
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom has
the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should look
at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he was
pierced for our transgressions; he was crushed for our iniqui�es;
upon him was the chas�sement that brought us peace, and with
his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every one
—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us
all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that
before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land of
the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu

. 2 ل�شك�رل�ر تىك�ن 1 بۇنىڭ بىل�ن، ۋال�� پىالتۇس ھ�زرى�� ئ��سا�� قامچىالت��
. ئاندىن، شاخل�ى�� ئۆرۈپ، ب� تاج �اساپ، ھ�زرى�� ئ��سانىڭ ب�شىغا كى�دۈرۈش��

. 3 ئۇالر ��ن� ئۇنىڭ ئالدىغا ئۇنىڭغا شاھان� سۆسۈن رە�لىك تون كى�دۈرۈش��
ك�ل�ش�پ:
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Call to Worship | Isaiah 53:1-9

Opening Prayer

Songs of Praise | Here I am to worship & I give myself
away

Scripture Reading | John 19:1-7;16-24
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دەپ م�سخ�ە قىل�ش�پ، ئۇ�� - - �اش�سۇن ��ھۇدى�الرنىڭ «�اد�شا�»�
. �اچاتالش��

4 ۋال�� پىالتۇس ��ن� ئورد�سىدىن چىقىپ، خااليىققا:

- دىقق�ت� ئۇنىڭدىن ھ�چقانداق جىنا��ت تا�المىغانلىقىم�� بىل�شى�الر ئۈچۈن، ئۇ��
سىل�رنىڭ ئالدى�الرغا ئ�لىپ چىقىم�ن، - د�دى.

5 بۇنىڭ بىل�ن، ھ�زرى�� ئ��سا ب�شىدى� تىك�نلىك تاج ۋە ئۇچ�سىدى� سۆسۈن
رە�لىك تون بىل�ن تاشق�ىغا ئ�لىپ چىقىلدى. ۋال�� پىالتۇس ئۇالرغا:

- مانا، ئۇ ئادەم� - د�دى.

6 ئال�� روھان��الر ۋە ئ��ادەتخانا قاراۋۇلل�ى ھ�زرى�� ئ��سا�� كۆرۈپ:

. - ئۇ�� ك��ستك� مىخلى�ىڭ، ك��ستك� مىخلى�ىڭ� - دەپ ۋارق�اش��

- ئۇ�� ئۆزۈ�الر مىخال�الر� م�ن ئۇنىڭدىن ھ�چقانداق جىنا��ت تا�المىدىم� - د�دى
پىالتۇس.

: 7 ��ھۇدى�الر مۇنداق دېي�ش��

دە شۇنداق ب� قانۇن �ار. شۇ قانۇنغا ئاساس�ن، ئۇ ئۆزى�� خۇدانىڭ ئوغ� دەپ - ب��
ئاتىغانلى�� ئۈچۈن، ئۆلتۈرۈلۈشك� ت�گ�شلىك.

16 بۇنىڭ بىل�ن، ھ�زرى�� ئ��سا ۋال�� پىالتۇس�ىڭ ب��رۇ�� بىل�ن ك��ستك�

مىخلىن�شقا تا�شۇرۇلدى.

17 ل�شك�رل�ر ھ�زرى�� ئ��سا�� ئ�لىپ ما�دى. ئۇ ئۆز ك��س�ى�� دۈمب�سىگ� ئارت�پ،

«�اش سۆڭ�ك» (ئارام�� تىلىدا «گول�وتا») د�گ�ن ��رگ� �اردى. 18 ئۇالر ئۇ�� شۇ
��ردە ك��ستك� مىخالپ، ك��ست�� تى�لىدى. ھ�زرى�� ئ��سانىڭ ئى�� ت�رى�ىدە ��ن�

ئى�� جىنا��ت�� �ار بولۇپ، ئۇالرمۇ ئۇنىڭ بىل�ن ت�ڭ مىخالندى. ھ�زرى��
ئ��سانىڭ ك��س�� ئى�� جىنا��تچى�ىڭ ئوتتۇر�سىغا تى�ل�نگ�نىدى.

19 ۋال�� پىالتۇس تاختىغا «ناس�ەلىك ئ��سا - ��ھۇدى�الرنىڭ �اد�شا�» دەپ

ان��چ�، الت�نچ� ۋە ىپ، ك��ستك� ئاستۇرۇپ ق��دى. 20 تاختىدى� سۆزل�ر ئى�� � ي��
ىلغانلى�� ھ�مدە ھ�زرى�� ئ��سا مىخالنغان ��ر ش�ھ�رگ� � ىقتا ي�� � گ��كچ� ئ�چ خىل ي��

ي�ق�� بولغانلى�� ئۈچۈن، نۇرغۇن ��ھۇدى�الر تاختىدى� سۆزل�ر�� ئوقۇغانىدى. 21
شۇ�ا، ��ھۇدى�الرنىڭ ئال�� روھان��ل�ى ۋال�� پىالتۇسقا:

- «��ھۇدى�الرنىڭ �اد�شا�» دەپ �ازماڭ. ئۆزى�� «م�ن ��ھۇدى�الرنىڭ �اد�شا�
. ىڭ، - دېي�ش�� � د�گ�ن» دەپ ي��

22 ب�اق، ۋال�� پىالتۇس ئۇالرغا:

- �ازىدىغى�ىم�� �ازدىم� - د�دى.

، ئۇنىڭ كى�ىمل�ى�� 23 ل�شك�رل�ر ھ�زرى�� ئ��سا�� ك��ستك� مىخلىغاندىن كېي��

. تون�نىڭ ئىچىدى� ئۇزۇن ئ�لىپ، تۆتك� بۆلۈپ، ھ�ر��ى ب� ئۈلۈشت�� ئ�ل�ش��
. بۇ كۆ�ل�ك تىكىلمىگ�ن بولۇپ، ئۈس�ىدىن ئاس�ىغا ب� يۈرۈش كۆ�ل�كنىمۇ ئ�ل�ش��

توقۇلغانىدى. 24 شۇنىڭ بىل�ن، ل�شك�رل�ر ب�-ب�ىگ�:

. - بۇ�� ي�تماي، چ�ك تارت�شا��، كىمگ� چىقسا شۇ ئالسۇن، - دېي�ش��

بۇنىڭ بىل�ن، مۇق�ددەس �ازمىالردى� مۇنۇ سۆزل�ر ئ�م�ل�� ئاشۇرۇلدى.

«تونۇم�� بۆلۈش�� ئۇالر، 
كۆ�لىكىم ئۈچۈن تارت�ش�� چ��ل�ر.»

. دەرۋەق�، ل�شك�رل�ر شۇنداق قىل�ش��

Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 -
When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

A transcript of the sermon will be in your language on page 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해 
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

One Voice Worship Service April 4, 2021

Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You

Respond in Song | Multilingual Grace
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(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل��  خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria

(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت   Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

- 1 -
Of this I am sure
I will see God’s goodness
My soul will rest in
the land of the living
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 -
One thing I need
One thing I ask you

To dwell in your house 
Each day of my life 
Deligh�ng in you

- 3 -
In troubled �mes
He keeps me secure
He covers me
He li�s my head
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wew,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
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Songs of Praise | Psalm 27

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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پاسخا بایرىمىلىق خىتابالر
تامامالندى ، شۇڭا مھن سىزنى ئھۋەتىمھن

كۈنىدىكى ئىىبادەت:

پوپ كىرىس سىكىس

بۇرۇن بىز بۈگۈنكى بایرام توغرىسىدا یۇھاننانىڭ 19-بابىدىن ئھیسانىڭ كرٻستكھ
مىخالنغانلىقى توغرىسىدا ئوقۇغان ئىىدۇق. بۇ ئىش جۈمھ كۈنى یۈز بھرگھن ئىدى. بىز

ئۇنى دائىم «خھیرلىك جۈمھ» دەپ ئاتایمىز. ئھمما ئھیسا ۋاپات بولغان كۈنى ، ئۇنىڭ
ئائىلىسىدىكىلھر ۋە ئھگھشكۈچىلىرى بۇ كۈننى یاخشى دەپ قارىمىدى. بۇ بىر

قورقۇنچلۇق بىر كۈن ئىدى. بۇ ئۇالرنىڭ بارلىق ئۈمىد ۋە ئارزۇلىرىنىڭ ئاخىرى ئىدى.
ئھمما ئۇ خۇدانىڭ پىالنىنىڭ ئاخىرى ئھمھس. ئۇنىڭ پىالنى ئھیسا ئھگھشكۈچىلىرى ۋە

ئائىلىسىدىكىلھر ئویالپ باقمىغان نھرسىلھردىن كۆپ یاخشى ئىدى. بۈگۈن بىز یۇھاننانىڭ
19-بابىنىڭ قالغان قىسمىنى ۋە 20-باپنىڭ ئازراق قىسمىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز ، مھن

ھازىر بارلىق ئایھتلھرنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن ھھر بىر ئایھت ھھققىدە بھزى پىكىرلھرنى
سۆزلھپ ئۆتىمھن.

ئھسكھرتىش: ئھگھر ۋاراقچھ ئالمىغان بولسىڭىز، قولىڭىزنى كۆتۈرۈڭ. بىز ۋەز-نھسىھھتنى بۇ تىلالردا

تھرجىمھ قىلدۇق: ئامخارىك ، ئھرەبچھ ، فىرانسۇزچھ ، ئىسپانچھ ، ماندارىنچھ ، ئوردۇچھ ۋە ئۇیغۇرچھ.

ئھگھر سىز بۇ تىلالرنىڭ بىرىدە ۋەز-نھسىھھت ئوقۇۋاتقان بولسىڭىز ، مھن ئىنگلىز تىلىدا تھشۋىق قىلغىنىمدا

سىزگھ ئھگىشىپ مېڭىشىڭىزغا یاردەم قىلىشنى خاالیمھن. مھن ئایھتلھرنى بىر-بىرلھپ تھشۋىق قىلىمھن.

تھسۋىردىكى ئایھت سانلىرى ئاڭلىغىنىڭىزدا ئھگىشىشكھ یاردەم بېرىدۇ.

1-نۇقتا - تامامالندى. یوھاننا 19: 30-28

2-نۇقتا - قۇرۇق قھبرە. یوھاننا 19: 20-41: 1

3-نۇقتا - تىرىلگھن نىجاتكارىڭىز سىزنى ئھۋەتىۋاتىدۇ. یوھاننا 20:
22-19

ئاتا خۇدا خۇدا ئوغلىنى نۇرغۇن ئىشالرنى قىلىشقا ئھۋەتتى. ئھیسا كېسھ�رنى ساقایتىش
ۋە ھھقىقھتنى ئۆگىتىش ئۈچۈن كھلدى. ئھیسا خۇدانىڭ قانۇنىغا تولۇق بویسۇنۇپ ،

ئىتائھتمھن تۇرمۇش كھچۈرۈش ئۈچۈن كھلدى. بۇ ھېچكىم قىلىپ باقمىغان ئىش ئىدى.
ئھمما ھازىر ئۇنىڭ یھر یۈزىدىكى جىسمانىي ھایاتى ئاخىرالشتى. بۇ پىالن ئىدى ،

چۈنكى ئھیسانىڭ ئھڭ مۇھىم ئىشى گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن قۇربانلىق سۈپىتىدە ئۆلۈش
ئىدى.

نېمىشقا؟ گۇناھ خۇدانىڭ ئوغلى ئۆلۈشكھ تېگىشلىك چوڭ مھسىلھمۇ؟ دوستۇم بۈگۈن
دۇنیانىڭ ھھرقایسى جایلىرىغا قاراڭ. دۇنیادىكى ئازاب ۋە بۇزۇلۇشنى ئویالڭ. بھزى
یۇرتلىرىڭىزدا ھۆكۈمھت بىگۇناھ كىشىلھرگھزىیانكھشلىك قىلماقتا. دۇنیانىڭ ھھرقایسى

جایلىرىدا چوڭالر ۋە بالىالر قۇل سۈپىتىدە ساقلىنىدۇ ، مال-مۈلۈككھ ئوخشاش سېتىلىدۇ.
بۇ دۆلھتتھ كىشىلھر تېرىسىنىڭ رەڭگى یاكى كىمگھ بېلھت تاشلىغانلىقى سھۋەبىدىن بىر-

بىرىنى ئۆچ كۆرىدۇ.

ئ بىزنىڭ ئۆیلىرىمىزدىمۇ. بىز بىللھ یاشاۋاتقان كىشىلھرگھ یاخشى مۇئامىلھ قىلمایمىز.
بىز بىر-بىرىمىزگھ یالغان سۆزلھیمىز. بىز ئاچچىقلىنىمىز ۋە تاقھت قىاللمایمىز. بىز ئاتا-
ئانىمىزنى ، ئھر-ئایاللىرىمىزنى ھۆرمھتلىمھیمىز. ھھممىمىزنىڭ گۇناھكار ۋىجدانى بار ،
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Sunday, April 4, 2021

تونۇشتۇرۇش

یوھاننا 19: 30-28

28 ئۇنىڭدىن كېیىن ، ھھزىرتى ئھیسا ھھممھ ئىشنىڭ تامامالنغانلىقىنى بىلدى.ئاندىن :

(مۇقھددەس كىتابنى ئورۇنداش ئۈچۈن): «ئۇسسىدىم»دىدى.

29 ئۇ یھردە ئھرزان ئۈزۈم شارابى بىلھن تولدۇرۇلغان بىر كۈپ بار ئىدى.ئۇالر

ئۈزۈم شارابىغا چىالنغان بىر پارچھ بۇلۇتنى لېپھككۈل غولىغا باغالپ،ھھزىرتى
ئھیسانىڭ ئاغزىغا ئۇزاتتى.

30 ھھزرىتى ئھیسا ئۈزۈم ھارىقىنى تېتىغاندىن كېیىن:«تامام بولدى» دٻدى-دە بېشىنى

تۆۋەن چۈشۈرۈپ ،جان بھردى.

یوھاننا 19: 42-41

41 ھھزىرتى ئھیسا كرٻستكھ مىخالنغان یھردە بىر باغ بۇلۇپ،، باغنىڭ ئىچىدە تېخى

ھېچكىم قویۇلمىغان یېڭى بىر ئۆڭكۈر یھرلىك بار ئىدى.

42 بۇ كۈن ھېیتنىڭ ھارپىسى ھھم بۇ یھرلىك یېقىن جایدا بولغانلىقى سھۋەبىدىن ،ئۇالر

ھھزرىتى ئھیسانى شۇ یھرگھ دەپنھ قىلدى.

یوھاننا 20: 1

1 یھكشھنبھ كۈنى تاڭ تېخى یورۇمىغاندا،مھجدەللىك مھریھم ھھزىرتى ئھیسانىڭ
یھرلىكىگھ باردى ۋە ئۆڭكۈرنىڭ ئاغزىدىكى تاشنىڭ ئىېلىۋىتىلگھنلىكىنى كۆردى .

یوھاننا 20: 22-19

19 “شۇ یھكشھنبھ كۈنى كھچتھ، شاگىرتالر جھم بولغان یېرىدە یھھۇدىیالردىن

قورققانلىقىدىن ئۆینىڭ ئىشىكلىرىنى تاقىۋەتكھنىدى. شۇ پھیتتھ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا پھیدا بولۇپ، ئۆرە تۇرغان ھالدا ئۇالرغا: - ئامان بولۇڭالر! - دٻدى

20 ۋە ئارقىدىنال قوللىرى ۋە بىقىنىنى ئۇالرغا كۆرسھتتى. شاگىرتالر رەببىنى

كۆرگىنىدىن قىن-قىنىغا پاتماي خۇشال بولۇشۇپ كھتتى.

21 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا یھنھ: - ئامان بولۇڭالر! ئاتام مېنى ئھۋەتكىنىدەك، مھنمۇ

سىلھرنى ئھۋەتىمھن، - دٻدى.

22 بۇ سۆزلھرنى قىلىپ بولغاندىن كېیىن، ئۇالرغا بىر پۈۋلھپ: - خۇدانىڭ مۇقھددەس

روھىغا

تېزىسى

1-نۇقتا - تامامالندى. یوھاننا 19: 30-28

28 ھھزىرتى ئھیسا ھھممھ ئىشلىرىنىڭ تامامالنغانلىقىنى بىلدى .ئاندىن:

(مۇقھددەس كىتابنى ئورۇنداش ئۈچۈن): «ئۇسسىدىم» دٻدى.
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شۇنداقمۇ؟ بىز بىر-بىرىمىز ۋە خۇدا بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى
بىلىمىز. بۇ بىزنىڭ نۇرغۇن گۇناھلىرىمىز سھۋەبىدىن.

بىرسى  مېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمنىڭ ۋە باشقا مىلیونلىغان كىشىلھرنىڭ گۇناھلىرى
ئۈچۈن تۆلھم تۆلىشى كېرەك. ئۇباشقا « بىز »یاكى ئھیسا. ئاتىسى خۇدا بىزنى بھك

یاخشى كۆرىدۇ ، ئۇ ئوغلىنى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈشكھ ، بىزنى ئۆلۈمدىن
قۇتۇلدۇرۇشقا ئھۋەتتى. ئھمما بىزنىڭ گۇناھ مھسىلىسىمىز بھك قورقۇنچلۇق بولغاچقا ،
ئۇنىڭ جازاسىمۇ ئىنتایىن قورقۇنچلۇق ئىدى. كرٻستكھ مىخالش ئادەمنى ئۆلتۈرۈشتىكى

ئھڭ ئازابلىق ئۇسۇلالرنىڭ بىرى. شۇڭالشقا رىملىقالر ئۇنى ئىشلھتكھن. ئۇالر
قھیسھرگھ ئاسىیلىق قىلماسلىقى ۋە رىمنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلماسلىقى ئۈچۈن

كىشىلھرنى قورقۇتماقچى بولغان. بۇ خىل ئىجرا قىلىش شھكلى ھھقىقھتھن ئۇزۇن ئاستا
قىیناش ئىدى. بھزىدە كرٻستكھ ئېسىلغان ئادەم نھچچھ كۈندە ئاندىن  ئۆلۈپ كېتىدۇ.

ئھیسا كرٻستكھ ئالتھ سائھت ئھتراپىدا ئېسىلىپ تۇرغان. بھدىنىڭىزنىڭ قولىڭىزغا ئېسىلغان
ئېغىرلىقى نھپھس ئېلىشنى قىیىنالشتۇرىدۇ. نھپھس ئېلىشىڭىز ئۈچۈن پۇتىڭىز بىلھن

ئىتتىرىشىڭىز كېرەك ، ئھمما بۇ ئاغرىیدۇ. شۇڭا ، سىز یھنھ بىر قېتىم قولىڭىزغا
ئېسىلىۋالىسىز ، نھپھس ئالغۇچھ. بۇالرنىڭ ھھممىسى ناھایىتى جاپالىق ئىش ، شۇنداقال

ناھایىتى ئازابلىق. ئۇنىڭ ئۇسسىغانلىقى ئھجھبلىنھرلىك ئھمھس. 28-ئایھتتھ ئھیسانىڭ
سۆزى مۇقھددەس كىتابنىڭ ئھمھلگھ ئاشقانلىقى ئېیتىلغان. زەبۇر 69: 21 - «ئۇالر

بھردى ئوزۇقلۇقۇمغا زەھھرنى،ئۇسسۇزلۇقۇمغا بۇزۇلغان شارابنى.»

رىم ئىجراچىلىرى ئھیساغا ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئھڭ ئاخىرقى ئىچىملىك بھردى. ئۇ بىر
بۇلۇتتىن ناچار ئاچچىق ھاراقنى سۈمۈردى. ئالدىنقى كۈنى كھچتھ ، ئھیسا یھر

یۈزىدىكى ئھڭ یېقىن دوستلىرى بىلھن یاخشى شاراب ئىچىپ یىغىلدى. ئۇ ئۇالرغا مھتتا
-28 :26

خۇدا ئىنجىلدامۇنداق ۋەدە بھرگھن. ئۇ: «مھن سېنىڭ تھڭرىڭ بولىمھن ، سھن مېنىڭ
خھلقىم بولىسھن» دەیدۇ. خۇدا ۋەدە قىلغۇچىدۇر. بىز ۋەدە بھرگۈچىلھر. ئۇ بىزنىڭ

خۇدایىمىز بولۇشقا ۋەدە بھردى ، ئھمما بىز باشقا نۇرغۇن یالغان ئىالھالرنى
قوغدایمىز. بىز ئھھدىگھ خىالپلىق قىلىمىز ، تھڭرىنىڭ قھلبىنى بۇزىمىز. ئھیسا كرٻستتھ

تھڭرىنىڭ غھزىپىدىن ئىچتى ، شۇنداق بولغاندا بىزھھممىزگھ ئورتاق بولغان بھخت
بۇلىقنى ئىچھلھیمىز.

ئھیسانىڭ ئىچىملىك تھلھپ قىلىشىدىكى یھنھ بىر سھۋەب ، ئۇنىڭ ئاغزى بھك قۇرۇپ
كھتكھچكھ ،سۆزلھش تھس ئىدى. كرٻستكھ مىخلىنىش ئادەم بھدىنىنى قورقۇنچلۇق

ئۇسۇلدا سۇسىزالندۇرىدۇ. ئھمما ئھیسانىڭ ناھایىتى مۇھىم بىر گېپى بار بولۇپ ، ئۇ
كىشىلھرنىڭ ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىشىنى ئۈمىد قىلدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇ ئىچىشنى تھلھپ

قىلدى.

بۇ ئھیسا ئېیتقان مۇھىم سۆز. «ئۇ تامامالندى» گرٻك تىلىدىكى بىر سۆز:
TETELESTAI. بۇ 215-یىلدىكى تالوننىڭ رەسىمى. ئۇنىڭدا دٻیىلىشىچھ ، قاتناش

بېجى بھزى ئىنسان یولۇچىلىرى ۋە بھش تۆگھ ئۈچۈن تۆلھنگھن. باج تولۇق
تۆلھنگھنلىكى ئۈچۈن ، تالوندىكى بىرىنچى سۆز: «TETELESTAI». پۇل تۆلھش

تامامالندى.

ھھزرىتى ئھیسا كرٻستكھ مىخالنغان ۋاقىتتا ، نېمھ ئىش بولدى؟ بىر قانچھ ئىش.

ئۇ ئارىیھتكھ ئېلىنغان ئېغىلدا بىر نامرات ئایالدىن تۇغۇلغان. ئۇ رەت قىلىش ۋە قارشى
تۇرۇش ھایاتىدا یاشىدى. یھر یۈزىدىكى ھایاتىنىڭ ئاخىرقى كۈنىدە ئۇ رەھىمسىزلھرچھ

قامچا قىلىنغان ، تىكھنلھر بىلھن تاج كىیگھن ۋە كرٻستكھ مىخالنغان. ئھمما ھازىر ئۇنىڭ
ئازابى تۈگىدى.
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زەبۇر 69: 21

21 ئۇالر بھردى ئوزۇقلۇقۇمغا زەھھرنى،ئۇسسۇزلۇقۇمغا بۇزۇلغان شارابنى.

29 ئۇیھردە ئھرزان ئۈزۈم شارابى بىلھن تولدۇرۇلغان بىر كۈپ بار

ئىدى.ئۇالر ئۈزۈم شارابىغا چىالنغان بىر پارچھ بۇلۇتنى لېپھككۈل غولىغا
باغالپ، ھھزىرتى ئھیسانىڭ ئاغزىغا ئۇزاتتى .

مھتتا 26: 28

28 بۇ مېنىڭ نۇرغۇن ئادەملھرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن تۆكۈلۈپ

،خۇدانىڭ ئھھدىسىنى تۈزىدىغان قېنىمدۇر.

30 ھھزىرتى  ئھیسا ئۈزۈم شارابىنى تېتىغاندىن كىیىن ، «تامام بولدى »

دٻدى-دە ، ۋە بېشىنى تۆۋەن چۈشۈرۈپ ،جان بھردى .

1) مھسىھنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرى ئاخىرالشتى
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یوھاننا 3: 16- 17:

ئھیسا ئاتىسى تھرىپىدىن ئھۋەتىلگھن بولۇپ ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ئارقىلىق سىزگھ
مھڭگۈلۈك ھایات ۋە نىجاتلىق ئاتا قىلىدۇ. بىر ئھسكھر قوماندانىنىڭ دٻگىنىنى قىلىپ

بولغاندا ، قایتىپ كېلىپ «ئھپھندىم ، ۋەزىپھ تامام!» دەیدۇ. كرٻستتھ ، ئھیسا ئاتىسىغا:
«بولدى. سىز مېنى ۋەزىپھ بىلھن بۇ یھرگھ ئھۋەتتىڭىز. مھن ئۇنى تاماملىدىم! ».

ئاراڭالردىن بىرەرسى بانكىدىن قھرز تۆلھپ باققانمۇ؟ قولىڭىزنى كۆتۈرۈڭ. قھرزنى
تۆلھپ بولغاندىن كېیىن ، بانكىغا پۇل ئھۋەتىشنى داۋامالشتۇرامسىز؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق

ئھمھس. بانكا پۇلنى سىزگھ قایتۇرۇپ بېرىپ: «قھرزىڭىز تۆلھندى» دەیتتى. ئھیسانىڭ
قھرزىڭىزنىڭ ھھممىسىنى تۆلىگھنلىكىنى بىلھمسىز؟ رىملىقالر 6: 23 دە مۇنداق

دٻیىلگھن:

 بىزنىڭ گۇناھىمىز یاخشى ئىشلىرىمىز بىلھن تۆلىیھلمھیدىغان قھرز. ۋىجدانىڭىز
گۇناھكاردەك ھېس قىلغاندا ، مۇقھددەس روھ سىزگھ پىچىرالیدۇ: «ئۇ تامام! نىجاتلىق

ھھقسىز سوۋغات ، چۈنكى ئھیسا ھھممىنى قىلدى. قھرزىڭىز تۆلھندى! ».

تھڭرىنىڭ بىزنىڭ یاخشى ئىشالرنى قىلىشىمىزنى خاالیدىغانلىقى راس. بىز بۇ توغرىلىق
3-نۇقتىدا سۆزلھیمىز ، ئھمما ئھیسانىڭ ئھڭ مۇقھددەس ۋە ساداقھتمھن

ئھگھشكۈچىلىرىمۇ ئۇنىڭ نىجاتلىقىغا ھېچقانداق نھرسھ قوشمایدۇ. سىز قىلغان یاكى
قىاللمىغان ھېچ ئىش ئاتىڭىزنىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتىنى ئۆزگھرتھلمھیدۇ. چۈنكى

ئۇنىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتى ئھیسانىڭ تھییار خىزمىتىنى ئاساس قىلىدۇ.

مېنىڭ پھقھت ئۇنىڭ تامامالنغان خىزمىتىگھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىقال نىجات تېپىشىڭىز
- TETELESTAI» ئۈچۈن یالغۇز مھسىھكھ ئىشىنىدىغان سىزگھ تھكلىپنامھم بار. مھن

ئۇ تۈگىدى» دەیدىغان بۇ تامغىنى یاسىدىم. سىزنىڭ بۇ یھرگھ كېلىپ قولىڭىزغا تامغا
بېسىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. یاكى قولىڭىز. ئھگھر گۇناھلىرىڭىزنىڭ جازاسى ۋە

قھرزىنى ئھیسا تۆلىگھنلىكىنى چۈشھنگھن ۋە ئىشھنگھن بولسىڭىز ، ئھمدى بۇ یھرگھ
كېلىڭ. گۇناھلىرىڭىز ۋە نومۇسلىرىڭىزنىڭ كرٻستكھ مىخالنغانلىقىغا ئىشىنھمسىز؟ سىز
ئۇنىڭ مۇكھممھل خاتىرىسى ۋە ھھققانىیلىقىنىڭ سىزگھ یۆتكھلگھنلىكىگھ ئىشىنھمسىز ،

چۈنكى سىز پھقھت نىجاتلىققا تایىنىسىز. ئاندىن كېلىڭ.

ئھگھر بۇ ئىشالرنى تېخى چۈشھنمىسىڭىز یاكى ئىشھنمىسىڭىز ، بۇ بولىدۇ. بۇنىڭغا
قاتناشمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. ئھگھر سىز ئھیساغا ئىشىنىپ ، ئۇنىڭ ھایاتلىقى ، ئۆلگھنلىكى ۋە

ئۆلگھندىن كېیىن تىرىلگھنلىكىگھ ئىشھنگھن بولسىڭىز ، ئۇنداقتا بۇ تامغىنى ئھسكھرتىش
سۈپىتىدە قولىڭىزغا یاكى بېلىكىڭىزگھ قویۇڭ.

بۇنى ئھسكھرتىشىمىز كېرەك ، چۈنكى بىز ھھر كۈنى خۇش خھۋەرنى ئۇنتۇپ قالىمىز.
شھیتان گۇناھكار ۋىجدانىمىزغا پىچىرالپ: «سھن یھنىال قھرزدار!» دٻدى. شھیتان

بىزنىڭ خۇدانىڭ بىزنى سۆیھلمھیدىغانلىقىغا ئىشىنىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. باشقا كىشىلھر
بىزنى ھھقىقىي سۆیھلمھیدۇ ، چۈنكى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز بھك قورقۇنۇچلۇق . بۇ

یھردە سىز ئھیىبلھنگھندەك ھېس قىلغاندا ، شھیتانغا یاكى ئۆزىڭىزنىڭ تھشۋىشلھنگھن
یۈرىكىگھ نېمھ دٻیىشىڭىز كېرەك: «قھرز قایتۇرۇلدى! كھچۈرۈم قىلىندى! مھن

تھڭرىنىڭ بالىسى ، ھېچكىم بۇنى مھندىن ئېلىپ كېتھلمھیدۇ! ».

رىملىقالر 8: 34 دە مۇنداق دٻیىلگھن»

ئىبرانىالر7:25-شۇ سھۋەپتىن،ئھیسا مھسىھ ئۆزى ئارقىلىق خۇدانىڭ ئالدىغا
كھلگھنلھرنى ئۈزۈل -كېسىل قۇتقۇزۇشقا قادىردۇر.ئۇ مھڭگۈ ھایات بۇلۇپ،ئۇالر

ئۈچۈن خۇداغا مۇراجىئھت قىلىدۇ.دٻیىلگھن.

تىرىلگھن ، تىرىك ئھیسا بىزگھ ئۈمىد ۋە یاردەم بېرىدۇ. ئھمدى قایتا تىرىلىشنى كۆرۈپ
باقایلى.

ئھیسا جۈمھ كۈنى كرٻستكھ مىخالنغانلىقىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. دەم ئېلىش كۈنى جۈمھ
كۈنى كۈن پاتقاندا باشلىنىدۇ ، ئۇالر دەم ئېلىش كۈنى جھسھتلھرنى بىر تھرەپ قىلىشنى
خالىمىدى. شۇڭالشقا ئۇالر ئۇنى یېقىن ئھتراپتىكى قھبرىگھ دەپنھ قىلدى. ئھمدى یھھیا

پھیغھمبھرنىڭ 20-بابىغا قاراڭ.

ھھپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى یھكشھنبھ. ئھیسا جۈمھدىن باشالپ قھبرىدە. ئۇنىڭ ئھڭ یېقىن
دوستلىرى ۋە ئھگھشكۈچىلىرىدىن بولغان مھریھم كۈن چىقىشتىن بۇرۇن قھبرىنى
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2) مھسىھنىڭ ۋەزىپىسى تامامالندى

یوھاننا 3: 17-16

چۈنكى خۇدا دۇنیادىكى ئىنسانالرنى شۇ قھدەر سۆیىدۇكى، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر یېگانھ
ئوغلىغا ئىېتىقاد قىلغان ھھر بىر كىشى ھاالك بولماي ،مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىششى

ئۈچۈن ،ئۇنى قۇربان بۇلۇشقا ئھۋەتىپ بھردى. خۇدا ئوغلىنى دۇنیادىكى ئىىنسانالرنى
سوراققا تارتىشى ئۈچۈن ئھمھس ،بھلكى ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا ئھۋەتتى 

3) بىزنىڭ گۇناھقا بولغان قھرزىمىز تامامالندى

رىملىقالر 6: 23

23 چۈنكى گۇناھنىڭ بھدىلى ئۆلۈم ، بېراق  خۇدانىڭ رەببىمىز ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق

بىزگھ ئاتا قىلغان سوۋغىتى  مھڭگۈلۈك ھایاتلىقتۇر

رىملىقالر 8: 34

34 كىم بىزنى گۇناھقا مھھكۇم قىالالیدۇ؟ھېچكىم !چۈنكى،ئھیسا مھسىھ بىز گۇناھكارالر

ئۈچۈن ئۆلدى.ئۇنىڭ ئۈستىگھ ،ئۇ تىرىلدۈرۈلۈپ ،خۇدانىڭ ئوڭ یېنىدا ھوقۇق تۇتۇپ
،بىز ئۈچۈن مۇراجىئھت قىلماقتا

2-نۇقتا - قۇرۇق قھبرە. یوھاننا 19: 20-41: 1

41 ئۇ كرٻستكھ مىخالنغان جایدا بىر باغ بار ئىدى ، باغدا تېخى ھېچكىم

قویۇلمىغان یېڭى بىر ئۆڭكۈر یھرلىك بار ئىدى.

42 یھھۇدىیالرنىڭ تھییارلىق كۈنى بولغاچقا ، ھھم قھبرە یېقىن بولغانلىقى

سھۋەپتىن ، ئۇالر ھھزرىتى ئھیسانى شۇ یھرگھ قویدى.

1 ھھپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى ، مھجدەللىك مھریھم تېخى قاراڭغۇ ۋاقىتتا

قھبرىگھ كھلدى ۋە تاشنىڭ قھبرىدىن ئېلىپ كېتىلگھنلىكىنى كۆردى.
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زىیارەت قىلدى. مھتتانىڭ 28-بابى ۋە لۇقا 24-بابىنى ئوقۇشتىن یھر تھۋرەشنىڭ
بولغانلىقىنى بىلىمىز ، بىر پھرىشتھ كېلىپ قھبرىنىڭ كىرىش ئېغىزىدىكى تاشنى

ئۆرۈۋەتتى.

مھریھم ۋە باشقا خانىمالر قھبرىگھ كىرىپ ئۇنىڭ قۇرۇق ئىكھنلىكىنى بایقىدى! ئھیسا ئۇ
یھردە ئھمھس! خانىم-قىزالر بېرىپ شاگىرتالرغا ئېیتتى ، ئھمما ئۇالر ئىشھنمىدى. مھن
بۇنى چۈشىنىمھن. ئۆلۈك ئادەمنىڭ قایتا تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىش ناھایىتى تھس. قانداقال

بولمىسۇن ، ئۇنىڭ ئھگھشكۈچىلىرىنىڭ ھھممىسى ئىلگىرى قایتا تىرىلىشنى كۆرگھن.
ئھیسا بۇنىڭدىن بىر ھھپتھ بۇرۇن الزارنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى. الزار ئھیسا پاسخا

بایرىمى سھھھردىكىگھ ئوخشاش تىرىك قھبرىدىن چىقتى. ئھمما ئھیسا ئۇالرنىڭ 
تىرىلىشىگھ ئىشىنىشنىڭ قىیىنلىقىنى چۈشھنگھن. شۇڭالشقا ئۇ یھكشھنبھ كۈنى كھچتھ

شاگىرتلىرىنى یوقالپ كھلدى.

ئىبرانىي تىلىدىكى «ئامانلىق بولسۇن» شالوم ئالېخىم. مۇسۇلمان قوشنىلىرىمىز بىر-
بىرىگھ بھك ئوخشایدىغان گھپلھرنى قىلىدۇ: ساالم ئھلھیكۇم. ئامانلىق بولسۇن. قورقۇپ

كھتكھنلىكتىن ئىشىكنىڭ ئارقىسىغا یوشۇرۇنۇۋالغان كىشىلھرگھ دٻیىش بىر قىزىقارلىق
ئىش. ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا بۇ سۆزلھرنى قىالالیدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇالر ئۈچۈن

تىنچلىقنى ئھمھلگھ ئاشۇراالیدۇ. ئۇ: «ئامانلىق بولسۇن ، مھن سىلھر بىلھن بىللھ. مھن
ھھر قېتىم سىلھر بىلھن بىللھ بولسام ، تىنچلىق سىلھر بىلھن بىللھ » بىلھمسىز؟ بۇنىڭغا

ئىشىنھمسىز؟ ئۇنى ھھرگىز ئۇنتۇپ قالماڭ. ھایاتتىكى بارلىق بوران-چاپقۇن ۋە
خىرىسالر ئارقىلىق ، بىز قورقۇپ ۋە گۇمانالنغان ۋاقتىمىزدا ، تىرىك مھسىھنىڭ

تىنچلىقىغا موھتاج.

ئۇالر خۇشال بولدى! ئھلۋەتتھ ئۇالر. ئھیسا ھایات ئىدى! ئۇ ئۇالرنىڭ بھدىنىدىكى
جاراھھتلھرنى كۆرۈش ۋە تېگىشكھ یول قویدى. ئۇ ئۇالرغا تىرىلىشىنىڭ ھھقىقھتھن یۈز

بھرگھنلىكىگھ ئىشھنچ ئاتا قىلدى. ئۇالر بۇ ئىشھنچكھ موھتاج ، چۈنكى ئۇالرنىڭ
كۆپىنچىسى ئالدىمىزدىكى یىلالردا قورقۇنچلۇق ۋە ئازابلىق ئۇسۇلالر بىلھن ئىجرا

قىلىنىدۇ. ئۇالر ئۆلۈمگھ بېرىپ ، ئھیسانىڭ تىرىلىشى توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى تھشۋىق
قىلىدۇ. ئۇالر سھمىمىي كىشىلھر ئىدى.

سىز بىلىسىز ، جىنایھتچىلھر بىرلىكتھ ھھرىكھت قىلغاندا ، ئۇالر بىر-بىرىگھ ساقچىغا
یالغان سۆزلھیدىغانلىقى ، بىر-بىرىنى قوغدایدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بېرىدۇ. ئھمما

ئۇالر تۇتۇلغاندا ، ساقچىالر ئۇالرنى ئایرىپ ئۇالردىن سوئال سورایدۇ ، جىنایھتچىلھر
ھھمىشھ بىر-بىرىگھ خىیانھت قىلىدۇ. ئۇالر یالغاننى ئاساس قىلىپ تۈرمىگھ كىرىشنى

خالىمایدۇ. جىنایھتچىلھر راست گھپ قىلىدۇ ، ئۇالر دوستلىرىغا خىیانھت قىلىدۇ ، ئۆزىنى
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن.

بۇ مېنىڭ قایتا تىرىلىشنىڭ ھھقىقھتھن یۈز بھرگھنلىكىگھ ئىشھنچىم بار. ئھیسانىڭ
ئھگھشكۈچىلىرى ئازابلىق قورقۇنچلۇق ئۇسۇلالر بىلھن ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىندى.

ئھمما ئۇالرنىڭ ھھممىسى قایتا تىرىلىش پاكىتىنى چىڭ تۇتۇپ قازا قىلدى. ئۇالر
یالغانچىلىق ئۈچۈن ئۆلۈشنى خالىمایدۇ. ئھمما ئۇالر قۇتۇلۇش ئۈچۈن قازا قىلغان

نىجاتكارى توغرىسىدىكى ھھقىقھت ئۈچۈن ئۆلۈشنى خاالیدۇ.

ئاتىسى ئھیسانى بۇ یھرگھ مۇنداق بىر ۋەزىپھ بىلھن ئھۋەتتى: مۇكھممھل تۇرمۇش
كھچۈرۈش ۋە قۇربانلىق بىلھن ئۆلۈش. ئھیسا بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىدى. بولدى! ئھمما

خۇدا بۇ بۇزۇلغان دۇنیاغا یاردەم بېرىش ، بىزدەك یۈتۈپ كھتكھن گۇناھكارالرنى
قۇتقۇزۇش ۋە بىز نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىق قىلغان یارىتىلىشنى ئھسلىگھ كھلتۈرۈش

ئۈچۈن قىلىنمایدۇ. شۇڭالشقا ئھیسا بىزنى ئھۋەتىدۇ.

كىچىك چېركاۋ ئائىلىمىزنىڭ چوڭ بۇرچى بار. بىز ئوخشىمىغان 12 خىل دۆلھتتىن
كھلگھن ، ئوخشىمىغان تىلالردا سۆزلھیمىز. مھن ئۇ تىلالرنىڭ ھھممىسىنى سۆزلىمھیمھن

، جھمئىیىتىمىزدە بار بولغان مھدەنىیھتلھرنىڭ ھھممىسىنى چۈشھنمھیمھن. مھن سىزنىڭ
پادىچىڭىز ، ئھمما ھھممىڭالر رەھبھر. مھن پاكىستانلىق یاكى ئېفىیوپىیھلىك یاكى ئۇیغۇر

قوشنىلىرىمىزغا ئھۋەتىلمھیمھن! بىز بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنداش ئۈچۈن بىر-بىرىمىزگھ
موھتاج. ھھر بىرىڭالرنىڭ تىلى ۋە مھدەنىیىتى بىلھن ئورتاقلىشىدىغان پۇرسھت بار.
بالىالرمۇ ئھۋەتىلىۋاتىدۇ. دوستلىرىڭىزنى مھكتھپتىن یاكى تھنتھربىیھ گۇرۇپپىڭىزدىن

ئېلىپ كېلىش. ئۇالرنى بىزنى بۇ یھرگھ زىیارەت قىلىشقا تھكلىپ قىلىڭ. مھن بۇنىڭ
قورقۇنچلۇق بولىدىغانلىقىنى بىلىمھن. بىز باشقىالرنى تھكلىپ قىلىشىمىزدىن قورقىمىز ،

ئۇالر یاق دٻیىشىدۇ ، یاكى بىز ئىشىنىدىغان ئىشالر ئۈچۈن بىزنى تھنقىدلھیدۇ. ئېسىڭىزدە
بولسۇنكى ، ئھیسا ئۆز ۋەزىپىسىدە زور زىیانكھشلىككھ ئۇچرىغان. ھھتتا ئھیسا ھھر
كۈنى ئاتىسى ۋە مۇقھددەس روھقا تایىنىشى كېرەك ئىدى. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بھزىدە
جاپالىق بولىدۇ. شۇڭا بىز خۇدا تھلھپ قىلغان ئىشنى قىلىش ئۈچۈن چوقۇم خۇداغا

تایىنىشىمىز كېرەك. 22-ئایھتكھ قاراڭ:

ئھیسانىڭ جىسمى ھازىر جھننھتتھ. ئۇ ئاتىسى بىلھن بىللھ ، بىز ئۈچۈن توختىماي دۇئا
قىلىدۇ. بۇ یھردە بىز مھسىھنىڭ تېنى. بىز ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن

ئھۋەتىلگھن. ئھمما بىز یالغۇز كھتمھیمىز. ئۇ ئۆلۈشتىن بىر كۈن بۇرۇن ، ئھیسا:
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3-نۇقتا - تىرىلگھن نىجاتكارىڭىز سىزنى ئھۋەتىۋاتىدۇ.
یوھاننا 20: 22-19

19 ھھپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى شۇ كۈنى كھچتھ ، شاگىرتالر یھھۇدىیالردىن

قورقۇپ ئىشىكلھرنى قۇلۇپلىۋەتكھنىدى، ھھزرىتى ئھیسا كېلىپ ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا تۇرۇپ ئۇالرغا: - ئامانلىق بولسۇن. »دىدى.

20 ئۇ بۇ سۆزلھرنى قىلىپ ، ئۇالرغا قوللىرىنى ۋە یان تھرىپىنى

كۆرسھتتى. شاگىرتالر پھرۋەردىگارنى كۆرۈپ خۇشال بولدى.

21 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا یھنھ: - ئامانلىق بولسۇن. ئاتام مېنى

ئھۋەتكھندەك ، مھنمۇ سىلھرنى ئھۋەتىمھن ».دىدى

22 ھھزرىتى ئھیسا بۇ سۆزلھرنى قىلىپ ، ئۇالرغا: - خۇدانىڭ مۇقھددەس

روھىغا مۇیھسسھر بۇلۇڭالر - دٻدى.

یوھاننا 14: 27-26

26 لېكىن ئاتام مېنىڭ نامىم بىلھن ئھۋەتىدىغان یاردەمچى،یھنى ئۆزىنىڭ مۇقھددەس روھى

سىلھرگھ ھھممىنى ئۆگىتىدۇھھم مېنىڭ ئىېیتقان ھھممھ سۆزلىرىمنى ئېسىڭالرغا سالىدۇ.
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تىنچلىق شاھزادىسى ئھیسا بىزگھ ۋەزىپھ ئۈچۈن تىنچلىق ئاتا قىلىدۇ. ئۇ سىزنى ۋە مېنى
بۇجایغا ئھۋەتىپ ، خۇش خھۋەرنى قوشنىلىرىمىز بىلھن ئورتاقلىشىۋاتىدۇ ، شۇڭا

ئۇالرمۇ بۇ تىنچلىقنى بىلىدۇ. بىز یالغۇز كھتمھیمىز. بىز مۇقھددەس روھنى قوبۇل
قىلدۇق ، ئۇ بىزنىڭ ھھر بىرىمىز بىلھن بىللھ بارىدۇ.

ئھرشتىكى ئاتا ، بىزدە یاشایدىغان مۇقھددەس روھنىڭ كۈچى بىلھن سىزگھ دۇئا قىلىمىز.
بىزنى قۇتقۇزۇۋالغان ۋە ئھۋەتكھن رەببىمىز ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. بىز بۇ بۇرچنى
ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ئۈمىد ۋە جاسارەت ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. بىز قوشنىلىرىمىزنىڭ ،

دوستلىرىمىزنىڭ ، ئائىلىمىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشنىڭ تىنچلىقىنى بىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
تھڭرىنىڭ ئوغۇل-قىزلىرى دەپ ئاتالغان خۇشاللىقنى بىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز ، چۈنكى بىز

شۇنداق. شۇڭا بىزنى ئۆز سۆیگۈڭىزدە چېركاۋ ئائىلىسى سۈپىتىدە باغالڭ ۋە بىزنى
مۇقھددەس روھنىڭ كۈچى بىلھن بۇ مۇھھببھتنى ئورتاقلىشىشقا ئھۋەتىڭ. تىرىلگھن

نىجاتكارىمىز ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز. AMEN !!ئامىن !
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27 سىلھرگھ ئامانلىق قالدۇرىمھن ،ئۆز ئامانلىقىمنى سىلھرگھ تھغدىم قىلىمھن.مىنىڭ

سىلھرگھ تھغدىم قىلغىنىم بۇ دۇنیانىڭ ئادەملىرىنىڭ سىلھرگھ بھرگىنىگھ
ئوخشىمایدۇ.كۆڭلۈڭالرنى بىئارام قىلماڭالر،قورقماڭالر.

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى
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