يارىتىلىش ،يىقىلىش  ،قۇتقۇزۇش  ،ئەسلىگە كەلتۈرۈش
يىل -5سېنتەبىردىكى خۇتبە2021-
پوپ كىرىس سىكىس
.بۈگۈن بىز نىكاھ ھەققىدە ۋەز-نەسىھەت يۈرۈشلۈكلىرىنى باشلىدۇق
 ،ئەقىللىق ئايالىم خۇدانىڭ سۆزىنىڭ نىكاھ توغرىسىدىكى سۆزىگە بىۋاسىتە قاراشتىن بۇرۇن
.بەلكىم مەن خۇدا ھېكايىسىنىڭ چوڭ كارتىنىسىنى تەشۋىق قىالاليمەن دەپ تەكلىپ بەردى
.شۇڭا بىز بۈگۈن قىلماقچى بولغان ئىش
.ئىنجىل بىر چوڭ كىتاب بولۇپ  ،تۆت بابتا بىر چوڭ ھېكايىنى سۆزلەيدۇ
.خۇدا ھېكايىسىنىڭ بىرىنچى بابى يارىتىلىش
.باشتا  ،خۇدا ھەممە نەرسىنى يوقتىن ياراتتى
.ئۇنىڭ ياسىغان نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى ئىدى
.باغدا يېمەكلىكلەر كۆپ ئىدى
.كىشىلەر خۇدا بىلەن تىنچ ياشىدى
.يارىتىلىشتىكى ئالدىنقى ئىككى ئادەم يەنى ئەر-ئايال ئوتتۇرىسىدا تىنچلىقمۇ بولغان
.ئەمما ناھايىتى تېزال رەزىللىك دۇنياغا كىردى
.ئىنگلىزچىدا بىز بۇ ئىككىنچى باپنى كۈز دەپ ئاتايمىز
.ئىنسانالرنىڭ تۇنجى گۇناھى پادىشاھ خۇداغا ئاسىيلىق قىلىش
.قوزغىالڭچىالر پادىشاھقا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ  ،ئۇالر ئۆز-ئارا ئۇرۇش قىلىدۇ
.شۇڭالشقا قوزغىالڭچىالر خۇدا ياراتقان باغدا تىنچلىق پادىشاھلىقىدا تۇرالمايدۇ
.بۇ ھېكايىنىڭ قايغۇلۇق ئاخىرلىشىشى بولىدۇ  ،ئەمما تەڭرىنىڭ ياخشى پىالنى بار
.ئۈچىنچى باب قۇتۇلۇش ياكى نىجاتلىق دەپ ئاتىلىدۇ
ئاتىسى خۇدا خۇدانى ئىنسان سۈپىتىدە تۇغۇلۇش ۋە مۇكەممەل تۇرمۇش كەچۈرۈش ئۈچۈن
.يەر يۈزىگە ئەۋەتتى
ئۇ بىزگە ئوخشاش قوزغىالڭچىالرنىڭ ئوغۇل-قىزغا ئايلىنىشى ئۈچۈن توپىالڭچىنىڭ جازاسىغا
.ئۇچرىدى
.قۇتۇلۇش بىزگە يېڭى ھايات ۋە گۈزەل كەلگۈسى ئۈچۈن ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ
.ئەمما بىز ئەمدى باغدا ئەمەس
.بىز يېڭى ھاياتىمىزنى بۇ كونا  ،بۇزۇلغان دۇنيادا ياشايمىز

.ئەسلىگە كەلتۈرگۈچە
بىز بۇ بۇزۇلغان دۇنيادا ياشاۋاتقان ۋاقتىمىزدا  ،بىز خۇدا ھېكايىسىدىكى -4باپقا ئۈمىد بىلەن
.قارايمىز
.بىر كۈنى ئەيسا قايتىپ كېلىپ بىزنى جەننەتكە ئېلىپ كېلىدۇ
.جەننەتتە بۇنىڭدىن كېيىن گۇناھ بولمايدۇ ،كۆز ياشمۇ بولمايدۇ  ،ئىسيانمۇ بولمايدۇ
.بىز يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى زېمىندا مەڭگۈ خۇدا بىلەن بىللە ياشايمىز
.بۇالر ھېكايىدىكى تۆت باب
.بىز كونا ئەھدىنىڭ ئالدىنقى ئىككى بابىنى ئۆگىنىمىز
.ئاندىن يېڭى ئەھدە ئەيسا مەسىھنىڭ تۇغۇلۇشى بىلەن باشلىنىدۇ
.يېڭى ئەھدە بىزگە ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى بابالرنى سۆزلەپ بېرىدۇ
ئىنجىل  ،خۇدا ئۆزىنىڭ چوڭ ھېكايىسىدە ئىزچىل ئىشلەۋاتقان قۇتقۇزۇش پىالنى توغرىسىدىكى
.ھېكايە
بۈگۈنكى ۋەز-نەسىھەت ئۈچۈن  ،سىزنى خۇدانىڭ چوڭ ھېكايىسىنىڭ تۆت بابىنىڭ ھەممىسىنى
.تېزرەك ئۆگەنمەكچى
.بىز نۇرغۇن مۇقەددەس كىتابالرنى كۆرۈپ ئۆتىمىز
.چۈنكى خۇدا بۇ ھېكايىنىڭ ئاپتورى
.ئۇ ئۆز سۆزىدىن ھېكايىنى مەندىن ياخشى سۆزلىيەلەيدۇ
باشالشتىن بۇرۇن مەن بىلەن بىللە دۇئا قىالمسىز؟
.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
باب :يارىتىش1-
.تەڭرىنىڭ چوڭ ھېكايىسى بىر باغدا باشلىنىپ  ،بىر شەھەردە ئاخىرلىشىدۇ
.بۈگۈن بىز باغ بىلەن شەھەر ئوتتۇرىسىدا ياشايمىز
.بۈگۈنكى تۇرمۇشىمىزنى چۈشىنىش ئۈچۈن باشلىنىشقا قايتىشىمىز كېرەك
.خۇدا ياراتقان باغقا
يارىتىلىش 3-1: 1
.خۇدا ھەممىدىن بۇرۇن پۈتۈن ئالەمنى ياراتتى1

ئۇچاغدايەرشارى شەكىلسىز ۋە قۇپقۇرۇق بۇلۇپ،سۇالرنى قاراڭغۇلۇق2
.قاپلىغانىدى.خۇدانىڭ روھى سۇ ئۈستىدە لەرزان مېڭىپ يۈرەتتى
.خۇدا« :يورۇقلۇق بولسۇن» دېگەن ئىدى،يورۇقلۇق پەيدا بولدى 3
.بىز بۇ ئايەتلەردە خۇدانىڭ ئاسماندىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسىنى ياراتقانلىقىنى كۆرىمىز
.بىز يەنە ئۈچ ئىالھنىڭ ھەممىسىنىڭ يارىتىلىشقا قاتناشقانلىقىنى كۆرىمىز
.خۇدانىڭ روھى بار
.خۇدا ئاتىمىز سۆزلەيدۇ
.خۇدا ئوغلى سۆزلەنگەن جانلىق سۆز
.تۇنجى كۈنى يورۇقلۇق ياراتقاندىن كېيىن  ،خۇدا ئاسمان بىلەن زېمىننى ئايرىدى
.ئۇ ئاسماننى  ،دېڭىزنى ۋە قۇرۇقلۇقنى ياراتتى
.ئاندىن خۇدا ئۇ يەرلەرنىڭ ھەر بىرىنى مۇۋاپىق بىر تۈرلەر بىلەن تولدۇرىدۇ
ئاسمان ئۈچۈن قۇشالرنى
دېڭىز ئۈچۈن بېلىقالرنى
يەر ئۈچۈن ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋانالرنى
.بۇ بىر ياخشى پىالن
.بۇ بىر گۈزەل ئىجادىيەت
.ئۇنىڭدىن كېيىن  ،خۇدا ئىنسانالرنى ئۇنىڭ يارىتىلىشىدىن ھۇزۇرالندۇرىدۇ
يارىتىلىش 27-26: 1
ئاندىن  ،خۇدا«:بىزنىڭ ئوبرازىمىزدەك،يەنى روھى جەھەتتىن بزگە ئوخشايدىغان 26
ئىنسانالرنى يارىتايلى .ئۇالرھەر خىل جانۋارالرنى،دېڭىز-ئوكياندىكى بېلىقالر،ئاسماندىكى
ئۇچار -قاناتالر،بارلىق ئۆي ھايۋانلىرى ۋەچوڭ-كىچىك ياۋايى ھايۋاناتالرنى باشقۇرىدىغان
.بولسۇن»دەپ ئەمىر قىلدى
بۇنىڭ بىلەن  ،خۇدا ئىنساننى ئۆز ئوبرازىدەك ياراتتى .ئۇنى ئۆزىگەئوخشايدىغان قىلىپ 27
.ياراتتى.شۇنداقال،ئۇالرنى ئەر ۋە ئايال قىلىپ ياراتتى
.خۇدا بىزنى نۇرغۇن جەھەتتىن ئۇنىڭغا ئوخشاش قىلدى
.بىز خۇدا بىلەن باراۋەر ئەمەس  ،ئەلۋەتتە
.ئەمما بىز ئۇنىڭ يەر يۈزىدىكى ۋەكىللىرى
.بىز دۇنيانى ھەقىقىي ياراتقۇچى ۋە پادىشاھ دەپ ئەسلىتىدىغان جانلىق ھەيكەەللرگە ئوخشايمىز
.خۇدا بىزنى ياراتقاندا  ،ئۇ ئوخشىمىغان ئىككى خىل ئىنساننى ياراتتى
.ئۇ ئوبرازىنىڭ ئوخشىمىغان تەرەپلىرىنى ئەر بىلەن ئايالغا بۆلدى
.ئەر-ئايالالر ئىززەت-ھۆرمەت ۋە قىممەت جەھەتتە باراۋەر

يارىتىلىش 31-28: 1
خۇدا ئۇالرغا بەخت ئاتا قىلىپ مۇنداق دىدى-:پەرزەنىت كۆرۈپ كۆپىيىڭالر،يەريۈزىنى 28
قاپالپ،دۇنيانى بويسۇندۇرۇڭالر ،شۇنداقال دېڭىز-ئوكياندىكى بېلىقالر  ،ئاسماندىكى ئۇچار-
.قاناتالرۋە يەريۈزىدىكى پۈتۈن جانۋارالرنى باشقۇرۇڭالر
مەن سىلەرگە پۈتۈن يەر يۈزىدىكى ھەر خىل زىرائەتلەرۋە مىۋىلەرنى ئوزۇقلۇق قىلىپ 29
.بەردىم
بارلىق چوڭ كىچىك ھايۋاناتالر ۋە ئۇچار قاناتالرقاتارلىق ھەر خىل مەخلۇقالرغا بولسا 30
.ئوت-چۆپ ۋە كۆكتاتالرنى ئوزۇقلۇق قىلىپ بەردىم.خۇدانىڭ ئەمرى بىلەن شۇنداق بولدى
خۇدا ياراتقانلىرىنىڭ ھەممىسىگە قاراپ،ئۇالرنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى كۆردى.كىچە31 -
.كۈندۈز ئۆتۈپ بۇ ئالتىنجى كۈن بولدى
خۇدا بىزنى ئۆز ئوبرازىدا ياراتقانلىقى ئۈچۈن  ،ئۇ بەزى سۈپەتلىرىنى بىز بىلەن
.ئورتاقالشتى
.خۇدا پادىشاھ  ،ئەمما ئۇ كىشىلەرنىڭ يەر يۈزىدە ھۆكۈمرانلىق قىلىشىغا يول قويىدۇ
ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىنىڭ باغنى بېقىش ۋە ھايۋانالرنى ياخشى مەقسەتتە ئىشلىتىش
.مەسئۇلىيىتى بار
.تەڭرى يەنە ئۇنىڭ ئىجادىيىتىدىن ئورتاقلىشىشىمىزغا يول قويىدۇ
خۇدا ئىككى ئادەمنى ياراتتى  ،ئاندىن ئۇالرغا تېخىمۇ كۆپ ئادەم يارىتىش ئىقتىدارى بىلەن
.بەخت ئاتا قىلدى
.ئايەتتە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۇرۇقنىڭ كۆپىيىدىغانلىقىنى كۆردۇق29-
.ئۆسۈملۈكلەر يەرشارىنى تولدۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ ئۆسۈملۈك ياسىيااليدۇ
.تەڭرىمۇ ئوخشاش كۈچنى ئەر-ئايالغا قويدى
.ئەمما ئەر-ئايال ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋانالرغا ئوخشاش كۆپەيمەيدۇ
.ئىنسانالرنىڭ كۆپىيىشى مۇناسىۋەتكە باغالنغان
.خۇدا دۇنيانى سۆيدى
.تەڭرىنىڭ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا بىلەن ياخشى  ،ئوچۇق  ،سۆيگۈ مۇناسىۋىتى بار ئىدى
ئەر-ئايال مۇھەببەتلەشكەندە  ،ئۇالر دۇنيانى تەڭرىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئوبرازلىرى بىلەن
.تولدۇرااليدىغانلىقىنى بايقىدى
.ئەمدى يارىتىلىش بابىدىكى يەنە بىر بۆلەكنى كۆرۈپ باقايلى

يارىتىلىش 9-8: 2
پەرۋەردىگار خۇدا شەرقتە ئېرەمگە بىر باغ تىكتى ۋە ئۇ ئۆزى ياراتقان ئادەمنى شۇ يەرگە 8
.قويدى
پەرۋەردىگار خۇدا يەر يۈزىدىن كۆرۈشكە يېقىشلىق ۋە يېمەكلىككە پايدىلىق دەرەخلەرنى 9
تىكىش ئۈچۈن ياراتتى .ھاياتلىق دەرىخى باغنىڭ ئوتتۇرىسىدا  ،ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى
.بىلىدىغان دەرەخنمۇ قويدى
.باغدا ئادەم بىلەن ھاۋا ئانا ئۈچۈن نۇرغۇن يېمەكلىك بار
.ئۇالرئۇيەردە خۇشال ھەم بىخەتەر
.ھەممە ئىش قانداق بولۇشى كېرەك
.ھەممە ئادەم قەيەردە بولۇشى كېرەك
.چۈشۈپ كىتىش يۈز بەرگۈچە
باب :چۈشۈپ كىتىش2-
يارىتىلىش 5-1: 3
يىالن پەرۋەردىگار خۇدا ياراتقان باشقا ھايۋانالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ھىيلىگەر ئىدى .ئۇ 1
.ئايالغا« :خۇدا ئەمەلىيەتتە« باغدىكى دەرەخلەرنى يېمەيسەن »دېدىمۇ؟» دېدى
.ئايال يىالنغا« :بىز باغدىكى دەرەخلەرنىڭ مېۋىسىنى يەيمىز 2
،لېكىن  ،خۇدا« :باغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمەڭالر ،ئۇنىڭغا تەگمەڭالر 3
.بولمىسا ئۆلىسىلەر» دېدى
.يىالن ئايالغا« :سەن چوقۇم ئۆلمەيسەن 4
چۈنكى  ،خۇدا ئۇنى يېگەندە كۆزلىرىڭىزنىڭ ئېچىلىدىغانلىقىنى ۋە ياخشى-ياماننى بىلىدىغان 5
 ».خۇداغا ئوخشاش بۇلۇپ قالىدىغانلىقىڭنى بىلىدۇ
.رەزىللىك ئىسيان ئارقىلىق دۇنياغا كېلىدۇ
 ،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 باغقا كېلىپ ئادەم بىلەن ھاۋا ئانىنى يالغان سۆزلەش ئارقىلىق قوبۇل قىلىدۇ
.شەيتان خۇداغا ئوخشاش بولغۇسى بار ئىدى
ئايەتتە ئۇ ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانىغا ئاسىيلىق قىلىپ مېۋىنى يېسە  ،خۇداغا ئوخشاش5-
.بوالاليدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى

يارىتىلىش 6: 3
ئايال مېۋىنىڭ چىرايلىق ھەم شېرىن ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ئۇنى يىسە قانچىلىك ئەقىللىق 6
بۇلۇپ كىتىدىغانلىقىنى ئويالپ،ئۇنى ئۈزۈپ يىدىھەم يېنىدا تۇرغان ئېرىگىمۇ بەردى ،ئۇمۇ
.يىدى
.ئايەتتىكى خۇشاللىق ۋە ئارزۇ دېگەن سۆزلەرگە دىققەت قىلىڭ6-
.يارىتىلىشتا  ،خۇدا ئۆز خەلقىگە ئۆزى خالىغان نەرسىلەرنى بەردى
ئۇالرنىڭ مول  ،يېقىشلىق بېغى ۋە بالىالر ھۇزۇرلىنىدىغان  ،ئىزدىنىدىغان ۋە تولدۇرىدىغان باغ
.بار ئىدى
.ئەمما گۇناھ قەلبىمىزنى بىزدە يوق نەرسىگە مەركەزلەشتۈرىدۇ
گۇناھ بىزنى چەكلەنگەن نەرسىنى تەلەپ قىلىدۇ  ،چۈنكى ھەممىمىز ئەجدادلىرىمىز ئادەم ئاتا
.بىلەن ھاۋا ئاناغا ئوخشاش توپىالڭچىالر
.ماڭا نېمە قىلىشىمنى ئېيتماڭ» دېگەنلىك ھەر بىر ئىنسان قەلبىدىكى ئۇچۇر«
.ئەمدى خۇدانىڭ ئىسياننى قانداق جازااليدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى
يارىتىلىش 19 -17: 3
ئۇ ئادەمگە« :سەن ئايالىڭنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغانلىقىڭ ۋە مەن ساڭايىمە دەپ بۇيرۇغان 17
دەرەخنىڭ مىۋىسىنى يېگەنلىكىڭ ئۈچۈن يەرمۇ لەنىتىمگە ئۇچىرىدى.سەن ئەمدى ئۆمۈرۋايەت
.جاپالىق ئشلەش بىلەنال ئوزۇقلىنىسەن
.يەردىن تىكەن ۋە قامغاق ئۈنىدۇ.سەن بولساڭ يەردىكى زىرائەتلەرنى يەيسەن 18
باش كۆزۈڭ تەرگە چۆككەندىال تويغۇدەك بىر نەرسە يەلەيسەن تاكى ئۈلۈپ توپىغا 19
.ئايلنىپ كەتكۈچە ئشتىن باش كۆتۈرەلمەيسەن.توپىدىن تۆرەلدىڭ يەنە توپىغا قايتىسەن-دىدى
ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا مېۋىنى يەپ بولغاندىن كېيىن  ،ئۇالرنىڭ بارلىق مۇناسىۋىتى
.بۇزۇلغان
بۇ توپىالڭچىالر پادىشاھ ۋە خانىش بولۇشنى ئويلىغان  ،شۇڭا ئۇالرنىڭ ھەقىقىي پادىشاھ خۇدا
.بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى بۇزۇلغان
خۇدا ئۇالرغا يەر يۈزىدە ھۆكۈمرانلىق قىلىش ھوقۇقىنى بەرگەن ئىدى  ،ئەمما ھازىر ئۇالر
.يەر بىلەن توقۇنۇشۇپ قالدى
.خىزمەت تەسكە توختايدۇ
.كېسەللىك ۋە ئاپەت ئۇالرنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ھاياتىغا تەھدىت سالىدۇ
گۇناھ يەنە ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە
.بۇزغۇنچىلىق قىلدى
.ئۇالرنىڭ بىر ئوغلى ئۆز ئىنىسىنى ئۆلتۈرىدۇ

بىز رىملىقالرنىڭ يېڭى ئەھدە كىتابىدا ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ ھاياتىمىزنى قانداق
.بۇزغانلىقىنىڭ قورقۇنچلۇق كارتىنىسىنى كۆرىمىز
رىملىقالر 32-28: 1
ئۇالر خۇدانى بىلشنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن،خۇدا ئۇالرنى يامان نىيەتلىرىگە قۇيۇپ 28
.بەردى.بۇنىڭ بىلەن ئۇالر قىلماسلىقى كېرەك بولغان ئشالرنى قىلىشقا كىرىشتى
ئۇالرنىڭ ھاياتى ھەر خىل رەزىللىك،يامانلىق 29
ئاچك ۆزلۈك،ئۆچمەنلىك،ھەسەتخورلۇق،قاتىللىق،ئۇرۇشقاقلىق،ھىلىگەرلىك،سۈيقەسىت ۋە
.ئېغۋاگەرچىلىك بىلەن تولدى
،ئۇالر تۆھمەتخور خۇداغا نەپرەتلىنىدىغان ،زوراۋانلىق قىلىدىغان ،تەكەببۇر 30
ماختانچاق،ھەر خىل ئەسكىلىكلەرنى ئويالپ چىقىردىغان ،ئاتا-ئانىسىنىڭ سۆزىنى
،ئاڭلىمايدىغان
.نادان،ۋەدىسىدە تۇرمايدىغان،كۆيۈمسىزۋە رەھىمسىز ئىنسانالردۇر31
ئۇالرخۇدانىڭ بۇنداق ئشالرنى قىلغانالنى ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ 32
تۇرسىمۇ،بۇ ئەسكىلىكلەرنى ئۆزلىېىال قىلىپ قالماي،باشقىالرنىڭ قىلىشىنىمۇ قولالپ
.قۇۋۋەتلەيدۇ
.بۇ شۇم خەۋەر
.بۈگۈن ئويغانغان ۋە بىلىدىغان ئادەم بۇزۇلۇشنىڭ ھەممە يەردە ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ
.ئۇ ھەممەيلەنگە تەسىر قىلىدۇ
بۈگۈن دۇنيادا كۆرۈۋاتقان بارلىق ئازاب-ئوقۇبەتلەر پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر -1بابىدا
.تەسۋىرلىگەن خۇداغا ئاسىيلىق قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى
مەخلۇقاتالر ياراتقۇچى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بۇزغاندا  ،ھەممە نەرسە ۋە ھەممە ئادەم
.بۇزۇلىدۇ
بۇ ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى كىم ئاخىرالشتۇرااليدۇ؟
بۇ بۇزۇلمىالرنى كىم ئوڭشىيااليدۇ؟
.پەقەت ئۆزى بىلەن ئۈزۈلمەس مۇناسىۋەتتە مەۋجۇت بولغان ھەقىقىي خۇدا
.بىز ئۈچ ئىالھ دەپ ئاتىلىدىغان بىر مۇكەممەل جەمئىيەتتە ئىتتىپاقالشقان ئۈچ مۇكەممەل ئادەم
ئۇالرنىڭ باشتىن-ئاخىر پىالنى بار بولۇپ  ،خۇدا ھېكايىسىنىڭ بەختلىك ئاخىرلىشىشىغا
.كاپالەتلىك قىلىش
.ئۈچىنچى باپقا قاراپ باقايلى

باب :تۆلەم3-
مەتتا 16-13: 3
ھەزرىتى ئەيسا سۇغا چۆمۈلدۈرۈلگەندىن كېيىن  ،دەرھال سۇدىن چىقىپ  ،ئاسماننىڭ 16
ئۇنىڭغا ئېچىۋېتىلگەنلىكىنى كۆردى .ئۇ خۇدانىڭ روھىنىڭ كەپتەردەك چۈشۈپ  ،ئۇنىڭ
.ئۈستىدە ئارام ئالغىلى كەلگەنلىكىنى كۆردى
»ئەرشتىن كەلگەن بىر ئاۋاز« :بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم  ،مەن ئۇنىڭدىن خۇرسەنمەن 17
.دېدى
.بۇ يەردە بىز يەنە ئۈچ ئەزانىڭ ھەممىسىنىڭ خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز
.ئۇالر يارىتىلىش جەريانىدا شۇ يەردە ئىدى
.ھازىر ئۇالر بىرلىكتە قۇتۇلۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ
.تۆلەم تۆلەش دېگەن سۆزدىن كەلگەن
.قايتۇرۇش دېگەنلىك سېتىۋېلىش ياكى بۇزۇلغاننى ئوڭشاشنى كۆرسىتىدۇ
.بۇ ئەيسانىڭ ۋەزىپىسى ئىدى
».خۇدا ئاتا -17ئايەتتە ئوغلى ئەيسادىن «رازى
.ئاتىنىڭ نېمە ئۈچۈن خۇشال بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى
مەتتا 4-1: 4
ئاندىن،مۇقەددەس روھ ھەزىرىتى ئەيسانى شەيتاننىڭ سىناقلىرىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن 1
.چۆل باياۋانغا ئېلىپ كەلدى
.ئۇ قىرىق كېچە-كۈندۈز روزا تۇتقاندىن كېيىن  ،قورسىقى ئاچتى 2
شەيتان كېلىپ ئۇنىڭغا  -:ئەگەر سەن خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ  ،بۇ تاشالرنى نانغا 3
.ئايالندۇرغىن  - ،دېدى
لېكىن  ،ئۇ«:مۇقەددەس يازمىالردا «ئىنسان يالغۇز نان بىلەنال ئەمەس  ،بەلكى خۇدانىڭ 4
.ئاغزىدىن كەلگەن ھەر بىر سۆز بىلەن ياشايدۇ» دەپ يېزىلغان».دىدى
.بۇ يەردە بىز ھېكايىنىڭ بىرىنچى بابىدىن يەنە بىر پېرسوناژنى كۆرىمىز
.شەيتان يالغانچىلىق ۋە ئېزىقتۇرۇشالر بىلەن قايتىپ كېلىدۇ
.ئۇ تېخىمۇ كۆپ توپىالڭچىالرنىڭ ئۇنىڭ ئىشلىرىغا قوشۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ
.ئەگەر ئۇ خۇدا ئوغلىنى ئۆزىگە قوشۇۋالسا  ،ئۇنداقتا شەيتاننىڭ كۈچى كۆپ بولىدۇ
.ئەمما شەيتان ئەيساغا تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ
.ئەيسا شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىگە خۇدانىڭ سۆزى بىلەن جاۋاب قايتۇردى
ئەيسا شەيتاننىڭ يالغانچىلىقىغا ئاسان ئۇچرىمايدۇ  ،چۈنكى ئۇ ئاتىسى خۇدا ۋە مۇقەددەس روھ
.بىلەن بىخەتەر  ،ئۈزۈلمەس  ،مۇكەممەل مۇناسىۋەتتە

.ئۈچ ئىالھنىڭ ھەممىسى بىرلىكتە بۇزۇلغاننى ئوڭشاش پىالنىنى تۈزدى
.بىزنى گۇناھ ۋە ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇش
 ،ئەمما ئۇنى قىلىش ئۈچۈن  ،ئەيسا ئوغلى ئىسيانكارنىڭ ئۆلۈمى بىلەن ئۆلۈشى كېرەك
.شۇنداق بولغاندا بىز مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيمىز
پېترۇس 1 3:18
ئېسىڭالردا بولسۇنكى،ئەيسا مەسىھ گۇناھ قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ،ئازاپ ئوقۇبەت 18
چىكىپ،ھەممىمىزنى خۇدا بىلەن ياراشتۇرۇش مەقسىتىدە بىز گۇناھكارالرنىڭ ئورنىدا
ئۆلدى.ئۇنىڭ بىرال قېتىملىق قۇربانلىق قىلىنىشى بىلەن،بارلىق گۇناھلىرىمىز يۇيۇلدى.ئۇنىڭ تىنى
.ئۆلگەن بولسىمۇ،لىكىن ئۇنىڭ روھى تىرىلدۈرۈلدى
ئەيسا مۇكەممەل تۇرمۇش كەچۈرگەچكە  ،ئۇنىڭ قۇربانلىقلىرى بىزنىڭ بارلىق
.گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىنى تۆلەشكە يېتەرلىك ئىدى
.ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن بىر قېتىم ئازابالندى
.سالىھ نىجاتكار سىز ۋە ماڭا ئوخشاش ناھەق ئىسيانچىالر ئۈچۈن ئۆلدى
.ئۇ تىرىلدۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئۇ ئۆلتۈرۈلدى
رىملىقالر 2-1: 8
.شۇڭا  ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانالرغا ھازىر ھېچقانداق ھۆكۈم يوق 1
چۈنكى  ،ھاياتلىق روھىنىڭ قانۇنى سىزنى ئەيسا مەسىھتە گۇناھ ۋە ئۆلۈم قانۇنىدىن ئازاد 2
.قىلدى
.شەيتان بىزگە داۋاملىق يالغان سۆزلەيدۇ
ئۇ بىزنىڭ ئەيىبلەنگەنلىكىمىزنى  ،خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنىڭ بۇزۇلغانلىقىغا
.ئىشىنىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ
ئەمما ئەيساغا ئوخشاش  ،بىزمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەردە خۇدانىڭ سۆزى ئارقىلىق
.كۈچلىنەلەيمىز
ئەگەر سىز ئەيساغا كەچۈرۈم سوراشقا ئىشەنگەن بولسىڭىز ھەمدە ئۇنىڭ ئۆلۈمى
گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن تۆلەنگەن يېتەرلىك تۆلەمگە ئىشەنگەن بولسىڭىز  ،ئۇنداقتا ئەركىنلىككە
.ئېرىشىسىز
بۇ خۇش خەۋەر !ئىشىنەمسىز؟
بۇ ئايەتلەرنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى چۈشەندىڭىزمۇ؟
خۇدا ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان ۋە ئۇنى پادىشاھ دەپ ئاتىغان ھەر بىر كىشىگە ۋەدە قىلغان
:ئەركىنلىككە قاراڭ

كولوسىلىقالر 14-13: 1
ئۇ بىزنى قاراڭغۇلۇق دائىرىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ  ،سۆيۈملۈك ئوغلىنىڭ پادىشاھلىقىغا 13
.يۆتكىدى
.بىزدە گۇناھالر كەچۈرۈم قىلىندى 14
.تۆلەم
.بۇ ئۈچىنچى باب
.خۇدا ئۆز خەلقىنى ئۆزىمىزنىڭ گۇناھىمىزنىڭ قۇللۇقىدىن سېتىۋالىدۇ
.ئۇ بىزگە ئوخشاش قوزغىالڭچىالرنى ئۆز پادىشاھلىقىمىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ
.ھازىر بىز ئوغلى پادىشاھلىقىنىڭ پۇقراسى سۈپىتىدە ياشاۋاتىمىز
.ھازىر خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىز ئەسلىگە كەلدى
.ئۇ بىرىنچى باپتىكى باغقا قايتىپ كەلگەندەك ساغالم
كورىنتلىقالرغا  - 2خەت 21 - 17: 5
شۇنىڭ ئۈچۈن  ،كىمكى ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولسا  ،ئۇ يېڭىدىن يارالغان 17
.ئادەمدۇر.ئۇنىڭ كونا ھاياتى ئاخىرلىشىپ،يېڭى ھاياتى باشالنغان بۇلىدۇ
بۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدادىن كەلگەن  ،ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىزنى ئۆزى بىلەن 18
.ياراشتۇردى ۋە بىزگە يارىشىش خىزمىتىنى بەردى
يەنى مەسىھتە خۇدا دۇنيانى ئۆزىگە ياراشتۇردى  ،ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرىنى 19
.ھېسابلىمىدى ۋە بىزگە يارىشىش ئۇچۇرىنى ھاۋالە قىلدى
شۇنىڭ ئۈچۈن  ،بىز مەسىھنىڭ ئەلچىلىرىمىز  ،خۇدا بىز ئارقىلىق مۇراجىئەت قىلىدۇ .بىز 20
ئەيسا مەسىھكە ۋاكالىتەن خۇدا بىلەن يارىشىڭالر.بۇ خۇدانىڭ بىز ئارقىلىق سىلەرگە
.مۇراجىئەت قىلغىنىدۇر
ئۇ بىز ئۈچۈن خۇدانىڭ ھەققانىي ئادەم بولۇشى ئۈچۈن  ،گۇناھسىز مەسىھنى گۇناھنىڭ 21
.قۇربانى قىلدى
ئۇ يەردە يارىتىلىش دېگەن سۆزنى -17ئايەتتە كۆرەمسىز؟
تەڭرىنىڭ ئادەمگە ھاياتلىق بىلەن نەپەسلىنىشىگە ئوخشاش كۈچ بىزگە يېڭى ھايات ئاتا
.قىلىدىغان كۈچ
.ئەيسا ئارقىلىق خۇدا بىلەن يارىشىپ قالغاندا روھىمىز قايتا تۇغۇلدى
.ئەمما دۇنيا يەنىال بۇزۇلدى
.بىز ھازىر باغ بىلەن شەھەر ئوتتۇرىسىدا ياشاۋاتىمىز
بىزنىڭ خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىز مۇقىم  ،ئەمما بىزنىڭ تەبىئەت ۋە باشقا كىشىلەر بىلەن
.بولغان مۇناسىۋىتىمىز ئۈزۈلۈپ قالدى

.بىز بىر-بىرىمىز بىلەن ئۇرۇش قىلىمىز
.بىز ئۇرۇش  ،جىنايەت  ،كېسەللىك ۋە تەبىئىي ئاپەتلەرنى باشتىن كەچۈردۇق
.ئەمما بىزدە ئۈمىد بار
.يارىشىشنىڭ ئەلچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز خۇدانىڭ ئۈمىد ئەلچىلىرىمىز
خىرىستىيان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىزنىڭ ۋەزىپىمىز خۇدانى سۆيۈش  ،بىر-بىرىمىزنى
سۆيۈش ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنى بىز بىلەن بىللە جەننەتتە مەڭگۈ بىللە بولىدىغان
.ئاخىرقىجەننەتكە يەتكۈزۈش
باب :ئەسلىگە كەلتۈرۈش4-
ئىنجىلنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كىتابىدا  ،ئەلچى يەھيا ئەيسا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن نېمە ئىش
.قىلىدىغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىدۇ
ۋەھىيلەر 6-1: 21
ئاندىن مەن يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى زېمىننى كۆردۈم  ،چۈنكى بىرىنچى ئاسمان ۋە تۇنجى 1
.يەر ئالەمدىن ئۆتتى  ،دېڭىز ئەمدى يوق ئىدى
مەن مۇقەددەس شەھەر  ،يېڭى يېرۇسالېمنىڭ ئەرشتىن بېزەلگەن كېلىندەك تەييارالنغان 2
.خۇدادىن ئەرشتىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
مەن تەختتىن« :مانا  ،خۇدانىڭ تۇرالغۇسى ئىنسان بىلەن بىللە .ئۇ ئۇالر بىلەن بىللە تۇرىدۇ 3
.ئۇالرمۇ ئۇنىڭ خەلقى بولىدۇ  ،خۇدا ئۆزىمۇ ئۇالرنىڭ تەڭرىسى سۈپىتىدە بىللە بولىدۇ ،
 ،ئۇ ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىكى بارلىق ياشالرنى سۈرتىۋېتىدۇ  ،ئۆلۈم ئەمدى بولمايدۇ 4
 ».ماتەممۇ  ،يىغالشمۇ  ،ئازابمۇ بولمايدۇ  ،چۈنكى ئىلگىرىكى ئىشالر ئۆتۈپ كەتتى
:تەختتە ئولتۇرغان كىشى« :مانا مەن ھەممە نەرسىنى يېڭى قىلىۋاتىمەن» دېدى .ئۇ يەنە 5
.بۇنى يېزىڭ  ،چۈنكى بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە توغرا »دېدى«
ئۇ ماڭا« :بولدى !باش ۋە ئاخىر،مۇقەددەم ھەم تامام ئۆزۈمدۇرمەن .ئۇسسىغانالرغا 6
 .ھاياتلىق سۈيىنىڭ باھارىدىن ھەقسىز سۇ بېرىمەن
بۇ سىزگە ئۈمىد بېرەمدۇ؟
.شۇنچە كۆپ ئۆلۈم  ،يىغالش ۋە ئازابلىق دۇنيادا بىز ئۈمىدكە موھتاج
ئايەتتە جەننەتتە ئۆلۈم  ،يىغالش ۋە ئازاب بولماسلىقنىڭ سەۋەبىنى كۆرەمسىز؟3-
.چۈنكى «تەڭرىنىڭ ماكانى ئىنسان بىلەن بىللە
ئۇ ئۇالر بىلەن بىللە تۇرىدۇ  ،ئۇالر ئۇنىڭ خەلقى بولىدۇ  ،خۇدا ئۆزىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە
 ».بولىدۇ

يىقىلىشتىن ئىلگىرى  ،ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا تىنچ مۇناسىۋەتتە بولغانلىقتىن  ،ئۇالر تىنچ
.بولغان
تەڭرى بىلەن بولغان بۇ ساغالم مۇناسىۋەت باشقا كىشىلەر ۋە يارىتىلىش بىلەن باشقا ھەر بىر
.مۇناسىۋەتنىڭمۇ ساغالم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى باپالردا  ،خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى بۇزۇلغانلىقتىن ھەممە نەرسە
.بۇزۇلغان
ئەمما جەننەتتە بۇزۇلغان ھەممە ئىشالر ئوڭشىلىدۇ  ،چۈنكى خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋەت
.مەڭگۈ مۇقىملىشىدۇ
ۋەھىيلەر 5-1: 22
ئاندىن پەرىشتە ماڭا خۇدا ۋە قوزىنىڭ تەختىدىن ئېقىۋاتقان خرۇستالدەك پارقىراپ تۇرغان 1
.ھاياتلىق سۈيىنىڭ دەرياسىنى كۆرسەتتى
شەھەر كوچىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن دەريانىڭ ئىككى قىرغىقىدا  ،ھاياتلىق دەرىخى ئون ئىككى 2
خىل مېۋىسى بىلەن ھەر ئايدا مېۋە بېرىدۇ .دەرەخنىڭ يوپۇرمىقى مىللەتلەرنىڭ ساقىيىشى
.ئۈچۈن ئىدى
ئەمدى لەنەت قىلىنمايدۇ  ،لېكىن خۇدا ۋە قوزىنىڭ تەختى ئۇنىڭدا بولىدۇ  ،خىزمەتكارلىرى 3
.ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ
.ئۇالر ئۇنىڭ چىرايىنى كۆرىدۇ  ،پېشانىسىدە ئۇنىڭ ئىسمى بولىدۇ 4
كېچە بولمايدۇ .ئۇالر چىراغ ياكى قۇياش نۇرىغا موھتاج ئەمەس  ،چۈنكى رەببىمىز خۇدا 5
.ئۇالرنىڭ نۇرى بولىدۇ  ،ئۇالر مەڭگۈ ۋە مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
.يەھيا پەيغەمبەر خۇدانىڭ شەھىرىنى تەسۋىرلەپ بەردى
.شەھەردە بىز «ھاياتلىق سۈيىنىڭ دەرياسى» ۋە «ھاياتلىق دەرىخى» نى كۆرىمىز
.بىرىنچى بابتىكى باغدىكى دەريا ۋە ھاياتلىق دەرىخى بۇ يەردە تۆتىنچى بابتا شەھەردە يەنە بار
.تەڭرىنىڭ چوڭ ھېكايىسى ھاياتتىن ئۆلۈمگە ئۈمىدكە  ،ئاندىن ھاياتقا قايتىپ كەلدى
.مەن تۆت باپنى تېزدىن يۆتكىشىم كېرەكلىكىنى بىلىمەن
ئەمما بۇ ئىنجىلنى چۈشىنىشنىڭ ياخشى ئۇسۇلى  ،شۇڭا بىز كەلگۈسىدە بۇ مودېلغا قايتا قاراپ
.چىقىمىز
.بۈگۈن ئىلھامالندۇرۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن
ئەيسا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىز ئەيسا ئارقىلىق مۇقىمالشقاندا  ،خۇدانىڭ بىر-بىرىمىز بىلەن
.بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى قانداق ئوڭشايدىغانلىقىنى كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن
ئۇنىڭ سىزنى قۇتۇلدۇرۇش ۋەئاخىرقى ماكانىمىزغا ئاپىرىپ مەڭگۈ بىللە تۇرۇش پىالنىنى
.ئاڭلىغاندىن كېيىن ئەيسانى ئازراق ياخشى كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن

.مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ
جەننەتتىكى ئاتا بىزنىڭ بۇ بۇزۇلغان دۇنيادا داۋاملىق ياشىشىمىزغا ياردەم بېرىدىغان جەننەتنىڭ
.بۇ كارتىنىسىگە رەھمەت
.ئەيسا  ،بىز باشقىالرغاخۇش خەۋەر بېرىدىغان ئۈمىد ئەلچىسى بولۇشنى خااليمىز
مۇقەددەس روھ  ،بىزنى جاسارەت ۋە كۈچ بىلەن تولدۇرۇپ  ،خۇدانى سۆيۈش  ،باشقىالرنى
سۆيۈش ۋە باغ بىلەن شەھەر ئوتتۇرىسىدىكى يولدا ئىتائەتمەنلىك بىلەن مېڭىشىمىزغا ياردەم
بەرگىن تاكى
.بىزنى جەننەتكە ئېلىپ كىرگۈچە
.بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز
 AMENئامىن

