
ئاخىرقىسى بىرىنچى بولىدۇ ، بىرىنچىسى ئاخىرقى بولىدۇ

-ئۆكتەبىر خۇتبىسى24-يىلى 2021
16-1: 20مەتتا 

 دىن بولىدۇ.16-1: 20بۈگۈنكى بۆلەك مەتتا 
ئۇنى ئوردۇ تىلىدا ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان ۋاقتىڭىزدا ، ئۇنى ئۆز ئانا تىلىڭىزدا ئوقۇڭ.

 ھەزىرتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دىدى:-چۈنكى،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى بىر يەرئىگىسىگەئوخشايدۇ.يەر ئىگىسى1
ئۈۈمزارلىقىدائشلەشكە ئادەم يالالش ئۈچۈنقاق سەھەردە سىرتقا چىقىپتۇ. 

 ئۇ ئىشلەمچىلەرنىڭ كۈنلۈكىگە بىر كۈمۈش تەڭگىدىن بېرىشكە كىلىشىپ،ئۇالرنى ئۈزۈمزارلىققا ئەۋەتىپتۇ.2
سائەت توققۇز ئەتىراپىدا ئۇ يەنە سىرتقا چىقىپ،بازاردا بىكار يۈرگەن باشقا كىشىلەرنى كۆرۈپتۇ.3
ئۇالرغا :»سىلەرمۇ ئۈزۈمزارلىقىمغا بېرىپ ئشلەڭالر،ھەققىڭالرنى مۇۋاپىق بېرىمەن«دەپتۇ.4
ئۇالر ئۈزۈمزارلىققا بېرىپتۇ.چۈش ۋاقتىدا ۋە چۈشتىن كىيىن سائەت ئۈچلەردە ئۇ قايتا چىقىپ،يەنە شۇنداق ئشلەمچىلەردىن بىر5

نەچچىنى يالالپتۇ.
سائەت بەشلەردە چىققىنىدا،ئۇ يەردە تۇرغان يەنە باشقىالرنى كۆرۈپ،ئۇالردىن:»نىمە ئۈچۈن بۇ يەردە كۈن بويى بىكار6

يۈرىسىلەر؟«دەپ سوراپتۇ.
»بىزنى ھېچكىم ياللىمىدى«دەپ جاۋاپ قايتۇرۇپتۇ ئۇالر.»ئۇنداقتا،سىلەرمۇ ئۈزۈمزارلىقىمغا بېرىپ ئشلەڭالر«دەپتۇ يەر ئىگىسى7

ئۇالرغا.
 كەچقۇرۇنلۇقى،يەر ئىگىسى غوجىدارغا :»ئشلەمچىلەرنى چاقىرىپ،ئەڭ ئاخىرىدا كەلگەنلەردىن باشالپ ئەڭ ئاۋۋال8

كەلگەنلەرگىچە ھەممىسىنىڭ ئش ھەققىنى بەر«دەپتۇ.
چۈشتىن كىيىن سائەت بەشتە ئشقا چۈشكەنلەر كىلىپ ،غوجىداردىن بىر كۈمۈش تەڭگىدەن ئېلىشىپتۇ.9

ئەڭ ئاۋۋال ئىشقا چۈشكەنلەرتېخىمۇ كۆپ ئىش ھەققى ئالىمىزغۇ،دەپ ئويلىشىپتۇ.بىراق،ئۇالرغا نۆۋەت كەلگەندە،غوجىدار10
ئۇالرغىمۇ بىر كۈمۈش تەڭگىدىن بېرىپتۇ.

 ئۇالر ئش ھەققىنى ئالغاندىن كىيىن،يەر ئىگىسىدىن رەنجىپ:»11
كىيىن كەلگەنلەر پەقەت بىر سائەتال ئشلىدى،بىراق سىز ئۇالرغا كۈن بويى قاتتىق ئىسسىقتا ئازاپ چەككەن بىزگە ئوخشاش ھەق12

بەردىڭىز!«دىيىشىپتۇ.
يەر ئىگىسى ئۇالرنىڭ بىرىگە مۇنداق جاۋاپ قايتۇرۇپتۇ:»بۇرادەر،ساڭا ناھەقلىق قىلغىنىم يوق!سەن بىلەن بىر كۈمۈش تەڭگىگە13

كىلىشمىگەنمىدۇق؟
ھەققىڭنى ئېلىپ قايتىپ كەتكىن،كىيىن كەلگەنلەرگىمۇ ساڭا ئوخشاش بەرسەم نىمە بوپتۇ؟14
ئۆز پۇلۇمنى ئۆزۈم بىلگەنچە ئىشلىتىش ھوقۇقۇم يوقمۇ؟سېخىلىقىمنى كۆرەلمەيۋاتامسەن يا؟«15
 دېمەك،ئاخىرقى بولغانالر كەلگۈسىدە ئالدىنقىالر بولىدۇ،ئالدىنقى بولغانالر كەلگۈسىدە ئاخىرقىالر بۇلىدۇ.16
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.Sohailرەھمەت سىزگە ، 
دۇئا قىاليلى.

ئاتا خۇدا ، مەن ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرىنى بىلىش ئۈچۈن قەلبىمىزنىڭ ئوچۇق بولۇشىنى تىلەيمەن.
مېنىڭ ئېيتقانلىرىمنىڭ سىزنى  خۇشال قىلىشى  ۋە خەلقىڭىزگە بەخت بېرىشىڭىزنى  تىلەيمەن.

بىز بۇ سۆزنى ئاڭلىغۇچىالر بولۇپال قالماي ، يەنە سۆزنى ئىجرا قىلغۇچىالردىن بولۇشىمىزنى تىلەيمەن.
ئامىن

مەن توي قىلىشتىن ئىلگىرى ، ۋە جۇڭگودا تۇرۇشتىن بۇرۇن ، بىر دوستۇم بىلەن نيۇ-يورك شەھىرىگە باردىم.
بىز چۈشلۈك تاماقنى جۇڭگودىكى كىچىك جايدا يىيىشنى  قارار قىلدۇق.

مەن كاناداغا ئىنتايىن يېقىن شىمالىي داكوتا شىتاتىدا چوڭ بولدۇم.
شىمالىي داكوتادا ئاچچىق يېمەكلىك يوق.

مىلىچمال دۇكانلىرىدا پەقەت يېنىك سالسا بار.
لېكىن مەن ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ياخشى كۆرەتتىم.

ياكى ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ياخشى كۆرىمدىكەنمەن دەپ ئويلىدىم!

قانداقال بولمىسۇن ، بىز جۇڭگو شەھەرچىسىدە تاماق يەۋاتقاندا ، دوستۇم: »مات ، سىز بۇ كىچىك قىزىلمۇچنى سىناپ بېقىڭ« دېدى.
ياخشى ، مەن ئۇ قىزىلمۇچنى سىناپ باقتىم ، كېيىنكى سائەتتە بەك ئازابالندىم.

مەن تەرلەۋاتاتتىم ، ئاغزىم بەك  ئېچىشىپ كەتتى.
چۈشلۈك تاماقنىڭ قالغان قىسمىنى تۈگىتىش ئۈچۈن زور ئىرادە تەلەپ قىلىندى.

مېنىڭ كىچىك ھېكايەم نېمە؟
جۇڭگونىڭ يېمەكلىكلىرىنى پىششىق بىلىدىغانالر مېنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىمنى بىلىدۇ.

جۇڭگونىڭ يېمەكلىكلىرىدە بەزى قىزىلمۇچالرنى يېيىشكە بولمايدۇ.
ئۇالر باشقا بىر تۈركۈم يېمەكلىكلەر بىلەن قورۇلىدۇ ۋە بىللە بېرىلىدۇ.

ئۇ تەمگە تولغان چوڭ ئېسىل تەخسە )رەسىمگە قاراڭ(.
ئۇنى يېيىش ئۈچۈن ، باشقا يېمەكلىكلەرنى چوكىڭىز بىلەن تالالپ ، قىزىلمۇچنى يالغۇز قويىسىز.

قىزىلمۇچ باشقا ھەممە نەرسىگە تەم بېرىدۇ ، ئەمما ئۆزىنى  يېيىشكە بولمايدۇ.
شۇڭا بەزى يېمەكلىكلەرگە نىسبەتەن ، ئۇنى يېيىشتىن بۇرۇن مۇھىم ئۇچۇرالرنى بىلىشىڭىز كېرەك.

شۇنىڭغا ئوخشاش ، ئەيسا بىزگە ئۆگىتىدىغان ھېكايىلەرنى سۆزلەيدۇ.
ئەمما ئۇنىڭ ھېكايىلىرى ئاچچىق يېمەكلىكلەردىن ساقلىنىشتىنمۇ مۇھىم.

ئۇنىڭ ھېكايىلىرى تەمسىل دەپ ئاتىلىدۇ.
بۈگۈن بىز بۇ تەمسىللەرنىڭ بىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.

ئۇ بىز ئۈچۈنال ئوقۇلغان.
ئىنجىلدا ئەگىشىپ مېڭىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن!

ئەمما بىز ھېكايىنىڭ تەپسىالتلىرىغا كىرىشتىن بۇرۇن ، مەن ئادەتتە تەمسىللەرنى قانداق چۈشىنىش توغرىسىدا بىر قانچە گەپ قىلىشىم
كېرەك.
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باشقا تەمسىللەرنى ئوقۇغاندا بۇ سىزگە ياردەم بېرىدۇ.
بىرىنچى ، ئەيسا تەمسىل ئىشلەتمىدى ، چۈنكى ئۇالر ھەقىقەتەن ياخشى ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ئىدى.

ئۇ ئىككى ئىشنى قىالاليدىغان بولغاچقا ، تەمسىل ئىشلەتكەن.
 دىن كەلگەن.23-1: 13بۇ مەتتا 

بەزى كىشىلەر ئەيسا توغرىسىدىكى تەمسىللەرنى ئاڭالپ ، ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرىنى چۈشىنىدۇ.
ئۇالر بۇ تەمسىللەردىن خۇدانى ھەقىقىي بىلەلەيدۇ.

باشقا كىشىلەر ئەيسا توغرىسىدىكى تەمسىللەرنى ئاڭاليدۇ ، ئۇالرنىڭ قەلبى تاقىلىدۇ. ئۇالر ئىلگىرىكىگە قارىغاندا خۇداغا تېخىمۇ
قارشى تۇرىدۇ.

 دە ئەيسا يەشايا پەيغەمبەرنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: »ئۇالر ئاڭاليدۇ ، ئەمما چۈشەنمەيدۇ«.15-14: 13مەتتا 
ئۇالر »كۆرىدۇ ، ئەمما ھەرگىز ھېس قىلمايدۇ«.

شۇڭا ، بىر تەمسىل ئوقۇشتىن بۇرۇن ، خۇدادىن قەلبىڭىزنى ئېچىشنى سوراڭ ، شۇندىال خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ سىرىنى بىلىسىز!

ئىككىنچىدىن ، تەمسىللەرنىڭ دائىم دېگۈدەك بىر مۇھىم نۇقتىسى بار.
-16: 20بۇ تەمسىلدە ، ئەيسا مەتتا 

»ئاخىرقىسى بىرىنچى بولىدۇ ، بىرىنچىسى ئاخىرقى بولىدۇ«.
بۇ خىتابنىڭ قالغان قىسمى بىز ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

ئۈچىنچىسى ، تەمسىللەر بۇ دۇنيادىكى نەرسىلەرنى بۇ يەردىكى ئىشالر بىلەن سېلىشتۇرىدۇ.
شۇڭالشقا ئۇالر بىزگە ھەقىقىي پرىنسىپالرنى بېرىدۇ ، ئەمما ئېنىق نەرسىلەرنى ئەمەس.

بىز رىمدكى  ئىشچىالرغا ئىش ھەققى بېرىشتىن غەم قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق!

تۆتىنچى ، سىز تارىخىي مەزمۇنغا مۇناسىۋەتلىك بەزى ئىشالرنى چۈشىنىشىڭىز كېرەك.
تىلغا ئېلىنغان.11ۋە سائەت 9 ، سائەت 6 ، سائەت3بۇ تەمسىلدە سەھەر ، سائەت

بۇالر قايسى ۋاقىتالر؟
بۇ كىشىلەرنىڭ بىزگە ئوخشاش قول سائىتى يوق ئىدى.

سەھەر قۇياش چىققاندا ئىدى.
 ئەتراپىدا ئىدى.9 ئەتىگەن سائەت 3سائەت
 چۈش ۋاقتى ئىدى.6سائەت
 ئەتراپىدا.3 چۈشتىن كېيىن سائەت 9سائەت
 ئەتراپىدا.5 چۈشتىن كېيىن سائەت 11سائەت

ئېنىقلىق ئۈچۈن مەن قەدىمكى دەۋرنى ئەمەس ، بەلكى زامانىۋى دەۋرنى كۆرسەتتىم.

تەمسىلنى چۈشىنىش توغرىسىدا بىلىشكە تېگىشلىك ئەڭ ئاخىرقى مۇھىم ئىش ، بۇ تەمسىلنىڭ ئەتراپىدىكى بۆلەكلەرگە قاراش.
سىز ھەر قېتىم ئىنجىلنى ئوقۇغاندا بۇنى قىلىشىڭىز كېرەك.

مەن ئوقۇۋاتقان بۇ بۆلەك ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى بۆلەكلەرگە قانداق ماس كېلىدۇ؟

-ئايەتتە ، ئەيسا ئوخشاش بىر ئاساسىي ئىدىيە بىلەن مۇنداق بىر تەمسىلنى ئوتتۇرىغا قويدى: »بىرىنچى بولغان نۇرغۇن19مەتتا 
كىشىلەر ئاخىرقى ، ئاخىرقىسى بىرىنچى بولىدۇ«.
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 دە ، ئۈزۈمزارلىق توغرىسىدىكى تەمسىلدىن كېيىن ، ئەيسا ئۆزىنىڭ كرېستتە ئۆلىدىغانلىقىنى ئالدىن پەرەز قىلدى.20مەتتا 
ئاندىن ئۇنىڭ شاگىرتلىرى كىمنىڭ باشقا شاگىرتالرنىڭ خوجايىنى بولىدىغانلىقىنى تالىشىدۇ.

ئۇالر ئەڭ ئاخىرقى بولغان كىشىلەرنى كۆرمەيتتى.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىرىنچى بولۇشنى ئويلىدى!

ئەمدى ھېكايىمىزگە كېلەيلى.
بۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنى كۆرۈشكە ياردەم بېرىدىغان رەسىم.

)رەسىمگە قاراڭ.(
ھېكايىمىز مۇنداق باشلىنىدۇ: »ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇ.
بىر ئۆينىڭ خوجايىنى ئۈزۈمزارلىق ئۈچۈن ئىشچىالرغا ئېھتىياجلىق ئىدى.

ئۇ ئەتىگەندىال سىرتقا چىقتى.
ئۇ  ئىشلەشكە ئادەم تەكلىپ قىلدى «.

بۇ بىر ئىشچىنىڭ بىر كۈنلۈك نورمال ئىش ھەققى ئىدى.

بۇ يەردە بىر سېكۇنت توختاپ باقايلى.
خىزمەت تېپىشنى ئۈمىد قىلىپ ئەتىگەندە سىرتقا چىقىشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلەمسىز؟

مەن قىلمايمەن ، ئەمما قىلىدىغان كىشىلەرنى بىلىمەن.
بۇ قىلىش تولىمۇ مۈشكۈل ئىش.

جۇڭگودا خىزمەت ئىزدەيدىغان كىشىلەر دائىم ئىشلىتىدىغان قورالنى ئېلىپ كېلىدۇ.
يول بويىدا تۇرغان كىشىلەرنىڭ ھاۋادا بوياق چوتكىسى تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرگەنلىكىم ئېسىمدە.

بۇ ئىشچىالر ساقالۋاتقاندا ، ئۇالردا ھېچ نەرسە يوق.
ئۇالر ئائىلىسىنى قامدىيالمايدۇ.

ئۇالر ھېچقانداق ئۈنۈملۈك ئىش قىاللمايدۇ.
بىز بۇ ئىشنىڭ يۈز بەرمەسلىكىنى تىلەيمىز!

كىشىلەرنىڭ بۇ ئەھۋالدا ھېس قىلغان ھېسسىياتىنىڭ ئۆزى  بىرى نومۇس.
ئۇالردا ياخشى خىزمەت بولمىغاچقا نومۇس ھېس قىلىدۇ.

نومۇس تۇيغۇسى باشقا نۇرغۇن سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يۈز بېرىدۇ.
بەزىدە ناچار ئىش قىلغاندا نومۇس ھېس قىلىمىز.

يۈزىمىزنى ياپماقچى بۇلىمىز.
بەزىدە نومۇس ھېس قىلىمىز ، بۇ بىزنىڭ خاتالىقىمىز ئەمەس.

بەزىدە ئۇ ھەر ئىككىسىدىن ئازراق بولىدۇ.

بۇ نومۇس قىلىش ئىدىيىسى ئىنتايىن مۇھىم.
بىز خۇدا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى ئويلىغىنىمىزدا ، دائىم خۇدا بىلەن كۆرۈشكەندە نومۇس ھېس قىلىدىغانلىقىمىزنى ھېس قىلىمىز.

ئەمدى ھېكايىمىزنى داۋامالشتۇرايلى.
كەچ سائەت ئۈچتىن كېيىن ، خوجايىن بازارغا باردى.

باشقا ئىشچىالر ئۇ يەردە ئىدى ، ئەمما ئۇالرنىڭ خىزمىتى يوق ئىدى.
ئۇستاز: »سەن ئۈزۈمزارلىقتا ئىشلىسەڭ بولىدۇ ، مەن ساڭا ھەققىڭنى  توغرا بېرىمەن« دېدى.
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ئىشچىالر خوجايىننىڭ ئۈزۈمزارلىققا ئىشلەشكە باردى.
خوجايىن چۈشتە سىرتقا چىقىپ كەتتى ، ئوخشاش ئىش يۈز بەردى.

خوجايىن چۈشتىن كېيىن سىرتقا چىقىپ كەتتى ، ئوخشاش ئىش يەنە يۈز بەردى.
چۈشتىن كېيىن ، خوجايىن يەنە بازارغا باردى.

ئىشچىالر يەنىال شۇ يەردە ئىدى ، ئەمما ئۇالرنىڭ خىزمىتى يوق ئىدى.

يەنە بىر قېتىم توختاپ باقايلى.
ئەگەر ئەتىگەندە خىزمەت قىلماسلىق قايغۇلۇق بولسا ، باشقا ئىشچىالر كۈن بويى خىزمىتى يوقلىقىدىن قانچىلىك نومۇس ھېس قىلدى؟

كەچقۇرۇن ، خوجايىن ئىشچىالردىن: »نېمىشقا بۇ يەردە كۈن بويى تۇرۇپ قالدىڭالر؟« دەپ سورىدى.
ئۇالر: »چۈنكى ھېچكىم بىزنى ياللىمىدى!« دېدى.

خوجايىن ئۇ ئىشچىالرغا: »ئۈزۈمزارلىققا بېرىپ  ئىشلىسەڭالر بولىدۇ« دېدى.
كەچ بولغاندا ، خوجايىن خوجايىنغا: »ئىشچىالرغاچاقىرىپ  ئۇالرنىڭ ئىش ھەققىنى بەردى.

ئالدى بىلەن ئەڭ ئاخىرقى كەلگەن كىشىلەرگە ھەق بەردى، ئاندىن ئالدىدا ئىشلىگەن كىشىلەرگە ھەق  بەردى.

بۇ ھېكايىدە قىزىقارلىق تەپسىالتالر بار.
خوجايىن ئۇالرغا ئش  بەرگەندە ، ئۇالرنىڭ ئەمدى نومۇس قىلمايدىغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ.

ئۇالر ئەمدى مەقسەتسىز ياشىمايدۇ.
خوجايىننىڭ ئۇ يەرگە قانداق بارىدىغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ.

ئۇ بۇ ئىشچىالرغاھەقىقى  بەخت تىلەيدۇ.

چۈشتىن كېيىن ئش باشلىغان  ئىشچىالرغا ئالدى بىلەن ئىش ھەققى بېرىلدى.
ئۇالر بىر تەڭگە پۇل ئالدى.

ئەتىگەندىن باشالپ ئشلىگەن  ئىشچىالر تېخىمۇ كۆپ ھەققە  ئېرىشىمەن دەپ ئويلىدى.
ئەمما ئۇالرنىڭ ھەر بىرىمۇ بىر تەڭگە پۇل ئالدى.

ئۇالر ئىش ھەققىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ، ئۆي خوجايىنىغا ئەرز قىلدى.
ئۇالر: »چۈشتىن كېيىن كەلگەن ئىشچىالر پەقەت بىر سائەت ئىشلىدى.

بىز كۈن بويى ئىسسىق ئاپتاپتا ئىشلىدۇق.
نېمىشقا ئۇالرغىمۇ  بىزگە ئوخشاش ھەق بەردىڭىز «.

خوجايىن جاۋاب بېرىپ: »دوستۇم ، مەن ساڭا يامانلىق قىلمىدىم.
سىز بىر تەڭگگىگە ئىشلەشكە قوشۇلمىدىڭىزمۇ؟

ھەققىڭىزنى ئېلىپ قايتىڭ
مەن ئاخىردا كەلگەن  ئىشچىالرغا سىز بىلەن ئوخشاش مائاش بېرىشنى قارار قىلدىم.

مال-مۈلۈكلىرىمنى   ئۆزۈم خالىغانچە  ئشلىتىشىمگە  رۇخسەت قىلىنمامدۇ؟
مەن كەڭ قورساق بولغانلىقىم ئۈچۈن ماڭا ئاچچىقلىنامسىز؟ «.

ھازىر بىز بۇ ھېكايىنى باشتىن كەچۈردۇق ، بىر مۇھىم نۇقتىنى ئويالپ باقايلى.
 دە: »ئاخىرقىسى بىرىنچى بولىدۇ ، بىرىنچىسى ئاخىرقى بولىدۇ« دەيدۇ.16: 20مەتتا 

بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟
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ياخشى ، بۇ ھېكايىدىكى كىشىلەرنىڭ كىمگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا پاراڭلىشايلى.
خوجايىننى  ئاتالپ ئۆتىمىز.

ئۇ مەن ئۈچۈن مۇھىم ئەمەس ئىدى ، مەن بۇ بۆلەك ھەققىدە ئوقۇغان كىتابالرنىڭ ھېچقايسىسى ئۇ توغرىسىدا كۆپ سۆزلىمىدى.

ئىشچىالر ھەققىدە ئويلىنىپ باقايلى.
ئۇالر سىزگە ئوخشاش كىشىلەرگە ۋەكىللىك قىلىدۇ.

كىشىلەر ماڭا ئوخشاش.

بىرىنچى بولۇپ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھېكايىنى ئاجىزلىق ۋە نومۇسسىزلىق بىلەن  باشاليدۇ.
ئۇالرنىڭ خىزمىتى يوق ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى بازاردا بىرسىنىڭ ئۇالرنى تەكلىپ قىلىشىنى ساقالۋاتقانالر 

بۇ بىزنىڭ خۇداغا قانداق قارايدىغانلىقىمىزنىڭ ياخشى نامايەندىسى.
بىز خۇداغا ھېچ نەرسە ئېلىپ كەلمەيمىز.

بىز ئۇنىڭغا مۇكەممەل ئىتائەت قىاللمايمىز.
خۇدا مۇكەممەل ، بىز مۇكەممەل ئەمەس.

خۇدا كۈچلۈك ، بىز ئاجىز.
خۇدا بىزگە ئىتائەت قىلىشنى بۇيرۇدى ، بىز ئۆزىمىز بارىمىز.

بۇ توغرىلىق قاتتىق ئويالنساق ، نومۇس بولسا  ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ھېسسىياتالرنىڭ بىرى.

ئىشچىالرغا دىققەت قىلىدىغان ئىككىنچى ئىش ، بىرىنچى گۇرۇپپىدىكىلەر شەخسىيەتچى.
ئۇالر تۆۋەن مائاش ئالغانلىقى ئۈچۈن ئاچچىقالنمىدى.

ئۇالر ۋەدە قىلىنغىنىنى تاپشۇرۇۋالمىغاچقا ئاچچىقالنمىدى.
ئۇالر باشقىالردىن كۆپ ئااللمىغاچقا ئاچچىقالندى!

بۇ ھەممىمىز ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ مەسىلە.
بۇ يەردە ئامېرىكىدا بىز تارىختىكى ئەڭ باي جەمئىيەتلەرنىڭ بىرىدە ياشاۋاتىمىز.

ئەمما بىز ھەرگىز رازى ئەمەس.
بىز تېخىمۇ كۆپ ئارزۇ قىلىمىز.

بولۇپمۇ قوشنىلىرىمىزدىنمۇ بەكرەك ئارزۇ قىلىمىز.

مىسال سۈپىتىدە نىمكەش ماشىنىالرنىڭ باھاسىنى تونۇشتۇرىمەن.
نېمىشقا ئىشلىتىلىدىغان ماشىنىالر ئادەتتە ئامېرىكىدا ئەرزان ، ئەمما باشقا دۆلەتلەردە قىممەترەك؟

چۈنكى ئامېرىكىلىقالر ماشىنا  ئۇپراپ  بولغۇچە ناھايىتى ئاز ئىشلىتىدۇ.
ئامېرىكىلىقالر يېڭى ماشىنىالرنى سېتىۋالىدۇ ، بۇنداق بولغاندا ئۇالر قوشنىلىرىغا تېخىمۇ ياخشى كۆرۈنىدۇ.

ئەمما مەسىلە تېخىمۇ چوڭقۇرالشتى.
مەن بەزىدە كونا ماشىنىلىرىم بىلەن ماختىنىمەن.

ئۆزۈمنى يېڭى ماشىنا سېتىۋالغانالرغا قارىغاندا ياخشى ئادەم دەپ ئويلىغۇم بار.
بۇ پەقەت بىر مىسال.

مەن سىزنىڭ يۈرىكىڭىزنى تەكشۈرۈپ ، ئۆزىڭىزدىن »قوشنامدىن ئاز ، ئەمما ئېھتىياجلىق بولدۇممۇ؟ دەپ سوراپ بېقىڭ.
ئۆزۈمگە سەمىمىي بولغىنىم  ،نەرسىلەرگە  دائىم ئېھتىياجلىق بولغانلىقىم ئۈچۈن ئەمەس.

مەن باشقىالرغا قارىغاندا ياخشىراق ھېس قىلغۇم بار.
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ئىشچىالرغا دىققەت قىلىدىغان ئۈچىنچى ئىش شۇكى ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ ھەقىقىي ئېتىقادى بار.
 ئەتراپىدا ، خوجايىن ئىشچىالرغا »ئۈزۈمزارلىققا كىرىڭ ، ئشىڭىزغا قاراپ ھەق  بېرىمەن«9 دە ، ئەتىگەن سائەت 4: 20مەتتا 
دەيدۇ.

ئۇالر ھەتتا قانچىلىك ھەق  ئالىدىغانلىقىنىمۇ بىلمەيدۇ.
ئۇالر ئىشسىزلىقتىن نومۇس قىلىش ھېسىياتىنىڭ  يوقالغانلىقىدىن خۇشال.

 دە ئىشچىالرغا ھەق  تۆلەش توغرىسىدا ھېچ نەرسە دېيىلمىگەن.5ئەمما كەچ سائەت 
خوجايىن: »سەنمۇ مېنىڭ ئۈزۈمزارلىققا كەل  دەيدۇ.

مانا بۇ خۇدا بەخت ئاتا قىلىدىغان ئېتىقاد.
بۇالر نېمىگە ئېرىشىشنى ئويلىمايدىغان كىشىلەر.

ئۇالر خوجايىننىڭ يېنىغا بېرىپ ، ئۇنىڭ ياخشى ئىكەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ.

كۆرەلەيدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمەن ، يەر ئىگىسى  خۇداغا ۋەكىللىك قىلىدۇ.

بۇ ھېكايە بىزگە خۇدا ھەققىدە ئىنتايىن مۇھىم ئىشالرنى سۆزلەپ بېرىدۇ.
خۇدا قۇدرەتلىك.

ئۇ ھېكايىدىكى ھەممە نەرسىنى كونترول قىلىدۇ.
ئالالھ بارلىق مەخلۇقاتالردىكى ھەممە نەرسىنى كونترول قىلىدۇ.
ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىرادىسىدىن باشقا ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمەيدۇ.

خۇدا مېھرىبان.
ئۇ بىزنىڭ نومۇسىمىزنى يوقاتماقچى.
خۇدا قۇدرەتلىك ، خۇدا مېھرىباندۇر.

ئەمما خۇدامۇ كەڭ قورساق.
كەڭ قورساقلىق ھەقىقەتەن ئۇلۇغ ئىش ، بولۇپمۇ ئۇ خۇداغا ئوخشاش كۈچلۈكلەردىن كەلگەن ۋاقىتتا!

تەڭرىنىڭ قۇدرەتلىك ، ئاق كۆڭۈل ۋە كەڭ قورساق ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى بۇ ئىدىيە كرېستتىكى تولۇق ئىپادىسىنى تاپتى.
كرېستنىڭ ئېتىقادىمىزنىڭ سىمۋولى ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلىڭ.

ئەيسانىڭ بۇ كرېستتىكى ئۆلۈمى خۇدا قىلغان ئەڭ سېخىي ئىش.
ئەيسا ئەلۋەتتە ئىنسانال ئەمەس ، بەلكى ئىنسان تېنىدە كەلگەن  خۇدا ئىدى.

مەتتانىڭ كىتابىدا ، بۇ تەمسىلدىن كېيىن ، ئەيسا ئۇنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىنى ئالدىن پەرەز قىلىدۇ.
بۇ ئاخىرقىسىنىڭ بىرىنچى بولۇشىنىڭ ئاخىرقى ئىپادىسى.

ئەيسا ئۆلدى ، ئۇ تۆۋەن ۋە ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئېلىپ كېلىندى.
ئۇ يەنە ئورنىدىن تۇرۇپ ، يۇقىرى ۋە بىرىنچى بولدى.

بۇ بىز بۈگۈن سۆزلەۋاتقان نومۇس ئىدىيىسىگە باغلىنىدۇ.
ئەيسا كرېستتە ئۆلگەندە ، نۇرغۇن ئىشالر يۈز بەردى.

ئەمما بىر مۇھىم ئىش شۇكى ، ئەيسا ئىنتايىن نومۇس ھېس قىلدى.
ئۇ يالىڭاچ ئىدى.

ئۇ كرېستكە مىخالنغان ۋە ئايرىلمىغان.
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كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسادىن قاراپ كۈلدى.
ئۇالر ئۇنىڭغا تۈكۈردى.

ئۇ تىكەنلىك تاج كىيگەن ئىدى.
ئەمما كىشىلەرنىڭ قىلغىنى نومۇس ئەمەس ئىدى.

ئەڭ ناچار بولغىنى خۇدانومۇس قىلدى.

ئۇنىڭ كرېستتە ئۆلۈشتىن بۇرۇن ئېيتقانلىرى  ئېسىڭىزدىمۇ؟
-46: 27مانا بۇ مەتتا 

\- خۇدايىم خۇدايىم ، نېمىشقا مېنى تاشلىۋەتتىڭ؟

خۇدا ئەيسادىن ئايرىلدى.
خۇدا ئەيسانى نومۇس قىلدۇردى

ئۇ نېمىشقا بۇ نومۇسقا بەرداشلىق بەردى؟
ئەيسا ھەممىگە قادىر.

ئەيسا ئۈچ ئىالھنىڭ ئىككىنچىسى
ئەيسا خۇدا!

ئۇ ھەر ۋاقىت نۇمۇسنى  تاشلىۋېتەلەيتتى!
ئەمما ئۇ بۇ نومۇسقا بەرداشلىق بەردى ، شۇڭا سىز ۋە مەنمۇ نۇمۇس  قىلماسلىقىمىز كېرەك.

بىز نومۇس قىلىشقا اليىق ، ئەيسا ئەمەس.
بىز نومۇس قىلىشقا ئەرزىيمىز ، چۈنكى بىز توختىماي ئۆزىمىز ئېھتىياجلىق نەرسىلەردىن بەكرەك ئېھتىياج بولىمىز.

بىز خۇدانىڭ شان-شەرىپىگە اليىق كىشىلەر ئەمەس.

ئەمما ئەيسا بىز اليىق بولغان نومۇسنى ئالدى.
ئۇ ئالالھنىڭ نەزىرىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشىمىز ئۈچۈن ئۇنى ئالدى.

بۇ پەقەت ئەيسانى گۇناھلىرىڭىزدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۆلدى دېيىشنىڭ يەنە بىر ئۇسۇلى.
گۇناھ نومۇس قىلىدۇ.

ئەيسا شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇ.

بىز بۇنى قانداق قىلىمىز؟
شۇنداق ، ئەڭ مۇھىمى سىز ئۇنىڭ شەرتى بىلەن خۇدانىڭ  كەڭ قورساقلىقىنى قوبۇل قىالاليسىز ، ھەقىقەتەن شۇنداق.

سىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ بىر قىسمى بوالاليسىز ، ئەمما ئۇ يەردە ئىشلىمەيسىز.
سىز سۆھبەتلەشمەيسىز.

سىز خۇداغا: »مەن ھەقىقەتەن ياخشى بولغاچقا، شۇڭا مېنى قوبۇل قىلىسىز« دېيەلمەيسىز

ياق ، سىزمۇ  ئاخىرقى ئىشچىالر چاقىرىلغاندىن كېيىن ئۈزۈمزارلىققا كىرگەنگە ئوخشاش خۇداغاقاراپ  يۈگۈرۈشىڭىز كېرەك.
ئەيساغا كېلىڭالر ، ئۇ نومۇسلىرىڭىزنى ئېلىپ ، سىزنى خۇدا ئالدىدا ھۆرمەتكە ئېرىشتۈرىدۇ.

ئەيسا قىلغان ھەر قانداق ئىشىڭىز سەۋەبىدىن سىزنى قارشى ئالمايدۇ.
چۈنكى ئەيسا كۈچلۈك ، ئاق كۆڭۈل ۋە كەڭ قورساق.
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بىز خۇدانىڭ كەڭ قورساقلىقىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ، نېمەقىلىمىز؟
بۇ نېمە ئۈچۈن بىز ئۈچۈن مۇھىم؟

مەن سىزگە مىننەتدارلىق ، كەمتەرلىك ۋە بېقىنىشتىن ئىبارەت ئۈچ سۆزنى قالدۇرماقچى.

بىز ئاكتىپلىق بىلەن مىننەتدارلىق بىلدۈرىدىغان كىشىلەر بولۇشىمىز كېرەك.
مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش سىزگە كۆپ رەھمەت دېيىشنىڭ  ، ھەقىقىي مەنىسىنى  بىلدۈرىدۇ.

بۇ ئامېرىكىدىكى بىر رادىكال ئىدىيە.
بۇ دۆلەتتىكى نۇرغۇن كىشىلەر ھەقىقىي مىننەتدار ئەمەس.

نۇرغۇن ئامېرىكىلىقالر ئۆزى خالىغان نەرسىلەرگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ.
ئۇالردا ئاشۇ نەرسىلەر بولغاندا ئۇالر ئەقىللىق ياكى كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن دەپ ئوياليدۇ.

بۇنىڭ ئىنگلىزچە سۆزى »ھوقۇق«.
ئامېرىكىلىقالر ئېھتىياجلىق نەرسىلەردىن كۆپ نەرسىلەرگە ئېرىشىشنى ھەقلىق ھېس قىلىدۇ.

ھەمدە ئۇالر اليىق دەپ قارىغان ئىشالرنىڭ ئاخىرى بولمايدۇ.

ئەمما مىننەتدارلىق ئاشۇ قورقۇنچلۇق تۇرمۇش ئۇسۇلىنى بۇزىدۇ.
مىننەتدارلىق بىزگە زور خۇشاللىق ئاتا قىالاليدۇ.

ھەر بىر ياخشى سوۋغاتنىڭ خۇدادىن كەلگەنلىكىنى كۆرۈش كۆزىمىزنى ئاچىدۇ.
گەرچە بىز باشقىالردىن ئازئالساقمۇ  ، ئۇ بىزگە كۆڭۈل بۆلىدۇ.

 ئىش ئۈچۈن خۇداغا ۋە باشقىالرغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈشكە ئىلھامالندۇرىمەن.10مەن سىزنى بۇ ھەپتە ھەر كۈنى كەم دېگەندە 
بۇ ئىشالرنى خۇداغا يۇقىرى ئاۋازدا ئېيتىڭ

ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى بىر-بىرىىڭالرغا  يۇقىرى ئاۋازدا ئېيتىڭالر
كېلەر ھەپتە ماڭا كۆڭلىڭىزدىكى ئىشالرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىڭ.

بىز كەمتەرلىكنى كۈچ دەپ قارايدىغان كىشىلەر بولۇشىمىز كېرەك.
كەمتەرلىك مەغرۇرلۇقنىڭ ئەكسى.

كەمتەرلىك قىلىش ھازىرقى ئامېرىكىدا ئەخمەق ۋە ئاجىز دەپ قارىلىدۇ.
ھەر قانداق بىر تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى كۆرۈڭ ، كىشىلەرنىڭ ئۆزىدىن قانچىلىك ئىپتىخارلىنىدىغانلىقىنى كۆرىسىز.

ئويۇندىن كېيىن ئۇالردىن سورىسىڭىز ، ئۇالر بەلكىم ئۇالرنىڭ قانچىلىك ياخشىلىقىنى سۆزلىشى مۇمكىن!

ئەمما خۇدا بىزگە ئاخىرقىسىنىڭ بىرىنچى بولىدىغانلىقىنى ، بىرىنچىسى ئاخىرقى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
شۇڭالشقا خۇدا بىزگە كەمتەرلىك بىلەن شۇغۇللىنىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىدۇ.

ئۇ بىزنىڭ دۇنيانىڭ يولىدا ئەمەس ، بەلكى ئۇنىڭ يولىدا كۈچلۈك بولۇشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ.

تېرىڭىز قارا ، ياكى قوڭۇر ياكى ئاق بولغاچقا ، باشقىالر سىزنى يامان دەپ پەرەز قىلغاندا ياكى ئۇالردىن ئاز پۇل تاپقانلىقىڭىز
ئۈچۈن. ياكى ئوخشاش تەلەپپۇزدا ئىنگلىزچە سۆزلىمىگەنلىكىڭىز ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر!

بۇ ئىشالر يۈز بەرگەندە ، ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا سىزگە كەمتەرلىك بىلەن كۈچلىنىش پۇرسىتى بېرىدۇ.

كەمتەرلىك ھەقىقەتەن كەم ئۇچرايدىغان كۈچ.
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ھەقىقىي كەمتەر ئادەم ھەرقانداق دوستلۇق ، ئائىلە ياكى كوماندىغا سوۋغا.
بۇ ھەپتە ئائىلىڭىزگە ، خىزمىتىڭىزگە ۋە دوستلىرىڭىزغا كەمتەرلىك بىلەن بەخت تىلەش پۇرسىتى ئىزدەڭ.

دۇنيا سىزنى ئۆچ كۆرۈشكە باھانە كۆرسەتسە ، ئۇالرنى سۆيۈش ئارقىلىق كىشىلەرنى ھەيران قالدۇرۇشقا تىرىشىڭ.

ئاخىرىدا ، ئەڭ مۇھىمى: بىز خۇداغا بېقىنىدىغان كىشىلەر بولۇشىمىز كېرەك.
بۇ ھەپتە ، سىز ۋە مەن مىننەتدارلىقنى مەشىق قىاللمايمىز.

سىز ۋە مەن كەمتەرلىكتە كۈچلۈك بواللمايمىز.
لېكىن ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا قۇدرەتلىك ، ئاق كۆڭۈل ۋە كەڭ قورساق.

ئەگەر بۇالرنى سورىسىڭىز ، ئۇ سىزگە بېرىدۇ.

 دە مۇنداق دېگەن: »ئىنسان بىلەن بۇ مۇمكىن ئەمەس ، لېكىن خۇدا بىلەن ھەممە26: 19بۈگۈنكى ھېكايىنىڭ ئالدىدا ، ئەيسا مەتتا 
ئىش مۇمكىن«.

بۇرادەرلەر ، بۇ ھەپتە مىننەتدارلىق ۋە كەمتەرلىك ئۈچۈن خۇداغا ئىشىنىشىڭىزنى ئۆتۈندۈم.
ئۇ ھەقىقەتەن بالىلىرىغا جاۋاب بېرىدىغان كەڭ قورساق خۇدا.

ھەمدە بۇ بىزنى بۇ ۋەزنىڭ ئاخىرىغا ئېلىپ كېلىدۇ.
بۇ يەردە مۇنداق بىر چوڭ پىكىر بار:

تەڭرى قۇدرەتلىك ، ئاق كۆڭۈل ۋە كەڭ قورساق.
ئەگەر سىز ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ بىر ئەزاسى بولسىڭىز ، ئۇنىڭ كەڭ قورساقلىقىنى ئۇنىڭ شەرتى بىلەن قوبۇل قىلىشىڭىز كېرەك.

بىز مىننەتدار ، كەمتەرلىك ۋە خۇشال ئادەمدەك ياشاش ئۈچۈن تەڭرىنىڭ كۈچىگە تايىنىشىمىز كېرەك.
شۇنداق قىلساق بەختلىك بولىمىز.

دۇئا قىاليلى.

ئى رەببىم ، ھەممىڭالرنىڭ سۆزىڭ ، تەپەككۇر ئۇسۇلىمىز ، ھېسسىياتىمىز ۋە ھەرىكەت ئۇسۇلىمىز ئارقىلىق ئۆزگىرىشىمىزنى
تىلەيمەن.

سىزنىڭ كۈچىڭىزگە تايىنىپ خۇشاللىق ، كەمتەرلىك ۋە مىننەتدارلىق بىلەن تاۋلىنىپ  چىقىشىمىزنى تىلەيمەن.
مەن بۇنى ئەيسا مەسىھنىڭ كۈچلۈك نامىدا دۇئا قىلىمەن.

ئامىن
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