ئەنسىرىمەڭ .ئەرشتىكى ئاتىڭىز سىزگە كۆڭۈل بۆلىدۇ.
-2021يىلى -10ئاينىڭ -3كۈنىدىكى خۇتبە
مەتتا 34-25 :6
كلېمېنت تېندو  ،پادىچى پراكتىكانت

مەن ئىنگلىز تىلىدا باشاليمەن  ،ئەمما ئۇزۇن ئۆتمەي فىرانسۇزچىغا ئۆزگىرىمەن.
بىز بۇ يەردىكى ئېكراندا ۋە تاختا كومپيۇتېردا باشقا  10خىل تىلدا خۇتبىنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى تەمىنلىدۇق.
بىزنىڭ بۆلۈمىمىز مەتتانىڭ سۆزىگە ئاساسەن ئىنجىلدىن ئېلىنغان.
بۇ كىتاب يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي ئەمەس خىرىستىيانالر ئۈچۈن يېزىلغان.
مەتتا ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى ۋە پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن بەخت ئىكەنلىكىنى كۆرۈشنى خااليدۇ.
مەتتا مۇنداق دېدى :يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي ئەمەسلەر ئەيسا مەسىھ ئېلىپ كەلگەن نىجاتلىقتا ئارام ئاالاليدۇ.
مەسىھ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ پۇقراسى بوالاليدۇ.
مەن ئايەتلەرنى فىرانسۇزچە ئوقۇپ ئاندىن دۇئا قىلماقچى.
ئەگەر تەرجىمە بېتى ئېچىلغان بولسا  ،مېنىڭ ئوقۇغانلىقىمنى ئاڭالۋاتقاندا  ،خۇدا سىزگە بەخت ئاتا قىلغان گۈزەل يۈرەك تىلىدىكى
تېكىستنى ئوقۇيااليسىز.
سىز بۇ يەردە كىتاب ئوقۇشنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى ۋە ۋەزنى ئېكراندا كۆرىسىز.
خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان ۋاقتىمىزدا ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ:
مەتتا 34-25 :6
 25شۇڭا  ،بىلىپ قويۇڭالركى،تۇرمۇشۇڭالرغا كېرەكلەك يىمەك ئىچمەك ياكى ئۇچاڭالرغا كىيدىغان كىيىم كىچەكتىن غەم
قىلماڭالر.ھاياتلىق يېمەكتىن تەن كىيىم-كېچەكتىىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟
 26كۆكتىكى ئۇچار قاناتالرغا قاراڭالر! ئۇالر تېرىمايدۇ  ،يىغمايدۇ،ئامباردا ئوزۇقمۇ ساقلىمايدۇ .ئەرشتىكى ئاتاڭالر ئۇالرنىمۇ ئاچ
قويمىغان يەردە،سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى چوقۇم بېرىدۇ.چۈنكى سىلەر ئاشۇ قۇشالردىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟
 27ئاراڭالردا قايسىڭالر غەم قايغۇ بىلەن ئۆمرىڭالرنى كىچىككىنىە ئۇزارتااليسىلەر؟
 28كىيىم كىچەك ئۈچۈن غەم قىلىشنىڭ نىمە ھاجىتى؟!داالدىكى ياۋا گۈەللرنىڭ قانداق ئۆسىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالر!ئۇالر ئىشمۇ
قىلمايدۇ،كىيىممۇ تىكمەيدۇ؛
 29لېكىن،سىلەرگە شۇنى ئېيتايكى،ھەتتا ئۇلۇغ پادىشاھ سۇاليماننىڭ ھەشەمەتلىك تونلىرىمۇ بۇ ياۋا گۈەللرنىڭ گۈزەللىكىگە تەڭ
كىلەلمەيدۇ.
 30ئەي ئشەنچى ئاجىزالر!خۇدادىن نىمىشقا گۇمانلىنۋاتىسىلەر؟داالدىكى بۈگۈنى ئېچىلسا،ئەتىسى قۇرۇپ ئوچاققا قالىنىدىغان ئاشۇ
گۈل گىياھالرنى ئاشۇنچە بېزىگەن خۇدا سىىلەرنى تېخىمۇ كىيىندۈرمەسمۇ؟
 31شۇنداق ئىكەن«،نېمە يەيمىز؟نىمە ئىچىمىز؟نىمە كىيمىز؟» دەپ غەم قىلماڭالر.
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 32يەھۇدىي ئەمەسلەرمدنا مۇشۇ نەرسىكەر ئۈچۈن ئىزدىنىدۇ.بىراق ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر سىىلەرنىڭ بۇ نەرسىلەرگە
مۇھتاجلىقىڭالرنى بىلىدۇ.
 33شۇنداق ئىكان،ھەممىدىن مۇھىمى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە ھەققانىيلەقى ھەققىدە ئىزدىنىڭالر.ئۇ چاغدا،خۇسا سىلەرگە مانا
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى قۇشۇپ تەغدىم قىلىدۇ.
” 34شۇنىڭ ئۈچۈن ئەتىدىن غەم قىلماڭالر.ئەتىنىڭ غېمى ئەتىگە قالسۇن.ھەر كۈننىڭ دەردى شۇ كۈنگە يېتىدۇ.
بىللە ئوقۇيمىز يەشايا —8 :40
«ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ  ،گۈەللر سۇساليدۇ  ،ئەمما تەڭرىمىزنىڭ سۆزى مەڭگۈ قالىدۇ».
دۇئا قىاليلى
ئەرشتىكى ئاتا  ،بۈگۈنگە رەھمەت.
بىز بۇ يەردە بىز بىلەن سۆزلەۋاتقانلىقىڭىزنى ئاڭلىغانلىقىمىزدىن مىننەتدارمىز.
بىزنى بېقىۋاتقان چېغىڭىزدا  ،سۆزلىرىڭىز بىلەن ئارزۇلىرىمىزنى قاندۇرغايسىز.
ھايات مەسىلىلىرىگە يولۇققاندا ئۇنىڭغا ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىدىغان شەپقىتىمىزنى بەرگەيسىز.
سۆزىڭىز ئارقىلىق روھىڭىز بىزگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىڭىزگە ئىشىنىشىمىزنى كۈچەيتكەيسىز.
پادىشاھلىقىڭىز ۋە ھەققانىيلىقىڭىزنى ئىزدىگەندە  ،بىزگە ياردەم قىلىڭ.
بۇنى بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن
ئەگەر ھېچ ئىشتىن ئەنسىرىمىسىڭىز قولىڭىزنى كۆتۈرۈڭ.
ھەممىمىز ئەنسىرىدۇق.
ئۆزىمىزدە يوق نەرسىدىن ئەنسىرىمىسەك  ،بارلىقىمىزدىن ئەنسىرەيمىز.
بويتاق كىشىلەر توي قىلىشتىن ئەنسىرەيدۇ.
ئەمما ئۇالر نۇرغۇن توي قىلغانالرنىڭ نىكاھىدىن ئەنسىرەيدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ.
نېمىدىن ئەنسىرەيسىز؟
ئەڭ ياخشى مەكتەپتە ئوقۇۋاتامسىز؟
كىيىشكە ئەڭ يېڭى مودا كىيىملەر بارمۇ؟
ئاياغتىن ئەنسىرەمسىز؟
بەلكىم سىز نىجاتلىقىڭىزدىن ياكى يېقىن ئادىمىڭىزدىن ئەنسىرەپ قېلىشىڭىز مۇمكىن؟
ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ بىخەتەرلىكى ياكى ئىقتىسادىي بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرەمسىز؟
ھاياتىڭىزدىن ئەنسىرەمسىز؟
ئۆلۈمدىن ئەنسىرەمسىز؟
ئەندىشىنىڭ سىزگە نېمە قىلىپ بېرەلەيدىغانلىقىنى قەدىرلەش ئۈچۈن بۇ ھېكايىنى ئاڭالڭ:
بىر كۈنى ئەتىگەندە ئۆلۈم شەھەرگە كىرىپ كېتىۋاتقاندا  ،بىر ئادەم ئۇنى توسۇپ ئۇنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى سورىدى.
ئۆلۈم جاۋاب بېرىپ« :مەن شەھەرگە  10مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرمەكچى» دېدى.
ئۇ كىشى جاۋاب بېرىپ« :بۇ سىزنىڭ  10مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرۈشىڭىز بەك قورقۇنچلۇق» دېدى.
ئۆلۈم جاۋاب بېرىپ« :كىشىلەرنى ۋاقتى كەلگەندە ئېلىش مېنىڭ ئىشىم.
بۈگۈن مەن  10مىڭغا ئېرىشىشىم كېرەك ».
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كېيىن  ،شەھەردىن ئۆلۈم چىققاندا  ،ئۇ كىشى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشتى.
يەنە كېلىپ ئۇ كىشى قاتتىق ئاچچىقالندى.
ئۇ« :سەن بۈگۈن ئەتىگەندە ماڭا  10مىڭ ئادەمنى ئېلىپ بارىدىغانلىقىڭنى ئېيتتىڭ  ،ئەمما بۈگۈن  70،000ئادەم قازا قىلدى» دېدى.
ئۆلۈم جاۋاب بېرىپ« :ماڭا ئاچچىقالنما.
مەن پەقەت  10مىڭنى ئالدىم.
ئەنسىرەپ قالغانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى ».دىدى
ئەنسىرەش بىر چوڭ مەسىلە  ،شۇڭالشقا ئەيسا بۇ توغرىلىق بىر ئاز ۋاقىت سەرپ قىلىدۇ.
بۈگۈنكى ئۇچۇر ئۈچۈن ئۈچ نۇقتا:
-1نۇقتا :ھەر قانداق ئىشتىن ئەنسىرىمەڭ (مەتتا )34 ، 31-25 :6
-2نۇقتا :ئەرشتىكى ئاتىڭىزنىڭ سىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلىڭ (مەتتا )32 :6
-3نۇقتا :خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنى ئىزدەڭ (مەتتا )33 :6
-1نۇقتا :ھەر قانداق ئىشتىن ئەنسىرىمەڭ (مەتتا )34 ، 31-25 :6
ئەيسا بىزگە ئەنسىرىمەسلىكىمىزنى ئېيتقاندا  ،ئۇ باشقىچە ئېيتقاندا « ،غەم قىلماڭ» دەيدۇ.
ئەيسا نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ بۇ نۇقتىنى چۈشەندۈردى.
سىزنىڭچە ئۇ نېمىشقا بۇنداق قىلىدۇ؟
چۈنكى ھەممىمىز ئەنسىرەيمىز.
«ئەنسىرەش» ئاۋارىچىلىك  ،كونترول قىلىش تەس بولغان ئەھۋال سەۋەبىدىنبولغان روھىي تەشۋىشلىنىش.
ئاساسىي جەھەتتىن  ،بۇ بىزنىڭ قەلبىمىزدىكى كونترول قىلىش جېڭى.
بۇ خىل جەڭدە كەمبەغەەللر بايالردەك ھېس قىلىدۇ.
ئەگەر كەمچىلىكىڭىزدىن ئەنسىرىمىسىڭىز  ،ئۆزىڭىزدە بار نەرسىدىن ئەنسىرەيسىز.
ۋەھالەنكى  ،بۇ بۆلەكتە ئەيسا شاگىرتلىرىغا يېمەكلىككە ئوخشاش ئىشالردىن غەم قىلماسلىقنى ئېيتتى.
ئېرەم باغدا يېمەكلىك ۋە ھايات بىر-بىرىگە باغالنغان.
يېمەكلىك سەۋەبىدىن  ،ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا مەڭگۈلۈك ھاياتتىن مەھرۇم قالدى.
شەيتان ئۇنى ئىككىنچى ئادەم ئەيسا مەسىھ بىلەن قىالاليمەن دەپ ئويلىدى.
شەيتان ئۇنىڭغا تاشنى نانغا ئايالندۇرۇشنى ئېيتىپ ئەيسانى قىزىقتۇردى.
لېكىن  ،خۇدانىڭ ئىرادىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن  ،ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ سۆزىگە ئاساسەن جاۋاب بەردى.
مەسىھ پەقەت يېمەكلىك ئۈچۈنال ھاياتىنى ۋە قۇتۇلدۇرغىلى كەلگەن كىشىلەرنىڭ ھاياتىدىن ئايرىاللمىدى.
ئەيسا بىز ئۈچۈن غەلىبە قىلغانلىقتىن  ،بىز پۈتۈنلەي بىخەتەر.
ھاياتىمىزغا زادىال زىيان يەتكۈزگىلى بولمايدۇ.
ئۇنداقتا  ،بىز نېمىشقا يېمەكلىكتىن ئەنسىرەيمىز؟
ئەيسا مەسىھ ئۆزىگە ئىشەنگەنلەرگە ئاتا قىلغان ھايات يېمەكلىكتىن كۆپ ياخشى!
قانداقال بولمىسۇن  ،بىز يەنىال ئادەمدە ،تەن بويىچە ياشاۋاتىمىزمۇ دەپ ئەندىشە قىلىشىمىز كېرەك.
ئەگەر بىز ئەيسا مەسىھتە ياشايدىغان بولساق  ،يېمەكلىكنىڭ كەملىكى ۋە موللىقى بىزنى ئەندىشىگە سالماسلىقى كېرەك.
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چۈنكى بىز ئېھتىياجلىق بولغان جىسمانىي يېمەكلىكلەرنى ئەيسا مەسىھتىكى مەڭگۈلۈك ھاياتقا سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ.
خۇدا كۆزىمىزنى ئاچسۇن  ،شۇنداق بولغاندا بىز ئەيسا مەسىھتىكى بايلىقلىرىمىزنى كۆرەلەيمىز.
 - 30 - 28ئايەتلەردە ئەيسا كىيىم  -كېچەك ھەققىدە سۆزلەيدۇ.
كىم كىيىم بىلەن تۇغۇلغان؟
ياق.
بىز كېيىنكى بىر جۈپ ئاياغ ياكى گۇچچى  ،نايك  ،پولو  ،ئادىداس قاتارلىق ماركىالرنى سېتىۋېلىشتىن ئەنسىرەيمىز.
بۇ ئىشالر ناچار ئەمەس.
ئەمەلىيەتتە  ،ھەممىڭالر ئېسىل كىيىملىرىڭىزدە قالتىس كۆرۈنىسىز.
ئەمما بۇنى ئويالپ بېقىڭ :بەدىنىڭىز سىز كىيمەكچى بولغان قىممەت باھالىق كىيىملەردىن كۆپ ياخشى.
ۋەھالەنكى  ،بەدىنىڭىز يەنىال ئىشلەۋاتقاندا پەقەت كىيىمگە موھتاج.
ئالدىنقى ھەپتە ماشىنا ۋەقەسىگە يولۇقتۇم.
ماشىنىنىڭ كونتروللۇقىدىن چىقىپ كەتكەن  30سېكۇنت ئىچىدە  ،مەن كىيىم-كېچەك ياكى يېمەكلىك ھەققىدە ئويالپ باقمىغانىدىم!
ئەكسىچە  ،پۈتۈن ھادىسە جەريانىدا مەن ئۆلۈپ كېتەمدىم ياكى ھاياتمۇ دەپ ئويلىدىم.
ئاغزىمدىن كەلگەن كېيىنكى سۆزلەر:
\-مەن ھايات  ،مەن ھايات  ،ۋاھ! ۋاھ! ۋاي!
بۇ  30سېكۇنت ماڭا نېمىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بەردى.
بەدەندىكى ھايات.
مەن ھايات ئىكەنلىكىمنىڭ سەۋەبىنىڭ خۇدا مېنى ساقالپ تۇرغانلىقىدىن ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم.
ھايات ۋە يېمەك-ئىچمەك  ،بەدەن ۋە كىيىم-كېچەكلەردىن مەسىھ بىزنى -26ئايەتتە تەبىئەتكە ئېلىپ كېلىدۇ.
ئۇ قۇشالرنى تىلغا ئالىدۇ  ،بۇالر قۇشالرغا ئوخشاش ئېتىزدىكى ھايۋانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئۇ يەنە ۋىرگىنىيەدە كۆرگەن گۈزەل گۈەللرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان لەيلىلەرنى تىلغا ئالدى.
تېرىمايدىغان ياكى ئورمايدىغان بۇ ئادەتتىكى قۇشالرنى كىم باقىدۇ؟
ۋىرگىنىيە شتاتىنىڭ ھەممىال يېرىدە بىز كۆرگەن كەركىدانالرنى كىم باقىدۇ؟
بۇ گۈەللرنى كىم چىرايلىق قىلىدۇ؟
دوستالر :مەن ۋىرگىنىيە شتاتىدىكى گۈەللرنى كۆرۈپ ئايلىنىپ يۈرگىنىمدىن ھۇزۇرلىنىمەن.
رەسىمگە تارتماي تۇرالمايمەن.
دۇنيانى ياراتقان تەڭرى بىزنىڭ ھۇزۇرلىنىشىمىز ئۈچۈن دۇنيانى داۋاملىق گۈزەللىك بىلەن زىننەتلەيدۇ.
ئەيسا بىزگە سۇاليماننىڭ دۇنيادىكى ئەڭ باي ۋە ئەڭ دانا ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى.
ۋەھالەنكى  ،سۇاليمان پۈتۈن شان-شەرىپىدە ئەزەلدىن بۇ گۈەللرگە ئوخشاش چىرايلىق كۆرۈنمەيتتى.
سىز خۇدانىڭ سۈرىتىدە يارىتىلغان  ،شۇنداقمۇ؟
زەبۇر  14 :139دە كۆرگىنىمىزدەك  ،قورقۇنچلۇق ۋە ئاجايىپ ياسالغان.
ئىنسانالرنى ياراتقاندىن كېيىن  ،خۇدا باشقا نەرسىلەرنى ياراتقاندىن كېيىن دېمىگەن بىر نەرسىنى ئېيتتى.
ئۇ باشقا ئىشالرنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
ئەمما ئىنساننى ياراتقاندىن كېيىن  ،خۇدا يارىتىلىش  31 :1دە «ناھايىتى ياخشى» دېدى.
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ئۇ سىزگە ۋە مەنگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بولغاچقا  ،خۇدا ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ  ،شۇڭا توڭالتقۇمىزدا
يېمەكلىك بار (زەبۇر .)14 :104
ھەممىڭالرغا كۆڭۈل بۆلىدىغان بۇ تەڭرى بېشىڭىزدىكى چاچ سانىنى بىلىشكىچە بارىدۇ .شۇڭا ھېچقايسىڭالر ئۇنىڭ بىلىمى بىلەن
ھاالك بولمايسىلەر(لۇقا  7 :12؛ .)21:18
ئەيسا بىزنىڭ ئەنسىرىشىمىزنى خالىمايدۇ  ،چۈنكى :تەشۋىش بىھۇدە چېنىقىش (-34 ، -27ئايەتلەر).
ئەنسىرەش بىزنىڭ مەۋجۇتلۇقىمىزغا ھېچ نەرسە قوشالمايدۇ.
ئەكسىچە  ،ئۇ بىزنى تېخىمۇ ئاۋارە قىلىدۇ.
ئەتىدىن ئەنسىرەش ئىشالرنى تېخىمۇ ناچارالشتۇرۇۋېتىدۇ.
چۈنكى ھېچقايسىمىز ھازىردىن باشالپ بىر سائەتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلمەيمىز.
ئەتىدىن ئەنسىرەش كەلگۈسىنى تۇتالمىغاچقا  ،شامالنى ئالقىنىمىزدا تۇتقانغا ئوخشاش.
غەم-قايغۇ ئازغىنە ئىشەنچكە ئىگە (-30ئايەت).
بىز ئەنسىرەيمىز  ،چۈنكى يەر ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەرنىڭ رەببىمىزنىڭ ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالىمىز (زەبۇر .)1 :24
خۇدا بالىلىرىنى تەمىنلەشكە ۋەدە بەردى (فىلىپىلىكلەر .)19 :4
ئېسىڭىزدە بولسۇنكى  ،ئەنسىرىشىڭىز مۇمكىن  ،ئەمما ئەيسا ھازىر ئۇنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىدىن ئەنسىرىمەيدۇ.
ئۇ سىزنىڭ بارلىق ئەھۋالىڭىزدا سىزگە تىنچلىق ئاتا قىالاليدۇ.
ئۇ سىلەر بىلەن بىللە.
ئۇنىڭغا ئىشىنىڭ.
نېمىدىن ئەنسىرەيسىز؟
نىكاھىڭىز قىيىنمۇ؟
خۇدا نىكاھنى كەشىپ قىلغان  ،شۇڭا ئۇنى ئوڭشىشىنى تەلەپ قىلىڭ.
كېسەللىكتىن ئەنسىرەمسىز؟
تەڭرى سىزنى ياراتتى ۋە سىزگە ياردەم بېرىدۇ  ،شۇڭا ئۇ سىزنى ساقايتااليدۇ.
رەببىمىز بىلەن بىللە مېڭىشىڭىزدا قىينىلىۋاتامسىز؟
ئۇ ئۆزىگە كەلگەنلەرنى ئەڭ زور دەرىجىدە قۇتقۇزىدۇ (ئىبرانىيالر .)25 :7
قۇتۇلغانلىقىڭىزنى جەزملەشتۈرەلەمسىز؟
ئەيسا مۇاليىم ۋە كەمتەرلىك نىجاتكار  ،بۈگۈن  ،ئېغىر يۈكىڭىز بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا يۈگۈرەلەيسىز (مەتتا .)11
كەلگۈسىدىن ئەنسىرەمسىز؟
ئۇنى قولىغا ئالدى.
شۇڭا دوستلىرىم  ،ئىنسانالرنىڭ بارلىق مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش پروگراممىسى ياكى ئۆزى سۆزلەيدىغان سۆز ئەمەس.
ھەل قىلىش چارىسى  ،ئۇ ياراتقان ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچى ۋە قوغدىغۇچى خۇداغا بولغان ئىشەنچ.
ئەيسا «ئەنسىرىمەڭ» دېسە  ،ئۇ ھورۇنلۇق ۋە پەرۋاسىزلىقنى تەشەببۇس قىلمايدۇ.
بىز خىزمەتتىن ۋاز كەچمەيمىز  ،چۈنكى ئەيسا ئەنسىرىمەسلىكىمىز كېرەكلىكىنى ئېيتتى.
بەلكى دۇئا بىلەن جاپالىق ئىشلەپ  ،كەلگۈسى ئۈچۈن پىالن تۈزۈشىمىز كېرەك.
چۈنكى بىز ئۇنىڭ خىزمەتنى قولىمىزغا تىكلەيدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز (زەبۇر .)17 :90
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-2نۇقتا :ئەرشتىكى ئاتىڭىزنىڭ سىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلىڭ
مەتتا « - 32 :6يەھۇدىي ئەمەسلەر بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئىزدەيدۇ  ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە موھتاج
ئىكەنلىكىڭالرنى بىلىدۇ».
سىز -26ئايەتتە كۆرگىنىمىزدەك  ،ئۇ خۇدا ياراتقان باشقا نەرسىلەردىنمۇ قىممەتلىك.
سىز ئۇنىڭ سۈرىتىدە يارىتىلغان (يارىتىلىش .)27 :1
ئۇ ئۆزىنىڭ ئوبراز كۆتۈرگۈچىلەرگە بولغان مۇھەببىتى سەۋەبىدىن  ،ئۇ قۇتۇلۇشتىن باشلىغان.
نىجات تېپىش بىزنىڭ ئاساسلىق ئېھتىياجىمىز  ،چۈنكى بىزنىڭ ئاساسلىق مەسىلىمىز گۇناھ.
بىز مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېھتىياجلىق بولغاندەك يېمەكلىك  ،كىيىم-كېچەك ۋە باشقا نەرسىلەرگە ئېھتىياجلىق ئەمەس.
بىز خۇدانى تونۇشىمىز ۋە ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋىتىمىز بولۇشى كېرەك (يۇھاننا .)3 :17
بىز ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا قايتىشىمىز كېرەك  ،چۈنكى گۇناھ بىزنى بۇ ئىمتىيازدىن مەھرۇم قىلدى.
ئۇنىڭ ۋەدىسى ئۇ بىز بىلەن بىللە بولىدۇ.
خۇدانىڭ خەلقىنى ۋەدە قىلغان زېمىنغا باشالپ بارغاندا  ،خۇدانىڭ ھۇزۇرى كىشىنى ئىلھامالندۇردى ۋە تەسەللىي بەردى.
خۇدا ئۇنىڭغا يەشۇئا  5 :1دە ئېيتتى:
«ئۆمرۈڭدە ھېچكىم سېنىڭ ئالدىڭدا تۇرالمايدۇ.
مەن مۇسا بىلەن بىللە بولغىنىمدەك  ،مەنمۇ سىز بىلەن بىللە بولىمەن.
مەن سىزدىن ئايرىلمايمەن ياكى سىزنى تاشلىمايمەن ».
بۇرادەرلەر  ،سىز خۇدانىڭ سىز بىلەن بىللە بولۇشىغا موھتاج.
چۈنكى  ،ئەگەر سىز يەر ئىگىسى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەر بىلەن بىللە بولسىڭىز  ،نېمىدىن ئەنسىرەيسىز؟
ئەلۋەتتە  ،ھېچنېمە يوق.
ئۇنىڭ سىزنى بىردىنبىر يېگانە ئوغلىغا بەرگەنگە قەدەر ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلەمسىز (يۇھاننا .)16 :3
پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر  32 :8دە ئېيتقانلىرىنى ئاڭالڭ.
«ئۆز ئوغلىنىىمۇ ئايىماي  ،ئۇنى ھەممىمىز ئۈچۈن قۇربان بۇلۇشقا ئەۋەتكەن خۇدا بارلىقىنى بىزگە ئاتا قىلماي قاالمدۇ؟
خۇدانىڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى ئىممانۇئېل  ،يەنى خۇدا بىز بىلەن بىللە (يەشايا  14 :7؛ مەتتا .)23 :1
ئەگەر خۇدا ئۆزى بىز بىلەن بىللە بولسا  ،بىز ئۇنىڭ بىزگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىدىن گۇمانالنمايمىز.
ئۇ بىز تىلغا ئېلىشتىن بۇرۇنال نېمىگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىمىزنى بىلىدۇ ۋە ئۇ بىزنى تەمىنلەشكە ۋەدە بەردى.
پاۋلۇسنىڭ فىلىپىلىكلەر  19 :4دا يازغانلىرىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ.
خۇدايىم ئەيسا مەسىھتىكى شان-شەرەپتىكى بايلىقىغا ئاساسەن سىزنىڭ بارلىق ئېھتىياجىڭىزنى تەمىنلەيدۇ ».
ھەممىمىز ساالمەتلىكىمىز  ،بىخەتەرلىكىمىز  ،كەلگۈسىمىز  ،نىكاھىمىز قاتارلىقالرغا كۆڭۈل بۆلۈشىمىز مۇمكىن.
شۇنداق قىلغىنىمىزدا  ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان بۇ ۋەدىمىزنى تەلەپ قىلىپ  ،ئۇنى بىرىنچى ئورونغا قويايلى.
خۇدايىم ئەيسا مەسىھتىكى شان-شەرەپتىكى بايلىقىغا ئاساسەن  ،مېنىڭ بارلىق ئېھتىياجلىرىمنى تەمىنلەيدۇ ».
بۇنى بىلىش بىزنىڭ بىرىنچى مۇھىم ئىشالرغا دىققەت قىلىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ :خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەش ۋە ئۇنىڭ
ھەققانىيلىقىنى ئىزدەش.
بۇ مېنى ئۈچىنچى نۇقتىغا باشالپ بارىدۇ.
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-3نۇقتا :خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنى ئىزدەڭ (-33ئايەت)
مەتتا « - 33 :6لېكىن ئالدى بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنى ئىزدەڭ  ،بۇالرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە قوشۇپ
بېرىلىدۇ».
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە ھەققانىيلىقى باغالنغان.
بىز ھەققانىيلىقنى سۆزلىمەي تۇرۇپ  ،پادىشاھلىق ھەققىدە سۆزلىيەلمەيمىز.
چۈنكى ھەققانىيلىق بولمىسا  ،ھېچكىم بۇ پادىشاھلىققا كىرەلمەيدۇ.
پەقەت مەسىھال خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ مۇكەممەل پۇقراسى بولۇش ساالھىيىتىگە ئېرىشىدۇ.
ئۇ بىردىنبىر ئارزۇسى  ،ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىنى ئورۇنداش.
ئادەم ئەلەيھىسساالم ئەكسىچە  ،شەيتان ئۇنى قىزىقتۇرغاندا يېمەكلىك سەۋەبىدىن خۇدانىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنمىدى.
ئەيسا مەتتا  4 :4دە:
«ئىنسان يالغۇز نان بىلەنال ئەمەس  ،بەلكى خۇدانىڭ ئاغزىدىن چىققان ھەر بىر سۆز بىلەن ياشايدۇ» دەپ يېزىلغان.
ئەيسا يېمەكلىكتىن ئەنسىرىمىدى.
ئەيساغا نىسبەتەن  ،ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىنى ئورۇنداش يېمەكلىكنىڭ ئۆزىدىنمۇ مۇھىم.
يوھاننا —34 :4
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا - :مېنىڭ يېمەكلىكىم مېنى ئەۋەتكەن كىشىنىڭ ئىرادىسىنى ئورۇنداش ۋە ئۇنىڭ خىزمىتىنى ئورۇنداش »دېدى.
ئەمەلىيەتتە  ،ئەيسا ھاياتى ۋە ئۆلۈمى بىلەن بىز ئېھتىياجلىق بولغان بارلىق ھەققانىيلىقنى ئەمەلگە ئاشۇردى.
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەش ئۇنىڭ ھەممە نەرسىگە ئىگىدارچىلىق قىلىدىغانلىقى ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشنى
كۆرسىتىدۇ.
بۇنى قىلغىنىمىزدا  ،خۇدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگە ماس كەلسىال  ،بىز ئېھتىياجلىق نەرسىلەرنى تەمىنلەيدۇ.
نىكاھ توغرىسىدىكى ۋەز-نەسىھەتلىرىمىزدە كۆرگىنىمىزدەك  ،ئادامنىڭ يىقىلىشى سەۋەبىدىن ھەممىسى خاتا بولۇپ قالدى.
ئەمما مەسىھنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىگە تولۇق بويسۇنغانلىقى ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر.
ئەيسانىڭ مۇكەممەل ھەققانىيلىقى بار  ،شۇڭا ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى مۇكەممەل ئىزدىگۈچى.
بىز ئۇنىڭغا ئوخشىمايمىز.
شۇڭا  ،بىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەشىمىز ئۈچۈن  ،مەسىھ بىزنى ئېلىپ مېڭىشى كېرەك.
چۈنكى بۇ پادىشاھلىق تەلەپ قىلىدىغان ھەققانىيلىق پەقەت مەسىھتىال بار.
ئۇنىڭغا ئىشىنەمسىز؟
بىز پەقەت ئەيسانىڭال بىزنى كۆتۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن  ،خۇدانىڭ ھەممە ئىشتا ئۈستىدىن غالىب كېلىدىغانلىقىنى
ئۆگىنىمىز.
بىز ئۇنىڭ گۇناھلىرىمىزدىن قۇتۇلدۇرااليدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىكەنلىكىنى چۈشىنىمىز.
بىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا بارلىق ئېھتىياجلىرىمىزنىڭ بارلىقىنى چۈشىنىمىز.
ھەمدە بۇ پادىشاھلىقنى ئىزدەش بىزنىڭ مۇھىم ئىشىمىز بولۇپ قالىدۇ.
بىز بۇ پادىشاھلىقنى قانداق ئىزدەيمىز؟
نىجاتكارىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش  ،ئىرادىمىزنى ئەرشتىكى ئاتىمىزنىڭ ئىرادىسىگە توغرىالپ خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىنى ئىزدەيمىز.
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خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەش تۆۋەندىكى ئىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:
ئۇنى ھاياتىمىزنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرىنىڭ پادىشاھى ۋە رەببى دەپ قوبۇل قىلىش.
ئۇ ئۇنىڭ قائىدىسىگە ۋە ئۇنىڭ خىزمىتىگە سادىق بولۇشىغا باغلىق.
بىز ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋە ھاياتقا  ،بۇ ھاياتقا ۋە كەلگۈسىدىكى ئىشالرغا ئېھتىياجلىق.
چۈنكى  ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولماي تۇرۇپ ،قالتىس ئشالر تېخى كەلمەيدۇ.
«خۇدانى سۆيگەنلەرگە خۇدانىڭ تەييارلىغانلىرى دەل ھېچقانداق كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،ھېچقانداق قۇالق ئاڭالپ
باقمىغان،ھېچقانداق ئاسەم ئويالپ باقمىغان نەرسىلەردۇر» (كورىنتلىقالر .)9 :2
بۇنىڭغا ئىشىنەمسىز؟
ياكى سىز بۇنى پەقەت بىر قىسىم قۇرۇق دىنىي ئىدىيىلەر دەپ ئويالمسىز؟
بۇ ھەقىقىەت دوستلىرىم.
شۇنداق  ،سىز بۇ ھاياتتا ماددىي بايلىققا موھتاج.
شۇنداق  ،مۇناسىۋىتىڭىزنىڭ ياخشى ئىشلىشىنى ئۈمىد قىلىسىز.
ئەمما سىز ئالدى بىلەن خۇداغا موھتاج.
شۇڭا  ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى ۋە ھەققانىيلىقىنى ئىزدەڭ.
ئەيسانىڭ ھاياتى  ،ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىگە ئىشىنىش ئارقىلىق  ،ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەت ئىزدەڭ.
ئۇنىڭدىن بۇ ئۇچۇرنى قەلبىڭىزگە ھەقىقىي يەتكۈزۈشىنى سوراڭ.
ئۇ بۇ ھاياتىمىزدا بىزگە ياردەم قىلىدىغان بىر قانچە مېھىر-شەپقەت ۋاسىتىلىرى بىلەن تەمىنلىدى.
بۇالر دۇئا  ،مەسىھتىكى قېرىنداشالر بىلەن ھەمسۆھبەت بولۇش  ،ئىبادەت قىلىش ۋە خۇدانىڭ سۆزىنى ئۆگىنىش قاتارلىقالرنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ.
بىز ۋەز ئېيتىلغان سۆزنى ئاڭلىغان ۋە قۇربانلىقالرغا قاتناشقان ۋاقتىمىزدا مەرھەمەتكە ئېرىشىمىز.
ئەنسىرەش ۋە تەشۋىشلىنىش ۋاقتى كەلگەندە بۇ ئىشالر ئېتىقادىمىزنى كۈچلەندۈرىدۇ.
خۇدانىڭ بالىلىرىبولغان  ،بىز ئەنسىرىمەيلى  ،چۈنكى ئەرشتىكى ئاتىمىز بىزگە كۆڭۈل بۆلىدۇ.
ئەكسىچە  ،بىز ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ياشاۋاتقان چېغىمىزدا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەيلى.
رەببىمىز بىزگە ياردەم قىلغىن.
دۇئا قىاليلى:
ئى رەببىم  ،بىزنى باققانلىقىڭىزغا رەھمەت.
بىزگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىڭىزنى ئەسكەرتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.
ئەھۋالىمىزدىن ئەنسىرىمەسلىكىمىزگە ياردەم قىلىڭ.
بىز ئالدى بىلەن پادىشاھلىقىڭىزغا كۆڭۈل بۆلىدىغان كىشىلەر بولۇشنى خااليمىز.
روھىڭىز بىزگە كۈچ ئاتا قىلغىنىدەك  ،بىز ئوغلىڭىز ئەيسا مەسىھ بىلەن بولغان ئىتتىپاقلىقىمىزدا تېپىلغان ھەققانىيلىققا ئىشىنىدىغان
كىشىلەر بولۇشنى خااليمىز.
چۈنكى ئۇنىڭدا  ،بىز ئۈچۈن ئېرىشكەن مەڭگۈلۈك ھايات ۋە پادىشاھلىق پۇقرالىقىغا كاپالەتلىك قىالاليمىز.
شۇڭالشقا  ،ئەرشتىكى ئاتىمىز  ،قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر خۇشال ۋە خاتىرجەم بولۇشىمىزغا ياردەم قىلىڭ.
بىز بىلەن بىللە بولۇڭ ۋە بىزنى دائىم يېتەكلەڭ.
ئەيسا نامىدا شۇنداق دۇئا قىلىمىز.
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