
بىز خۇدانىڭ ئائىلىسى سۈپىتىدە قىلىدىغان ئىشالر
- ازدواج را خدا اختراع کرد -

-كۈنىدىكى خۇتبە7-ئاينىڭ 11-يىلى 2021
47-41: 2ئەلچىلەر 

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بۇ ھەپتە بىز يېمەكلىك ۋە ئائىلە توغرىسىدا ئۈچ ھەپتىلىك يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى باشاليمىز.

-بابىدىن بىر بۆلەك بىلەن باشاليمىز.2بىز ئەلچىلەر 
بۇ ئايەتلەر پېترۇس ئەيسانىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى توغرىسىدا ۋەز سۆزلىگەندىن كېيىنال كەلگەن.

 كىشىگە ئېتىقاد سوۋغىسى بەردى ، ئۇالر ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.3000مۇقەددەس روھ 
بۈگۈن بىز ئۇ يېڭى خىرىستىيانالرنىڭ خۇدانى قانداق سۆيگەنلىكى ۋە چېركاۋ ئائىلىسى سۈپىتىدە بىر-بىرىنى قانداق ياخشى

كۆرىدىغانلىقىغا قارايمىز.
مەن ھازىر مۇقەددەس يازمىلىرىمىزنى ئوقۇماقچى.

خۇدانىڭ سۆزىدە بىزگە نىمە سۆزلەۋاتقانلىقىغا قۇالق سېلىڭ ۋە قەلبىڭىزنى ئېچىڭ.

47-41: 2ئەلچىلەر 
نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىپ، چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى. شۇ كۈنى، ئۈچ مىڭچە كىشى ئېتىقادچىالر41

جامائەتچىلىكىگە قوشۇلدى.
 ئۇالر ئۆزلىرىنى ئەلچىلەرنىڭ تەلىملىرى بويىچە جەم بۇلۇشۇپ، ناننى بۆلۈشۈپ  يېيىشكە ۋە دۇئا قىلىشقا بېغىشلىدى.42
 ئەلچىلەر ئارقىلىق نۇرغۇن مۆجىزە ۋە ئاالمەتلەر كۆرۈلدى.43
 ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسى بىر يەرگە جەم بولۇپ ، ھەممە نەرسىگە ئورتاق بۇلۇشتى.44
 ئۇالر مال-مۈلۈكلىرىنى سېتىپ ، كىرىمنى ئېھتىياجغا قاراپ كۆپچىلىككە بۆلۈپ بەردى.45
 ئۇالر كۈندىن-كۈنگە بىللە ئىبادەتخانىغا قاتنىشىپ ، ئۆيلىرىدىكى نانالرنى سۇندۇرۇپ ، خۇشال-خۇرام ۋە كەڭ قورساقلىق بىلەن46

يېمەكلىكلىرىنى تەڭ بۆلۈشۈپ يىيىشتى.
 خۇدانى مەدھىيىلەپ ، پۈتۈن خەلقنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشتى. پەرۋەردىگار قۇتقۇزۇلۇۋاتقانالرنى كۈندىن-كۈنگە47

كۆپەيتتى.

 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 ، بىزنى چېركاۋ ئائىلىسىگە تەكلىپ قىلغىنىڭىزغا رەھمەت.
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بىز بەختلىك ھەم بىخەتەر ، خاتىرجەملىككە تولدۇق ، چۈنكى بىز سىزنىڭ بالىلىرىڭىز.

مۇقەددەس روھ ، بۈگۈن بىزگە ئەيسادىكى ھاياتىڭىزنى  ئۆگەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.
بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.

ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
چوڭ ئىدىيە: چېركاۋ بىر تەن بولۇپ ، تۆت پائالىيەتكە بېغىشالنغان.

 يىل ئىلگىرى نۇرغۇن دۆلەتلەردىن كەلگەن مېھمانالرغا يەتكۈزگەن خۇتبىسىنى ئوقۇيااليسىز.2000-بابىدا ، پېتېرنىڭ 2ئەلچىلەر 
ئۇالر يېرۇسالېمدا بەش كۈنلۈك دەم ئېلىش كۈنىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن يىغىلغان ئىدى.

 گە قارايدىغان بولسىڭىز ، كىشىلەرنىڭ پېترۇسنىڭ خۇتبىسىگە قانداق جاۋاب قايتۇرغانلىقىنى كۆرەلەيسىز.41: 2ئەگەر ئەلچىلەر 

-ئايەت: »شۇڭا ئۇنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلغانالر چۆمۈلدۈرۈلدى ، ئۇ كۈنى تەخمىنەن ئۈچ مىڭ ئادەم قوشۇلدى«.41
بۇھەقىقەتەن كۆپ  كىشىلەر!

ئوخشىمىغان دۆلەتلەردىن كەلگەن بۇ كىشىلەر ھازىر ئەيساغا بولغان يېڭى ئېتىقاد بىلەن بىرلەشتى.
بۇ ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قانداق ئۆزگەرتىدۇ؟

ئۇالر يېڭى چېركاۋ ئائىلىسى سۈپىتىدە قانداق ئۆز-ئارا تەسىر كۆرسىتىدۇ؟

-ئايەتتە ئۇالرنىڭ تۆت ئىشنى قىلغانلىقىنى كۆرىمىز.42بىز 
-ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن: »ئۇالر ئۆزلىرىنى ئەلچىلەرنىڭ ئوقۇتۇشى ۋە شېرىكچىلىكىگە ، ناننى بۆلۈشۈپ يىيىشكە ۋە دۇئا42

قىلىشقا بېغىشلىدى«.
بىز تۆت پائالىيەتنى بىر مىنۇتتا كۆرۈپ ئۆتىمىز.

بىراق ، ئالدى بىلەن دىققەت قىلىڭكى ، دەسلەپكى خىرىستىيانالر بۇ ئىشالرنى قىلىشقا ئۆزىنى بېغىشلىغان.
ئۇالر بۇ پائالىيەتلەرگە سادىق ئىدى.

بەلكىم بەزىلىرىڭىز چېنىقىشنى باشلىماقچى بولغان بولۇشىڭىز مۇمكىن ، ئەمما قىلىش تەسمۇ؟
مەن بۇ خىل ھېسسىياتنى بىلىمەن.

سىز ھەر كۈنى بىر ھەپتە ئەتراپىدا چېنىقىشىڭىز مۇمكىن.
ئۇنىڭدىن كېيىن ، قىزىقىشىڭىزنى يوقىتىسىز.
سىز باشقا ئىشالر بىلەن ئالدىراش بولىسىز.

ئۇ ھەرگىزمۇ دائىملىق ئادەتكە ئايلىنىپ قالمايدۇ.

ئەمما بەزىلەر چېنىقىشقا ئۆزىنى بېغىشلىغاندا ، ئۇنى كالېندارىغا قويىدۇ.
ئۇالر ئۇنى ۋاقىت جەدۋىلىدە ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ.

ئۇالر چېنىقىش ئادىتىگە سادىق.
ئۇالرنىڭ چېنىقىشقا بولغان ساداقەتمەنلىكىنىڭ نەتىجىسى ساغالم تەن ۋە ئەقىل.

دەسلەپكى خىرىستىيانالر بۇ تۆت ئادەتكە سادىق بولغان.
ئۇالر ئۇالرغا بولغان قىزىقىشىنى يوقاتمىدى.

ئۇالر بىر-بىرىنى كۈچەيتىدىغان ۋە يېقىلغۇ قىلىدىغان تۆت پائالىيەتكە بېغىشالنغان.
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-ئايەتتىكى تۆت پائالىيەتنى كۆرەمسىز؟42
.  خۇدادىن ئۆگىنىڭ.1
.  بىر-بىرىنى سۆيۈش ۋە خىزمەت قىلىش.2
.  بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك بىللە غىزالىنىش ۋە ئورتاقلىشىش.3
.  خۇداغائىبادەت قىلىڭ ۋە دۇئا قىلىڭ.4

بۇ تۆت پائالىيەتنىڭ قانداق باغالنغانلىقىنى كۆرۈشكە ياردەم قىلغۇم بار.

.  ئۇالر خۇدادىن ئۆگەندى.1

لۇقا بۇ يەردە تىلغا ئالغان بىرىنچى ئىش ، كىشىلەر ئەلچىنىڭ تەلىماتلىرىغا بېغىشالنغان.
ئۇالر ئەيسا ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ بىلىمگە ئېرىشمەكچى بولدى.

خۇداغا شۈكرى ، ئەلچىلەر ئۇالرغا ئەيسانىڭ ئېيتقانلىرى ۋە قىلغانلىرى ھەققىدە نۇرغۇن ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بېرەلەيتتى.
چۈنكى ئەلچىلەر ئەيسانى ئۆزى تونۇيتتى.

 دە يازغان.3: 1 يۇھاننا 1ئەلچى يۇھاننا بۇنى 
»بىز ئۆزىمىز كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىمىزنى سىلەرگە جاكاراليمىز ، شۇنداق بولغاندا بىز بىرلىكتە جەم  بوالاليمىز. بىزنىڭ

ھەمراھىمىز ئاتا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە«.
ئەلچىلەرمۇ ئىنجىلدىن تەلىم بېرەلەيتتى.

خۇدا خەلقى ئەيسا مەسىھنىڭ كونا ئەھدىدە خۇدانىڭ بارلىق ۋەدىلىرىنىڭ قانداق ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى چۈشىنىشكەتىرشقان. 
دوستلىرىم ، بۇ پائالىيەت ئالدى بىلەن تىزىلغان ، چۈنكى ئۇ باشقا ئۈچ پائالىيەتنىڭ ئاساسى.

- تۈرلەرنى قىالاليسىز.3-ۋە 2سىز ھەرقانداق ئىنسان تەشكىالتىدا 
ئەمما ئۇالرنىڭ كۈچى بولمايدۇ ، چۈنكى ئۇالر ئىنسانالرنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ئۈستىگە قۇرۇلىدۇ.

بىز ھەمىشە ھەقىقەتنى قايمۇقتۇرىدىغان دۇنيادا ياشاۋاتىمىز.
شۇڭالشقا بىز چوقۇم ئۇنىڭ سۆزىدە خۇدادىن ھەقىقەتنى ئۆگىنىشكە سادىق بولۇشىمىز كېرەك.

بۇ يەردە بىزگە ئۆگىتىدىغان ئەلچىلەر يوق.
-ئايەتتە كۆرگەندەك مۆجىزە ۋە ئاالمەتلەرنى قىلىدىغان ئەلچىلەر يوق.43بىزدە 

ئەمما بىزنىڭ ئىنجىللىرىمىزدا ئەلچىلەرنىڭ گۇۋاھلىقى ۋە تەلىماتلىرى بار.
بىز خۇدانىڭ سۆزىنى ئۆگەنگىنىمىزدە ، ئەيسا ئوغلى ، ئاتىسى خۇدا ۋە مۇقەددەس روھنى بىلەلەيمىز.

خۇدانىڭ سۆزىنى ئۆگىنىش بىزنى تەڭرىنىڭ كىملىكى ۋە كىملىكىمىز ھەققىدە ئورتاق تونۇشقا ئىگە قىلىدۇ.
خۇدا بىلەن بولغان بۇ تىك بىرلىك بىزنىڭ بىر-بىرىمىز بىلەن چوڭقۇر گورىزونتال بىرلىكىمىزنى ھېس قىلىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ.

بۇ كېيىنكى تۈر.

.  ئۇالر بىر-بىرىنى ياخشى كۆرەتتى ۋە خىزمەت قىالتتى.2

-ئايەتتە كۆرگەن ئىككىنچى پائالىيەت »شېرىكلىشىش«.42
ھەمسۆھبەت دېگەن سۆز »باشقىالر بىلەن ئورتاقلىشىش« مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.

بۇ دەسلەپكى خىرىستىيانالر ئۆز-ئارا ھەر خىل ئۇسۇلالر بىلەن ئورتاقالشتى.
-ئايەتلەردە كۆرەلەيسىز.45-44ئۇنى 
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 ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسى بىر يەرگە جەم بولۇپ ، ھەممە نەرسىگە ئورتاق ئىدى.44»
 ئۇالر مال-مۈلۈكلىرىنى سېتىپ ، كىرىمنى ئېھتىياجغا ئاساسەن كۆپچىلىككە بۆلۈپ بەردى «.45

تەڭرىنىڭ سىزگە ناھايىتى سېخىي ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەن ۋاقتىڭىزدا ، ئۇ سىزنى باشقا كىشىلەرگە تېخىمۇ كەڭ قورساق
بۇلۇشقائۈندەيدۇ.

ئاتىمىز خۇدا بىزگە ئۆزىنىڭ بىردىنبىر ئوغلىنى نىجاتكارىمىز قىلدى.
خۇدانىڭ مۇكەممەل ۋە مۇقەددەس قوزىسىنىڭ قېنىال بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىنى تۆلىيەلەيدۇ.

نىجاتلىقىمىز ئىنتايىن قىممەت ئىدى.
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ناھايىتى چوڭ ، شۇڭا ئۇالرنى يۇيۇش ھەققى ناھايىتى يۇقىرى ئىدى.

 خىرىستىيان بۇنى چۈشەنگەن.3000بۇ 
ئۇالر خۇدانىڭ ئۇالرغا قىلغان كەڭ قورساقلىقىدىن مىننەتدار ئىدى.

شۇڭالشقا ئۇالر بىر-بىرىگە تۈپتىن كەڭ قورساق ئىدى.
-ئايەتلەردە ئوقۇدۇق.35-32-بابى ، 4بىز بۇ توغرىلىق ئەلچىلەرنىڭ 

 ھازىر ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ سانى بىر قەلب ۋە روھ ئىدى ، ھېچكىم ئۇنىڭغا تەۋە نەرسىلەرنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ ئۆزىنىڭ32»
ئىكەنلىكىنى ئېيتمىدى ، ئەمما ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە ئورتاقلىق بار.

 ئەلچىلەر رەببىمىز ئەيسانىڭ قايتا تىرىلگەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەردى.33
 ئۇالرنىڭ ئارىسىدا موھتاج ئادەم يوق ئىدى ، چۈنكى يەر ياكى ئۆي ئىگىلىرى بولغانالر ئۇنى سېتىپ ، سېتىلغان پۇلنى ئېلىپ34

كېلىپ ، ئەلچىلەرنىڭ ئايىغىغا قويدى. . ”

بىر ئاۋاز جەمئىيىتى چېركاۋ ئائىلىسى بولۇپ ، دەسلەپكى خىرىستىيانالرغا ئوخشاش ئۆز-ئارا ياردەم قىلىشنى خااليدۇ.
 دە مۇنداق دېيىلگەن: بىر-بىرىنى كەڭ قورساقلىق بىلەن ياخشى كۆرىدىغان ۋە خىزمەت قىلغان ئېتىقادچىالر32: 4ئەلچىلەر 

دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى
ئۇالر بايلىقلىرىنى مەسىھ ئىچىدىكى  قېرىنداشلىرى بىلەن ئورتاقالشتى.

ئۇالردا ئەيسا بىلەن بىرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇالردا يۈرەك ، روھ ۋە مال-مۈلۈك بىرلىكى بار ئىدى.
ئەمدى بىز دەسلەپكى چېركاۋنىڭ ئۈچىنچى پائالىيىتىگە قاراپ باقايلى.

.  ئۇالر بىللە غىزاالندى ، بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك ئورتاقالشتى.3

 دە مۇنداق دېيىلگەن: »كۈندىن-كۈنگە بىللە بۇتخانىغا قاتنىشىپ ، ئۆيلىرىدىكى نانالرنى سۇندۇرۇپ ، خۇشال-خۇرام46: 2ئەلچىلەر 
ۋە كەڭ قورساقلىق بىلەن يېمەكلىكلىرىنى قوبۇل قىلدى«.

دەسلەپكى خىرىستىيانالر دائىم جەم بولغان.
ئۇالر ئۇنى »كۈندىن كۈنگە« قىلدى.

ئەيساغا ئەگىشىش بىز يالغۇز قىاللمايدىغان ئىش.
بەزىدە يالغۇز دۇئا قىلىش ياخشى.

ئىنجىللىرىمىزنى ئۆزىمىز ئوقۇش ساغالم.
ئەمما بىز ھەممە ئىشنى يالغۇز قىاللمايمىز ياكى ساغالم بولمايمىز.
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باشقا كىشىلەرگە ئازار بەرگەن تەقدىردىمۇ مەن ئېرىشمەكچى بولغان نەرسىگە ئېرىشىش ئۈچۈن بولسابۇ بىر گۇناھ يەنى
شەخسىيەتچىلىك.

گۇناھ بىزنى ئايرىۋېتىدۇ ۋە بىزنى باشقا كىشىلەردىن يىراقالشتۇرىدۇ.
ئەيسا بىزنى قۇتقۇزۇۋالغاندىن كېيىن ، بىز شەخسىيەتچى گۇناھ-مەسىيەتلىرىمىزنى تاشالپ كېتىشكە باشاليمىز.

بىزيەنە  يېتىم ئائىلىگە روھىي يېتىم بولۇشتىن قۇتۇلدۇق.
قېرىنداش بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز بىر-بىرىمىزنى رىغبەتلەندۈرۈشىمىز ، تۈزىتىشىمىز ۋە مۇالزىمەت قىلىشىمىز كېرەك.

شۇڭالشقا دەسلەپكى خىرىستىيانالر كۈندىن-كۈنگە بىللە بۇتخانىغا باردى.
چېركاۋغا كېلىش بىز ھۇزۇرلىنىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن ، شۇنداقال ئۇنىڭغا ئېھتىياجلىق بولغانلىقىمىز ئۈچۈن قىلىدىغان ئىش.

—25: 10ئىبرانىيالر 
»باشقا ئېتىقادچىالر بىلەن كۆرۈشۈشنى توختاتماڭ ، بۇ بەزى كىشىلەر قىلىشقا ئادەتلەنگەن. ئەكسىچە ، بىر-بىرىڭىزنى

رىغبەتلەندۈرۈڭ ، بولۇپمۇ كۈننىڭ يېقىنالپ قالغانلىقىنى كۆرگەندەك«.

-ئايەتتە يەنە دەسلەپكى خىرىستىيانالرنىڭ ئۆيلىرىدە نان يېيىش ئۈچۈن ئۇچراشقانلىقى ئېيتىلغان.46
-ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان.42ناننى بۆلۈش  

بۇ بەلكىم ئورتاقلىشىشنىڭ مۇقەددەسلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
ئۇ يەنە ھەر ھەپتە بۇ يەردىكىگە ئوخشاش چېركاۋ ئائىلە تاماقلىرىنى كۆرسىتىدۇ.

مەن بۇ تام تەسۋىرنى كۆرسەتمەكچى ، شۇنداق بولغاندا بىر ئائىلە كىشىلىرى چېركاۋىدىكى ئائىلە تاماقلىرىمىزنىڭ مۇھىملىقىنى
كۆرەلەيسىز.

 كىچە ،ھەرخىل  تىل بىلەن ئايرىلغان كىچىك گۇرۇپپىالرغا توپلىنىمىز.5 تىن 4چۈشتىن كېيىن سائەت 
ھەر بىر گۇرۇپپا خۇدانىڭ سۆزىنى ئۆز تىلىدا ئوقۇيدۇ ۋە بىر-بىرىگە دۇئا قىلىدۇ.

 گىچە ھەممىمىز خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلىمىز.15: 7 دىن 6كەچ سائەت 
بىز ئوخشاش بىر جايدا ، ئەمما بىزنىڭ دىققىتىمىز بىر

بىز بىر-بىرىمىزگە ئەمەس ، بەلكى خۇداغا ئەھمىيەت بېرىمىز.
 گىچە.6 دىن 5يەكشەنبە كۈنى بىللە باشقاجەم بۇلۇش بولسا كەچ سائەت 

بۇ يەردە بىز گورىزونتال مەھەەلل قۇرىمىز.
بىز ئوخشىمىغان دۆلەت ۋە مەدەنىيەتتىكى كىشىلەر بىلەن دوستلۇق ئورنىتىمىز.

يېمەكلىكنىڭ كىشىلەرنى بىر يەرگە توپالش ئىقتىدارى كۈچلۈك.
 يېڭى خىرىستىيان يېرۇسالېمغا زىيارەتكە كەلگەن نۇرغۇن دۆلەتلەردىن كەلگەن كىشىلەرنى ئۆز3000ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، 

ئىچىگە ئالىدۇ.
ئۇالر خۇدا بىلەن ۋە ئۆز-ئارا مەھەللىدەقورساق تويغۇزۇش  ئۈچۈن نان يېيىشكە يىغىلدى.

يېمەكلىكنىڭ بۇ خىل كۈچى بار.
كېلەر ھەپتە رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا كەلگىنىمىزدە ، مۇقەددەس روھ ئاشۇ تاماق ئارقىلىق ئەيسا بىلەن بولغان رىشتىمىزنى

كۈچەيتىدۇ.
ھەر ھەپتە كەچلىك تاماققا يىغىلغاندا ، چېركاۋ ئائىلىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۆز-ئارا رىشتىمىزنى ئورنىتىمىز ۋە كۈچەيتىمىز.

بىزمۇ دەسلەپكى خىرىستىيانالرغا ئوخشاش ئۆيلىرىمىزگە يىغىلىمىز.
بەزى خانىم-قىزالر تۈنۈگۈن مىنىڭ ئۆيىدە دۇئا-تىالۋەت قىلىشتى.

كىشىلەرنى ئۆيىڭىزگە تەكلىپ قىلىش پۇرسىتى ئۈچۈن دۇئا قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.
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يېمەك-ئىچمەك ۋە مېھماندارچىلىق ئەيسانى تونۇمايدىغان كىشىلەر بىلەن دوستلۇق ئورنىتىشتىكى كۈچلۈك قورال.
تەڭرىدىن يۇرتىڭىزدىكى كىشىلەر بىلەن قەلب تىلىڭىزنى ئورتاقلىشىشىنى تىلەپ دۇئا قىالمسىز؟

ئۇ كىشىلەرنى ئۆيىڭىزگە تەكلىپ قىلىپ ، دوستلۇق ئورنىتىشنى ئويالمسىز؟
ئاندىن ، ۋاقتى كەلگەندە ئۇالرنى بۇ يەرگە تەكلىپ قىلىپ ھەممىمىز بىلەن بىللە غىزالىنىشقا تەكلىپ قىلىڭ.

يەكشەنبە كۈنى كەچتە ئۇالر ھەممىمىز بىلەن جەم بولغاندا ، ئۇالر خىرىستىيانالرنىڭ ھەمراھىنىڭ تەمىنى تېتىيدۇ.
ھەمدە ئۇالرغا ئەيسانىڭ ھەر مىللەتتىن كىشىلەرنى بىر چېركاۋ ئائىلىسىگە بىرلەشتۈرەلەيدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش

پۇرسىتىگە ئېرىشىمىز.
-ئايەتتە تەسۋىرلەنگەن تۆتىنچى پائالىيەتكە قاراپ باقايلى.42ئەمدى 

.  ئۇالر خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلدى.4

دۇئا خۇدا بىلەن بولغان  تىك ئاالقە.
خىرىستىيان دىنىغا چوقۇنۇش دىئالوگ.

بىلەمسىز؟
دىئالوگ ئىككى تەرىپى بار سۆھبەت.

ئىككى تەرەپ سۆزلەيدۇ ، ئىككى تەرەپ ئاڭاليدۇ.

ھەر ھەپتە »بىر ئاۋاز جەمئىيىتى« دە ، بىزنىڭ دۇئا-تىالۋەت پائالىيىتىمىز سۆھبەت.
بىز خۇدانىڭ سۆزى ئارقىلىق بىزگە سۆزلىگەنلىكىنى ئاڭاليمىز.

بىز ئۇنى مەدھىيەلەيدىغان ناخشىالرنى ئېيتقىنىمىزدا خۇداغا قايتا سۆزلەيمىز.
خۇدا بىزگە چۆمۈلدۈرۈش ۋە ئورتاقلىشىشنىڭ مۇقەددەس جايلىرىدا سۆزلەيدۇ.

بىز ئوندىن بىرئۈلۈش  ۋە سوۋغاتلىرىمىزنى ئېلىپ كەلگىنىمىزدە خۇداغا پۇلىمىز بىلەن ئىشىنىدىغانلىقىمىزنى ئېيتىمىز.
پوپ خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىگە بەخت تىلىگەنلىكىنى جاكارلىغاندا ، مۇالزىمەت ئاخىرالشقاندا خۇدا بىزگە سۆزلەيدۇ.

ھەمدە ئىقرارلىرىمىز ۋە دۇئالىرىمىز بىلەن پۈتكۈل خىزمەت جەريانىدا خۇدا بىلەن سۆزلىشىمىز.

بۇ پۈتكۈل دۇئا-تىالۋەت پائالىيىتىگە قاتنىشىشنىڭ ياخشى بولۇشىدىكى بىر سەۋەب.
بەزى مەدەنىيەتلىرىمىزنىڭ ۋاقىت بىلەن تېخىمۇ جانلىق كىتىپ باردىغانلىقىغائشىنىمەن.

بولدى.
شۇنى كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەنكى ، ئىبادەت بىر سۆھبەت بولغاچقا ، ئەگەر كېچىكىپ دۇئا-تىالۋەت قىلسىڭىز ، سۆھبەتنىڭ بىر

قىسمىنى قولدىن بېرىپ قويىسىز.
ياكى دۇئا جەريانىدا تېلېفونىڭىز دىققىتىڭىزنى  تارتىدۇ.

بىز دىئالوگنىڭ ئىبادەتتە يۈز بېرىدىغان بارلىق قىسىملىرىغا بېغىشالنغان ئائىلە بولۇشنى خااليمىز.
بىز دۇئا قىلىدىغان چېركاۋ بولغۇمىز بار.

دۇئا قىلىدىغان چېركاۋ بارلىق ئېھتىياجلىرىمىز ئۈچۈن خۇداغا ئىشىنىشتە ئىتتىپاقالشقان.
دۇئا-تىالۋەت قىلىدىغان چېركاۋ بىز ۋە دۇئا-تىالۋەت قىلغاندا بىر-بىرىمىز بىلەن ئىتتىپاقلىشىدۇ.

بۇ يەردە يەنە بىر چوڭ ئىدىيە: چېركاۋ بىر تەن بولۇپ ، تۆت پائالىيەتكە بېغىشالنغان.
.  خۇدادىن ئۆگىنىڭ.1
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.  بىر-بىرىنى سۆيۈش ۋە خىزمەت قىلىش.2
.  بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك بىللە غىزالىنىش ۋە ئورتاقلىشىش.3
.  خۇداغا ئىبادەت قىلىڭ ۋە دۇئا قىلىڭ.4

ئەگەر بۇ تۆت پائالىيەتنى ئويلىسىڭىز ، ئۇالر ھەر تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ.
خىرىستىيان جامائىتى تىك ھەم توغرىسىغا.

ھەر ئىككىلسى بۇلىشىڭىز كېرەك.
ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى گورىزونتال مۇناسىۋەتنىڭ كۈچى ھەر بىرىمىزنىڭ خۇدا بىلەن بولغان تىك مۇناسىۋىتىىمىز  بولمىسا

يوقىلىدۇ.
خۇدا چېركاۋ ئائىلىسىدە ئاشۇ تۆت پائالىيەتكە بېغىشالنغان كۈچلۈك ئىشالرنى قىالاليدۇ.

بىز مۇشۇنداق ياشىغان ۋاقتىمىزدا ، كىشىلەر دىققەت قىلىدۇ.
ئۇ يەردىكى دۇنيا ئۆچمەنلىك ۋە بۆلۈنۈشكە ناھايىتى پىششىق.

ئەمما بىزنىڭ بۇ چېركاۋدا ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ۋە مىللەتتىكى كىشىلەرنىڭ بىر ئائىلىدە جەم  بوالاليدىغانلىقىنى دۇنياغا نامايان
قىلىش پۇرسىتىمىز بار.

بىز ئەيسا بىلەن بىرلىشىپ ، بۇ تۆت ئىشنى بىرلىكتە قىلساق ، كىشىلەر دىققەت قىلىدۇ.
ئۇالر ئارىمىزدا بۇنى پەقەت خۇداال قىالاليدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ.

ئاندىن خۇدا باشقىالرنى چېركاۋ ئائىلىسىگە ئېلىپ كىرىدۇ.
بۇنى ئاخىرقى ئايەتتە كۆرىمىز:

-ئايەت: »خۇدانى مەدھىيىلەش ۋە بارلىق كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىش. پەرۋەردىگار قۇتقۇزۇلىدىغانالرنى كۈندىن-كۈنگە47
كۆپەيتتى«.

 كىشى بار ئىدى.3000پېترۇسنىڭ خۇتبىسىنى ئاڭلىغان ۋە مەسىھكە ئىشەنگەن 
بۇ ۋەقەدىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيال خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقىلىشقا باشلىدى.

خۇش خەۋەر قانداق تارقىلىدۇ؟
كىشىلەر خۇش خەۋەرنى ئاڭالپ ، ياخشى مېۋىلەرنى كۆرگەندە.

ئەيسا بىزگە باشقىالر بىلەن ئورتاقلىشىش ئۈچۈن ئۈمىد ۋە نىجاتلىق ئۇچۇرى بەردى.
بىزدە توقۇنۇش ۋە بۇزۇلۇش بىلەن تولغان بۇزۇلغان دۇنيادىكى كىشىلەرگە ئەيسانىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى ، ئۇالردا مەڭگۈلۈك ھايات

تاپااليدىغانلىقىنى ئېيتىش ئىمتىيازىمىز بار.

بىز يەنە ئىنجىلنىڭ بۇ بۆلەكتە كۆرگەنلىرىمىزنىڭ ھەممىسىنى قىلىشقا كۈچىنىڭ بارلىقىنى دۇنياغا كۆرسىتىمىز.
مۇشۇنداق ياشايدىغان خىرىستىيانالر جەمئىيىتى ئىنتايىن جەلپكار.

دەسلەپكى چېركاۋ بارلىق كىشىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى.
كىشىلەر خىرىستىيانالر ئارىسىدا كۆرگەن مۇھەببەت ۋە ھەمسۆھبەتكە جەلپ قىلىندى.

-ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن: رەببىمىز ھەر كۈنى چېركاۋ ئائىلىسىگە تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى قوشتى.47

دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى ، ئۇالرنىڭ سانىغا رەببىمىز قوشۇلدى.
بىز ئەيسا مەسىھتىكى قېرىنداشلىرىمىزنى تاللىمايمىز.
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ئەگەر سىز مەسىھ بىلەن شېرىك بولسىڭىز ، ئۇنداقتا چوقۇم رەببىمىزنىڭ بىزنىڭ سانىمىزغا قوشقان كىشىلەر بىلەن ئاالقە قىلىشىڭىز
كېرەك.

چېركاۋىمىزدا توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ.
بىز بەزىدە ئىشالرنى باشقىچە كۆرىمىز.

بىز ئوخشىمىغان دۆلەت ۋە مەدەنىيەتتىن كەلگەن.
بىز بىر-بىرىمىزنى خاتا چۈشىنىمىز ۋە ئازاباليمىز.

ئەمما قېرىنداشلىرىمىزنى تاللىغان رەببىمىز.
ئۇ بىزنى بىر قىلدى ، شۇڭا بىز چوقۇم بىردەك ياشىشىمىز كېرەك.

بىز بىر بولۇپ ياشىغان ۋاقتىمىزدا ، ئۇ بىزگە زور خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدۇ ۋە خۇداغا ئۇلۇغ شان-شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇ.
مەن بۇنىڭدىن ھاياجانالندىم.

شۇنداقمۇ؟
ئاتىمىز خۇدا بۇ ئىشالرنى چېركاۋ ئائىلىمىزدە رېئاللىققا ئايالندۇرسۇن دەپ بىرلىكتە دۇئا قىاليلى.

ئاتا ، ئوغلىڭىز ئەيسانى ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت ، شۇڭا بىز سىز بىلەن تىك مۇناسىۋەتتە يارىشااليمىز.
ھازىر بىز سىزنىڭ بالىلىرىڭىز بولغاچقا ، بىز ئاكا-ئۇكاۋە ئاچا-سىڭىللىرىمىزغا  بەخت تىلەيمىز.

بىزنىڭ چوڭ ، كۆپ خىل ، دۇنياۋى ئائىلىمىز بار.
بىزنى بىر-بىرىمىزنى ياخشى سۆيۈشىمىزگە ياردەم قىلىڭ.

سىزگە بىر-بىرىمىزگەكەڭ قورساق بولۇشىمىزغا ياردەم قىلىڭ.
بىزنىڭ ۋاقتىمىز ، پۇلىمىز ۋە پۈتكۈل ھاياتىمىز بىلەن سىزگە ئىشىنىشىمىزگە ياردەم قىلىڭ.

بىز بۇنى ئەيسانىڭ نامى بىلەن سورايمىز.
ئامىن

كېلەر ھەپتە بىز يېمەكلىك ۋە ئائىلە ھەققىدە داۋاملىق ئويلىنىپ ، خۇدانىڭ سۆزىدە ئورتاقلىشىشنى ئۆگىنىمىز.
بىز يەنە كېلەر ھەپتە چېركاۋ ئائىلىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئورتاقلىشىشنى تەبرىكلەيمىز.

بۇ يەردە بىز بىلەن بىللە بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن!
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