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Әйса йәрдә өмүр сүргәндә шагиртлириға Асман 
тоғрисида ейтти. Уни “Атамниң Өйи” дәп атап, у 
йәрдә сарайларниң нурғун екәнлигини ейтти. 
Сарай - йоған, чирайлиқ өй. 
Асман йәр йүзидики 
һәрқандақ өйдин 
йоған вә чирайлиқ. 



Мән силәргә орун тәйярлайдиғанға баримән. “Әгәр 
Мән берип, силәргә орун тәйярлисам, қайтип келип, 
силәрни Өзәмгә қобул қилимән”, - деди. Әйса өлүп, 
қайта тирилгәндин кейин Асманға барди.  
Шагиртлири қарап турғанда, Әйса Асманға 
көтирилип, уларниң 
көзлиридин 
бултлар Уни 
йошурди. 



Шу вақиттин башлап, мәсиһийләр Әйсаниң қайтип 
келип, уларни елип кетидиған вәдисини есиға 
алиду. Әйса күтмигән вақитта туюқсиз 
келидиғанлиғини ейтти. Бирақ У 
кәлмәс бурун өлидиған 
мәсиһийләр қандақ болмақ? 
Муқәддәс китапта улар 
Әйса билән биллә 
болуш үчүн дәрһал 
Униң йениға 
бариду дәп 

йезилған. Тәндә йоқ 
болған - Рәббимиз билән 
биллә болуш дегән сөз.

Рәббимизниң 
һазир болушида



Вәһийләр, Муқәддәс китаптики ахирқи китап, бизгә 
Асманниң қанчилик әҗайип екәнлигини ейтиду. Әң 
әҗайип нәрсә, бәк алаһидә һалда, Асман -
Худаниң Өйи. Худа һәммә йәрдә, бирақ Униң 
тәхти Асманда. 



Периштәләр вә башқа асмандики 
мәвжудатлар Худаға сәҗдә қилиду. 
Өлүп асманға кәткән Худаниң 
хәлқиму шундақ қилиду. Улар 
Худани мәдһийиләйдиған 
алаһидә нахшиларни ейтиду. 



Мана, улар ейтиған бир нахшиниң бәзи сөзлири: 
СӘН ЛАЙИҚСӘН, ЧҮНКИ ҺӘР ҚӘБИЛИДИН, ҺӘР 
МИЛЛӘТТИН, ҺӘР ХӘЛИҚТИН 
БОЛҒАН ИНСАНЛАРНИ ӨЗ 
ҚЕНИҢ ТӨЛӘМИ БИЛӘН 
ХУДАҒА МӘНСҮП ҚИЛДИҢ 
ВӘ БИЗНИ ХУДАЙИМНИҢ 
ХИЗМИТИДИКИ 
РОҺАНИЙ 
ҚИЛДИҢ. 
(Вәһийләр 
5:9)



Муқәддәс китапниң ахирқи бәтлири Асманни “Йеңи 
Йерусалим” дәп сүрәтләйду.  У бәк йоған, вә униң 
егиз теми бар. Тамлири таза кристалдәк таза яшма 
тешидин ясалған. Чирайлиқ рәңләр билән 
пақириған 
гөһәр 
вә қиммәт 
ташлар тамниң 
һулини қаплиған 
еди. Шәһәр 
дәрвазилириниң 
һәр бири йоған бир 
үнчә-мәрвайиттин 
ясалған. 



Бу йоған мәрвайит дәрвазилар һеч қачан 
йепилмайду. Ичигә кирип, әтрапини бир 
көрәйли...Паһ-паһ! Асманниң ичи униңдинму 
чирайлиқ. Шәһәр таза әйнәктәк таза алтундин 
ясалған. Кочиму 
алтундин 
ясалған. 



Худаниң тәхтидин һаят сүйиниң гөзәл, таза 
дәрияси еқиватқан еди. Дәрияниң икки қирғиғида 
Ерәм беғида тепилған һаят дәриғи бар. Бу бир 
алаһидә дәрәқ. Һәр айда он икки түрлүк мевә 
бериду. Һаят дәриғиниң йопурмақлири болса 
хәлиқләрни сақайтидиғанға арналған. 



Асманға йә күн, йә ай керәк әмәс. Худаниң 
улуқлиғи уни әҗайип нурға толтуриду. У йәрдә 
һеч қачан түн болмайду. 



Асмандики һайванларму һәр түрлүк. Бөрә қоза 
билән биллә чөп йәйду. Қудрәтлик ширларму 
өкүздәк чөп йәйду. Пәрвәрдигәр мундақ дәйду: 
“Улар мениң муқәддәс теғимда зиян кәлтүрмәйду 
вә һалак қилмайду”. 



Әтрапимизға қарисақ, Асманда бир нәрсә 
йетишмәйдиғандәк көриниду. Һеч қачан 
аччиқланған сөзләр аңланмайду. 
Һеч ким урушмайду яки 
шәхсийәтчилик қилмайду. 
Ишиклириниң қулуплири 
йоқ, сәвәви җәннәттә 
оғрилар йоқ. 
Ялғанчилар, 
өлтүргүчиләр, 
сехиргәрләр вә йәнә 
башқа зулум адәмләр 
йоқ. Асманда һеч 
бир гуна йоқ.



Җәнәттә Худаниң йенида әнди 
көз яш йоқ. Бәзидә Худа хәлқи бу 
һаятта қайғу-һәсрәттин жиға-зерә 
қилиду. Асманда Худа һәр бир 
тамча яшлирини етиду. 



Асманда өлүм әсла болмайду. Худа хәлқи 
Рәббимиз билән мәңгүлүк биллә болиду. 
Әнди қайғу-һәсрәт, жиға-зерә, азап йоқ. 
Ағриқ, айрилиш, матәм 
йоқ. Асмандики һәр 
бир адәм Худа 
билән мәңгү 
бәхитлик. 



Әң яхшиси, Асман Әйса Мәсиһкә Қутқазғучи дәп 
ишинип вә Униңға Рәббимиз дәп бойсунған оғул 
вә қиз балиларға (вә чоң болғанларға) арналған. 
Асманда Қозиниң һаятлиқ китави дегән китап 
бар. У инсанларниң исмиға толған. 
У йәрдә кимләрниң исимлири 
йезилғанлиғини 
биләмсиз? Әйсаға 
ишәнч қилған 
һәммә 
адәмләрниң 
исимлири. 

Сизниң исмиңиз 
шу йәрдиму?



Муқәддәс китапниң Асман тоғрисида ахирқи 
сөзлири -әҗайип бир тәклип қилиш. “Роһ 
вә той қиз: ‘Кәл!’ - дәйду. Аңлиған адәмму 

‘Кәл!’ - десун. Кимду-ким уссиса, келип, һаят 
сүйини әркин алсун!”



Асман, Худаниң әжайип өйи

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Юһанна 14; 2 Коринтлиқларға 5; 
Вәһийләр 4, 21, 22

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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