
پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن بىر مەسىھ

-ئۆكتەبىردىكى خىتاب17-يىلى 2021
30-17: 4لۇقا 

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بۇ ھەپتە بىز ئەيسانىڭ ۋەزىپىسى ۋە خىزمىتى توغرىسىدىكى ئىككى ھەپتىلىك يۈرۈشلۈكنىڭ ئىككىنچى قىسمىنى قىلىۋاتىمىز.

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

30-17: 4لۇقا 
 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
 ھەممەيلەن ئۇنى ياخشى سۆزلىدى ۋە ئۇنىڭ ئاغزىدىن چىققان يېقىشلىق سۆزلەرگە ھەيران قالدى. ئۇالر: »بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى22

ئەمەسمۇ؟« دېدى.
 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا: - شۈبھىسىزكى ، ماڭا بۇ ماقالنى نەقىل كەلتۈرىسىز ، - »ئەي تۋىپ ئاۋۋال ، ئۆزۈڭنى ساقايت«. بىز23

سېنىڭ كەپەرناھۇمدا  قىلغان مۆجىزىلىېىڭىنى ئاڭلىدۇق،ئەمدى  ئۆز يۇرتۇڭدىمۇ قىل «دېدى. ”
 ھەزرىتى ئەيسا: - بىلىپ قويۇڭالركى ، ئۆز يۇرتىدا ھېچقانداق پەيغەمبەر قوبۇل قىلىنمايدۇ.24
 بىلىپ قويۇڭالركى ، ئىلياس پەيغەمبەرنىڭ زامانىدا ئىسرائىلىيەدە نۇرغۇن تۇل ئايالالر بار ئىدى ، ئۇ ۋاقىتتا ئۇدا  ئۈچ يىل ئالتە25

ئاي يامغۇر ياغماي، پۈتۈن زېمىندا قاتتىق قۇرغاقچىلىق يۈز بەردى.
 ئىلياس ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىغائەمەس  پەقەت سىدون زېمىنىدىكىسەرە پەتتىكى ، تۇل ئايالغىال مۆجىزە كۆرسىتىشكىال  ئەۋەتىلدى.26
 ئېلىشا  پەيغەمبەرنىڭ دەۋرىدە ئىسرائىلىيەدە ماخاۋ كېسىلى كۆپ ئىدى ، ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى پاكالنمىدى ، پەقەت سۈرىيەلىك27

نامان ئىسىملىك يەھۇدى ئەمەس كىشىگىال مۆجىزە كۆرسىتىشكە ئەۋەتىلگەن ئىدى «.
 بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان ئىبادەتخانىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى غەزەپكە تولدى.28
 ئۇالر ئورنىدىن تۇرۇپ ، ئۇنى شەھەردىن قوغالپ چىقاردى ۋە ئۇنى شەھەر ئۈستىگە سېلىنغان تاغنىڭ قېشىغا ئەكېلىپ ، ئۇنى29

قىيا تاشتىن  تاشالشقا ئۇرۇندى. 
 لېكىن ،ھەزىرتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن بىماالل ئۆتۈپ چىقىپ  كەتتى.30
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 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.
ئەرشتىكى ئاتا ، ئەيسا مەسىھنى ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.

بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلغىنىمىزدا ، دۇئالىرىڭىزنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز.
شۇڭا ، ئاتا ، ئەيسانىڭ نامىدا مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىپ ، قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىشىنى سورايمىز.

ئەيسانى ئېنىق كۆرۈشىمىزگە ياردەملىشىڭ.
ئۇنى قوبۇل قىلىشىمىزغا ۋە ئۇنى رەت قىلماسلىقىمىزغا ياردەملىشىڭ.

بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن

-ئايەتلەرنى تەپسىلىي كۆردۇق.21-17ئالدىنقى ھەپتە بىز 
ئەمما مەزمۇننى چۈشىنىشىڭىز ئۈچۈن بۈگۈن ئۇالرنى سىزگە ئوقۇپ بەردىم.

-ئايەتكە قاراپ باشاليمىز.22بۈگۈن بىز 

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىمىزنىڭ تېمىسى.
(24-22: 4-نۇقتا: يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەيسا )لۇقا 1
(27-25: 4-نۇقتا: ئەيسا پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن مەسىھ )لۇقا 2
(30-28: 4-نۇقتا: ئەيسا ئاتىسىنىڭ پىالنى بويىچە ئۆلدى )لۇقا 3

(24-22: 4-نۇقتا: يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەيسا )لۇقا 1
-ئايەت: ھەممەيلەن ئۇنى ياخشى سۆزلىدى ۋە ئۇنىڭ ئاغزىدىن كەلگەن يېقىشلىق سۆزلەرگە ھەيران قالدى. ئۇالر: »بۇ يۈسۈپنىڭ22

ئوغلى ئەمەسمۇ؟« دېدى.

ئەيسانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان كىشىلەر ئۇنىڭ ھەققىدە ئىجابىي سۆزلەرنى قىلدى.
ئەمما ئۇالرنىڭ سۆزىگە يېقىندىن قارىسىڭىز ، ئۇالر ئۇنىڭ قانداق پاراڭالشقانلىقىنى ماختىدى.

ماڭا نىسبەتەن ، ئۇالر ئۇنىڭ دېگەنلىرىگە ئىشەنگەندەك ئەمەس.
ئەيسا ئۆزىنى پاساھەتلىك راببىدىن باشقا نەرسە دەپ سۆز  قىالتتى.

ئۇ ئۆزىنىڭ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ بېشارىتى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
ئەيسا ئۆزىنى خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان مەسىھ دەپ سۆز  قىالتتى.

ئۇالر ئۇنى تونۇغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا ئىشىنىش تەس ئىدى.
 ياشتا ئىدى.30بۇ ئىش يۈز بەرگەندە ئەيسا تەخمىنەن 

ئۇ يەردىكى كىشىلەر ئۇنىڭ كىچىك ۋاقتىدا ئېسىگە كەلگەن.

شۇڭالشقا ئۇالر: »بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەمەسمۇ؟« دېدى.
ئەمدى بىز ئەيسانىڭ ئۇالرغا جاۋاب بەرگەنلىرىنى بىرلىكتە كۆرۈپ باقايلى.

-ئايەتلەر:23-24
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 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا: - شۈبھىسىزكى ، ماڭا بۇ ماقالنى نەقىل كەلتۈرىسىز ، - »ئەي تېۋىپ،ئاۋۋال ئۆزۈڭنى ساقايت«. بىز23
سېنىڭ كەپەرناھۇمدا  قىلغان مۆجىزىلىرىڭنى  ئاڭلىدۇق،ئەمدى  ئۆز يۇرتۇڭدىمۇ قىل «دېدى. ”

 ھەزرىتى ئەيسا: - بىلىپ قويۇڭالركى ، ئۆز يۇرتىدا ھېچقانداق پەيغەمبەر قوبۇل قىلىنمايدۇ.24

كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ناسىرە شەھىرىگە يېقىن بولغان كەپەرناھۇمدا قىلغان مۆجىزىلىرى توغرىسىدىكى ھېكايىلەرنى ئاڭلىغان.
ئۇنى بۇ يەردىكى  خەرىتىدىن  كۆرەلەيسىز.

ئەيسانى ئوغۇل ۋاقتىدا ئەسلەيدىغان كىشىلەر ئۇنىڭ قىلغانلىرىنىڭ بىر ئەردىن كۆپ ئىكەنلىكى توغرىسىدا بەزى ئىسپاتالرنى تەلەپ
قىالتتى.

ئۇالر كۆڭلىدە »ئەگەر ئۇ بىزگە بەزى مۆجىزىلەرنى كۆرسەتسە ، بىز ئىشىنىمىز« دەپ ئويالۋاتاتتى.
بەلكىم سىزمۇ ئوخشاش ئىشنى ئويلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن؟

بەلكىم سىز ئېتىقادنى قىيىنالشتۇرغاندا ، تەڭرىنىڭ سىزگە ئىشىنىشى ئۈچۈن مۆجىزە يارىتىشىنى ئۈمىد قىلغان بولۇشىڭىز مۇمكىن؟
ھەممىمىز شۇنداق قىلىمىز.

 يىل بۇرۇن كەلگەنلىكىنىڭ بىر سەۋەبى.2000 يىل بۇرۇن ئەمەس ، 20مېنىڭچە ، بۇ ئەيسانىڭ 
 يىل ئىلگىرى بىزدە سىنئالغۇ ئاپپاراتى بار ئىدى ، كىشىلەر ئەيسانىڭ مۆجىزىلىرىنىڭ سىنلىق ئىسپاتلىرىنى كۆرۈشنى تەلەپ20

قىالتتى.
ئەمما سىنلىق ئىسپاتالرمۇ ئەيساغا ھەقىقىي ئىشىنىشكە يەتمەيدۇ.

ئەيسانىڭ مۆجىزە ياراتقانلىقىنى كۆرگەن كىشىلەر ئۇنى رەت قىلغان ۋە ئۇنى ئۆلتۈرگەن كىشىلەر.
قەلبىمىز گۇناھ ئىچىدە ئۆلگەنلىكى ئۈچۈن ، پەقەت خۇداال ھەقىقىي ئىشەنچ ئاتا قىالاليدۇ.

پەقەت خۇداال بىزگە يېڭى ھايات ۋە ئېتىقاد كۆزى ئاتا قىالاليدۇ.

-بابىدا ئەيسا بەزى گۇمانلىق كىشىلەر بىلەن سۆزلەۋاتاتتى.12مەتتانىڭ 
كىشىلەر ناسىرەلىكلەرگە ئوخشاش ، ئەيسا مەسىھنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش ئۈچۈن كۈرەش قىلدى.

تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر دىنىي داھىيالر بولۇپ ، ئۇالر ئەيسا مەسىھنىڭ مەسىھ توغرىسىدىكى بېشارەتلەرنى
ئورۇندىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشى كېرەك ئىدى.

ئەمما ئۇالرنىڭ قەلبى مەغرۇرلۇق ۋە ئىشەنمەسلىك بىلەن قاراڭغۇ ئىدى.
ئەيسانىڭ ئۇالرغا مۆجىزە تەلەپلىرى ھەققىدە نېمىلەرنى دېگەنلىكىنى كۆرۈپ باقايلى.

 -40-38: 12مەتتا 
 بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر ئۇنىڭغا: »ئۇستاز ، بىز سىلەردىن بىر مۆجىزە كۆرۈشنى خااليمىز« دەپ جاۋاب38

بەردى.
 ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى: - يامان ۋە زىناخور ئەۋالدالر مۆجىزە ئىزدەيدۇ ، ئەمما ئۇنىڭغا يۇنۇس39

پەيغەمبەرنىڭ بەلگىسىدىن باشقا ھېچقانداق بەلگە بېرىلمەيدۇ.
 چۈنكى يۇنۇس چوڭ بېلىقنىڭ قورسىقىدا ئۈچ كېچە-كۈندۈز بولغىنىدەك ، ئىنسانئوغلى يەر يۈزىدە ئۈچ كېچە-كۈندۈز بولىدۇ «.40

بەلكىم يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ ھېكايىسىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ ئۇ يەھۇدىي پەيغەمبەر ئىدى.
خۇدا ئۇنىڭغا نىنەۋىگە بېرىشنى ئېيتتى.

ئۇنى بۇ يەردىن خەرىتىدە كۆرەلەيسىز ، موسۇل بۈگۈن ئىراقتا.
نىنەۋى ئاسسۇر ئىمپېرىيىسىنىڭ پايتەختى بولۇپ ، ئۇ يەردە نۇرغۇن يامان ئىشالر قىلىنغان.
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ئەمما خۇدا يۇنۇسنىڭ نىنەۋى خەلقىگە خۇدانىڭ ئۇالرنى كەچۈرەلەيدىغانلىقىنى ئېيتىشىنى ئۈمىد قىلدى.
ئەگەر ئۇالر گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلسا ، خۇدا ئۇالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە قۇتقۇزىدۇ.

يۇنۇس ئاسسۇر خەلقىنىڭ خۇدانىڭ خەلقى ئىكەنلىكىنى ئويالشنى ياقتۇرمىدى.
يۇنۇس خۇداغا ئاسىيلىق قىلدى.

ئۇ كېمىدە قارشى يۆنىلىشكە قاراپ غەرق بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى.
ئەمما خۇدا رەھىمدىل.

خۇدا يۇنۇسنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن چوڭ بېلىق ياكى كىت ئەۋەتتى.
يۇنۇس كىتنىڭ قورسىقىدا ئۈچ كۈن تۇرغان.

ئۇنىڭدىن كېيىن ، يۇنۇس نىنەۋىگە بېرىپ ، ئۇالرغا خۇدانىڭ سۆزىنى بەردى.

 دە بايان قىلىدۇ؟12ئەيسا نېمە ئۈچۈن بۇ ھېكايىنى مەتتا 
چۈنكى يەھۇدىي رەھبەرلىرى مۆجىزە تەلەپ قىلدى.

ئۇالر ئارزۇ قىلغان بۇ خىل مۆجىزەنىڭ ئورنىغا ، ئەيسا تارىختىكى ئەڭ مۇھىم مۆجىزىلەرنى ئالدىن پەرەز قىلدى.
ئەيسا دىنىي رەھبەرلەرگە ناھايىتى تېزال ئۇنى ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ئەيسا ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئۆلىدىغانلىقىنى ۋە ئۈچ كۈن يەرگە دەپنە قىلىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەمما بۇ ھېكايىنىڭ ئاخىرى ئەمەس.

چۈنكى قەبرە خۇدانىڭ ئوغلى بولغان بىگۇناھ ئادەمنى تۇتالمايدۇ.

نېمىشقا بىگۇناھ ئادەم كرېستكە مىخلىنىپ ئۆلۈشكە مەجبۇر بولدى؟
بۇ جىنايەتچىلەرنىڭ جازاسى.

ئەمما ئەيسا بۇ نومۇسسىز ئىجرانى باشتىن كەچۈرۈشنى خااليدۇ ، چۈنكى ئۇنىڭ قەلبى بەك كەڭ.
خۇدانىڭ قەلبى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلەرنىڭ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ئەيساغا ئىشىنىشىنى

ئۈمىد قىلىدۇ.
ئەمما يۇنۇسقا ئوخشاش پەيغەمبەرلەرمۇ خۇدانىڭ قەلبىنى چۈشىنىشتە قىينىلىدۇ.

يۇنۇس نىنەۋىدە خۇدانىڭ نىجاتلىق ئۇچۇرىنى ھەمبەھىرلىگەندىن كېيىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى.

1: 4 ، 3:10 ، 5-1: 3يۇنۇس 
 پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ئىككىنچى قېتىم يۇنۇسقا:1
 »ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ، ئۇ ئۇلۇغ شەھەر نىنەۋىگە بېرىپ ، مەن ساڭا ئېيتقان ئۇچۇرنى ئۇنىڭغا قارشى چاقىرغىن«.2
 يۇنۇس پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە ئاساسەن ئورنىدىن تۇرۇپ نىنەۋىگە باردى. ھازىر نىنەۋى پەۋقۇلئاددە چوڭ شەھەر بولۇپ ،3

ئۈچ كۈنلۈك مۇساپىنى بېسىپ ئۆتتى.
 يۇنۇس بىر كۈنلۈك مۇساپىنى بېسىپ شەھەرگە كىرىشكە باشلىدى. ئۇ يەنە: »قىرىق كۈنگىچە  ، نىنەۋى ئاغدۇرۇلىدۇ« دېدى.4
 نىنەۋى خەلقى خۇداغا ئېتىقاد قىلدى. ئۇالرنى روزا تۇتۇشقا چاقىردى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭىدىن كىچىكىگىچە تاغار5

كىيدى…
 خۇدا ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى ، ئۇالرنىڭ يامان يولدىن قانداق بۇرۇلۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ، خۇدا ئۆزىنىڭ ئۇالرغا10

قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئاپەتتىن پۇشايمان قىلدى ، ئەمما ئۇ قىلمىدى.
 لېكىن بۇ يۇنۇسنى قاتتىق نارازى قىلدى.1: 4يۇنۇس 

مەن يۇنۇستىن ھەيران قالدىم ۋە ئۈمىدسىزلەندىم.
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يۇنۇس پەقەت خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتى بىلەن ئۆلۈمدىن قۇتۇلغان خۇدانىڭ پەيغەمبىرى ئىدى.
ئۇ خۇدانىڭ بىۋاسىتە بۇيرۇقىغا بويسۇنمىدى ، ئەمما خۇدا ئۇنىڭغا ئىككىنچى قېتىم بويسۇنۇش پۇرسىتى بەردى.

يۇنۇس نىنەۋىگە رەھىم-شەپقەت يەتكۈزدى ۋە كىشىلەر قۇتۇلدى.
ئۇالر گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ ، بىر ھەقىقىي خۇداغا ئېتىقاد قىلدى.

ئەمما يۇنۇس بۇنىڭغا ئاچچىقالندى!
نېمىشقا؟

چۈنكى ئۇ بىر ئىرقچى ئىدى.
ئۇنىڭ يۈرىكى ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ۋە تىلدىكى كىشىلەرگە تاقىلىپ قالدى.

بۇ مېنىڭ ئىنجىلنىڭ راستلىقىغا ئىشىنىشىمنىڭ بىر سەۋەبى.
چۈنكى خۇدانىڭ سۆزىدىكى قەھرىمانالر مۇكەممەل ئەمەس.

بىز ئىنجىلدىكى پەيغەمبەرلەر ، پادىشاھالر ۋە قەھرىمانالردىمۇ گۇناھ ۋە مەغلۇبىيەتنى كۆرىمىز.
يۇنۇس ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە بەرىكىتىنىڭ ئۆزى ۋە خەلقى ئۈچۈن بولۇشىنى ئۈمىد قىلدى.

ئۇ خۇدانىڭ ئاسسۇر خەلقىگە رەھىم قىلغانلىقىغا ئاچچىقالندى.
 دىكى تېكىستىمىزگە قايتىپ كېلىپ ، ئەيسانىڭ خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتى ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى كۆرەيلى.4ئەمدى لۇقا 

(27-25: 4-نۇقتا: ئەيسا پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن مەسىھ )لۇقا 2
-ئايەتلەر:25-26

 بىلىپ قويۇڭالركى ، ئىلياس پەيغەمبەرنىڭ زامانىدا ئىسرائىلىيەدە نۇرغۇن تۇل ئايالالر بار ئىدى ، ئۇ ۋاقىتتا ئۇدا  ئۈچ يىل ئالتە25
ئاي يامغۇر ياغماي ، پۈتۈن زېمىندا قاتتىق قۇرغاقچىلىق يۈز بەردى.

 ئىلياس ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىغا پەقەت سىدون زېمىنىدىكى سەرەپەتتكى يەھۇدى ئەمەس تۇل ئايالغىال مۆجىزە كۆرسىتىشكە26
ئەۋەتىلدى.

يۇنۇسقا ئوخشاش ، ئىلياس خۇدا تەرىپىدىن يەھۇدى ئەمەسلەرگە  ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر ئىدى.
ئىسرائىلىيەدە قۇرغاقچىلىق بولدى ، كىشىلەر ئاچ قالدى.

ئەمما ئىلياس ئىسرائىلدىكى تۇل ئايالالرغا ياردەم قىلمىدى.
خۇدا ئۇنى ئىسرائىلنىڭ سىرتىدىكى بىر نامرات تۇل ئايالغا ئەۋەتتى.

 دە ئېيتتى.24: 17 پادىشاھ 1ئىلياس تۇل ئايالغا ياردەم بەرگەندىن كېيىن ، ئۇ بۇنى 
»ئەمدى مەن سېنىڭ خۇدانىڭ ئادەم ئىكەنلىكىڭنى ، ئاغزىڭدىكى رەببىمىزنىڭ سۆزىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بىلدىم«.

بۇ يەھۇدى ئەمەس تۇل ئايال بىردىنبىر ھەقىقىي خۇداغا ئىشەنچ بىلەن جاۋاب قايتۇردى.
ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە بۇ ئىشنى ئەسلىتىپ بولغاندىن كېيىن ، كۆپچىلىككە خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىنىڭ يەنە بىر ھېكايىسىنى

ئەسكەرتتى.

-ئايەت: ئېلىشا پەيغەمبەرنىڭ دەۋرىدە ئىسرائىلىيەدە ماخاۋ كېسىلى كۆپ ئىدى ، ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى پاكالنمىدى ، پەقەت27
سۈرىيەلىك نامان ئىسىملىك يەھۇدى ئەمەس كىشگىال ئەۋەتىلگەن ئىدى «.

ئېلىشا يەنە بىر پەيغەمبەر بولۇپ ، خۇدا يەھۇدى ئەمەسلەرگە  رەھىم قىالتتى.
نامان سۈرىيەنىڭ گېنېرالى ئىدى.
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ئۇ ئىسرائىلىيەنىڭ دۈشمىنى ئىدى.
نامان ماخاۋ كېسىلى بولغاچقا ، خۇدادىن ياردەم ئىزدەپ باردى.

ئۇ ياردەمگە ۋە ساقايتىشقا ئېرىشكەندىن كېيىن ، نامان بىردىنبىر ھەقىقىي خۇداغا ئىشەنچ بىلەن جاۋاب قايتۇردى.
ئۇ خۇدانىڭ قولى ۋە قەلبى دۇنيادىكى ھەر قانداق ئادەمگە يېتەلەيدىغانلىقىنى ئۆگەندى.

تەڭرى باشتىن-ئاخىر خۇداغا روھ ۋە ھەقىقەت بىلەن چوقۇنىدىغان كىشىلەر توپى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغان.
لېكىن ھەممىمىز بىخەتەرلىك ۋە تەسەللى بېرىشنى ئىنتايىن ئارزۇ قىلىمىز.

ئوخشىمايدىغان كىشىلەرئوخشىمىغان ھالدا  بىزدىن  بىخەتەر ۋە بىئاراملىق ھېس قىالاليدۇ.
شۇڭالشقا بىز ئۆزىمىزگە ئوخشاش كىشىلەرنى دائىرىمىزگە  كىرگۈزۈش ئۈچۈن چەمبىرەك سىزىمىز.

بىز ئوخشىمايدىغان كىشىلەرنى چىقىرىۋېتىمىز.

بىز شۇنى ئۇنتۇپ قالىمىزكى ، خۇدا ئىجادكار بولغاچقا بىزگە بەخت ئاتا قىلماقچى.
ئۇ بىرتال  گۈلنىال  ياسىغان بوالتتى ، شۇنداقمۇ؟

ئۇ پەقەت بىر خىلال  كۆكتات ياسىيااليتتى.
ئەمما تەڭرىنىڭ ئوخشىمىغان گۈەللر بىلەن ياراتقان بارلىق گۈزەللىكىگە قاراڭ.

خۇدا ياراتقان ھەر خىل يېمەكلىكلەر بىز ياقتۇرىدىغان ھەر خىل يېمەكلىكلەرگە قاراڭ.

شۇنىڭغا ئوخشاش ، تەڭرىمىز كىشىلەرنى نۇرغۇن رەڭلەردە ياراتتى.
بىزدە ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ، تىل ۋە ئۆرپ-ئادەت بار.

بۇ خىل سورت خۇدا ئائىلىسىنىڭ گۈزەللىكى ۋە شان-شەرىپىنى ئاشۇرىدۇ.
ئەمما ناسىرەلىك كىشىلەر ، ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا سەرەپەت ۋە سۈرىيىدىن كەلگەن يەھۇدى ئەمەسلەرگە  خۇدا ئۆز  قەلبىنى

ئاچقاندا ، كىشىلەر ھاياجانالنمىدى.
ئىبادەتخانىدىكى كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئىنجىللدا نىمە  دېگەنلىگىنى  ئېسىدە تۇتۇشى كېرەك ئىدى.

 دە ئىبراھىمغا ۋەدە قىلغانلىرىغا بىرلىكتە قاراپ باقايلى.5-3: 17تەڭرىنىڭ يارىتىلىش 
 ئىبرام يۈزىگە يىقنالشتى،خۇدا ئۇنىڭغا:3
 »ماڭا كەلسەك ، بۇ مېنىڭ سىلەر بىلەن تۈزگەن ئەھدەم: نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئاتىسى بولىسەن.4
 ئەمدى سەن ئىبرام دەپ ئاتالمايسەن. سېنىڭ ئىسمىڭ ئىبراھىم بولىدۇ ، چۈنكى مەن سېنى نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئاتىسى قىلدىم «.5

خۇدا ئىبراھىمغا بۇ ئىسىمنى قويدى ، چۈنكى ئۇ »نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئاتىسى« دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
تەڭرىنىڭ يەرشارىنى قۇتقۇزۇش پىالنى ئىنجىل كىتابىمىزنىڭ  بېشىدا باشالنغان.

ئەيسا ناسىرەلىك، بۇ ھېكايىلەرنى ئۆزىنىڭ خۇدانىڭ ئىبراھىمغا بەرگەن ۋەدىسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.
قۇتقۇزغۇچى ئەيسا يەر شارىنى قۇتقۇزۇش پىالنىنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە يەر يۈزىگە كەلدى.

لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر خۇدانىڭ پىالنىنى ياقتۇرمايدۇ.
ئەيسا ئۇالرغا خۇدانىڭ يەھۇدى ئەمەسلەرگە  قىلغان رەھىم-شەپقىتىنى ئەسلىگەندىن كېيىن ، كۆپچىلىكنىڭ قانداق جاۋاب

قايتۇرغانلىقىغا قاراپ باقايلى.

(30-28: 4-نۇقتا: ئەيسا ئاتىسىنىڭ پىالنى بويىچە ئۆلدى )لۇقا 3
 بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان ئىبادەتخانىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى غەزەپكە تولدى.28
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 ئۇالر ئورنىدىن تۇرۇپ ، ئۇنى شەھەردىن قوغالپ چىقاردى ۋە ئۇنى شەھەر ئۈستىگە سېلىنغان تاغنىڭ قېشىغا ئەكېلىپ ، ئۇنى29
قىيا تاشتىن  تاشالشقا ئۇرۇندى.

 لېكىن ،ھەزىرتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن بىماالل ئۆتۈپ چىقىپ  كەتتى.30

بۇ يەردە كۆپچىلىكنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرگەن نەرسىنى كۆرۈشىڭىز ئىنتايىن مۇھىم.
 - ئايەتتە: »بۈگۈن بۇ مۇقەددەس كىتاب ئاڭلىدىڭالر« دېدى.21ھەزرىتى ئەيسا 

ئەيسا ئۆزىنى مەسىھ دەپ سۆز  قىالتتى.
ئەمما كىشىلەر بۇنىڭغا ئاچچىقالنمىدى.

ئۇالر مەسىھنىڭ كېلىپ ئىسرائىلىيەگە ياردەم قىلىشىنى ئۈمىد قىلدى.

قانداقال بولمىسۇن ، ئەيسا ئۇالرغا خۇدانىڭ يەھۇدى ئەمەسلەرگە  قىلغان شەپقىتىنى ئەسلىگەندە ، كىشىلەر غەزەپكە تولدى.
ئۇالر ئۇنى دەرھال ئۆلتۈرمەكچى بولغان.

ئۇالر خۇدانىڭ ئىسرائىلىيەگە ياردەم ئەۋەتكەنلىكى دەپ بىلگەن  ئىدى.
ئەمما ئۇالر خۇدانىڭ يەھۇدى ئەمەسلەرگە  ياردەم ئەۋەتكەنلىكى بىلەن ياخشى كۆرمىدى. 

ئەيسا تاالش-تارتىش قىلىدىغان ئادەم.
بىز ئۇنى توغرا چۈشەنگەن ۋاقتىمىزدا ، ئەيسا بىزگە كۈچلۈك جاۋاب قايتۇرۇشى كېرەك.

ئەيسانى توغرا كۆرۈش كىشىلەرنى ئېتىقادى بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈشى ياكى ئۇنىڭ ئۇچۇرىنى ياقتۇرمىغاچقا ئۇنىڭغا
ئاچچىقلىنىشى كېرەك.

 -6: 14بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كىشىلەر ئەيساغا ئاچچىقالندى ، چۈنكى ئۇ يۇھاننا 
»مەن يول ، ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق، مەندىن باشقا ھېچكىم ئاتامنىڭ يېنىغا بارالمايدۇ«دىدى.

باشقا كىشىلەر ئەيساغا ئاچچىقالندى ، چۈنكى ئۇ ھەممەيلەننى گۇناھكار دەپ ئاتايدۇ.
 دە - دېدى.32-31: 5ئۇ لۇقا 

 »ساغالم بولغانالر دوختۇرغا موھتاج ئەمەس ، بەلكى كېسەەللر.31
 مەن ياخشىالرنى ئەمەس ، گۇناھكارالرنى تەۋبە قىلىشقا چاقىردىم «.32

نىنەۋى خەلقىگە ئوخشاش ، بىز گۇناھلىرىمىزنى ئەستايىدىللىق بىلەن قوبۇل قىلىپ ، تەۋبە قىلغاندىال قۇتۇالاليمىز.
بىزنىڭ گۇناھ مەسىلىسىمىز بەك ئېغىر ، خۇدانىڭ مۇكەممەل ۋە گۇناھسىز ئوغلى سىزنى پاكىز يۇيۇش ئۈچۈن مۇقەددەس قېنىنى

تۆكۈشكە مەجبۇر بولدى.
قانداقال بولمىسۇن ، ئۇنىڭ ئۆلۈمى شۇ كۈنى ناسىرەدە يۈز بەرمىگەن ، كىشىلەر ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان.

ئۇ پەقەت ئۇالردىن يىراقالشتى.
ئەيسانىڭ قۇربانلىق قىلىشى ئاتىسى ۋاقىتنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئېيتقاندىال يۈز بېرىدۇ.

خۇدانىڭ قوزىسى ئەيسا ۋەزىپە بىلەن يەر يۈزىگە ئەۋەتىلگەن.
ئاتىسى ئەيسانى گۇناھلىرىغا توۋا قىلغانالر ئۈچۈن ئۆلۈشكە ئەۋەتتى.

بۇ ئۇچۇر نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشەلمەيدۇ.
ئەمما قەلبىڭىزگە سەمىمىيلىك بىلەن قارىسىڭىز ، كەچۈرۈمگە موھتاج ئىكەنلىكىڭىزنى بىلىسىز.

ئەيسادىن كەچۈرۈم سوراشنى ۋە پاكىزە يۇيۇشنى تەلەپ قىلغىنىڭىزدا ، ئۇ بۇ ئىشتىن تولىمۇ خۇشال!
ئەمدى ئەيسانى نىجاتكارىڭىز بولۇشقا تەكلىپ قىىشقاھەرگىز ساقالپ تۇرماڭ.
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خۇدا بىزنى قۇتقۇزۇۋالغاندىن كېيىن ، بەزىدە گۇناھ مەسىلىمىزنىڭ ئويلىغىنىمىزدىنمۇ چوڭقۇر ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ ھەيران قالىمىز.
ھەممىمىز يۇنۇسقا ئوخشاش بوالاليمىز.

يۇنۇس خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىنىڭ ئاسسۇر خەلقىگە قىلىنغانلىقىنى كۆرۈپ خۇشال بولمىدى.
بەزىدە بىز باشقىالرغا قاراپ ، ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇشتىكى خۇدانىڭ ئەقىل-پاراسىتىدىن گۇمانلىنىمىز.

بىز بۇنىڭدىن تەۋبە قىلىشىمىز كېرەك ، چۈنكى خۇدا بىزدىن ئەقىللىق ۋە قارشى ئالىدۇ.
بىز بۇ يەردە قارشى ئالىدىغان چېركاۋ ئائىلىسى قۇرىمىز.

بىز خۇدا يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق بەرگەن ۋەدىسىنى ئەكىس ئەتتۈرىدىغان مەھەەلل بەرپا قىلىۋاتىمىز.

 دە خۇدا مۇنداق دەيدۇ:6: 49يەشايا 
”ياقۇپنىڭ قەبىلىلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە مەن ساقلىغان ئىسرائىلالرنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن مېنىڭ خىزمەتكارىم بولۇش بەك

كىچىك ئىش. مەنمۇ سىلەرنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە يورۇقلۇق ئاتا قىلىمەن ، مېنىڭ نىجاتلىقىم ئاخىرغىچە يېتىپ بارااليدىغان يەر
«.دىدى.

خۇدا باشتىن-ئاخىر كىشىلەرنى ھەر خىل مەدەنىيەت ، مىللەت ۋە تىلدىن قۇتۇلدۇرۇشنى پىالنلىغان.
مەن بىر ئاۋازلىق ھەمراھىنى ياخشى كۆرىمەن ، چۈنكى بىز ئالالھنىڭ پىالنىنىڭ ئازراق قىسمىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرىمىز.

دوستلىرىم بۇنداق چېركاۋ قۇرۇش ئاسانغا توختىمايدۇ.
بىزنىڭ يۈرىكىمىز ئاسانال يۇنۇسنىڭ يۈرىكىگە ئوخشايدۇ.

شۇڭالشقا ، بىز ئەيسانىڭ قەلبىمىزدە ئىمان ۋە مەڭگۈلۈك ھايات كۆزلىرىنى بەرگەندىن كېيىن ، رەھىم-شەپقىتىگە داۋاملىق
موھتاجمىز.

بىز مېھىر-شەپقەت بىلەن ياشاش ئۈچۈن ئالالھنىڭ رەھمىتىگە موھتاج.

ئەمدى بىللە دۇئا قىاليلى.
ئاتا ، ھەزىرتى ئەيسا مەسىھنى بىزنى  ئەبەدىي ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇشقابىزگە  ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە  رەھمەت.

بالىلىرىڭىز بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ، بىز ھەقسىز سوۋغات سۈپىتىدە مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشتۇق.
بۇ سوۋغاتنىڭ ھەر قانداق مەدەنىيەت ، مىللەتكە ھەقسىز تارقىتىلىدىغانلىقىنى ئەستە ساقاليمىز.

گۇناھقا پۇشايمان قىلغان ۋە نىجات تېپىش ئۈچۈن ئەيساغا ئىشەنگەن كىشى سىزنىڭ پەرزەنتىڭىز  بولىدۇ.
سىزنىڭ رەھمىتىڭىز  ۋە شەپقىتىڭىزدىن  ھەيران قالدۇق.

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