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TOʻGʻRI YOʻL NIMA? 
QIYOMAT KUNIGA QANDAY QILIB TAYYOR BOʻLAMIZ? 

Kirish 
Bu muhim savollarga Xudo qanday javob bergani Muqaddas bitiklarda ayon 

qilingan. Mazkur boʻlimda mana shu mavzu haqidagi oyatlardan chiqarilgan xulosalar 
keltirilgan. Oyatlardagi ruhiy haqiqatni oʻqib, ular borasida mulohaza qiling. Shunda, 
Xudo ayon qilgan, najotga yetaklaydigan toʻgʻri yoʻlni va yaqinlashib kelayotgan qiyomat 
kuniga qanday tayyorlanishni aniq tushunib olasiz. Umid qilamizki, siz Muqaddas 
bitiklar orqali Xudoning ovozini eshitasiz va oʻrganganlaringizni boshqalar bilan 
oʻrtoqlashasiz. 

Sulaymonning hikmatlari 4:18-19 
Solihning yoʻli tongga oʻxshaydi, kun chiqquncha tong yorishaveradi. Fosiqning yoʻli 

esa zulmat kabidir, nimaga qoqilib ketishini bilmaydi. Solihlik yoʻli hayotga yetaklaydi, 
bu yoʻlda oʻlim yoʻqdir. 

Matto 7:13-14 
Iso Masih dedi: “Tor eshikdan kiringlar! Chunki halokatga olib boradigan darvoza enli, 

yoʻli ham kengdir. Bu yoʻldan yurayotganlar koʻp. Hayotga olib boradigan eshik esa juda 
tor, yoʻli ensizdir. Bu yoʻlni topadiganlar oz.” 
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XUDO MUQADDASDIR 
Xudo muqaddasdir va faqatgina muqaddas boʻlganlar Uning huzuriga kirib, yashay 

oladi. 

Vahiy 4:8 
Samodagi toʻrtta jonli mavjudot kechayu kunduz tinmay shunday soʻzlarni takrorlar 

edilar: 
“Muqaddasdir, muqaddasdir, 
Muqaddasdir Qodir Xudo — Egamiz. 
U bor boʻlgan, hozir ham bor, 
Kelajakda ham bor boʻlar!” 
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1 Butrus 1:14-16 
Xudoga itoatkor farzandlar boʻlinglar, oldingi gʻaflat paytida sizlarni qamragan 

ehtiroslarga qul boʻlib qolmanglar. Aksincha, butun yurish–turishingizda muqaddas 
boʻlinglar, zero, sizlarni daʼvat etgan Xudo muqaddasdir. Axir, Xudoning Oʻzi: “Muqaddas 
boʻlinglar, chunki Men muqaddasman”, deb aytgan. 

Ibroniylar 12:14 
Hamma bilan tinch–totuv yashashga harakat qilinglar. Halol hayot kechirishga 

tirishinglar, aks holda, Egamizni koʻra olmaysizlar. 

1 Yuhanno 1:5-6 
Biz Iso Masihdan eshitib, sizlarga yetkazayotgan Xushxabarimiz shundan iborat: 

Xudo — nur, Unda hech qanday zulmat yoʻq. Agar biz Xudo bilan yashayapmiz deb turib, 
oldingiday zulmatda yashasak, yolgʻon gapirib, haqiqatga xilof ish qilgan boʻlamiz. 

Yana qarang: 

Zabur 1:1-6, 14:1-5 Toʻgʻri yoʻldan yuradigan insonlar — kim? 

INSONLAR XUDONING YOʻLIDAN OZGAN 
Hammamiz Xudoning qonunlarini buzib, gunoh qilganmiz, toʻgʻri yoʻldan ozganmiz. 

Rimliklar 3:10-12 
Axir, Muqaddas bitiklarda quyidagiday yozilgan–ku: “Hech bir solih kimsa yoʻqdir, 

hatto bironta ham yoʻq! Bironta ham idrokli zot yoʻq, hech kim Xudoga yuz burmaydi. 
Hammasi yoʻldan ozgan, birday buzilgan, yaxshilik qiluvchi bir kimsa yoʻqdir, hatto 
bironta ham yoʻq!”1 

Rimliklar 3:23 
Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulugʻvorligidan mahrumdir. 

Yana qarang: 

Matto 5:17-48 Iso Masihning haqiqiy solihlik haqidagi taʼlimoti. 

INSONLAR XUDO OLDIDA JAVOB BERADI 
Qiyomat kunida hammamiz qilmishlarimiz uchun javob beramiz. 

Ibroniylar 4:13 
Butun borliq Xudoning koʻzi oldida yap–yalangʻoch va ochiqdir. Hech kim va hech 

narsa Undan pinhon emas. Biz Unga hisob beramiz! 

Ibroniylar 10:26-27 
Agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin, ataylab gunoh qilishda davom etsak, bu 

gunohlarimizni hech qanday qurbonlik yuva olmaydi. Shunda qoʻrquv ichra Xudoning 
hukmini kutishdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Oqibatda, Xudoning dushmanlari bilan 
birga lovullagan olovda yonish bizning qismatimiz boʻladi. 

Yana qarang: 

Vahiy 20:11-15 Qiyomat kuni haqidagi vahiy. 

 
1 Zabur 13:1-3 ga qarang. 
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XUDO MEHR–MUHABBATLIDIR 
Xudo bizni yaxshi koʻradi va bizni kechirishga tayyor turibdi. 

Yuhanno 3:16 
Xudo olamni shunchalik sevdiki, Oʻzining yagona Oʻgʻlini berdi. Toki Unga 

ishonganlardan birontasi halok boʻlmasin, balki abadiy hayotga ega boʻlsin. 

Rimliklar 5:8 
Biz hali gunohga botgan chogʻimizda, Masih biz uchun oʻldi. Shu yoʻsinda Xudo bizga 

boʻlgan Oʻz mehr–muhabbatini namoyon qildi. 

Yana qarang: 

Luqo 15:11-32 Iso Masih aytgan darbadar oʻgʻil haqidagi masal. 

XUDO NAJOTKORIMIZDIR 
Xudo gunohlarimizning kechirilishi va qiyomat hukmidan qutqarilishimiz uchun Iso 

Masih orqali bizga yoʻl ochib berdi. 

Yuhanno 3:17 
Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki Oʻgʻli orqali qutqarish uchun Uni 

dunyoga yubordi. 

Havoriylar 10:41-43 
Butrus dedi: “Iso hammaga emas, faqat bizga zohir boʻldi. Chunki Xudo bizni Iso 

haqida guvohlik berishimiz uchun tanlagandi. Iso tirilgandan keyin biz U bilan yeb–
ichdik. U bizga: «Xalqlarga vaʼz qilib, guvohlik beringlar. Oʻliklar va tiriklarni hukm qilish 
uchun Xudo Meni tayinlaganini ularga aytinglar», — deb buyurdi. Barcha paygʻambarlar 
ham Iso toʻgʻrisida guvohlik bergan edilar. Isoga ishongan har bir odamning gunohlari 
Uning nomi tufayli kechiriladi, deb aytgan edilar.” 

Yuhanno 1:29 
Ertasi kuni Yahyo Isoning yaqinlashib kelayotganini koʻrib, shunday dedi: “Ana, 

Xudoning Qoʻzisi! U dunyoni gunohdan poklaydi!” 

1 Korinfliklar 15:3-4 
Menga berilgan eng muhim taʼlimotni sizlarga yetkazdim. Bu taʼlimot 

quyidagichadir: Muqaddas bitiklarga muvofiq, Masih gunohlarimiz uchun oʻlgan. Keyin 
U dafn qilindi, uchinchi kuni esa tirildi. Bularning hammasi Muqaddas bitiklarga 
muvofiq sodir boʻldi. 

2 Korinfliklar 5:19-21 
Ha, Xudo insonlarni gunohlari uchun jazolamadi, aksincha, Masih orqali dunyoni Oʻzi 

bilan yarashtirdi.… Biz Masihning elchilarimiz, Xudo biz orqali insonlarga murojaat 
etyapti. Masih nomidan yolvoryapmiz: sizlar ham Xudo bilan yarashinglar. Axir, Xudo 
bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorni jazolaganday, jazoladi. 

Yana qarang: 

Yuhanno 10:7-18 Iso Masih — najot eshigi va yaxshi choʻpon. 
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XUDO HOZIRLAGAN YOʻL 
Qiyomat kunida hukmdan qutulishimizning faqat birgina toʻgʻri yoʻli bor. 

Havoriylar 4:12 
Najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Iso Masihning nomi — butun olamda najot 

beradigan yagona nomdir. 

Yuhanno 14:6 
Iso ularga dedi: “Men yoʻl, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan 

Mendan boshqa yoʻl yoʻq.” 

Filippiliklar 2:9-11 
Xudo Iso Masihni eng yuqoriga yuksaltirdi va Unga har qanday ismdan yuqori ismni 

ato etdi. Toki Isoning oldida yeru osmondagi va yer ostidagi borliq jon tiz choʻksin, har 
bir til Iso Masihni Rabbiy deb tan olib, Otamiz Xudoga sharaf keltirsin. 

Yana qarang: 

Luqo 16:19-31 Iso Masih aytgan boy va Lazar haqidagi masal. 

XUDO KECHIRUVCHIDIR 
Biz gunohlarimizni eʼtirof etib, tavba qilishimiz kerak, shunda Xudo bizni kechiradi. 

1 Yuhanno 1:8-10 
Agar gunohimiz yoʻq desak, oʻzimizni oʻzimiz aldagan boʻlamiz va bizda haqiqat 

boʻlmaydi. Bordi–yu, gunohlarimizni eʼtirof etsak, sodiq va adolatli boʻlgan Xudo 
gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forigʻ qiladi. Agar gunoh 
qilganimiz yoʻq desak, Xudoni yolgʻonchiga chiqargan boʻlamiz. 

Yana qarang: 

Luqo 18:9-14 Iso Masih aytgan farziy va soliqchi haqidagi masal. 

HAMMAMIZ IMON KELTIRISHIMIZ KERAK 
Rabbimiz Iso Masihga ishonishimiz shart. Unga ishonadiganlar toʻgʻri yoʻldadir. 

Havoriylar 16:30-31 
Zindonbon Pavlus va Silasni tashqariga olib chiqib: “Janoblar, najot topishim uchun 

nima qilishim kerak?” deb soʻradi. “Rabbimiz Isoga ishon, shunda oʻzing va xonadon 
ahling najot topasizlar”, — deb javob berishdi ular. 

Rimliklar 10:9-11, 13 
Agar oʻz ogʻzingiz bilan Isoni Rabbim deb eʼtirof etib, Xudo Uni oʻlikdan tiriltirganiga 

chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Chunki inson qalbidan ishonib oqlanadi va 
ogʻzi bilan eʼtirof etib najot topadi. Muqaddas bitiklarda yozilganday: “Unga ishongan 
hech bir inson uyatga qolmaydi.”… Axir, “Rabbimizga iltijo qilgan har bir inson 
qutqariladi”, deb yozilgan–ku. 

Yana qarang: 

Matto 13:44-46 Iso Masih aytgan yashirilgan xazina va qimmatbaho marvarid haqidagi 
masallar. 

Matto 22:1-14 Iso Masih aytgan toʻy ziyofati haqidagi masal. 
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XUDO SADOQATLIDIR 
Iso Masihga imon keltirganimizda, Xudo bizni hukm qilmasligiga va bizga abadiy 

hayot berishiga amin boʻlamiz. 

Yuhanno 3:18 
Xudoning Oʻgʻliga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa 

allaqachon mahkum boʻlgan, chunki u Xudoning yagona Oʻgʻliga ishonmadi. 

Yuhanno 3:35-36 
Ota Oʻgʻlini yaxshi koʻradi, U hamma narsani Oʻgʻlining qoʻliga topshirgan. Xudoning 

Oʻgʻliga ishongan har bir odam abadiy hayotga ega boʻladi. Oʻgʻilni rad etgan odam esa 
hayot koʻrmay, Xudoning gʻazabi ostida qoladi. 

Rimliklar 8:1 
Iso Masihga tegishli boʻlganlar endi hukm qilinmaydilar. 

Yana qarang: 

Rimliklar 8:31-39 Xudoning Iso Masihga ishonganlarga qoʻrsatadigan mehr–muhabbati. 

XUDO OʻZ RUHINI BAXSH ETADI 
Iso Masihga imon keltirganimizda, Xudo bizni Oʻzining Muqaddas Ruhiga toʻldiradi. 

Solih hayot kechirishimiz uchun, toʻgʻri yoʻldan ozmasligimiz uchun Muqaddas Ruh 
bizga kuch–qudrat beradi. 

Havoriylar 1:4-5, 8 
Iso Oʻz havoriylari bilan dasturxon atrofida oʻtirar ekan, ularga shunday amr berdi: 

“Quddusdan ketib qolmanglar, osmondagi Otamning bergan vaʼdasi bajo boʻlishini 
kutinglar. Bu vaʼda haqida oldin ham sizlarga aytgan edim. Yahyo odamlarni suvga 
choʻmdirar edi, sizlar esa yaqin kunlarda Muqaddas Ruhga choʻmdirilasizlar.... 
Muqaddas Ruh sizlarni qamrab olganda, kuch–qudratga toʻlasizlar. Quddusda, Yahudiya 
va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar Mening shohidlarim 
boʻlasizlar.” 

Havoriylar 2:38 
Butrus ularga dedi: “Tavba qilinglar, har biringiz Iso Masihning nomi bilan suvga 

choʻminglar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda sizlar Muqaddas Ruhni inʼom qilib 
olasizlar.” 

Efesliklar 5:18 
Sharob ichib mast boʻlmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, 

Muqaddas Ruhga toʻlib–toshinglar. 

Yana qarang: 

Galatiyaliklar 5:16-26 Muqaddas Ruh yetakchiligida hayot kechirish. 

BIZ XUDONING AZIZ XALQIMIZ 
Iso Masihga imon keltirganimizda, biz Xudoning aziz xalqiga tegishli boʻlib qolamiz. 

Efesliklar 2:19-22 
Demak, sizlar endi begona ham, kelgindi ham emassizlar, balki Xudoning aziz xalqi 

qatoridasiz, Uning xonadoni aʼzosi boʻldingizlar. Sizlar xuddi bir binodaysizlar. Bu 
binoning asosi havoriylaru paygʻambarlardir. Binoning tamal toshi esa Iso Masihning 
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Oʻzidir. Bu imorat Rabbimiz Iso Masih orqali bir boʻlib, yuksalib boradi va Unga 
bagʻishlangan muqaddas maʼbad boʻladi. Iso Masihga tegishli boʻlganingiz uchun sizlar 
ham bu imoratning bir qismisiz. Bu imoratni Xudoning Ruhi Oʻziga maskan qilib oladi. 

1 Butrus 2:9-10 
Sizlar — tanlangan bir nasl, ruhoniylar shohligi, muqaddas qavm, Xudoning aziz 

xalqisiz. Xudo sizlarni zulmatdan Oʻzining ajoyib nuriga daʼvat etgan, Uning buyuk 
ishlarini eʼlon qilishingiz uchun sizlarni tanlagan. Sizlar bir vaqtlar Xudoga begona 
edingizlar, endi esa Uning xalqisizlar. Bir vaqtlar Xudoning marhamatidan bebahra 
edingizlar, endi esa Undan marhamat topdingizlar. 

Yana qarang: 

Vahiy 21:1-8, 22–27 Yangi yeru osmon, yangi Quddus haqidagi vahiy. 

BIZ YOLGʻIZ EMASMIZ 
Iso Masihga imon keltirganlar bilan muntazam ravishda uchrashib turishimiz kerak. 

Matto 18:20 
Iso dedi: “Qayerda ikki yoki uch kishi Mening nomim uchun yigʻilsa, Men oʻsha yerda 

ularning orasida boʻlaman.” 

Havoriylar 2:42, 46 
Imonlilar havoriylarning taʼlimotini oʻrganishga, birodarlikka, Rabbimiz Isoni 

xotirlab, non sindirishga va ibodatga oʻzlarini bagʻishladilar…. Imonlilar har kuni 
Maʼbadda yigʻilardilar. Bir–birlarinikiga mehmonga borganda esa Rabbimiz Isoni 
xotirlash uchun non sindirardilar, soddadillik bilan, yurakdan sevinib ovqatlanishardi. 

Yana qarang: 

Ibroniylar 3:12-14, 10:23-25 Imonlilarga ogohlantirish. 

SIZ TAYYORMISIZ? 
Dono insonlar Xudodan qoʻrqadi. Ular toʻgʻri yoʻldan yurib, Qiyomat kuniga tayyor 

boʻladi. 

Sulaymonning hikmatlari 9:10, 14:27 
Egamizdan qoʻrqish donolikning boshidir, Muqaddas Xudoni bilish idrokdir. 

Egamizdan qoʻrqish hayot manbaidir, bunday xislat odamni oʻlim tuzogʻidan asraydi. 

Matto 4:4 
Iso iblisga javoban dedi: “Yozilganki: «Inson faqat non bilan emas, balki Xudoning 

ogʻzidan chiqqan har bir soʻz bilan yashaydi.»” 

Yana qarang: 

Matto 7:24-27, Luqo 12:42-48 Iso Masih aytgan dono va ahmoq binokorlar hamda 
hushyor xizmatkorlar haqidagi masallar. 

Zabur 90:1-16 Xudo Unga umid bogʻlaganlarni himoya qilib, sogʻ–omon saqlaydi. 
 


