ھاياتنىڭ ھەممىسىدە توقۇنۇش بار
-2021يىلى -19سېنتەبىردىكى خىتاب يارىتىلىش 21-1 :3
تونۇشتۇرۇش
بۇ بىزنىڭ نىكاھ توغرىسىدىكى ۋەز-نەسىھەت يۈرۈشلۈك پائالىيىتىمىزنىڭ #ئۈچىنچى ھەپتىسى.
ئالدىنقى ھەپتە مەن يالغۇز دوستلىرىمىزغا نىكاھ توغرىسىدىكى ۋەز-نەسىھەتلەرنىڭ بەزىدە جاپالىق بولىدىغانلىقىنى بىلىمەن#.
ئەمما نىكاھنى چۈشىنىش ناھايىتى مۇھىم  ،چۈنكى ئۇ ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ #ئاساسى ۋە ئىنجىلدىكى مەركىزىي تەمسىل.
خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولۇش ئۈچۈن توي قىلمىسىڭىزمۇ #بولىدۇ.
تەڭرى ھەممىمىزنى يەنى توي قىلغانالرنى ۋە بويتاقالرنى ئشلىتىپ ،بۇ چېركاۋنى قۇرماقچى.
ئەمما شەيتان نىكاھتىكى زىددىيەتنىڭ ئائىلىدىكى ھەممەيلەننى بەختسىز قىلىدىغان ئەڭ ياخشى ئۇسۇلالرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى
بىلىدۇ#.
شۇڭالشقا مەن چېركاۋدىكى نىكاھالر ئۈچۈن كۆپ دۇئا قىلىۋاتىمەن  ،نېمە ئۈچۈن بۇ يۈرۈشلۈك ئىشالرنى قىلىمىز.
بىز خۇدانىڭ #سۆزىگە قاراش ۋە ئۇنىڭ بۈگۈن بىزگە نېمىلەرنى ئۆگەتمەكچى بولغانلىقىنى كۆرۈشتىن بۇرۇن بىللە دۇئا
قىاليلى.
مۇقەددەس روھ  ،تىرىك سۆز ئەيساغا قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىڭ.
ئاتا  ،بىز ئىتائەتچان  ،خۇشال ۋە ئۈنۈملۈك ئوغۇل-قىز بولۇشنى خااليمىز.
بىزنى ئەيساغا ئوخشىتىش ئۈچۈن  ،روھىڭىزنىڭ كۈچى بىلەن سۆزىڭىزنى ئىشلىتىڭ#.
بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن
نۇقتا  .1گۇناھ مۇناسىۋەتنى بۇزىدۇ
-2نۇقتا :كىم مەسئۇل بولىدۇ؟
-3نۇقتا :ھاياتتىكى بارلىق توقۇنۇش
نۇقتا  .1گۇناھ مۇناسىۋەتنى بۇزىدۇ
يارىتىلىش 1 :3
 1يىالن پەرۋەردىگار خۇدا ياراتقان باشقا ھايۋانالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ھىيلىگەر ئىدى.
ئۇ ئايالغا« :خۇدا ئەمەلىيەتتە« باغدىكى دەرەخلەرنى يېمەيسەن »دېدىمۇ؟
بۇ يىالن نورمال يىالن ئەمەس.
ئۇ شەيتان.
شەيتان خۇداغا ئەگىشىشنى خالىمايدىغان پەرىشتە ئىدى  ،شۇڭا ئۇ ئاسماندىن چىقىپ  ،پەرىشتىلەرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى بىللە
ئېلىپ كەتتى.
شەيتان بۇ يېڭى ئىنسانالرنىڭمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.
شەيتان ھۇجۇمىنى ئوغرىلىقچە يالغاندىن باشلىدى.
ئۇ ھاۋادىن خۇدانىڭ ياخشىلىقىدىن گۇمانلىنىش ئۈچۈن سوئال سورايدۇ.
خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمغا باغدىكى بارلىق دەرەخلەردىن بىرنىال يېيەلەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەمما شەيتان خۇدا ئۇالرنىڭ ھەر قانداق دەرەختىن يېيىشىگە قەتئىي يول قويمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
شەيتان ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىنىڭ تەڭرىنىڭ بەك چەكلىمىگە ئۇچرايدىغان ۋە شەخسىيەتچى ئىكەنلىكىگە #ئىشىنىشىنى ئۈمىد
قىلىدۇ#.
دوستلىرىم  ،خۇدانىڭ ياخشىلىقىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ.
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تەڭرىنىڭ #بىزدىن ياخشى نەرسىلەرنى ساقالۋاتقانلىقىغا ئىشەنمىگىنىمىزدە #،قەلبىمىزدە گۇناھ كۈچىيىدۇ.
شۇڭالشقا كىشىلەر ئوغرىلىق قىلىدۇ ۋە زىنا قىلىدۇ#.
ئۇ گۇناھالر بىزدە بار نەرسىدىن #رازى بولمىغاندا باشلىنىدۇ  ،ياكى بىز خۇدانىڭ ئېھتىياجىمىزنى قاندۇرۇشنى ساقالشنى
خالىمايمىز.
ھەۋۋانىڭ شەيتاننىڭ ھۇجۇمىغا قانداق جاۋاب قايتۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى  -2 ،ۋە -3ئايەتلەردە.
يارىتىلىش 5-2 :3
 2ئايال يىالنغا« #:بىز باغدىكى دەرەخلەرنىڭ مېۋىسىنى يەيمىز» دېدى#.
 3لېكىن  ،خۇدا« :باغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەڭ  ،ئۇنىڭغا تەگمەڭ  ،بولمىسا ئۆلىسىز» دېدى.
 4يىالن ئايالغا« :سەن چوقۇم ئۆلمەيسەن.
 5چۈنكى  ،خۇدا ئۇنى يېگەندە كۆزلىرىڭىزنىڭ ئېچىلىدىغانلىقىنى ۋە ياخشى-ياماننى بىلىدىغان خۇداغا ئوخشاش بۇلۇپ
قالىدىغانلىقىڭنى بىلىدۇ.» #
دوستلىرىم  ،شەيتان يالغانچى.
ئەيسا ئۆزىنىڭ باشتىن-ئاخىر يالغانچى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى#.
شەيتان ئادەتتە ئۇنىڭ يالغانچىلىقىنى ئوغرىلىقچە ئاڭاليدۇ.
ئۇ بىزنى ھەقىقەتتىن گۇمانالندۇرماقچى بولىدۇ.
ئەمما -4ئايەتتە شەيتان بىۋاسىتە ۋە دادىللىق بىلەن يالغان سۆزلەيدۇ.
ئۇ خۇدا خاتا دېدى.
ئۇ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىغا مېۋىنى يېسە «سەن خۇداغا ئوخشايسەن» دەيدۇ.
مېنىڭچە بۇ ھەقىقەتەن ئادەم بىلەن ھاۋا ئانىنىڭ #دىققىتىنى قوزغىغان بايان.
تېخىمۇ كۆپ ھوقۇق ۋە ئەركىنلىككە #ئېرىشىش مەسىلىلىرىمىزنى تۈگىتىدۇ دەپ ئويالش كىشىنى قايىل قىلىدۇ.
بىز كونترول قىلىشنى خااليمىز  ،شۇڭا نېمىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى #قارار قىالاليمىز#.
مەسىلە شۇكى  ،بىز نېمىنىڭ #ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز#.
ئېسىڭىزدە #بولسۇنكى  ،خۇدا ئۆزى ياراتقان ھەممە نەرسىنى «ناھايىتى ياخشى» دېدى.
ئەمما بىز بۇنىڭغا ئىشەنمەيمىز#.
بىز ئۇنىڭ نىكاھ اليىھىسىنىڭ ياخشىلىقىغا ئىشەنمەيمىز  ،شۇڭا ئۇنى قايتىدىن ئېنىقلىماقچىمىز#.
بىز ئالالھنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان شەخسىي پىالنىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەيمىز  ،شۇڭا ئۆزىمىزنىڭ پىالنىنى قىلىمىز.
بۇالر شەيتاننىڭ #ھەممىمىزگە پىچىرلىغان يالغانلىرى.
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاستىدا بىز خۇدادىن كونتروللۇقنى تارتىۋېلىشىمىز كېرەك دېگەن قاراش بار  ،چۈنكى ئۇ ئىشەنچلىك
ئەمەس.
تۇنجى گۇناھ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىنىڭ كاللىسىدا ۋە قەلبىدە باشالندى.
گۇناھ ھەمىشە باشلىنىدۇ.
گۇناھ دەسلەپتە ھەرىكەت ئەمەس.
ئۇ كاللىمىزدىكى بىر ناچار ئىدىيە بىلەن باشلىنىدۇ.
بۇ ناچار ئىدىيە #قەلبىمىزگە يۆتكىلىدۇ.
قەلبىمىزدە بۇ ئىدىيە ساغالم بولمىغان ئارزۇغا ئايلىنىدۇ.
ئۇ ناچار پىكىرلەر ۋە ساغالم بولمىغان ئارزۇالر بىزنىڭ گۇناھكار ھەرىكەت قىلىشىمىزنىڭ #سەۋەبى.
بىز بۇنى ياقۇپ .15-13 :1
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 13ئازدۇرۇلۇشقا دۈچ كەلگەن ئادەم «خۇدا مىنى ئازدۇرۋاتىدۇ»دەپ ئويلىمىسۇن،چۈنكى ،خۇدا ئازدۇرۇلمايدۇھەم
ئازدۇرمايدۇ.
14كىمدە كىم ئۆز ھەۋەسلىرىنىڭ كەينىگە كىرسە،ئۇ ئازىدۇ.
 15بۇنداق ئاسەمنىڭ ھەۋەسلىرى ئۇنى گۇناھقا باشاليدۇ.گۇناھ ئۇنىڭدائۆسۈپ يېتىلسە ئۇنى مەڭگۈلۈك ئۆلۈمگەئېلىپ
بارىدۇ.
گۇناھ خۇدا ئۆزى تەمىنلىمىگەن نەرسىنى ئۆزىمىز ئېلىش ئارزۇسى بىلەن باشلىنىدۇ#.
ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا -6ئايەتتە ئۆزىنى ئالغاندا نېمە ئىش بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى.
يارىتىلىش 6 :3
 6ئايال مېۋىنىڭ #چىرايلىق ھەم شېرىن ئىكەنلىكىنى #كۆرۈپ ئۇنى يىسە قانچىلىك ئەقىللىق بۇلۇپ كىتىدىغانلىقىنى ئويالپ،ئۇنى
ئۈزۈپ يىدىھەم يېنىدا تۇرغان ئېرىگىمۇ بەردى ،ئۇمۇ يىدى.
كىم ئاۋۋال گۇناھ قىلدى؟
بەختكە قارشى  ،بۇ ئايەت تارىختىكى بەزى كىشىلەر تەرىپىدىن #ھاۋا ئانىنىڭ #تۇنجى بولۇپ گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن
ئىشلىتىلگەن.
ئۇالر ھاۋانى گۇناھنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇشتا ئەيىبلىمەكچى.
مېنىڭچە ئۇالر خاتاالشتى.
ھاۋانىڭ مېۋىنى تۇنجى چىشلىگەنلىكى راس.
ئۇ يىالننىڭ #يالغانچىلىقىغا ئىشىنەتتى  ،ئۇ ئۆزىنىڭ نېمە قىلىشنى قارار قىلىش ئىقتىدارىغا ئىشىنەتتى.
ئەمما -6ئايەتتىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر جۈملە سۆزگە دىققەت قىلىڭ« :ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان ئېرى  ،ئۇمۇ يېدى».
ئادەم ئىزچىل شۇ يەردە ئىدى.
خۇدا ئالدى بىلەن ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ياراتتى  ،ئۇنىڭغا باغنى بېقىش مەسئۇلىيىتىنى بەردى.
خۇدا ئادەمگە ئايالىنىڭ #رەھبىرى ۋە قوغدىغۇچىسى بولۇش مەجبۇرىيىتىنى بەردى.
ئادەم ئۇنىڭ خىزمىتىدە مەغلۇپ بولدى.
ئادەم شەيتاننىڭ يالغانلىرىنى ئاڭلىدى ۋە ھېچ ئىش قىلمىدى.
ئادەم ھاۋا ئانىنىڭ مېۋىگە ئارزۇ بىلەن قارايدىغانلىقىنى كۆرۈپ  ،ئادەم سۈكۈت قىلدى.
ئادەم ئايالىنى يېتەكلىيەلمىدى ۋە قوغدىمىدى#.
ئەڭ مۇھىمى  ،ئادەم خۇداغا ئىتائەت قىاللمىدى.
ھاۋا ئانا يارىتىلىشتىن #ئىلگىرى  ،خۇدا ئادەمگە بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەسلىككە بۇيرۇغان.
ئادەم مېۋىنى يېگەندە ئاسىيلىق قىلغانلىقىنى ۋە بۇيسۇنمىغانلىقىنى بىلدى.
ئەگەر سىز گۇناھنىڭ دۇنياغا تونۇلۇشى ئۈچۈن خۇدانىڭ #ھاۋانى ئەمەس  ،بەلكى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى جاۋابكارلىققا
تارتىدىغانلىقىنى تېخىمۇ ئىسپاتلىماقچى بولسىڭىز  ،بۇ ئايەتلەرنى خۇدانىڭ سۆزىدىن كۆرۈڭ:
كورىنتلىقالرغا  - 1خەت 22-21 :15
 21چۈنكى،ئۆلۈم بىر ئادەم،يەنى ئادەم ئاتا ئارقىلىق دۇنيادا پەيدا بولغىنىدەك،ئۆلۈمدىن تىرىلىشمۇ بىر ئادەم،يەنى ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق پەيدا بولدى.
 22پۈتكۈل ئىنسان ئادەم ئاتىنىڭ ئەۋالدى بولغانلەقى ئۈچۈن،ئۇنىڭغائوخشاشال ئۆلۈمگە مەھكۈم قىلىندى.لېكىن،ئەيسا مەسىھكە
مەنسۇپ بولغان بىزلەر ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش ئۆلۈمدىن تىرىلىمىز.
رىملىقالر 19 -18 :5

3

 18دېمەك،بىر قېتىملىق #گۇناھ پۈتكۈل ئىنساننى گۇناھقا مەھكۇم قىلغان بولسا،بىر قېتىملىق ھەققانى ئەمەلىيەت ،يەنى ئەيسا
مەسىھنىڭ #قۇربان بۇلۇشى ئارقىلىق پۈتكۈل ئىنسان ھەققانى ئادەم دەپ جاكارلىنىپ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيدۇ.
19بىر ئادەمنىڭ #ئىتائەتسىزلىكى تۈپەيلىدىن،نۇرغۇن ئىنسانالر گۇناھكار بۇلۇپ كەتكىنىدەك،بىر ئادەمنىڭ ئىتائەتمەنلىكى
بىلەنمۇنۇرغۇن ئىنسانالر ھەققانى ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ#.
بۇ ئايەتلەردە بىز ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنسانالرغا ئۆلۈم ئېلىپ كەلگەنلىكىنى كۆرىمىز  ،ئەمما ئەيسا ھاياتلىق ئېلىپ
كېلىدۇ#.
ئەيسا بىز ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش چارىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ#.
بىز ئەيساغا يۈزلىنىشىمىز #كېرەك  ،چۈنكى بىزنىڭ گۇناھ مەسىلىمىزنى ھەل قىلىش چارىمىز يوق.
بۇنى -7ئايەتتە كۆرەلەيمىز.
يارىتىلىش 7 :3
7ئۇالر مېۋىنى يىيىشى بىلەنال كۆزلىرى ئېچىلىپ،ئۆزلىرىنىڭ #يالىڭاچلىقىنى بىلىپ نۇمۇس قىلىشتى.شۇڭا،ئۇالر ئەنجۈر
يۇپۇرماقلىرىنى بىربىرىگە چېتىپ،بەدەنلىرىنى يېپىۋىلىشتى.
ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ئۈچۈن نېمە ئۆزگىرىش بولدى؟
ئۇالر ئىلگىرى يالىڭاچ بولۇپ  ،راھەت ئىدى.
ئەمما ھازىر ئۇالر گۇناھلىرى سەۋەبىدىن نومۇس ھېس قىلىدۇ.
نومۇس ئۇالرنى بىر-بىرىدىن #بىئارام قىلىدۇ  ،شۇڭا ئۇالر ئۆزىنى ياپماقچى بولىدۇ.
ئەمما گۇناھلىرىمىزنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن بەدىنىمىزنى يېپىش ھەرگىز ئىشلىمەيدۇ ، #چۈنكى نومۇس قىلىش تېرە
مەسىلىسى ئەمەس.
نومۇس بىر روھ مەسىلىسى.
گۇناھ بىزنى گۇناھكار ۋە نومۇس ھېس قىلىدۇ  ،شۇڭا بىز باشقىالرنىڭ كۆزىدىن #يوشۇرماقچىمىز.
شۇڭالشقا ئۇالر تۇنجى قېتىم كىيىم-كېچەكنىڭ #ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇۋالىدۇ.
كېيىنكى قەدەمدە ئۇالرنىڭ قانداق قىلىپ ئۆزىنى خۇدادىن #يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقىنى كۆرىمىز.
يارىتىلىش 9-8 :3
 8ئۇالر شۇ كۈنى سالقىندا پەرۋەردىگار خۇدانىڭ باغدا مېڭىۋاتقان ئاۋازىنى ئاڭلىدى .ئەر-ئايال باغدىكى دەرەخلەر ئارىسىدا
پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن ئۆزىنى يوشۇردى.
 9لېكىن  ،پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنى چاقىرىپ - :قەيەردە؟دەپ سورىدى.
ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ئوتتۇرىسىدىكى گورىزونتال مۇناسىۋەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان  ،شۇڭا ئۇالر
بىر-بىرىدىن يوشۇرۇنغان.
-8ئايەتتە ئۇالرنىڭ خۇدا بىلەن بولغان تىرىك مۇناسىۋىتىنىڭمۇ بۇزۇلغانلىقىنى كۆرىمىز.
شۇڭالشقا ئۇالر خۇدادىن يوشۇرۇندى.
ئەمما ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا بەدىنىنى خۇدادىن يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇشتىن بۇرۇن  ،ئۇالرنىڭ قەلبى خۇدادىن يىراقالشتى.
قەلبىمىزدىكى گۇناھ خۇداغا مۇنداق دەيدۇ:
«مەن سىزنىڭ قائىدىلىرىڭىزنى ياقتۇرمايمەن  ،چۈنكى مەن ساڭا ئىشەنمەيمەن.
مەن سىزدىن يىراقالشماقچى.
مەن ھاياتىمدا #سەنسىز ئەركىن ياشاشنى خااليمەن ».
بىز ھەممىمىز لۇقا  15دىكى يولدىن چىققان ئوغلىغا ئوخشايمىز.
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ئۇ ياشالرغا ئوخشاش  ،ئەگەر بىز ئاتىمىزنىڭ ئۆيىدىن ۋە ئۇنىڭ بارلىق قائىدىلىرىدىن #ئايرىلساق تېخىمۇ خۇشال بولىمىز دەپ
ئوياليمىز#.
ئەمما بىز ئاتىمىزنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلغاندا  ،بىزمۇ ئاتىمىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى يوقىتىمىز#.
-9ئايەتتە  ،خۇدا ئادەمدىن «قەيەردە» دەپ سورىمايدۇ  ،چۈنكى خۇدا ئۇنى تاپالمايدۇ.
خۇدا ئادەمگە تەۋبە قىلىش پۇرسىتى بەرمەكتە.
بۇ تەڭرىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا قىلغان تەكلىپنامىسى.
خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىنىڭ قىلغانلىرىنى تونۇشقا چاقىردى.
تەڭرى ھەر بىر ئىنسانغا ئوخشاش تەكلىپنى بېرىدۇ.
ئەلچىلەر 27-26 :17
 26ئۇ بىر ئادەمدىن #پۈتكۈل مىللەتلەرنى ياراتتى،ئۇالرنى پۈتۈن يەر يۈزىگە ئورونالشتۇرۇپ،ئۇالرنىڭ #گۈللىنىشى ۋە
زاۋاللىققا يۈزلىنىشى ھەمدەتۇرىدىغان جايلىرىنى ئالدىن بەلگىلەپ بەردى.
27ئۇ«:ئنسانالر مىنى ئىزدەپ تاپسۇن»دەپ،شۇنداق قىلدى.ئەمەلىيەتتە،ئۇ بىزلەردىن يىراق ئەمەس.
دوستلىرىم  ،مەن سىزنىڭ يۈرىكىڭىزنى كۆرەلمەيمەن#.
سىزنىڭ خۇدانىڭ بالىسى ئىكەنلىكىڭىزنى ياكى خۇدادىن يىراق ئىكەنلىكىڭىزنى #بىلمەيمەن#.
بەلكىم بۈگۈن ئۇنىڭدىن #يوشۇرۇنۇۋاتقان بولۇشىڭىز مۇمكىن؟
ياراتقۇچىمىز خۇدا بۈگۈن ھەممىمىزگە ئادەمگە« :سەن قەيەردە؟» دېگەنگە ئوخشاش.
«شۇنداقتىمۇ ئۇ ئەمەلىيەتتە #ھەر بىرىمىزدىن #يىراق ئەمەس».
تەڭرىنىڭ« #سىز نەدە؟» دەپ چاقىرغىنىنى ئاڭلىغىنىڭىزدا .سەن ئۇنىڭغا« :مانا مەن  ،رەببىم.
سېنى تونۇغۇم بار  ،ساڭا ئەگىشىمەن ، #ساڭا دۇئا قىلىمەن ».
ئەيسا مەسىھ خۇداغا قايتىش يولىنى ياسىدى.
بۇ يولدا ماڭامسىز؟
بۇ يولنى پەقەت ئەيساال قىالاليدۇ  ،چۈنكى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز بىزنى خۇدادىن ۋە بىر-بىرىمىزدىن #ئايرىپ تۇرىدۇ.
كېيىنكى ئايەتلەردە بۇ ئايرىلىشقا قاراپ باقايلى.
يارىتىلىش 11-10 :3
 10ئادەم ئاتا  «-مەن باغدا ئاۋازىڭنى ئاڭلىدىم  ،قورقۇپ كەتتىم  ،چۈنكى مەن يالىڭاچ بولۇپ  ،ئۆزۈمنى يوشۇردۇم».دىدى
 11ئۇ« :ساڭا يالىڭاچ ئىكەنلىكىڭنى كىم ئېيتتى؟ مەن سېنى يېمەسلىككە بۇيرۇغان دەرەختىن يېدىڭمۇ؟» دېدى.
-10ئايەت بۇ باپتىكى ئەڭ ئېچىنىشلىق ئايەتلەرنىڭ بىرى.
خۇدا ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىنى ئۆز سۈرىتىدە ياراتتى.
ئۇالر ياراتقۇچى بىلەن يېقىن  ،ئوچۇق  ،ئىشەنچلىك مۇناسىۋەتتىن بەھرىمەن بولدى.
بۇ مۇناسىۋەت بۇزۇلدى.
ئادەم خۇدادىن قورقىدۇ ۋە يوشۇرۇنۇۋالىدۇ.
خۇدا ئۆزگەرگەنلىكى ئۈچۈنمۇ؟
خۇدا باشقىچە ئىش قىلدىمۇ؟
ياق  ،ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ھازىر خۇدادىن قورقىدۇ  ،چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭ مۇقەددەس ۋە ياخشى ئىكەنلىكىنى #بىلىدۇ ،
ئۇالر ئۇنداق ئەمەس.
ئۇالر نومۇسىنى ئەنجۈر يوپۇرمىقىنىڭ #ئارقىسىغا يوشۇرۇپ قويااليدۇ دەپ ئويلىدى.
ھازىر ئۇالر پۈتۈن بەدىنىنى باغقا يوشۇرۇپ قويماقچى بولۇۋاتىدۇ#.
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سىزنىڭچە بۇ ئۈنۈم بېرىدۇ؟
خۇدا ئۇالرنى تاپالمايدۇ دەپ ئويالمسىز؟
ئەلۋەتتە ئۇ قىالاليدۇ  ،دوستلىرىم.
ئۇ مېنىڭ قىلغانلىرىمنىڭ ھەممىسىنى كۆرىدۇ.
ئۇ مېنىڭ ئويلىغانلىرىمنىڭ #ھەممىسىنى  ،ھەتتا ناچار نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى بىلىدۇ.
ئەمما خۇدا مەن ۋە سىزگە ئوخشاش گۇناھكار كىشىلەردىن ئۆزىنى يوشۇرمايدۇ.
ياق  ،خۇدا بىزنى ئىزدەپ كېلىدۇ.
خۇدا بىز بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى قوغلىشىدۇ.
شۇڭالشقا خۇدا ئادەمدىن #يەنە ئىككى سوئال سورايدۇ.
بۇنىڭ جاۋابىنى خۇدا بىلىدۇ#.
ئۇ ئادەمگە ئۆزىنىڭ گۇناھىنىڭ نەقەدەر ئېغىر ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاتىدۇ.
ئەمدى ئادەم بىلەن ھاۋانىڭ -13-12ئايەتلەردە خۇدانىڭ سوئاللىرىغا قانداق جاۋاب بەرگەنلىكىنى كۆرۈپ باقايلى.
-2نۇقتا كىم مەسئۇل بولىدۇ؟
يارىتىلىش 13-12 :3
 12ئۇ كىشى« :سەن مەن بىلەن بىللە بولۇشقا بەرگەن ئايال ماڭا دەرەخنىڭ مېۋىسىنى بەردى  ،مەن يېدىم» دېدى.
 13پەرۋەردىگار خۇدا ئايالغا - :بۇ نېمە قىلدىڭ؟ ئۇ ئايال« :يىالن مېنى ئالدىدى  ،مەن يېدىم» دېدى.
خۇدا كىشىلەرنى ئۆز ئوبرازىدا ياراتقاندا  ،ئۇالرنى مۇناسىۋەت ئۈچۈن ياراتتى.
بىزنىڭ خۇدا بىلەن تىك مۇناسىۋىتىمىز  ،بىر-بىرىمىز بىلەن توغرىسىغا مۇناسىۋىتىمىز بار.
گۇناھ بۇ مۇناسىۋەتلەرنىڭ ھەممىسىگە زىيان سالىدۇ.
شەيتان ھاۋا ئانىنىڭ خۇدادىن يىراقلىشىشىنى ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا شەيتانغا باغلىنىشىنى ئۈمىد قىلدى.
گۇناھ باغلىنىش بولغان يەردە ئايرىلىش پەيدا قىلىدۇ.
- 12ئايەتتە ماڭا قاراڭ  ،گۇناھنىڭ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچسىزلىك ۋە ئايرىلىشنى قانداق كەلتۈرۈپ
چىقارغانلىقىنى كۆرۈڭ.
ئادەم گۇناھلىرى ئۈچۈن جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالمايدۇ  ،شۇنداقمۇ؟
ئادەمئاتىنىڭ گۇناھىنى كىم ئەيىبلەيدۇ؟
ئۇ ھاۋانى ئەيىبلىدى.
ئادەم ئۇنىڭ مېۋىنى يېگەنلىكى ئۇنىڭ خاتالىقى دېدى.
ئەمما ئالدى بىلەن ئادەم خۇدانى ئەيىبلىدى.
ئۇ« :سەن مەن بىلەن بىللە بولۇشقا بەرگەن ئايال ماڭا مېۋە بەردى» دەيدۇ.
ئادەم بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ خۇدانىڭ خاتالىقى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى#.
«بەلكىم سىز ماڭا ھېچقاچان خوتۇن بەرمىگەن بولسىڭىز  ،مەن گۇناھ قىلمىغان بوالتتىم.
ياكى سىز ماڭا باشقىچە بىر خوتۇن بەرگەن بولسىڭىز  ،مەن گۇناھ قىلمىغان بوالتتىم ».
ئادەم مەسئۇلىيەتنى قوبۇل قىلمايدۇ.
ئۇ بەدىنىنى #ئەنجۈر يوپۇرمىقى بىلەن يېپىپ قويغاندەك  ،جىنايىتىنى سۆز بىلەن ياپماقچى بولۇۋاتىدۇ.
ھەۋۋامۇ شۇنداق قىلىدۇ#.
-13ئايەتكە قاراڭ  ،خۇدا ھاۋادىن ئۆزىنىڭ #ھەرىكىتىنى چۈشەندۈرۈشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
ھاۋا ئانا ئادەم قىلغان ئىشنى قىلىدۇ.
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ئۇ باشقىالرنى ئەيىبلەيدۇ  ،مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالمايدۇ.
گۇناھنىڭ مۇناسىۋەت ئۈچبۇلۇڭغا ئېلىپ كەلگەن بارلىق زىيانلىرىغا قاراڭ.
تۇنجى گۇناھالردىن كېيىنال  ،توقۇنۇش دۇنياغا كىرىدۇ ۋە ھەر بىر مۇناسىۋەتكە زىيان سالىدۇ.
ئەمدى بىز خۇدانىڭ #گۇناھ ۋە ئىسيان ئۈچۈن ھەممە ئادەمنى قانداق جازااليدىغانلىقىنى #كۆرىمىز.
-3نۇقتا :ھاياتتىكى بارلىق توقۇنۇش
يارىتىلىش 15-14 :3
 14پەرۋەردىگار خۇدا يىالنغا:
«بۇ قىلمىشىڭ ئۈچۈن سوراققا تارتىلسەن!
بارلىق ھايۋاناتالر ئىچىدە
پەقەت سەنال مۇنۇ لەنەتلەرگە قالىسەن:
ھازىردىن باشالپ،
يەر بېغىرالپ مېڭىپ،
ئۆمۈرۋايەت توپا يەيسەن.
 15سېنى ئايال بىلەن دۈشمەن قىلىمەن.
ئۇنىڭ ئەۋالدى بىلەن سېنىڭ ئەۋالدىڭمۇ دۈشمەنلىشىپ ئۆتىدۇ#.
ئۇنىڭ ئەۋالدى سېنىڭ بېشىڭنى يانجىيدۇ،
سەن ئۇنىڭ تاپىنىنى چاقىسەن»دىدى.
خۇدا يىالن بىلەن ئايال ئوتتۇرىسىدا  ،شۇنداقال يىالننىڭ #ئەۋالدلىرى بىلەن ئايالنىڭ ئەۋالدلىرى ئوتتۇرىسىدا ئاداۋەت ياكى
ئۆچمەنلىك بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ھاۋا ئانىنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بىرى شەيتان بىلەن جەڭگە كىرىدۇ.
-15ئايەتنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى تونۇپ يەتكەن ۋاقتىڭىزدا ھەيران قاالرلىق.
تەڭرىنىڭ #گۇناھقا بولغان جازاسى توغرىسىدىكى ئايەتلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىز كىشىنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدىغان ۋەدىسىنى
تاپتۇق.
بۇ ئىنجىلدىكى ئىنجىل ئۈمىدىنىڭ #تۇنجى ئېالن قىلىنىشى.
يارىتىلىش  15b :3گە قاراڭ ( bھەرىپى ئايەتنىڭ كېيىنكى يېرىمىنى كۆرسىتىدۇ)#.
«ئۇ بېشىڭىزنى يانجىيدۇ #،سىز ئۇنىڭ تاپىنىنى چاقىسىز».
ئۇ «ئەيسا».
ھەمدە «بېشىڭىز» شەيتاننىڭ بېشى.
خۇدادىن كەلگەن ۋەدىلەر شۇكى  ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئەۋالدلىرى ھامان بىر كۈنى شەيتاننىڭ بېشىغا ھۇجۇم قىلىپ،مەغلۇپ
قىلىدۇ#.
شەيتانمۇ ھۇجۇم قىلىدۇ  ،ئەمما ئۇنىڭ ھۇجۇمى ئۇنچە ئېغىر بولمايدۇ.
شەيتان ئەيسانىڭ تاپىنىنى زەخىملەندۈرىدۇ#.
ئەيسا كرېستتە ئۆلدى  ،بۇ شەيتاننىڭ غەلىبىسىگە ئوخشايتتى.
بىراق  ،ئەيسا تىرىلگەندىن #كېيىن  ،شەيتان ئۇنىڭ پەقەت ئەيسانى زەخىملەندۈرگەنلىكىنى چۈشەنگەن.
شەيتان مەغلۇپ بولدى  ،ئەيسانىڭ غەلىبىسى بىزگە گۇناھ ۋە يېڭى ھاياتنىڭ داۋاسى ھەققىدە ۋەدە بەردى.
مەن بۇ رەسىمنى ياخشى كۆرىمەن.
ھاۋانىڭ يۈزىدىكى گۇناھ ۋە نومۇسنى كۆرەلەيسىز.
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ئەمما مەريەم قۇتقۇزغۇچى ئەيساغا ھامىلدار بولدى.
مەريەم ھاۋاغا«:ھەممە ئىش بۇلىدۇ!
ئەيسا دۈشمىنىمىزنى مەغلۇب قىلىدۇ.
ئۇ بۇزۇلغان ھەممە نەرسىنى تۈزىتىدۇ.» #دەيدۇ.
يارىتىلىش 3:16
16كىيىن،پەرۋەردىگار خۇدا ئايالغا:
ھامىلدارلىقىڭنىڭ ئازابىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرىمەن.تۇغۇتۇڭنىڭ #تولغىقىنمۇ زىيادە قىلىمەن.
شۇنداقتىمۇ،ئېرىڭگە كۈچلۈك ئشتىياق باغاليسەن،
ئۇ سىنى باشقۇرىدۇ-،دىدى#.
17پەرۋەردىگار خۇدا ئادەم ئاتىغا:
ـئايالىڭنىڭ سۆزىگە كىرىپ
،مەن يىيىشنى مەنئى قىلغان
مىۋىنى
يىگەنلىكىڭ #تۈپەيلىدىن،
يەرمۇ لەنىتىمگە ئۇچىرىدى.
سە ئەمدى ئۆمۈرۋايەت جاپالىق ئىشلەش بىلەنال ئوزۇقلىنىسەن.
18يەردىن تىكەن ۋە قامغاق ئۈنىدۇ
،سەن بولساڭ يەردىكى زىرائەتلەرنى يەيسەن.
19باش كۆزۈڭ تەرگە چۆمگەندىال
تويغۇدەك بىر نەرسە يىيەلەيسەن#،
تاكى ئۆلۈپ توپىغا ئايلىنىپ كەتكۈچە
ئشتىن باش كۆتۈرەلمەيسەن.
توپىدىن يارىتىلدىڭ#،
شۇڭا يەنە توپىغا قايتىسەن!ـدىدى#.
گۇناھنىڭ تەسىرى ھاياتنىڭ ھەممە يېرىگە سىڭىپ كىرىدۇ.
دۇنيادا يەنىال خۇشاللىنارلىق نۇرغۇن ئىشالر بار.
تەڭرى بىزگە يېمەك-ئىچمەك  ،ھۇزۇرلىنىدىغان #گۈزەل دۇنيا  ،دوستلۇق  ،نىكاھ ۋە بالىالر بىلەن بەخت ئاتا قىلىدۇ.
ئەمما يەر يۈزىدە باشتىن كەچۈرگەن بارلىق نەرسىلەر گۇناھنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ  ،خۇددى بۇ سۇالرنىڭ ھەممىسىنى
بويايدىغان سىياھقا ئوخشاش.
 - 19 - 16ئايەتلەردە گۇناھنىڭ پۈتكۈل ھاياتقا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى كۆرىمىز.
-16 .1ئايەتتە مۇنداق دېيىلدى #:خۇدا ئايالالرنى بالىالرغا بەخت ئاتا قىلىدۇ  ،ئەمما بۇ ئازابلىق بولىدۇ.
 .2بىز يەنە -16ئايەتتە ئەر-ئايالالر ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز.
ئۇالر كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۆز-ئارا رىقابەتلىشىدۇ#.
ئېسىڭىزدە #بولسۇنكى  ،بىرىنچى گۇناھ ئۇالرنىڭ ھاياتىنى خۇدادىن يىراقالشتۇرماقچى بولغان.
گۇناھ بىزگە باشقا كىشىلەرنى كونترول قىاللىساق  ،خۇشال ۋە بىخەتەر بولىدىغانلىقىمىزنى ئېيتىدۇ#.
ھوقۇق تالىشىش بۇ نىكاھنى قىيىنالشتۇرۇۋېتىدۇ#.
 - 19 - 17 .3ئايەتلەردە بىزنىڭ يەر يۈزىدە قىلغان خىزمىتىمىزنىڭ قانداق ئازابلىق بولىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈشتىن بۇرۇن قىلىشقا تېگىشلىك خىزمەتلەرنى بەردى.
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شۇڭا خىزمەت خۇدادىن كەلگەن جازا ئەمەس  ،ئۇ بىر بەخت.
ئەمما گۇناھ سەۋەبىدىن خىزمەت تېخىمۇ قىيىنلىشىدۇ.
-19 .4ئايەتتىكى ئەڭ ئاخىرقى جازا جىسمانىي ئۆلۈم.
ھەممىمىز ئۆلىمىز.
گۇناھ بىزنى روھىي جەھەتتىن #خۇدادىن #ئايرىيدۇ  ،ئۇ دۇنياغا كېسەللىك  ،ئۇرۇش ۋە ئۆلۈم ئېلىپ كەلدى.
دوستۇم ئۈمىد #بار.
خۇدا بىزنى بەك ياخشى كۆرىدۇ  ،ئۇ بىز ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەرگە ھەل قىلىش چارىسى يارىتىدۇ.
ئەمدى ئاخىرقى ئىككى ئايەتنى كۆرۈپ باقايلى.
يارىتىلىش 21-20 :3
 20ئۇ ئەر ئايالىنىڭ #ئىسمىنى ھاۋۋا دەپ ئاتىدى  ،چۈنكى ئۇ بارلىق جانلىقالرنىڭ ئانىسى ئىدى#.
 21پەرۋەردىگار خۇدا ئادەم ۋە ئۇنىڭ ئايالى ئۈچۈن تېرە كىيىملەرنى ياساپ  ،ئۇالرغا كىيدۈردى.
خۇدا ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىدىن ئۇالرنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنى سورىغاندا  ،ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسى مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە
ئالدىمۇ؟
ياق
ئۇالر نېمە قىلدى؟
ئۇالر گۇناھلىرىنىڭ #مەسئۇلىيىتىنى قوبۇل قىلىشنىڭ ئورنىغا  ،باشقىالرنى ئەيىبلىدى#.
- 21ئايەتتىكى ھەيران قاالرلىق ئىش شۇكى  ،ئەزەلدىن گۇناھ سادىر قىلىپ باقمىغان خۇدا بالىلىرىنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن
مەسئۇلىيەتنى قوبۇل قىلغان.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ #گۇناھلىرى سەۋەبىدىن يالىڭاچ ۋە نومۇس قىالتتى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئەنجۈر يوپۇرمىقىدىن #ئۆزىگە كىيىم تىكىپ بەردى.
سىزچە بۇ كىيىملەر قانچىلىك داۋامالشتى؟
بىر-ئىككى كۈنمۇ؟
بۇ ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ۋە نومۇسلىرىمىزنى يېپىشقا ئامالسىز قالغانلىقىنىڭ كارتىنىسى.
بىزنىڭ گۇناھىمىز بىز ھەل قىالاليدىغان مەسىلە ئەمەس.
خۇدا بەزى ھايۋانالرنى ئۆلتۈردى  ،ئۇالرنىڭ تېرىسىنى ئېلىپ  ،ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى يېپىنچا
قىلدى.
ئۇالرنى يېپىش ئۈچۈن قان تۆكۈلدى.
بۇ خۇش خەۋەرنىڭ يەنە بىر رەسىمى.
گۇناھنى كەچۈرۈم قىلىش ئۈچۈن  ،قان تۆكۈش كېرەك.
خۇدا ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىنى يېپىش ئۈچۈن ھايۋانالرنى ئۆلتۈردى.
نۇرغۇن يىلالردىن #كېيىن  ،خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا ۋە ھاۋا ئانىنىڭ ئەۋالدلىرى گۇناھلىرىڭىزنى يېپىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلدى.
بىز تۇنجى ئاتا-ئانىمىزغا ئوخشاش.
بىز گۇناھلىرىمىزنى باشقا كىشىلەرنى ئەيىبلەيمىز#.
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزغا مەسئۇل بولۇشنى خالىمايمىز.
ھەزرىتى ئەيسا كېلىپ - :مەن سېنىڭ گۇناھلىرىڭنى ئۆز ئۈستىگە ئالىمەن.
مەن گۇناھسىز تۇرمۇش كەچۈرىمەن  ،شۇنداق قىلىپ مېنىڭ #قۇربانلىق ئۆلۈمىم بارلىق گۇناھلىرىڭىزغا يېتەرلىك تۆلەم
بېرىدۇ ».
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بۇنىڭغا ئىشىنەمسىز؟
بۇ خۇش خەۋەرگە قەلبىڭىزنى ئاچامسىز؟
گۇناھ بۇ دۇنياغا ئۆلۈم ۋە ئازاب ئېلىپ كەلدى.
ئەمما ئەيسا گۇناھلىرىڭىزغا مەسئۇل بولۇشنى خااليدۇ  ،شۇندىال سىز ئۇنىڭدىن شىپالىق  ،ئۈمىد #ۋە مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئېرىشەلەيسىز.
بىر نەچچە مىنۇتتىن #كېيىن بىز ئورتاقلىشىشنىڭ قۇربانلىقىنى تەبرىكلەيمىز#.
ئەگەر سىز تېخى ئەيسانىڭ ئەگەشكۈچىسى بولمىسىڭىز  ،ئۇنداقتا بۈگۈن نان يەپ  ،ئىستاكاننى ئىچەلمەيسىز.
ئەمما بۇ سىزنىڭ خۇدا بىلەن ئۆز كۆڭلىڭىز توغرىسىدا پاراڭلىشىدىغان ياخشى پەيت بولىدۇ.
ئەيسانىڭ نىجاتكارىڭىز ۋە رەببىڭىز بولۇشىنى خااليدىغان ياكى خالىمايدىغانلىقىڭىزنى قارار قىلىدىغان ياخشى پەيت  ،شۇڭا ئۇ
سىزنى گۇناھلىرىڭىزنى يۇيۇپ  ،جەننەتكە ئېلىپ چىقىپ  ،ئۇنىڭ بىلەن مەڭگۈ بىللە ياشايدىغان پۇرسەتلەرنى بېرىدۇ.
ھازىر مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ.
ئەيسا  ،بىزدە ھەل قىاللمايدىغان گۇناھ مەسىلىسى بار.
گۇناھ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا بىلەن باشالنغان  ،ئەمما بىز ئۇالرنى ئەيىبلىيەلمەيمىز.
ئۇالر مېنىڭ گۇناھلىرىمغا  ،بۇ يەردىكى دوستلىرىمنىڭ #گۇناھلىرىغا مەسئۇل ئەمەس.
ئەيساغا رەھمەت  ،سىز قىلمىغان گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشنى خااليدىغانلىقىڭىز ئۈچۈن  ،بىز اليىق
بولمىغان كەچۈرۈم ۋە ھاياتقا ئېرىشەلەيمىز.
بۈگۈن ھاياتىڭىزنى  ،تىنچلىقىڭىزنى ۋە ئۈمىدلىرىڭىزنى تولدۇرۇڭ  ،مۇقەددەس ئىسمىڭىز بىلەن سورايمىز.
ئامىن

10

