7

مەلكىسادىق پادىشاھ ۋە كاھىندۇر

 1چۈنكى شۇ مەلكىسادىق ئۆزى سالىمنىڭ پادىشاھى بولۇپ .خۇدا مۇتەئالنىڭ كاھىنى
ئىدى .ئىبراھىم پادىشاھالرنى ئۇرۇپ يانغىنىدا شۇ ئۆزى ئۇنىڭغا ئۇچراپ ،ئۇنى
مۇبارەكلىدى 2 .ۋە ئىبراھىم ھەر نەرسىدىن ئۇنىڭغا ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئايرىپ بەردى.
ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ مەنىسى ھەم ئادالەتنىڭ پادىشاھى ۋە ھەم سالىمنىڭ پادىشاھى ،يەنى
ئامانلىقنىڭ پادىشاھى بولىدۇ 3 .ئۇ ئاتىسىز ،ئانىسىز ۋە نەسەبنامىسىز بولۇپ ،كۈنلىرىنىڭ
ئىپتىداسى ۋە ئۆمرىنىڭ ئاخىرى يوق ،بەلكى ئىبن ئالالغا ئوخشاش قىلىنىپ ،ھەمىشە
كاھىن بولۇپ قالىدۇ.
 4مانا ئۇ ئۇنداق ئۇلۇغ ئادەم ئىكەنكى ،ئاتا-بوۋىالرنىڭ چوڭى ئىبراھىم ئۆزى ئولجىنىڭ
ياخشىسىدىن ئۇنىڭغا ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئايرىپ بەردى 5 .ئەمدى بەنى-الۋىيدىن كاھىنلىق
مەرتىۋىسىنى تاپقانالر ئۆزىگە بېرىلگەن ئەمرگە قاراپ تەۋرات كانۇنىغا مۇۋاپىق قوۋمدىن ،يەنى
ئىبراھىمنىڭ پۇشتىدىن چىققان ئۆز بۇرادەرلىرىدىن ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ 6 .لېكىن
بۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن بولماي ،ئىبراھىمدىن ،يەنى ۋەدىلەرنى تاپقان كىشىدىن
ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئېلىپ ،ئۇنى مۇبارەكلىدى 7 .ئەمما شەكسىز شۇنداق ئىكەنكى،
كىچىكى چوڭدىن مۇبارەكلىنىدۇ 8 .مۇندا ئۆلىدىغان ئادەملەر ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ،
لېكىن ئاندا« :ئۇ تىرىك ئىكەن» دەپ گۇۋاھلىق تاپقان كىشى ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ.
 9ھەتتا ،ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدىغان الۋىي ئۆزى ئىبراھىمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئوندىن
بىر ئۈلۈشنى بەردى دېسەم بولىدۇ 10 .چۈنكى مەلكىسادىق ئىبراھىمغا ئۇچرىغاندا الۋىي
تېخى ئۆز ئاتا-بوۋىسىنىڭ پۇشتىدا ئىدى.
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ئەيسا مەسىھ مەلكىسادىق تەرىقىسىدە كاھىندۇر

 11ئەگەر ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قوۋمغا تەۋرات قانۇنى چۈشۈرۈلگەن الۋىيلىق كاھىنلىقى
بىلەن كامالەت ئېپىلسا ئىدى ،ھارۇننىڭ تەرىقىسىدە ئاتالماي ،مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە
ئاتالغان باشقا بىر كاھىننىڭ قوپۇرۇلۇشىغا نېمە ھاجەت بوالتتى؟  12ئەمما كاھىنلىق
يۆتكەلسە ،قانۇننىڭ يۆتكەلمىكى ھەم الزىم كېلىدۇ 13 .چۈنكى بۇ ئېيتىلىۋاتقان سۆزلەر
قارىتىلغان زات ،ھېچكىم قۇربانگاھنىڭ ئالدىدا خىزمەت قىلمىغان باشقا بىر قەبىلىدىن
ئىدى 14 .مانا خۇداۋەندىمىزنىڭ يەھۇدا قەبىلىسىدىن چىققىنى ئاشكارىدۇر ۋە شۇ قەبىلىنىڭ
ھەققىدە مۇسا كاھىنالر توغرىسىدا ھېچ سۆز قىلمىغاندۇر.
 15مەلكىسادىقنىڭ ئوخشاشلىقىدا باشقا بىر كاھىن قوپۇرۇلغاندىن كېيىن مەزكۇر ئىش
تېخىمۇ ئاشكارا بولىدۇ 16 .چۈنكى ئۇ ئۆزى بىر جىسمانىي بۇيرۇقنىڭ تۈزۈمىگە مۇۋاپىق
ئەمەس ،بەلكى زايە بولمايدىغان تىرىكلىكنىڭ قۇۋۋىتى بىلەن كاھىن بولدى 17 .مانا ئۇنىڭ
توغرىسىدىن« :سەن مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە كاھىندۇرسەن» دەپ گۇۋاھلىق
بېرىلگەن.
 18ئەمدى ئىلگىرىكى بىر ئەمر ئۆزى زەئىپ ۋە پايدىسىز بولغىنى ئۈچۈن بىكار قىلىنىدۇ.
 19چۈنكى تەۋرات قانۇنى ھېچ نەرسىنى كامالەتكە يەتكۈزەلمىدى ،بەلكى ئۇنىڭ ئورنىغا بىزنى
خۇداغا يېقىن كەلتۈرىدىغان ياخشىراق بىر ئۈمىد بېرىلدى 20 .شۇنداق ئىكەنكى بۇ ئىش
قەسەمسىز بولمىدى ،ئەمما بۇالر قەسەمسىز كاھىن بولدى 21 .لېكىن شۇ ئۆزى قەسەم بىلەن
كاھىن بولدى .ئۇنىڭ توغرىسىدا «خۇداۋەندە ‹ :سەن ئەبەدكىچە كاھىندۇرسەن› دەپ قەسەم
قىلىپ ،پۇشايمان بولمايدۇ» دېگۈچىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن كاھىن بولدى 22 .دېمەك ،ئەيسا
شۇنچە ئەۋزەلرەك بىر ئەھدىنىڭ كېپىلى بولدى.
 23بۇ كاھىنالر خىزمىتىدە قېلىشىدىن ئۆلۈم بىلەن توسۇلغىنى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ تولىراق
بولمىقى كېرەك ئىدى 24 .لېكىن شۇ ئۆزى ئەبەدكىچە قالىدىغىنى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ زايە
بولمايدىغان بىر كاھىنلىقى بار 25 .بۇ ۋەجىدىن ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خۇدانىڭ ئالدىغا
كەلگەنلەرگە شاپائەت قىلماق ئۈچۈن ،ئۇ ھەمىشە تىرىك تۇرۇپ ،ئۇالرنى تامامەن قۇتقۇزغىلى
قادىردۇر 26 .چۈنكى شۇنداق بىر كاھىن ،يەنى مۇقەددەس ،گۇناھسىز ،داغسىز بولۇپ،
گۇناھكارالردىن ئايرىلىپ ،ئاسمانالردىن ئېگىزلەنگەن بىر ئۇلۇغ كاھىن بىزگە الزىمدۇر.
 27باشقا ئۇلۇغ كاھىنالرغا الزىم بولغاندەك بۇ ئۇلۇغ كاھىنغا كۈندە ئاۋۋال ئۆز گۇناھلىرى
ئۈچۈن ،ئاندىن قوۋمنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن قۇربانلىق ئۆتكۈزگىلى الزىم كەلمەيدۇ .چۈنكى
ئۆزىنى قۇربان قىلغىنىدا بۇنى بىر مەرتىۋىدە قىلدى 28 .تەۋرات قانۇنى ئۆزى زەئىپلىكى بار
ئادەملەرنى ئۇلۇغ كاھىنلىققا تەيىنلەيدۇ ،لېكىن تەۋرات قانۇنىدىن كېيىن كەلگەن قەسەمنىڭ
سۆزى ئەبەدكىچە كامىل بولغان ئوغۇلنى تەيىنلىدى.

ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت

8

12

ئەيسا مەسىھ يېڭى ئەھدىنىڭ ئۇلۇغ كاھىنىدۇر

 1ئەمما ئېيتقانلىرىمىزنىڭ خۇالسىسى شۇكى ،ئاسمانالردىكى ئەزىم بولغاننىڭ تەختىنىڭ
ئوڭ يېنىدا ئولتۇراقلىق بىر ئۇلۇغ كاھىنىمىز باردۇر 2 .ئۇ ئۆزى مۇقەددەس جايدا ،يەنى
ئادەم ئەمەس ،بەلكى خۇداۋەندە ئۆزى ياشىغان ماكاندا خىزمەت قىلىپ تۇرىدۇ.
 3چۈنكى ھەر ئۇلۇغ كاھىن ھەدىيەلەر ۋە قۇربانلىقالر كەلتۈرگىلى تەيىنلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئۈچۈن
بۇ ئۆزىنىڭ بىر نېمە كەلتۈرمىكى ھەم كېرەك ئىدى 4 .ئەگەر دۇنيادا بولسا ئىدى ،ئۇ ئۆزى
كاھىن بولمايتتى .چۈنكى ئاندا تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق ھەدىيەلەر كەلتۈرىدىغان باشقىالر
باردۇر 5 .ئۇالر ساماۋى ماكاننىڭ سۈرىتى ۋە سايىسى بولغان مۇقەددەس جايىدا خىزمەت قىلىپ
تۇرىدۇ .چۈنكى مۇسا شاھادەت چېدىرىنى ياسىغىلى تۇرغىنىدا ،ئۇنىڭغا ۋەھىي كەلدىكى:
«ئاگاھ بولغىنكى ،ھەممىسىنى تاغدا ساڭا كۆرسىتىلگەن نەمۇنىگە ئوخشاش قىلغايسەن»
دېدى.
 6لېكىن بۇ ئۆزى ئەۋزەلرەك ۋەدىلەرگە ئاساسلىنىپ ،مەھكەمرەك بىر ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسى
بولغاچ ئەۋزەلرەك بىر خىزمەت تاپتى 7 .چۈنكى ئاۋۋالقى ئەھدە ئەيىبسىز بولسا ئىدى ،يەنە
بىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش الزىم كەلمەيتتى 8 .ئۇ ئۇالرنى ئەيىبلەپ ،ئېيتىدۇكى ‹« :مەن بەيت-
ئىسرائىل ۋە بەيت-يەھۇدا بىلەن يېڭى بىر ئەھدە قىلىدىغان كۈنلەر كېلىدۇ› دەپ خۇداۋەندە
ئېيتىدۇ.
 ‹ 9بۇ ئەھدە مەن ئاتا-بوۋىلىرىنى مىسىر يۇرتىدىن چىقارماق ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قولىدىن
تۇتقان كۈندە ئۇالر بىلەن قىلغان ئەھدەمدەك ئەمەس ،چۈنكى ئۇ ئەھدەمدە ئۇالر چىڭ تۇرۇپ
قالمىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىلەن ئىشىم بولمىدى› دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.
 10مانا خۇداۋەندە ئېيتىدۇكى ‹ :مەن كېلىدىغان كۈنلەردە بەيت-ئىسرائىل بىلەن قىلىدىغان
ئەھدەم شۇدۇركى ،ئەمرلىرىمنى زېھىنلىرىگە قويۇپ ،كۆڭۈللىرىگە پۈتىمەن ۋە مەن ئۇالرنىڭ
تەڭرىسى بولىمەن ۋە ئۇالر مېنىڭ قوۋمىم بولىدۇ.
 11ۋە ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ئۆز ھەقەمسايىسىگە ۋە ھېچبىرى ئۆز بۇرادىرىگە ئۆگىتىپ:
«خۇداۋەندىنى تونۇغىن» دەپ ئېيتمايدۇ ،بەلكى كىچىكىدىن تارتىپ چوڭلىرىغىچە ھەممىسى
مېنى تونۇيدۇ.
 12چۈنكى مەرھەمىتىم بىلەن ھەقسىزلىقلىرىنى كەچۈرۈپ ،گۇناھلىرىنى يەنە ياد قىلمايمەن».
 13يېڭى ئەھدە دېگىنى بىلەن ئاۋۋالقىسىنى كونا قىلدى .لېكىن كونا بولۇپ ياشانغاننىڭ
يوقىلىشى يېقىندۇر.
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ئاۋۋالقى ئەھدىنىڭ مۇقەددەس چېدىرىدىكى ئىبادەت

 1ئەمما ئاۋۋالقى ئەھدىنىڭ ئىبادەت قائىدىلىرى ۋە دۇنياۋى مۇقەددەس چېدىرى بار ئىدى.
 2چۈنكى شاھادەت چېدىرىنىڭ بىر ئالدى خانىسى بار ئىدى .ئۇنىڭدا شامدان ۋە جوزا
بىلەن تەقدىم نانلىرى بار ئىدى .بۇ ئۆي مۇقەددەس خانا دەپ ئاتالدى 3 .لېكىن ئىككىنچى
پەردىنىڭ كەينىدە ھەممىدىن مۇقەددەس خانا دېگەن بىر ئۆي بار ئىدى 4 .ئۇنىڭدا ئالتۇن
بىلەن قاپالنغان ئىسرىق قۇربانگاھى ۋە ھەر تەرىپى ئالتۇن بىلەن قاپالنغان ئەھدە ساندۇقى
بار ئىدى .ئۇنىڭ ئىچىدە ماننا بار بىر ئالتۇن كوزا ۋە ھارۇننىڭ كۆكلىگەن ھاسىسى ۋە
ئەھدىنىڭ تاختىلىرى بار ئىدى  5ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدە مەرھەمەت تەختىنى سايىالندۇرۇپ تۇرغان
شەرەپلىك كېرۇبالر بار ئىدى .بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەربىرى توغرىسىدىن سۆزلىگىلى ئەمدى
پۇرسەت بولمايدۇ 6 .بۇ نەرسىلەر شۇ تەرىقىدە تەرتىپ قىلىنغانىدى .كاھىنالر كۈندە ئالدى
خانىغا كىرىپ ئىبادەت خىزمىتىنى قىلىدۇ 7 .ئىچكىركى خانىغا يالغۇز ئۇلۇغ كاھىن يىلدا
بىر مەرتىۋە كىرىدۇ .ئەمما قان ئېلىپ كەلمەي كىرمەيدۇ .ئۇ قاننى ئۆزى ئۈچۈن ۋە قوۋمنىڭ
سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى ئۈچۈن تەقدىم قىلىدۇ 8 .بۇنىڭ بىلەن مۇقەددەس
روھ مەلۇم قىلغانكى ،ئالدى خانا بار ۋاقىتتا ھەممىدىن مۇقەددەس خانىغا بارىدىغان يول تېخى
ئاشكارا بولمىغان 9 .شۇ ئۆزى ھازىرقى ۋاقىتنىڭ مىسالىدۇر ۋە شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئىبادەت
خىزمىتى قىلغۇچىنى ۋىجدان جەھىتىدىن كامىل قىاللمايدىغان ھەدىيەلەر ۋە قۇربانلىقالر
تەقدىم قىلىنىدۇ 10 .ۋە قۇربانلىق بۇيرۇقلىرى ئۆزى ،يېيىش ۋە ئىچىشنىڭ ۋە باشقا-باشقا
يۇيۇلماقلىقنىڭ قائىدىلىرىدەك ،ھەممە ئىشالرنىڭ تۈزىتىلىدىغان ۋاقتىغىچە توختىتىلغان
خاس جىسمانىي پەرزلەر بولىدۇ.

يېڭى ئەھدە دەۋرىدىكى ئىبادەت
 11ئەمما كېلىدىغان نېمەتلەرنىڭ ئۇلۇغ كاھىنى مەسىھ كېلىپ ،قول بىلەن ياسالمىغان
ماكاندىن ،يەنى بۇ مەۋجۇداتتىن بولمىغان چوڭراق ۋە كامىلراق ماكاندىن ئۆتۈپ،
 12تېكىلەرنىڭ ۋە تورپاقالرنىڭ قېنى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۆز قېنى بىلەن خاس بىر مەرتىۋە
ھەممىدىن مۇقەددەس جايغا كىرىپ ،ئەبەدىي بىر نىجات تاپتۇردى.
 13چۈنكى ئەگەر تېكىلەرنىڭ ۋە بۇقىالرنىڭ قېنى ۋە كۆيدۈرۈلگەن كالىنىڭ كۈلى ناپاك
بولغانالرغا چېچىلىپ ئۇالرنى جىسىمچە پاك قىلسا 14 ،قانچە ئوشۇقراق ئەزەلىي روھ بىلەن
ئۆزىنى خۇداغا بىر ئەيىبسىز قۇربانلىقتەك تەقدىم قىلغان مەسىھنىڭ قېنى ،تىرىك خۇداغا
ئىبادەت قىلمىقىمىز ئۈچۈن ،بىزنىڭ ۋىجدانلىرىمىزنى ئۆلۈك ئەمەللەردىن پاكىز قىلىدۇ.
 15شۇ ۋەجىدىن ئۇ ئۆزى يېڭى ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسىدۇر .ئۇ ئارقىلىق ئۆلۈمىنىڭ ۋاسىتىسى
بىلەن ئىلگىرىكى ئەھدىدىكى خىالپلىقالر كاپارەت قىلىنغاندىن كېيىن ،قىچقىرىلغانالر ئەبەدىي
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مىراسنىڭ ۋەدىسىنى تاپقاي.
 16چۈنكى قايدا بىر ۋەسىيەت بولسا ،ۋەسىيەتنى قالدۇرغۇچىنىڭ ئۆلۈمى ئوتتۇرىغا كىرمىكى
الزىمدۇر 17 .چۈنكى ۋەسىيەت ئۆلۈم بىلەن كۈچكە ئىگە بولىدۇ .لېكىن ۋەسىيەتنى قالدۇرغۇچى
تىرىك ئىكەندە ،ۋەسىيەتنىڭ ھېچقانداق كۈچى بولمايدۇ 18 .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلگىرىكى
ئەھدە قانسىز كۈچكە ئىگە بولمىدى 19 .چۈنكى مۇسا تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق ھەربىر ئەمر
قوۋمغا ئېيتقاندىن كېيىن ،ئۇ تورپاقالرنىڭ ۋە تېكىلەرنىڭ قېنىنى ۋە سۇ بىلەن قىزىل يۇڭ
ۋە زۇپا ئېلىپ ،كىتابنىڭ ئۆزىگە ۋە قوۋمنىڭ ھەممىسىگە چېچىپ« 20 :خۇدا سىلەرگە ئەمر
قىلغان ئەھدىنىڭ قېنى بۇدۇر» دەپ ئېيتتى 21 .ئۇ شاھادەت چېدىرىغا ۋە ھەممە ئىبادەت
قاچىلىرىغا قاننى ھەم شۇنداق چاچتى 22 .چۈنكى تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق ئاز قالسا ،ھەممە
نەرسە دېگۈدەك قان بىلەن پاك قىلىنىدۇ ۋە قان تۆكۈلمەي ،مەغپىرەت بېرىلمەيدۇ.
 23مانا ئاسمانالردىكى نەرسىلەرنىڭ مىساللىرى شۇنداق نەرسىلەر بىلەن پاك قىلىنمىقى
الزىم ئىدى .لېكىن ساماۋى نەرسىلەرنىڭ ئۆزى بۇالردىن ئەۋزەلرەك قۇربانلىق بىلەن پاك
قىلىنمىقى الزىم ئىدى 24 .چۈنكى مەسىھ قول بىلەن ياسىلىپ ھەقىقىي ماكاننىڭ مىسالى
بولغان مۇقەددەس جايغا كىرمەي ،بەلكى بىز ئۈچۈن خۇدانىڭ يۈزى ئالدىدا ھازىر بولماق
ئۈچۈن ئەسلى ئاسمانغا كىردى 25 .ئەمما بۇ ئۆزى ئۇلۇغ كاھىن يىلدا باشقىنىڭ قېنى بىلەن
مۇقەددەس جايغا كىرگەندەك ئۆزىنى توال مەرتىۋە قۇربان قىلمىدى 26 .ئۇنداق بولمىسا،
دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى توال مەرتىۋە زەخمەت تارتمىقى الزىم كېلەتتى .لېكىن
ئەمدى ئۆزىنى قۇربانلىق قىلغىنى بىلەن گۇناھنى ئىناۋەتسىز قىلماق ئۈچۈن دەۋرلەرنىڭ
ئاخىرىدا بىر مەرتىۋە ئاشكارا بولدى.
 27ئادەملەرگە بىر ۋاقىت ئۆلمەك ۋە ئاندىن ھۆكۈم قىلىنماق توختىتىلغاندەك 28 ،شۇنداق
ھەم مەسىھ تولىالرنىڭ گۇناھلىرىنى كۆتۈرمەك ئۈچۈن بىر مەرتىۋە قۇربانلىق قىلىنىپ،
ئىككىنچى مەرتىۋە ئۆزىگە مۇنتەزىر بولغانالرنىڭ نىجاتى ئۈچۈن گۇناھسىز ئاشكارا بولىدۇ.
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 1چۈنكى تەۋرات قانۇنى ئۇنىڭ ئۆزىدە يالغۇز كېلىدىغان نېمەتلەرنىڭ سايىسى
بولغاچ ،نەرسىلەرنىڭ ئەسلى سۈرىتىنى كۆرسەتمەيدۇ .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئۆزى ھەر
يىل ھەمىشە تەقدىم قىلىنغان قۇربانلىقلىرى بىلەن قۇربانلىق ئۆتكۈزگۈچىلەرنى كامىل
قىاللمايدۇ 2 .شۇنداق بولمىسا ،ئىبادەت خىزمىتى قىلغۇچىالر بىر مەرتىۋە پاكىز قىلىنىپ،
گۇناھ ئۈچۈن ۋىجدانلىرى ئۇرمىغاندىن كېيىن قۇربانلىق ئۆتكۈزمەكتىن ئۆزىنى يىغمامتى؟
 3لېكىن قۇربانلىق قىلىشى بىلەن ھەر يىلى گۇناھالر يەنە خاتىرىگە كەلتۈرۈلىدۇ 4 .چۈنكى
بۇقىالرنىڭ ۋە ئۆچكىلەرنىڭ قېنى بىلەن گۇناھالرنىڭ كۆتۈرۈلمىكى مۈمكىن ئەمەس.

15

ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت

 5ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ بۇ دۇنياغا كەلگىنىدە ئېيتتىكى« :قۇربانلىق ۋە ھەدىيە تەلەپ
قىلمىدىڭ ،لېكىن ماڭا بىر بەدەن تەييار قىلدىڭ.
7
 6كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق ۋە گۇناھ قۇربانلىقى بىلەن رىزايىڭ يوق ئىدى .ئۇ ۋاقىت مەن
ئېيتتىم :مانا مەن كېلىمەن .ئورام يازمىدا مەن توغرۇلۇق پۈتۈلگەندۇر .ئەي خۇدا ،سېنىڭ
ئىرادەڭنى قىلغىلى كېلىمەن» دېدى.
 8ئاۋۋال ئۇ ئۆزى« :قۇربانلىق بىلەن ھەدىيەلەر ۋە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بىلەن گۇناھ
قۇربانلىقى تەلەپ قىلمىدىڭ ۋە شۇنداقالر بىلەن رىزايىڭ يوقتۇر» دېسىمۇ ،بۇالر تەۋرات قانۇنىغا
مۇۋاپىق تەقدىم قىلىنىدۇ 9 .ئاندىن كېيىن« :مانا ،ئەي خۇدا ،سېنىڭ ئىرادەڭنى قىلغىلى
كېلىمەن» دەپ ئېيتىپ ،ئاۋۋالقىسىنى يۆتكەپ ،ئىككىنچىسىنى كۈچكە ئىگە قىلىدۇ 10 .شۇ
ئىرادىسىگە مۇۋاپىق بىز ئۆزىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ بەدىنىنىڭ بىر مەرتىۋە قۇربان قىلىنغىنى
بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلىندۇق.
 11ھەر كاھىن كۈندە ئىبادەت خىزمىتىنى قىلىپ ،گۇناھالرنى كۆتۈرەلمەيدىغان ئوخشاش
قۇربانلىقالرنى پات-پات ئۆتكۈزۈپ تۇرىدۇ 12 .لېكىن مەسىھ گۇناھالر ئۈچۈن بىر قۇربانلىق
ئۆتكۈزگەندىن كېيىن ،ئەبەدكىچە خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ 13 ،دۈشمەنلىرى پۇتلىرىنىڭ
تېگىگە قويۇلۇپ بولغۇچە مۇنتەزىر تۇرىدۇ 14 .چۈنكى ئۇ بۇ قۇربانلىق بىلەن پاك-مۇقەددەس
بولىدىغانالرنى ئەبەدكىچە كامىل قىلدى.
16
 15ئەمما مۇقەددەس روھ ئۆزى بۇنىڭ توغرىسىدىن بىزگە گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتتىكى« :شۇ
كۈنلەردىن كېيىن ئۇالر بىلەن قىلىدىغان ئەھدەم شۇدۇركى ،ئەمرلىرىمنى كۆڭۈللىرىگە
قويۇپ ،زېھىنلىرىگە پۈتىمەن
 17ۋە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئىسيانلىرىنى يەنە ياد قىلمايمەن» دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.
 18ئەمدى نە يەردە بۇالرنىڭ ئەپۇسى بولسا ،شۇ يەردە گۇناھ ئۈچۈن قۇربانلىق كەلتۈرۈش
يوقتۇر.

ئىماندا چىڭ تۇرۇش
 19ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي بۇرادەرلەر ،ئەيسانىڭ قېنى بىلەن ھەممىدىن مۇقەددەس جايغا كىرىشكە
جۈرئىتىمىز باردۇر 20 .ئۇ ئۆزى پەردىدىن ،يەنى ئۆز جىسمىدىن بىزگە بىر يېڭى ۋە تىرىك
يول ئېچىپ بەردى 21 .خۇدانىڭ بەيتى ئۈستىدە بىر ئۇلۇغ كاھىنىمىز بار بولغاندىن كېيىن،
 22كۆڭۈللىرىمىز يامان ۋىجداندىن پاك قىلىنىپ ،بەدەنلىرىمىز ساپ سۇ بىلەن يۇيۇلغاچ ،سادىق
كۆڭۈل بىلەن ئىماننىڭ خاتىرجەملىكىدە ئالدىغا بېرىپ 23 ،ئېتىراپ قىلغان ئۈمىدىمىزنى
ئىككىلەنمەي مەھكەم تۇتايلى ،چۈنكى ۋەدە قىلغۇچى ئىشەنچلىكتۇر 24 .سەگەك بولۇپ ،بىر-
بىرىمىزنى مۇھەببەتكە ۋە ياخشى ئەمەللەرگە رىغبەتلەندۈرگىلى تىرىشايلى 25 .بەزىلەرنىڭ
ئادىتى بولغاندەك ئۆز جامائەتىمىزدە جەم بولمىقىمىزنى تاشلىماي ،ئۇ كۈننىڭ يېقىنالشقىنىنى
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كۆرۈپ ،بىر-بىرىمىزگە نەسىھەت بېرەيلى.
 26چۈنكى ئەگەر بىز ھەقىقەتنىڭ مەرىپىتىنى تاپقاندىن كېيىن ،ئىختىيار بىلەن گۇناھ
قىلساق ،گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن يەنە بىزگە قۇربانلىق يوقتۇر 27 .بەلكى زىت تۇرغۇچىالرنى
يوقىتىدىغان ئوت چوغىغا ۋە ھۆكۈمگە دەھشەتلىك ئىنتىزارىمىز قالىدۇ 28 .مۇسانىڭ
تەۋرات قانۇنى رەت قىلغان كىشى ئىككى ياكى ئۈچ شاھىتنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن رەھىمسىز
ئۆلتۈرۈلىدۇ 29 .ئۇنداق بولسا ،ئىبن ئالالنى ئاياغ ئاستىغا دەسسەپ ،ئەھدە قېنىنى ،يەنى
ئۇنىڭ ئۆزىنى پاك-مۇقەددەس قىلغان قاننى ناپاك ساناپ ،مېھىر-شەپقەتلىك روھنى دەشنەم
قىلغان كىشى قانچە ئېغىرراق جازاغا اليىق بولىدۇ دەپ خىيال قىلمامسىلەر؟  30چۈنكى:
«ئىنتىقام مېنىڭكىدۇر ،جازانى مەن ئۆزۈم بېرىمەن» ۋە يەنە« :خۇداۋەندە ئۆز قوۋمىنى ھۆكۈم
قىلىدۇ» دەپ ئېيتقۇچىنى بىلىمىز 31 .تىرىك خۇدانىڭ قولىغا چۈشمەك دەھشەتلىكتۇر.
 32ئاۋۋالقى كۈنلەرنى ،يەنى سىلەرگە نۇر كەلگەندىن كېيىن توال زەخمەتلەرنىڭ جېڭىگە
چىدىغان ۋاقتىڭالرنى ياد قىلىڭالر 33 .ئۇ ۋاقىت ئۆزۈڭالر بىر تەرەپتىن ھاقارەت ۋە زەخمەت
تارتىش بىلەن ئادەملەرگە تاماشا بولدۇڭالر ،يەنە بىر تەرەپتىن شۇنداق ئەھۋالدا تۇرغانالرغا
شېرىك بولدۇڭالر 34 .چۈنكى سوالقلىق بولغانالر بىلەن ھەمدەرد بولۇپ ،ئەۋزەلرەك ۋە باقىي
قالىدىغان دۆلىتىڭالرنىڭ بار بولغىنىنى بىلىپ ،ئۆز ماللىرىڭالرنىڭ بۇالنماقلىقىغا خۇشلۇق
بىلەن تەن بەردىڭالر.
36
 35ئۇنىڭ ئۈچۈن چوڭ ئىنئامى بار جۈرئىتىڭالرنى تاشلىماڭالر .چۈنكى خۇدانىڭ ئىرادىسىنى
قىلىپ ،ۋەدىنى تاپماق ئۈچۈن سەۋرگە موھتاجدۇرسىلەر« 37 .پەقەت ئازغىنە ۋاقىتتىن كېيىن
ئۇ كېلىدىغان ئۆزى كېلىدۇ ۋە ھايال بولمايدۇ.
 38لېكىن مېنىڭ ئادىلىم ئىمان بىلەن ياشايدۇ ،لېكىن ئۆزىنى ئاياپ كەينىگە يانسا ،جېنىم
ئۇنىڭدىن رازى بولمايدۇ».
 39لېكىن بىزلەر ھاالك بولغۇدەك ئۆزىنى ئاياپ كەينىگە يانغۇچىالردىن ئەمەس ،بەلكى جان
قۇتقۇزماق ئۈچۈن ئىشەنگۈچىلەردىندۇرمىز.

11

ئىمان بىلەن ياشىغان گۇۋاھچىالر

 1لېكىن ئىمان ئۆزى ئىنسان ئۈمىد قىلغاننىڭ چىڭ خاتىرجەملىكى ۋە كۆرۈنمەيدىغان
نەرسىلەرنىڭ دەلىلىدۇر 2 .چۈنكى شۇنىڭ بىلەن قەدىمكىلەر شاھادەت تاپتى.
 3ئىمان بىلەن ئۇقىمىزكى ،جاھانالر خۇدانىڭ بىر سۆزى بىلەن سۈرەتكە كەلتۈرۈلدى.
شۇنداقكى ،كۆرۈنگەن نەرسىلەر زاھىردىكى نەرسىلەردىن پەيدا بولمىدى.
 4ئىمان بىلەن ھابىل خۇداغا قايىننىڭكىدىن ئەۋزەلرەك بىر قۇربانلىقنى ئۆتكۈزۈپ ،ئىماننىڭ
ۋاسىتىسى بىلەن ئۆزىنىڭ ئادىل بولغىنىغا شاھادەت تاپتى .چۈنكى خۇدا ئۆزى ئۇنىڭ
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ھەدىيەلىرىنىڭ ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى ۋە ئۇ ئۆلگەن بولسا ھەم ،ئىمان بىلەن تېخى سۆزلەيدۇ.
 5ئى مان بىلەن خانوق ئۆلۈمنى كۆرمىسۇن دەپ ،كۆتۈرۈلدى ۋە خۇدا ئۇنى كۆتۈرگىنى
ئۈچۈن تېپىلمىدى .چۈنكى كۆتۈرۈلمەستە ئۆزىنىڭ خۇداغا مەقبۇل بولغىنىغا گۇۋاھلىق
تاپتى 6 .لېكىن ئىمان بولمىسا ،خۇداغا مەقبۇل بولماق مۈمكىن ئەمەس .چۈنكى خۇداغا
كەلگۈچىلەرگە« :ئۇ بار ۋە ئۆزىنى ئىزدىگۈچىلەرگە ئەجرىنى ياندۇرىدۇ» دەپ ئىشەنمەك الزىم
بولىدۇ.
 7ئى مان بىلەن نۇھ ئۆزى تېخى كۆرمىگەن نەرسىلەر توغرىسىدا ئىلھام تېپىپ ،ئۆز ئۆي
خەلقىنىڭ قۇتۇلمىقى تەقۋادارلىق بىلەن بىر كېمە راستالپ قويدى .ئىماننىڭ ۋاسىتىسى
بىلەن دۇنيانى ھۆكۈم قىلىپ ،ئىماندىن بولغان ئادالەتكە ۋارىس بولدى.
 8ئىمان بىلەن ئىبراھىم قىچقىرىلغاندا ئۆزى مىراس ئالىدىغان يەرگە كەتكىلى ئىتائەت
قىلىپ ،ئۆزى بارىدىغان يەرنى بىلمەي چىقىپ كەتتى 9 .ئىمان بىلەن ۋەدىنىڭ يۇرتىدا
مۇساپىردەك غېرىبچىلىقتا تۇرۇپ ،ئۇشبۇ ۋەدىنىڭ ۋارىسداشلىرى ئىسھاق ۋە ياقۇب بىلەن
چېدىردا ئولتۇردى 10 .چۈنكى مەھكەم ئۇل سېلىنغان شەھەرگە ،يەنى خۇدا ئۆزى بىنا قىلىپ
ياسىغان شەھەرگە مۇنتەزىر ئىدى.
 11ئىمان بىلەن سارە ئۆزى نەسىل پەيدا قىلغىلى قۇۋۋەت تاپتى .ئۇ ۋەدە قىلغۇچىنى سادىق
بىلگەچ ،يېشى ئۆتكەندىن كېيىن تۇغدى 12 .ئۇنىڭ ئۈچۈن يالغۇز بىر ئادەمدىن ،دەرۋەقە
ئۆلۈكتەك بىر ئادەمدىن سانى ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدەك ۋە دېڭىز بويىدىكى سانى يوق قۇم
دانىلىرىدەك نەسىل بولدى.
 13بۇالرنىڭ ھەممىسى ۋەدىنى تاپماي ،ئىمان بىلەن ئۆلدى .ئەمما ئۇالر يىراقتىن ۋەدىلەرگە
قاراپ ئۇالردىن سۆيۈنۈپ ،دۇنيادا مېھمان ۋە مۇساپىر ئىكەنمىز دەپ ئېتىراپ قىلدى 14 .چۈنكى
شۇنداق ئېيتقۇچىالر ئۆزىنىڭ بىر ۋەتەن ئىزدەيدىغانلىرىنى كۆرسىتىدۇ 15 .ئەگەر ئۇالر ئۆزى
چىققان ۋەتەننى خىيال قىلغان بولسا ،يېنىپ كېتىشكە ئۇالرنىڭ پۇرسىتى بوالتتى 16 .لېكىن
ئەمدى ئۇالرنىڭ بىر ئەۋزەلرەك ،يەنى ساماۋى ۋەتەنگە مەيلى بار .ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا ئۇالرنىڭ
تەڭرىسى دەپ ئاتىلىشتىن ئۇياتماي ،ئۇالرغا بىر شەھەر ھازىرلىغاندۇر.
 17ئىمان بىلەن ئىبراھىم ئۆزى سىناق قىلىنغاندا ئىسھاقنى قۇربانلىق قىلدى .دەرۋەقە
ۋەدىلەرنى قوبۇل قىلغۇچى يالغۇز ئوغلىنى قۇربانلىقتەك كەلتۈردى 18 .ئۇنىڭ ئۆزىگە:
«ئىسھاقتىن نەسلىڭ كېلىپ چىقىپ ،نامىڭنى داۋامالشتۇرىدى» دەپ ئېيتىلغانىدى.
 19چۈنكى ئۇ «خۇدا ئۇنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغىلى قادىردۇر» دەپ پىكىر قىلدى .ئۇنىڭ
ئۈچۈن «ئۇ ئۆلۈكلەردىن تىرىلدۈرۈلگەندەك ئۇنىڭغا ياندۇرۇلدى» دېسەك بولىدۇ.
 20ئىمان بىلەن ئىسھاق ياقۇبقا ۋە ئەساۋغا كېلىدىغان نەرسىلەر جەھىتىدىن دۇئايىخەير
قىلدى.
 21ئىمان بىلەن ياقۇب ئۆلىدىغان ۋاقتىدا يۈسۈپنىڭ ھەر ئىككىال ئوغلىغا دۇئايىخەير قىلىپ،
ئۆز ھاسىسىغا يۆلىنىپ تۇرۇپ دۇئا قىلدى.
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 22ئى مان بىلەن يۈسۈپ ئۆلىدىغان ۋاقتىدا بەنى-ئىسرائىلنىڭ مىسىردىن چىقىدىغىنى
توغرىسىدا سۆز قىلىپ ،ئۆز ئۇستىخىنى توغرىسىدا ۋەسىيەت قىلدى.
 23ئى مان بىلەن مۇسا ئۆزى تۇغۇلغاندىن كېيىن ئاتا-ئانىسى ئۇنى ئۈچ ئايغىچە يوشۇردى.
چۈنكى ئۇالر بالىنىڭ چىرايلىق ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ،پادىشاھنىڭ ئەمرىدىن قورقمىدى.
 24ئىمان بىلەن مۇسا ئۆزى چوڭ بولغاندا فىرەۋننىڭ قىزىنىڭ ئوغلى دەپ ئاتالغىلى ئۇنىمىدى.
 25خۇدانىڭ قوۋمى بىلەن ھاقارەت تارتىشنى ،گۇناھ بىلەن ۋاقىتلىق ئەيش-ئىشرەت ئىچىدە
ياشاشتىن ياخشىراق كۆرۈپ 26 ،مەسىھنىڭ ھاقارىتىنى مىسىرنىڭ خەزىنىلىرىدىن چوڭراق
دۆلەت سانىدى ،چۈنكى ئىنئامغا قارىۋاتاتتى.
 27ئىمان بىلەن پادىشاھنىڭ غەزىپىدىن قورقماي مىسىردىن كەتتى ،چۈنكى كۆرۈنمەيدىغان
زاتنى كۆزى ئالدىدا كۆرۈنگەندەك كۆرۈپ ،چىداپ تۇردى 28 .ئىمان بىلەن ،تۇنجىالرنى ھاالك
قىلغۇچى ئۇالرغا تەگمىگەي دەپ ،پاسئخانى ۋە قان سۈركۈشنى بۇيرۇدى.
 29ئىمان بىلەن ئۇالر قىزىل دېڭىزدىن قۇرۇق يەردىن ماڭغاندەك ئۆتۈپ كەتتى .ئەمما
مىسىرلىقالر ،بىز ھەم ئۆتەيلى دەپ ،ئەگىشىپ تۇرغىنىدا غەرق بولدى.
 30ئىمان بىلەن يېرىخونىڭ سېپىللىرى ،خەلق ئەتراپىنى يەتتە كۈن ئايلىنىپ يۈرگەندىن
كېيىن ،يىقىلىپ چۈشتى.
 31ئىمان بىلەن پاھىشە راھاب جاسۇسالرنى تىنچلىق بىلەن قوبۇل قىلغىنى ئۈچۈن ئاسىيالر
بىلەن ھاالك بولمىدى.
 32ۋە يەنە نېمە ئېيتاي؟ چۈنكى ئەگەر گىدون ،باراق ،شىمشون ،يىپتاھ ،داۋۇد ،سامۇئىل
ۋە پەيغەمبەرلەر توغرىسىدىن سۆز قىلسام ،ۋاقىت قىسقا كېلەتتى 33 .بۇالر ئىمان بىلەن
مەملىكەتلەر مەغلۇپ قىلدى ،ئادىل ئەمەل قىلدى ،ۋەدىلەر تاپتى ،شىرالرنىڭ ئېغىزلىرىنى
تۇۋاقلىدى 34 ،ئوتنىڭ كۈچىنى ئۆچۈردى ،قىلىچنىڭ بىسىدىن قۇتۇلدى ،زەئىپلىكتىن
قۇۋۋەتلەندى ،جەڭدە باتۇر بولدى ،بىگانىلەرنىڭ قوشۇنلىرىنى قاچۇردى.
 35خوتۇنالر ئۆز ئۆلگەنلىرىنى تىرىلىپ قوپقان تاپتى ،ئەمما باشقىالر ئەۋزەلرەك قىيامەتكە
يېتەيلى دەپ ،قۇتۇلۇشنى قوبۇل قىلماي قىينىتىلدى،
37
 36باشقىالر مەسخىرە قىلىنىپ ،قامچا يەپ ،زەنجىر ۋە زىندانالردا تۇردى ،چالما-كېسەك
قىلىندى ،سىناق قىلىندى ،ھەرىلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى ،قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلدى ،بىچارە بولۇپ،
زەخمەت تارتىپ ،قىينىلىپ ،قوي تېرىلىرى ۋە ئۆچكە پوستلىرى كىيىپ يۈردى 38 .دۇنيا
ئۇالرغا اليىق بولمىغاچ ،باياۋانالردا ۋە تاغالردا ئاۋارە بولۇپ ،غارالردا ۋە يەرنىڭ ئۆڭكۈرلىرىدە
ئولتۇردى.
 39بۇالرنىڭ ھەممىسى ۋەدىنىڭ بەجا كەلتۈرۈلۈشىنى كۆرمەي ،ئىمان بىلەن شاھادەت تاپتى.
 40چۈنكى خۇدا بىز ئۈچۈن ئەۋزەلرەك بىر نەرسە ئىلگىرىدىن تەيىنلىگىنى ئۈچۈن ،بىز
بولمىغۇچە بۇالر كامالەتكە يېتەلمىدى.
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ئەيسا مەسىھنىڭ نەمۇنىسى

 1ئەمدى گۇۋاھالر شۇنچە چوڭ بۇلۇتتەك چۆرىمىزدە بولغاندىن كېيىن ،بىز ئۆزىمىزنى
ئېغىرالشتۇرىدىغان ھەر نەرسىنى ۋە بىزنى چىرماشتۇرغان گۇناھنى تاشالپ ،چىداملىق
بىلەن ئالدىمىزدىكى يۈگۈرۈشتە يۈگۈرۈپ 2 ،ئىماننىڭ ئەمىرى ۋە كامىل قىلغۇچىسى ئەيساغا
قارايلى .ئۇ ئالدىدىكى خۇشاللىق ئۈچۈن زەخمىتىگە سەۋر-تاقەت قىلىپ ،ھاقارەتكە سەل قاراپ،
خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزۇلدى 3 .ئۆز جانلىرىڭالردا ھېرىپ سۇس بولماسلىقىڭالر
ئۈچۈن ،گۇناھكارالر تەرىپىدىن شۇنچە زىتلىققا سەۋر-تاقەت قىلغۇچىنى ياد قىلىڭالر.

خۇدا ئۆز بالىلىرىنى تەربىيىلەيدۇ
 4تېخى گۇناھقا قارشى قان تۆككۈچىلىك جەڭ قىلمىدىڭالر  5ۋە« :ئەي ئوغلۇم ،خۇداۋەندىنىڭ
تەربىيىسىنى تەھقىر قىلمىغىن ۋە ئۇ ساڭا تەنبىھ بەرگەندە سۇس بولمىغىن» دەپ ئوغۇلالرغا
سۆز قىلغاندەك ،سىلەرگە ئېيتىلغان نەسىھەتنى ئۇنتۇدۇڭالر.
 6چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى دوست تۇتقان كىشىنى تەربىيىلەيدۇ ۋە ئۆزى قوبۇل قىلغان ھەر
ئوغۇلغا تاياق ئۇرىدۇ.
 7تەربىيەڭالر ئۈچۈن زەخمەت تارتىسىلەر .ئوغۇلالر بىلەن قىلغاندەك ،خۇدا سىلەر بىلەن مۇئامىلە
قىلىدۇ .ئاتىسىدىن تەربىيىلەنمىگەن ئوغۇل كىمدۇر؟  8لېكىن ھەممىسى ئۇنىڭغا شېرىك
بولغان تەربىيىدىن مەھرۇم قالساڭالر ،ئوغۇل ئەمەس ،بەلكى ئۆگەيدۇرسىلەر 9 .ۋە بىزنى
تەربىيىلىگەن جىسمانىي ئاتىلىرىمىز بار ئىدى ۋە ئۇالردىن ئەيمىنەتتۇق .ئۇنداق بولغاندىن
كېيىن تىرىك قالمىقىمىز ئۈچۈن روھالرنىڭ ئاتىسىغا قانچە ئوشۇقراق بويۇن سۇنمامدۇق؟
 10چۈنكى بۇالر ئاز كۈنلەردە ئۆزىگە مۇناسىپ كۆرۈنگەندەك بىزنى تەربىيىلەيتتى .لېكىن بۇ
ئۆزى بىزنىڭ راست مەنپەئىتىمىز ئۈچۈن ،يەنى ئۆز پاك-مۇقەددەسلىكىگە شېرىك بولمىقىمىز
ئۈچۈن بىزنى تەربىيىلەيدۇ 11 .ھېچبىر تەربىيە ئۆز ۋاقتىدا خۇشلۇق كەلتۈرگەندەك كۆرۈنمەي،
غەملىك كەلتۈرگەندەك كۆرۈنىدۇ .لېكىن ئۇنىڭ بىلەن كۆندۈرۈلگەنلەرگە كېيىنرەك
ئادالەتنىڭ ئامانلىق مېۋىسىنى كەلتۈرىدۇ.
13
 12ئۇنىڭ ئۈچۈن سۇسلىشىپ قالغان قولالرنى ۋە تىترەيدىغان تىزالرنى رۇسالڭالر .ئاقساق
پۇت قايرىلىپ كەتمەي ،بەلكى شىپا تاپسۇن دەپ ،پۇتلىرىڭالرغا تۈز يولالر راستالڭالر.
 14ھەممىلەر بىلەن ئىناق ئۆتكىلى تىرىشىڭالر ۋە پاك-مۇقەددەسلىكنى ئىزدەڭالر ،چۈنكى
ئۇنىڭسىز ھېچكىم خۇداۋەندىنى كۆرمەيدۇ 15 .ئېھتىيات قىلىڭالركى ،ھېچكىم خۇدانىڭ مېھىر-
شەپقىتىدىن مەھرۇم قالمىسۇن ۋە تولىالرنى ناپاك قىلىدىغان بىر ئاچچىق يىلتىز ئۈنۈپ چىقىپ،
تايدۇرماقلىققا سەۋەب بولمىسۇن 16 .ھېچكىم زىنا قىلغۇچى ياكى ئۆز تۇنجىلىق ھەققىنى بىر
تائامغا سېتىپ بەرگەن ئەساۋدەك بىتەقۋا بولمىسۇن 17 .بىلىسىلەركى ئۇ كېيىنرەك بەرىكەتنى
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مىراس ئالغىلى خاالپ ،كۆز ياشلىرى بىلەن ئىزدىسىمۇ ،توۋاغا پۇرسەت تاپماي رەت قىلىندى.
 18چۈنكى سىلەر كىشى قول بىلەن تۇتااليدىغان بىر تاغقا ۋە تۇتاشقان ئوتقا ۋە تۇتۇقلۇققا
ۋە قاراڭغۇلۇققا ۋە بورانغا  19ۋە كاناي ئۈنىگە ۋە سۆز قىلغان ئاۋازغا كەلمىدىڭالر .ئۇ ئاۋاز
ئۇنداق ئىدىكى ،ئۇنى ئاڭلىغانالر« :مۇنداق سۆز يەنە بىزگە ئېيتىلمىسۇن» دەپ يالۋۇردى.
 20چۈنكى بۇيرۇلغان ئەمرگە چىدىمايتتى ۋە «ئەگەر ھايۋان بولسىمۇ ،تاغقا تەگسە ،چالما-
كېسەك قىلىنسۇن» دەپ بۇيرۇلدى 21 .كۆرۈنۈشى ئۇنداق ھەيۋەتلىك ئىدىكى ،مۇسا« :مەن
قورقۇپ تىترەيمەن» دەپ ئېيتتى.
 22لېكىن سىلەر سى'ون تېغىغا ۋە تىرىك خۇدانىڭ شەھىرىگە ،يەنى ساماۋى يېرۇسالېمغا
ۋە سانسىز پەرىشتىلەرنىڭ ھېيت جەمئىيىتىگە  23ۋە ئاسمانالردا خەتلەنگەن تۇنجىالرنىڭ
جامائىتىگە ۋە ھەممىسىنىڭ تەڭرىسى بولغان بىر ھاكىمنىڭ قېشىغا ۋە كامالەتكە
يەتكۈزۈلگەن ئادىلالرنىڭ روھلىرىغا  24ۋە يېڭى ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسى ئەيساغا ۋە
ھابىلنىڭكىدىن ياخشىراق سۆز قىلىدىغان بىر چېچىلىش قېنىغا كەلدىڭالر.
 25ئېھتىيات قىلىڭالركى ،سۆز قىلغۇچىنى رەت قىلمىغايسىلەر ،چۈنكى يەردە ئىلھام بىلەن
سۆزلىگۈچىنى رەت قىلغانالر قۇتۇلمىغان بولسا ،بىز ئاسمانالردىن سۆزلىگۈچىدىن يۈز
ئۆرۈسەك ،قانداق قۇتۇالاليمىز 26 .ئۇنىڭ ئاۋازى ئۇ ۋاقىت يەرنى تەۋرەتتى .لېكىن ئەمدى
ۋەدە قىلىپ ئېيتقانكى« :يەنە بىر مەرتىۋە يالغۇز يەرنى ئەمەس ،بەلكى ئاسماننى ھەم
تەۋرىتىمەن».
 27لېكىن يەنە بىر مەرتىۋە دېگەن سۆز كۆرسىتىدۇكى ،تەۋرىنىدىغان نەرسىلەر ئۆزى ياسالغان
نەرسىلەردەك يۆتكىلىدۇ .شۇنداقتا تەۋرەنمەيدىغان نەرسىلەر باقىي قالىدۇ.
 28ئۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە تەۋرەنمەيدىغان بىر پادىشاھلىق بېرىلگەندىن كېيىن ،مىننەتدار
بولۇپ شۈكۈر قىاليلى .بۇنىڭ بىلەن خۇداغا مەقبۇل تەرىقىدە ئەيمىنىش ۋە تەقۋادارلىق
بىلەن ئۇنىڭغا خىزمەت قىلغايمىز 29 .چۈنكى خۇدايىمىز دىمىگە تارتىدىغان ئوتتەكتۇر.
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ئاخىرقى تەلىم ۋە ساالمالر

 1ئاراڭالردا بۇرادەرچىلىك مۇھەببىتى بار بولۇپ تۇرسۇن 2 .مېھمان دوستلۇقنى
ئۇنتۇماڭالر ،چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن بەزىلەر بىلمەي پەرىشتىلەر قوندۇرغان.
 3سوالقلىق بولغانالرنى ئۆزۈڭالر ئۇالر بىلەن بىللە سوالقتا ياتقىنىڭالردەك ياد قىلىڭالر .ئۆز
بەدىنىڭالر بار بولغاندىن كېيىن ئازار تارتقانالرنى ياد قىلىڭالر.
 4ئۆيلىنىش ھالىتى ھەممىسىنىڭ ئارىسىدا مۆتىۋەر سانالسۇن ۋە ئورۇن-تۈشەكى ئېرىغ
بولسۇن .لېكىن بۇزۇقلۇق قىلغۇچىالرنى ۋە زىناخورالرنى خۇدا ھۆكۈم قىلىدۇ.
 5يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردا ئاچكۆزلۈك قىلماي ،بەلكى بار بولغىنىڭالر بىلەن قانائەت قىلىڭالر.
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چۈنكى ئۇ ئۆزى« :مەن سېنى ئەسال رەت قىلمايمەن ۋە سېنى ھەرگىز تاشلىمايمەن» دەپ
ئېيتقان 6 .ئۇنىڭ ئۈچۈن« :خۇداۋەندە ماڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر ،مەن قورقمايمەن ئىنسان ماڭا
نېمە قىالاليدۇ؟» دەپ خاتىرجەملىك بىلەن ئېيتااليمىز.
 7خۇدانىڭ سۆزىنى سىلەرگە تەلىم بەرگەن مۇئەللىملىرىڭالرنى ياد قىلىپ ،ئۇالر ئۆز ئۆمرىنى
قانداق ئۆتكۈزۈپ تامام قىلغانغا قاراپ ،ئۇالرنىڭ ئىمانىغا ئەگىشىڭالر.
 8ئەيسا مەسىھ تۈنۈگۈن ۋە بۈگۈن تا ئەبەدكىچە ئۆزگەرمەيدۇ.
 9باشقا-باشقا يات تەلىملەر بىلەن ئېزىقىپ كەتمەڭالر .چۈنكى كۆڭۈلنىڭ قۇۋۋەتلەنمىكى
قۇربانلىق تائامى بىلەن بولماي ،مېھىر-شەپقەت بىلەن قۇۋۋەتلەنمىكى ياخشىدۇر .مانا شۇنداق
ئىش قىلىپ يۈرگۈچىلەر بۇنىڭدىن مەنپەئەت تاپمىدى 10 .بىزنىڭ قۇربانگاھىمىز باردۇر.
ئۇنىڭ ئۆزىدىن ئىبادەت چېدىرىدا خىزمەت قىلغۇچىالرنىڭ تائام يېيىشىگە ئىجازەت يوق.
 11چۈنكى ئۇلۇغ كاھىن ئۇالرنىڭ قېنىنى ھەممىدىن مۇقەددەس جايغا گۇناھنىڭ كاپارىتى
ئۈچۈن ئېلىپ كىرگەن ھايۋانالرنىڭ بەدەنلىرى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىسىدا ئۆرتىلىدۇ 12 .بۇ
ۋەجىدىن ئەيسا ھەم قوۋمنى ئۆز قېنى بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلماق ئۈچۈن دەرۋازىنىڭ
تاشقىرىسىدا زەخمەت تارتتى 13 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ھاقارىتىنى ئۈستىمىزگە ئېلىپ ،چېدىرگاھنىڭ
تاشقىرىسىغا چىقىپ ئۇنىڭ ئالدىغا بارايلى 14 .چۈنكى بۇ يەردە باقىي قالىدىغان شەھىرىمىز
يوقتۇر ،لېكىن كەلگۈسىدىكىگە ئىنتىلىپ قارايمىز.
 15ئەمدى مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خۇداغا ھەمىشە ھەمد قۇربانلىقى ،يەنى ئۇنىڭ
ئىسمىغا ھەمد ئېيتىدىغان لەۋلەرنىڭ مېۋىسىنى كەلتۈرۈڭالر 16 .لېكىن ياخشىلىق قىلىپ،
موھتاجالرغا ياردەم بېرىشنىمۇ ئۇنتۇماڭالر ،چۈنكى خۇدا شۇنداق قۇربانلىقالردىن رازىدۇر.
 17مۇئەللىملىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىپ ئۇالرغا بويۇن سۇنۇڭالر ،چۈنكى ئۇالر جانلىرىڭالر
ئۈچۈن ئويغاق تۇرۇپ ،ھېساب بەرگۈچىلەردەك خەۋەر ئېلىپ تۇرىدۇ .شۇنى خۇشلۇق
بىلەن قىلسۇن ،ئاھ تارتىش بىلەن ئەمەس ،چۈنكى شۇنداق بولسا سىلەرگە پايدىلىق
بولمايدۇ.
 18بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر ،چۈنكى ھەر ئىشتا توغرا يولدا يۈرۈشنى خاالپ ،پاك ۋىجدانىمىز
بولغىنى ئۈچۈن خاتىرجەملىكىمىز بار 19 .مەن پاتراق سىلەرگە بېرىلەي دەپ ،تېخىمۇ
ئوشۇقراق شۇنى قىلىڭالر دەپ ،سىلەرگە يالۋۇرىمەن.
 20ئەبەدىي ئەھدە قېنى بىلەن قويالرنىڭ چوڭ پادىچىسى بولغان خۇداۋەندىمىز ئەيسانى
ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغان ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى  21ئۆز ئىرادىسىنى بەجا كەلتۈرمىكىڭالر
ئۈچۈن ،سىلەرنى ھەر ياخشى ئەمەلدە كامىل قىلىپ ،ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن
خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولغان ئىشنى بىزدە ئەمەلگە كەلتۈرگەي .ئەيسا مەسىھكە
ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ بولسۇن .ئامىن.
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 22لېكىن ،ئەي بۇرادەرلەر ،سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى ،بۇ نەسىھەت سۆزىگە سەۋر-تاقەت
قىلغايسىلەر .مانا سىلەرگە قىسقىغىنا سۆز بىلەن پۈتتۈم.
 23بۇرادىرىمىز تىموتېئۇسنىڭ ئازاد بولغىنىنى بىلىڭالر .ئۇ پات كەلسە ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە
سىلەرنى كۆرۈشكە بارىمەن.
 24ھەممە مۇئەللىمىڭالرغا ۋە مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىسىگە ساالم ئېيتىڭالر .ئىتالىيەدىن
بولغانالر سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.
 25مېھىر-شەپقەت ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.

