
مەسىھنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغانلىرى

-ئۆكتەبىردىكى خۇتبە10-يىلى 2021
21-14: 4لۇقا 

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بۇ ھەپتە مەن ئەيسانىڭ ۋەزىپىسى ۋە خىزمىتى توغرىسىدا ئىككى ھەپتىلىك يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى باشاليمەن.

مەن ھازىر مۇقەددەس يازمىلىرىمىزنى ئوقۇماقچى.
خۇدانىڭ سۆزىدە بىزگە سۆزلەۋاتقانلىقىغا قۇالق سېلىڭ ۋە قەلبىڭىزنى ئېچىڭ.

21-14: 4لۇقا 
 ھەزرىتى ئەيسا روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىلەن جەلىلىيە ئۆلكىسىگە قايتىپ كەلدى.14
 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرىدا تەلىم بەردى.15
 ئۇ ئۆزى تەربىيىلەنگەن ناسىرە شەھىرىگە كەلدى. ئۇ ئادىتى بويىچە ، دەم ئېلىش كۈنى ئىبادەتخانىغا باردى ۋە ئورنىدىن تۇرۇپ16

ئوقۇشقا باشلىدى.
 يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابى ئۇنىڭغا بېرىلدى. ئۇ بۇ كىتابنى يېشىپ ، يېزىلغان يەرنى تاپتى ،17
 »پەرۋەردىگارنىڭ روھى مېنىڭ ئۈستۈمدە ، چۈنكى ئۇ مېنى كەمبەغەەللرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش ئۈچۈن مەسىھ قىلدى. ئۇ18

مېنى تۇتقۇنالرغا ئەركىنلىك جاكارالش ۋە قارىغۇالرغا كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرنى
ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئەۋەتتى. ,

 رەببىمىزنىڭ ئىلتىپات يىلىنى جاكارالش «.19
 ئۇ كىتابنى ئۆرۈپ ، مۇالزىمەتچىگە قايتۇرۇپ بەردى. ئىبادەتخانىدىكى ھەممەيلەننىڭ كۆزى ئۇنىڭغا تىكىلدى.20
 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا: - بۈگۈن بۇ كىتاب سىلەرنىڭ ئاڭلىشىڭالردا ئەمەلگە ئاشتى.21

 نى ئوقۇدۇق:40:8بىز بىرلىكتە يەشايا 
ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ ،گۈل-چىىچەكلەر سولىشىپ خازان بولىدۇ.پەقەت خۇدايىمىزنىڭ سۆزلىرىال ئەبەدى قالىدۇ.

مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ.
مۇقەددەس روھ ، تىرىك سۆز ئەيساغا قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىڭ.

بىز ئەيسانىڭ كۆزىمىزنى ئېچىشىمىز ۋە بىزگە خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشىمىز كېرەك ، شۇنداق بولغاندا بىز ئۇنىڭ ئازابلىق ،
بۇزۇلغان ۋە يۈتۈپ كەتكەن دۇنيانىڭ باش ئەلچىسى بوالاليمىز.

بىزنى ئەيساغا ئوخشىتىش ئۈچۈن ، روھىڭىزنىڭ كۈچى بىلەن سۆزىڭىزنى ئىشلىتىڭ.
بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.

ئامىن
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مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىمىزنىڭ تېمىسى.
(16-14: 4-نۇقتا: ئەيسا چېركاۋغا باردى )لۇقا 1
(18a ، 20 ، 17: 4-نۇقتا: ئەيسا مەسىھ )لۇقا 2
(18a-19: 4-نۇقتا: مەسىھنىڭ بىزگە قىلغانلىرى )لۇقا 3

(16-14: 4-نۇقتا: ئەيسا چېركاۋغا باردى )لۇقا 1
-ئايەت: ئەيسا روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىلەن جەلىلىيە ئۆلكىسىگە قايتىپ كەلدى ۋە ئۇنىڭ توغرىسىدىكى دوكالت ئەتراپتىكى بارلىق14

دۆلەتلەرگە تارقالدى.
 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرىدا تەلىم بەردى.15

بۇ خەرىتىدە جەلىلىيەنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ شىمالىدىكى رايون ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيسىز.
بۇ يەردە ئەيسا چوڭ بولغان.

ئۇ بۇ ساھەدە نۇرغۇن خىزمەتلىرىنى قىلدى.
جەلىلىيەدە گرېتسىيە ۋە رىمالرنىڭ تەسىرى ناھايىتى كۆپ ئىدى.

 دا بۇ رايوننى بويسۇندۇردى.360BCگرېتسىيەلىكلەر 
 دا ئۆتكۈزۈۋالدى.63BCرىملىقالر 

شۇڭا سىزدە بۇ ساھەدىكى مەدەنىيەت ۋە كىشىلەر ئارىالشتۇرۇلدى.
يەھۇدىيالر بىلەن مەدەنىيىتى گرېتسىيە ئارىالشتۇرۇلغان نۇرغۇن يەھۇدىي ئەمەسلەر بار ئىدى.

رىم يەھۇدىيلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەدەنىيىتىمۇ ئارىالشتۇرۇلدى.
رىم ئارمىيىسى ۋە ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ھەممەيلەننى كونترول قىلىپ ، كىشىلەرگە باج تاپشۇردى.

يەھۇدىيالرنىڭ كۆپىنچىسى رىملىقالرغا ئۆچ بولۇپ ، ئۇالرنىڭ زېمىنىنى ئىشغال قىلغان بۇ قوشۇندىن ئەركىنلىك تەلەپ قىلدى.
كىشىلەر خۇدادىن ياردەم ئىزدىدى.
ئۇالر رىمدىن قۇتۇلماقچى بولغان.

ئۇالر تەڭرىنىڭ ئۆزىگە ياردەم قىلىدىغان ئادەم ئەۋەتىشىنى ئۈمىد قىالتتى.

-ئايەتتە كۆپچىلىكنىڭ ئەيسا ھەققىدە سۆزلەۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز.14
ئۇ كىشىلەرگە ئۆگىتىۋاتاتتى ۋە ساقايتتى ، چۈنكى ئۇ توغرىسىدىكى دوكالت ئايلىنىپ يۈردى.

-ئايەتتە ئۇنىڭ ئوخشىمىغان يېزا-بازارالردىكى ئىبادەتخانىالرغا بېرىپ ئۇ يەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغانلىقى ئېيتىلغان.15
چۈنكى ئەيسا بىر ئۇستاز ئىدى.

بىر راببى پوپقا ئوخشايدۇ.
بىر راببى يەھۇدىيالر جەمئىيىتىدىكى دىنىي داھىي.

-ئايەت: ئۇ ئۆزى تەربىيىلەنگەن ناسىرە شەھىرىگە كەلدى. ئۇ ئادىتى بويىچە ، دەم ئېلىش كۈنى ئىبادەتخانىغا باردى ۋە ئورنىدىن16
تۇرۇپ ئوقۇشقا باشلىدى.

ناسىرە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى بىر كىچىك كەنت ئىدى.
بۇ يەردە ئەيسا كىچىك ۋاقتىدا چوڭ بولغان.
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 ياش ئەتراپىدا.30ھازىر ئۇ 

بىز بۇ يەردە ئۇنىڭ دەم ئېلىش كۈنى ئىبادەتخانىغا بېرىشنىڭ ئۇنىڭ ئادىتى ياكى دائىملىق ئادىتى ئىكەنلىكىنى كۆرىمىز.
ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، جەلىلىيە خەلقى بىر ھەقىقىي خۇداغا ئىشەنمەيدىغان يەھۇدىي ئەمەسلەر بىلەن قورشالغان.

شۇڭا ئىبادەتخانىغا بېرىش بۇ جەمئىيەتنىڭ مەنىۋى ۋە مەدەنىيەت ھاياتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ئىدى.
ئۇ گرېتسىيە ۋە رىم مەدەنىيىتى تەرىپىدىن تېز ئۆزگىرىۋاتقان مەھەەلل ئىدى.

-ئايەتتە ئەڭ كۆپ كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن: ئەيسا تىرىك سۆز ۋە خۇدانىڭ ئوغلى.16مەن 
ئەمما ھەر ھەپتە ئەيسا خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلىشقا ۋە خۇدا خەلقى بىلەن شېرىك بولۇشقا باردى.

بىزمۇ قىلىشىمىز كېرەك.
-نۇقتىغا ئۆتەيلى.2ئەمدى 

(18a ، 20-21 ، 4:17-نۇقتا: ئەيسا مەسىھ )لۇقا 2
-ئايەت: يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابى ئۇنىڭغا بېرىلدى. ئۇ بۇ كىتابنى يېشىپ ، يېزىلغان يەرنى تاپتى ،17

-باپ ئوقۇۋاتىدۇ.61ئەيسا يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابىدىن 
 يىل بۇرۇن پەيغەمبەر ئىدى.700يەشايا ئەيسا تۇغۇلۇشتىن 

-ئايەتنى بىر نەچچە بۆلەكتە كۆرۈپ ئۆتىمىز ، چۈنكى بۇ يەردە نۇرغۇن مۇھىم ئىشالر بار.18بىز 
-ئايەت بىلەن باشلىنىدۇ18

18aرەببىمىزنىڭ روھى مېنىڭ ئۈستۈمدە ، چۈنكى ئۇ مېنى مەسىھ قىلدى« 

يەشايا ئەيسا ئوقۇغان بۇ بېشارەتنى يازغاندا ، يەشايا مەسىھ ھەققىدە سۆزلەۋاتاتتى.
يەشايانىڭ مەسىھ ھەققىدە ئېيتقانلىرىنىڭ ھەممىسىنى كۆرۈشكە ۋاقتىمىز يوق ، ئەمما بۇ يەردە يەشايا پەيغەمبەرنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ بىر

مىسالى.

2-1: 11يەشايا 
 يەشاينىڭ غولىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ ، ئۇنىڭ يىلتىزىدىن بىر شاخ مېۋە بېرىدۇ.1
 رەببىمىزنىڭ روھى ئۇنىڭغا ، ئەقىل-پاراسەت ۋە چۈشىنىش روھى ، نەسىھەت ۋە كۈچ-قۇۋۋەت روھى ، بىلىم روھى ۋە رەببىدىن2

قورقۇش روھىغا تايىنىدۇ.

يېسسى داۋۇت پادىشاھنىڭ ئاتىسى ئىدى.
 يەشايا ۋە داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرى تۇغۇلىدىغان بىر بېشارەت.1: 11يەشايا 

مۇقەددەس روھ ئۇنىڭ ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولىدۇ.
ئۇنىڭدا باشقىالرغا ئوخشىمايدىغان ئەقىل-پاراسەت ، كۈچ-قۇۋۋەت ۋە بىلىم بولىدۇ.

يەشايانىڭ قالغان قىسمىنى ئوقۇسىڭىز ، يەشايا پەيغەمبەرنىڭ بىر كۈنى كېلىدىغان رەببىمىزنىڭ بۇ ئاالھىدە خىزمەتچىسى ھەققىدە دائىم
سۆزلەيدىغانلىقىنى بايقايسىز.

بۇ كىشى مەسىھ دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
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يەھۇدىي خەلقى بۇ كۈچلۈك قۇتقۇزغۇچىنىڭ خۇدادىن كېلىپ كىشىلەرگە ياردەم قىلىشىنى نەچچە يۈز يىل ساقلىدى.
رىم زۇلمى ئاستىدا ئازاب چېكىۋاتقان كىشىلەر تەڭرىنىڭ مەسىھنى ئەۋەتىشىنى ئارزۇ قىالتتى.

-ئايەتتە ئەيسا ھەققىدە دوكالتنىڭ ئايلىنىپ يۈرگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.14شۇڭالشقىمۇ 
-ئايەت ئۇنىڭ ھەممەيلەن تەرىپىدىن ئۇلۇغالنغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.15شۇڭالشقىمۇ 

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئەيسا مەسىھنىڭ يەشايادىكى تەسۋىرىگە ماس كەلگەن دەپ قارىدى.
چۈنكى كىشىلەر ئەيسانىڭ رەببىنىڭ روھى ۋە ئەقىل-پاراسەت ۋە چۈشىنىش روھىنىڭ بارلىقىنى كۆرەلەيتتى.

-ئايەت بىزگە رەببىمىزنىڭ بۇ خىزمەتكارىنىڭ مەسىھ قىلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.18
ئاالھىدە رەھبەرلەر ئىنجىلدا ماي ۋە دۇئا بىلەن ياغالنغان.

ئەمما يەشايا يازغان كىشى تولىمۇ ئاالھىدە.
يەشايا يازغان رەببىمىزنىڭ بۇ خىزمەتچىسى خۇدا تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان ، شۇنداقال خۇدانىڭ روھى بار.

ئىنجىلدا پەقەت ئىككىسىنىڭال خۇداغا مەسىھ قىلىنغانلىقى ۋە خۇدانىڭ روھى بارلىقى ھەققىدە ئوقۇغان ئىككى يەر بار.
 دە سائۇل پادىشاھ قىلىپ مەسىھ قىلىندى.6 ۋە 1: 10 سامۇئىل 1
 سامۇئىل بىر قاچا ماي ئېلىپ ، سائۇلنىڭ بېشىغا تۆكۈپ ، ئۇنى سۆيۈپ: \_ پەرۋەردىگار سېنى ئۆز خەلقى ئىسرائىلنىڭ1

باشلىقلىقىغا تەيىنلىمىدىمۇ؟ ئۇالرنى ئەتراپىدىكى دۈشمەنلىرىنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇڭالر ، بۇ رەببىمىزنىڭ سېنى ئۇنىڭ مىراسىغا
شاھزادە قىلىپ تەيىنلىگەنلىكىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ…

 ئاندىن ، پەرۋەردىگارنىڭ روھى سىلەرگە ئالدىرايدۇ ، سەن ئۇالر بىلەن بېشارەت بېرىپ ، باشقا ئادەمگە ئايلىنىسەن «.6

 دە داۋۇت پادىشاھ قىلىپ مەسىھ قىلىندى:13: 16 سامۇئىل 1
 سامۇئىل ماينىڭ مۈڭگۈزىنى ئېلىپ ، داۋۇتنى قېرىنداشلىرىنىڭ ئارىسىغا ياغلىدى. پەرۋەردىگارنىڭ روھى شۇ كۈندىن باشالپ13

داۋۇتقا يۈگۈردى. سامۇئىل ئورنىدىن تۇرۇپ راماغا باردى «.

 بىزگە مۇنداق دېدى: ھامان بىر كۈنى يەنە بىر پادىشاھ كېلىدۇ ، ئۇ خۇدانىڭ يارلىقىنىى قوبۇل قىلىدۇ ۋە بىز بۈگۈنكى61يەشايا 
مۇقەددەس كىتابتا ئوقۇغان ئاجايىپ ئىشالرنى قىلىدۇ.

-كۈنى ناسىرەدىكى بىر ئىبادەتخانىدا مەسىھنىڭ كىشىلەرگە كۆرۈنگەن ئاالھىدە بىر كۈنى ھەققىدە ئوقۇدۇق.4بۈگۈن بىز لۇقا 
ئۇ ئەيسا.

ئەيسا مەسىھ ۋە ھەقىقىي پادىشاھ.
-بابىدا ئەيسانىڭ سائۇل ۋە داۋۇت پادىشاھقا ئوخشاش مەسىھكە ۋە روھنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ئوقۇدۇق.10بىز ئەلچىلەر 

 دە مۇنداق دېيىلگەن:38: 10ئەلچىلەر 
 »خۇدا ناسىرەلىك ئەيسانى مۇقەددەس روھ ۋە كۈچ-قۇدرەت بىلەن مەسىھ قىلدى. ئۇ ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ، شەيتان تەرىپىدىن38

ئېزىلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ساقايتتى ، چۈنكى خۇدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى«.

دوستلىرىم ، بىز بۈگۈن كۆرۈۋاتقان بۇ ئايەتلەردە ئەيسانىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى كۆرۈشىڭىز ئىنتايىن مۇھىم.
ئەيسا ئۆزىنىڭ بىر راببىدىن باشقا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

ئەيسا پەيغەمبەردىن باشقا.
ئەيسا ئىنسانالر ئارىسىدىكى پادىشاھىدىن باشقا.
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ئەيسا مەسىھ ، دۇنيانى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن خۇدانىڭ ئوغلى.

-ئايەتنى ئوقۇغاندىن كېيىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى.61ئەيسا يەشايا 
-ئايەتلەرنىڭ مەنىسى ھەققىدە توختىلىمىز.19 ۋە 18ئاندىن 

-ئايەت: ئۇ كىتابنى ئۆرۈپ مۇالزىمەتچىگە قايتۇرۇپ بەردى.20
ئىبادەتخانىدىكى ھەممەيلەننىڭ كۆزى ئۇنىڭغا تىكىلدى.

ئەيسا يەشايادىن كەلگەن بېشارەتنى ئوقۇپ بولۇپ ، ئولتۇردى.
ئامېرىكا مەدەنىيىتىدە ، بىز كۆپچىلىككە ئۆگىتىش ۋە سۆزلەش ئۈچۈن ئورنىمىزدىن تۇردۇق.

مەن ھازىر قىلىۋاتقاندەك.
 يىل ئىلگىرى بىر ئىبادەتخانىدا ، بىر راببى تاماشىبىنلىرى ئالدىدا ئولتۇرۇپ ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان.2000ئەمما 

ئەيسا ئولتۇرغاندا ، ھەممەيلەننىڭ كۆزى ئۇنىڭغا تىكىلدى.
ئۆي جىمجىت.

ھەممەيلەن ئەيسانىڭ بۇ سۆزلەر ھەققىدە يەشايا پەيغەمبەردىن نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى پۈتۈن دىققىتى بىلەن ئاڭالۋاتىدۇ.
ئەيسانىڭ ئېيتقانلىرى ھەيران قاالرلىق.

-ئايەتكە قاراڭ.21

-ئايەت: ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا: - بۈگۈن بۇ كىتاب سىلەرنىڭ ئاڭلىشىڭالردا ئەمەلگە ئاشتى.21

 يىل ئىلگىرى يېزىلغان سۆزلەر ئەمەلگە ئاشتى.700ئەيسا مۇنداق دېدى: يەشايادا 
يەشايانىڭ خۇدادىن كەلگەن چوڭ نېمەتلەر توغرىسىدىكى ۋەدىلىرى ئەمەلگە ئاشتى.

نېمىشقا؟
چۈنكى ئەيسا ئۇ يەردە ئىدى.

ئەيسا ناسىرەلىك كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى جاكارلىدى.
ئۇ ھەممەيلەن ساقالۋاتقان ئادەم ئىدى.

بۇيەردە ئۇ يا باشقىالردەك ساراڭ ، ياكى يالغان سۆزلەيدۇ ، ياكى راست گەپ قىلىدۇ.
سىزچە قايسى؟
 دەپ ئويلىغان كىشىگە ئوخشاش روھىي جەھەتتە تۇراقسىزمۇ؟Elvis Presleyئەيسا ئۆزىنى 

سىزنىڭچە ئۇ پەقەت دىققەت قىلىش ئۈچۈنال يالغان سۆزلەۋاتامدۇ؟
ياكى ئەيسا راست گەپ قىلدى دەپ ئويالمسىز؟

مەن ئۇنىڭ راست گەپ قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىمەن.
چۈنكى ئەيسا پەقەت مەسىھال قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلدى.

-نۇقتا.3بۇ 
(18a-19: 4-نۇقتا: مەسىھنىڭ بىزگە قىلغانلىرى )لۇقا 3
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18aئايەت »رەببىمىزنىڭ روھى مېنىڭ ئۈستۈمدە ، چۈنكى ئۇ مېنى كەمبەغەەللرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش ئۈچۈن مەسىھ -
قىلدى.

ئەيسا ئۆزىنىڭ »كەمبەغەەللرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش ئۈچۈن« كەلگەنلىكىنى ئېيتقاندا ، ئۇ كىمنى دېمەكچى؟
ئەيسا خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈۋاتقان بىچارە كىشىلەر كىملەر؟

سىز قانداق قارايسىز؟
بەزى كىشىلەر ئۇنى ئىقتىسادىي جەھەتتە نامرات كىشىلەر ھەققىدە سۆزلەۋاتىدۇ دەپ ئوياليدۇ.

يەنە بەزىلەر ئۇنى مەنىۋى كەمبەغەەللر ھەققىدە سۆزلەيدۇ دەپ ئوياليدۇ.

بۇ ناھايىتى مۇھىم.
چۈنكى بۇ سوئالغا قانداق جاۋاب بەرگەنلىكىڭىز دۇنياغا قانداق قارايدىغانلىقىڭىزغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ.

جاۋابىڭىز خۇدا چېركاۋىنىڭ ۋەزىپىسىنى بەلگىلەيدۇ.

بەلكىم ئەيسا جىسمانى جەھەتتىن نامراتالر ھەققىدە سۆزلەۋاتقان بولۇشى مۇمكىن.
بۇ ئۇنىڭ سۆزىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىسى.

خۇدا كەمبەغەل ۋە ئازاب-ئوقۇبەتلەرگە ئەلۋەتتە كۆڭۈل بۆلىدۇ.
ئىنجىلدا تۇل ئايالالر ۋە يېتىم بالىالرغا كۆڭۈل بۆلۈش ، ناتونۇش كىشىلەرنى قارشى ئېلىش ۋە نامراتالرنىڭ ئېتىزدىن تېرىشىغا يول

قويۇش ھەققىدىكى بۇيرۇقالر تولۇق.

 دىن كەلگەن بۇ تېكىست چېركاۋ رەھبەرلىرى ۋە سىياسىي ئىنقىالبچىالر تەرىپىدىن ئىشلىتىلگەن.4لۇقا 
ئۇالر ئەيسانىڭ سۆزىنىڭ ئاساسلىق مەنىسىنىڭ فىزىكىلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئۇالر ئەيسانىڭ كىشىلەرنى نامراتلىق ، قۇللۇق ، سىياسىي زۇلۇم ۋە كېسەللىكلەردىن قۇتۇلدۇرۇشقا ۋەدە بەرگەنلىكىگە ئىشىنىدۇ.

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلەر پاكىز سۇ بولمىغاچقا ئۆلۈۋاتىدۇ.
كىشىلەر قورقۇنچلۇق كېسەللىك ۋە كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولماقتا.

خۇدا ئۆز خەلقىنىڭ بۇ كىشىلەرگە ياردەم قىلىشىنى خاالمدۇ؟
شۇنداق ، مەن ئۇنىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.

شۇڭالشقا بەزى چېركاۋالرنىڭ كىشىلەرگە ياردەم بېرىدىغان كىيىم ئىشكاپى ، يېمەكلىك بانكىسى ۋە داۋاالش ئامبۇالتورىيىلىرى بار.

بەزىلىرىڭىز مۇستەبىت ۋە مەخپىي ساقچىالر بار دۆلەتلەردە ياشىدىڭىز.
رەزىل ئەرلەر نۇرغۇن دۆلەتلەردە كىشىلەرگە زۇلۇم قىلماقتا.

ئازاب-ئوقۇبەت چېكىۋاتقان بولسىڭىز ، ئەيسانىڭ ئەركىنلىك ۋە ئادالەت تەقدىم قىلغانلىقىنى ۋە ساقىيىشىنى ئاڭلىسىڭىز ، بۇ خۇش
خەۋەرگە ئوخشايدۇ.

توغرىمۇ؟

ئەمما ئەيسا پەقەت جىسمانىي قۇللۇق ۋە جىسمانىي قارىغۇلىقتىن قۇتۇلۇش ھەققىدە سۆزلەۋاتامدۇ؟
ياكى ئۇ مەنىۋى سەھىپىلەرنى سۆزلەۋاتامدۇ؟

ئەيسا سۆزلىگەن كېيىنكى ئىككى ۋەدىگە قاراپ باقايلى.
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ئاندىن بىز ئۇنىڭ بۇ يەردە جىسمانىي ياكى مەنىۋى ئىشالر توغرىسىدا سۆزلەۋاتقان ياكى ئەمەسلىكىنى قارار قىالاليمىز.

-ئايەت: »ئۇ مېنى تۇتقۇنالرغا ئەركىنلىك جاكارالش ۋە ئەماالرغا كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ، زۇلۇمغا18
ئۇچرىغانالرنى ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئەۋەتتى«.

بەزى ئىالھىيەتشۇناسالر ئەيسانى جىسمانىي جەھەتتىن قارىغۇالرچە ياكى جىسمانى جەھەتتىن ئېزىلگەن كىشىلەر ھەققىدە سۆزلەيدۇ
دەپ قارىمايدۇ.

ئۇالر ئەيسانىڭ بۇ ئايەتلەردە پەقەت روھىي ئىشالر ھەققىدە سۆزلەۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

بىز بۇنى مۇقەددەس كىتابتا كۆرىمىز.
 پاۋلۇس روھىي ئەماالر ھەققىدە سۆزلەيدۇ:4: 4 - خەت 2كورىنتلىقالرغا 

 »بۇ دەۋرنىڭ ئىالھى كاپىرالرنىڭ ئەقلىنى قارىغۇ قىلدى ، شۇڭا ئۇالر خۇدانىڭ ئوبرازى بولغان مەسىھنىڭ شان-شەرىپى4
توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنىڭ نۇرىنى كۆرەلمەيدۇ«.

John 8.34:ئەيسا ;
 بىلىپ قويۇڭالركى ، گۇناھ سادىر قىلغانالرنىڭ ھەممىسى گۇناھنىڭ قۇلى.34

ئۆزىڭىزنى ناچار ئادەتنىڭ تۇتقۇسىدەك ھېس قىلىپ باققانمۇ؟
ئىنتايىن ناچار ئادەت بەزىدە تۈرمەدەك ھېس قىلىدۇ.

ئوخشاش گۇناھقا قايتا-قايتا جەڭ قىلغاندا ، زەنجىر بىلەن باغالنغاندەك ھېس قىلمامسىز؟
گۇناھ قۇللۇق.

ئۇ بەزىدە ئەركىنلىكتەك ھېس قىلىدۇرىدۇ.
ئەمما بۇ يالغان.

گۇناھ بىزنى ھەقىقەتكەنىسبەتەن  قارىغۇ قىلىپ قۇيىدۇ.

بىز ئۆزىمىز ياشاۋاتقان ۋاقتىمىزدا ھەرگىزمۇ تىنچلىق ، خۇشاللىق ۋە قانائەت تاپالمايمىز.
بىزنىڭ ئەركىنلىككە بولغان ئاچلىقىمىز ئەمەلىيەتتە بىزنى قۇل قىالاليدۇ.

 يىل جەريانىدا شۇنداق ھېس قىلدىم.10مەن ئاتېئىزىم بولغان 
مەن ئەركىن ۋە خۇشال دەپ ئويلىدىم.

ئەمما مەن ئەمەلىيەتتە روھىي جەھەتتىن قارىغۇ بولۇپ ، ئۆز خاھىشىمغا زەنجىر بىلەن باغالندىم.
خۇداغا شۈكرى ، خۇدانىڭ رەھمىتى بىلەن ئۇ مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىپ ، ئەيسانى كۆرۈشۈمگە ياردەم قىلدى.

ئەيسا مېنى بىردىنبىر تۇتقۇندىن قۇتۇلدۇرااليدۇ.

ئەيسا ھەقىقەتەن كىشىلەرنى مەنىۋى قۇللۇقتىن ئازاد قىلىدۇ.
ئۇ سىزنىڭ قارىغۇلىقىڭىزنى داۋالىيااليدىغان ئادەم ، شۇڭا سىز نىجاتكارىڭىزنى كۆرەلەيسىز.

نىجاتكارىڭىز ئەيسا سىز قىاللمايدىغان مۇكەممەل تۇرمۇشنى كەچۈردى.
ئۇ زەنجىرلىرىڭىزنى چىقىرىپ تاشالپ ، تېگىشلىك جازايىڭىزدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۆلدى.

ئۇ ئۆلۈم زەنجىرىدىن قۇتۇلۇپ ، ئۆلۈمدىن تىرىلدى.
ئۇ سىزنى روھىي ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈشكە ۋەدە بېرىدۇ.
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ئەيسا تەن ۋە روھنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنىڭ بىردىنبىر چارىسى.
شۇڭالشقا موھتاج كىشىلەر ھەمىشە ئەيساغا يېقىن بولۇشنى ئارزۇ قىالتتى.

ئۇ داۋاالشقا ئېھتىياجلىق ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتتى.
ئۇ ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئېھتىياجلىق ئادەملەر ئۈچۈن خىزمەت قىلدى.

ئۇ كۆرۈشكە ئېھتىياجلىق قارىغۇالرئۈچۈن خىزمەت  قىلدى.
ئۇالرنىڭ جىسمانىي ئازابلىرى ئۇالرنىڭ ئەڭ چوڭقۇر مەنىۋى ئېھتىياجىنى ئاشكارىلىدى.

شۇڭالشقا ئۇالر مەسىھنى ئۆزلىرىنىڭ بىردىنبىر ئۈمىدى دەپ قارىدى.

دوستلىرىم ، ئەيسا پەقەت جىسمانىي ئېھتىياجى بار كىشىلەرگە ياردەم قىلىش ئۈچۈن كەلمىدى.
ھەمدە ئۇ پەقەت روھىي ئېھتىياج ئۈچۈنال ياردەمگە كەلمىدى.

ئەيسا ھەر ئىككىسىگە ياردەم قىلىدۇھەم  ياردەم قىالاليدۇ.
ئەمما ئۇ خۇدا بولغانلىقى ئۈچۈن ، بىزگە قانداق ۋە قاچان ياردەم قىلىشنى قارار قىلىدۇ.

بەزىدە ئۇ بىزنى كېسەللىك ، نامراتلىق ۋە زۇلۇم قاتارلىق جىسمانىي مەسىلىلىرىمىزدىن قۇتۇلدۇرىدۇ.
ئەمما بەزىدە راك ساقايمايدۇ.

بەزىدە بىر مەھبۇس تۈرمىدە قالىدۇ.
ئەمما بەزىدە تۈرمىدە ياتقان مەھبۇس گۇناھ ۋە ئۆلۈمدىن روھىي ئەركىنلىككە ئېرىشىدۇ.

بەزىدە ئەما ئادەم جىسمانى جەھەتتىن قارىغۇ بولۇپ قالىدۇ ، ئەمما ئەيسا ئۆزىنىڭ نىجاتكارىنى كۆرۈش ئۈچۈن روھىي كۆزى
بېرىدۇ.

دوستلىرىم ، پۈتۈن بەدىنىمىز ئۆلىدۇ.
شۇڭا بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئېھتىياجىمىز مەڭگۈ ياشايدىغان روھىمىزغا شىپالىق.

ئەمما ئەيسا بۈگۈنكى دۇنيادىكى جىسمانىي ئازابالرغا كۆڭۈل بۆلىدۇ.
ئۇ بىزنى ، مەسىھنىڭ تېنىنى ئىشلىتىپ ، ئازابلىنىۋاتقان ۋە يۈتۈپ كەتكەن كىشىلەرگە ياردەم ۋە ئۈمىد بىلەن تەمىنلەيدۇ.

دوستلىرىمىز ، بىزنىڭ بۇرچىمىز بار.
ئەگەر سىز ئەيساغا نىجاتكارىڭىز دەپ ئىشەنگەن بولسىڭىز ، ئۇ سىزنى روھىي قارىغۇلىقىڭىز ۋە قۇللۇقىڭىزدىن قۇتۇلدۇردى.

ئاندىن ئۇ سىزنى ۋەزىپىگە ئەۋەتىدۇ.
- دا: »ئاتام مېنى ئەۋەتكەندەك ، مەنمۇ سېنى ئەۋەتىمەن« دەيدۇ.21: 20ئەيسا يۇھاننا 

بىز ئەيسا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلىكىمىز ئۈچۈن ، ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى قىلىمىز.

بىز ئەۋەتىلگەندەك ئەستە تۇتۇشقا تېگىشلىك ئۈچ ئىش:
دۇنيادىكى فىزىكىلىق بۇزۇلۇشنىڭ مەنىۋى يىلتىزى بار.

ئەيسا يەر يۈزىگە كېلىپ ، روھىي جەھەتتىكى بۇزۇلۇشنى داۋالىدى.
ئەيسا بىردىنبىر يارىتىلىش بىلەن ياراتقۇچى ئوتتۇرىسىدىكى بۇزۇلغان مۇناسىۋەتنى ئوڭشىيااليدۇ.

ئەمما ئۇ يەنە كىشىلەرگە جىسمانىي جەھەتتىن ئوزۇق بەردى ، ساقايتتى ۋە ياردەم بەردى.
ئۇ گۇناھقا ، شۇنداقال گۇناھ كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بارلىق ئازابالرغا ھەل قىلىش چارىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
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شۇڭالشقا ، مەسىھنىڭ تېنى چوقۇم دۇنياغا ئوخشاش بىرلەشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەك.
بىز ئەتراپىمىزدىكى كىشىلەرنىڭ ھاياتىدىكى كۆرۈنەرلىك ، جىسمانىي جەھەتتىكى بۇزۇلۇشنى ھەل قىلىمىز.

ھەمدە ئۇالرنىڭ ئەيسانى رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز ھەققىدىكى بىلىمىنىڭ ئۆسۈشىگە ياردەم قىلىمىز.
چۈنكى بىز ئۇالرنىڭ روھىنىڭ پەقەت ئەيساال تەمىنلىيەلەيدىغان ئەركىنلىككە موھتاج ئىكەنلىكىنى بىلىمىز.

كېلەر ھەپتە بىز ئىبادەتخانىدىكى كىشىلەرنىڭ ئەيسا ئېيتقان بۇ سۆزلەرگە قانداق جاۋاب قايتۇرغانلىقىنى كۆرىمىز.
كېلەر ھەپتە بۇ يەردە بىز بىلەن بىللە ئۆگىنىپ دۇئا-تىالۋەت قىلىپ ، بىزنىڭ مەسىھ ۋە رەببىمىز بولغان ئەيساغا دۇئا قىلىشىڭالرنى

ئۈمىد قىلىمەن.

ئەمدى بىللە دۇئا قىاليلى.

ئاتا ، ئوغلىڭىز  ئەيسا مەسىھنى ئەۋەتىپ ، بىزگە ھەقىقەتنى كۆرۈشكە ياردەم قىلغانلىقىڭىزغا  رەھمەت.
بىزنى گۇناھلىرىمىزنىڭ ئەسىرلىرىدىن ئازاد قىلغىنىڭىزغا رەھمەت.

بىزگە خۇش خەۋەرنىڭ ئەلچىسى بولۇش ئىمتىيازىمىزنى بەرگەنلىكىڭىزگە رەھمەت.
بىزنى قۇتقۇزۇۋالغان  خۇش خەۋەر ئوخشاشال بىز ئۇچراتقان ھەممە ئادەم بىلەن ئورتاقلىشىدىغان ئۈمىد ۋە مەڭگۈلۈك ھاياتنىڭ

ئۇچۇرى.
قىلغان ئىشلىرىمىزدا بىزنى شان-شەرەپ ئۈچۈن ئىشلىتىڭ ، بىز ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن سورايمىز.

ئامىن
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