
رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى

-كۈنىدىكى خۇتبە14-ئاينىڭ 11-يىلى 2021
20–7: 22لۇقا 

پوپ كىرىس سىكىس

خىتاب تونۇشتۇرۇش
نويابىردا ئامېرىكىدا مىننەتدارلىق بايرىمى دەپ ئاتىلىدىغان بايرامنى تەبرىكلەيمىز.

خۇدانىڭ بىزگە  قىلغان نېمەتلىرىگە رەھمەت ئېيتىش زىياپىتى ۋە تەبرىكلەش پائالىيىتى.
بۇ بىر ئائىلە كىشىلىرى ۋە دوستلىرى بىلەن  تاماق ۋاقتىدا بىرلىشىدىغان  ۋاقىت.

شۇڭالشقا نويابىردا بىز يېمەكلىك ۋە ئائىلە توغرىسىدا ئۈچ ھەپتىلىك ۋەز-نەسىھەت قىلىمىز.
-بابىغا قاراپ ، ئەيسانىڭ كرېستكە مىخلىنىشتىن ئىلگىرى شاگىرتلىرى بىلەن بىللە يېگەن ئەڭ ئاخىرقى كەچلىك22بۈگۈن بىز لۇقانىڭ 

تامىقى ھەققىدە ئوقۇيمىز.
ئەيسا ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن بىللە يېگەن ئەڭ ئاخىرقى كەچلىك تاماقمۇ تۇنجى رەببىنىڭ كەچلىك زىياپىتى ئىدى.

بىز بۈگۈن خۇتبىدىن كېيىن رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتىنى تەبرىكلەيمىز.

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

20-7: 22لۇقا 
پېتىر نان ھېيتىنىڭ قوي قۇربانلىق قىلدىغان كۈنى يىتىپ كەلگەن ئىدى.ئۆتۈپ كىتىش ھېيتى دەپ  ئاتالغان بۇ كۈنى،يەھۇدىالر7

ئۆيلىرىدە قوي سويۇپ،پېتىر نان بىلەن يەيتىتى.
شۇڭا  ھەزرىتى ئەيسا پېترۇس بىلەن يوھانناغا:-بىرگە غىزالىنىشىمىز ئۈچۈن،سىلەر بېرىپ ئۆتۈپ كىتىش ھېتىنىڭ تامىقىنى8

تەييارالڭالر،-دەپ ئۇالرنى ئەۋەتتى.
قەيەردە تەييارلىشىمىزنى خااليسىز دەپ سورىدى،-ئۇالر.9

 ھەزرىتى ئەيسامۇنداق دىدى: - يېرۇسالىمغا كىرسەڭالر،ئۇ يەردە كوزىدا سۇ تۇشۇۋاتقان بىرئەر كىشىنى ئۇچىرىتىسىلەر،10
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۇنىڭ كەينىدىن مېڭىپ ئۇ كىرگەن ئۆيگە كىرىڭالر.

ۋە ئۆي ئىگىسىگە  »ئۇستازىمىز:» شاگىرتلىرىم بىلەن بىللەئۆتۈپ كىتىش ھېتىنىڭ تامىقىنى يەيدىغان مېھمانلىق ئۆي قەيەدە ئىكەن11
دەپ سوراۋاتىدۇ «دەڭالر

ئ سىلەرنى ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى جابدۇپ قۇيۇلغان بىرئېغىز چوڭ ئۆيگە باشالپ چىقىدۇ.مانا شۇ ئۆيدە ئۆتۈپ كىتىش ھېيتىنىڭ12
تامىقىنى تەييارالڭالر.

 پېتىرۇس بىلەن يوھاننابارسا،ھەممە ئشالر ھەزىرتى ئەيسانىڭ ئېيتقىنىدەك بۇلۇپ چىقتى.ئۇالر ئۆتۈپ كىتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى13
تەييارالشقا كىرىشتى.
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 تاماق ۋاقتىدا،ھەزىرتى ئەيسا ئەلچىلىرى بىلەن بىللە كىلىپ،داستىخانىدا ئولتۇردى.14
ئاندىن ئۇ ئەلچىلىرىگە مۇنداق دىدى:- مەن   ئازاب چىكىشتىن ئلگىرى ئۆتۈپ كىتىش ھېيتىنىڭ بۇ تامىقىدا سىلەر بىلەن بىللە بىر15

داستىخانىدا بۇلۇشقا ئىنتىزار بۇلۇپ كەلگەنىىدىم. 
 چۈنكى،بئ ھېيتنىڭ ھەقىقى مەنىسى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ئەمەلگە ئاشمىغۇچە مەن بۇنداق ھېيتلىق تاماقنى قايتا يىمەيمەن.16
ئاندىن،ھەزىرتى ئەيسا بىر جامنى قۇلىغا ئېلىپ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى ۋە شاگىرتلىرىغا:-بۇنىڭدىن ئىچىڭالر.17
 بىلىپ قويۇڭالركى ، بۇنىڭدىن كېيىن مەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقى نامايان بولمىغۇچە ھەرگىز بۇنداق شارابنى ئىچمەيمەن «دىدى.18
 ئۇ ناننى ئېلىپ ، مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ ، ئۇنى سۇندۇرۇپ ، ئۇالرغا بەردى ۋە: »بۇ مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن پىدا بۇلىدىغان19

تىنىمدۇر،مىنى ئەسلەپ تۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭدىن يەڭالر ،-دىدى.
تاماقتىن كىيىن ئۇ يەنە جامنى قۇلىغا ئېلىپ تۇرۇپ مۇنداق دىدى:- »بۇ جامدىكى شاراب مىنىڭ تۆكۈلدىغان قېنىم بىلەن20

تۈزۈلدىغان خۇدانىڭ يېڭى ئەھدىسىنىڭ بەلگىسىدۇر.

 نى ئوقۇدۇق:40:8بىز بىرلىكتە يەشايا 
»ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ ، گۈەللر سۇساليدۇ ، ئەمما تەڭرىمىزنىڭ سۆزى مەڭگۈ قالىدۇ«.

مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ.
ئەرشتىكى ئاتا ، خۇدانىڭ قوزىسى ئەيسانى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈشكە ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.

ئەيسا ئارقىلىق بىز سىز بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتااليمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنى پاكىزە يۇيدى.
مۇقەددەس روھ ، قەلبىمىز سىز ئۈچۈن ئاچ.

بۈگۈن ئالدىمىزدىكى خۇدانىڭ سۆزىنى چۈشىنىش ئۈچۈن زېھنىمىزنى ۋە قەلبىمىزنى ئېچىڭ.
بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز.

ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
 رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى ئارقىسىدا  مىننەتدارلىق،ئالدىدا بولسا ئۈمىد بار.چوڭ ئىدىيە:

ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى ھەققىدە سۆزلەيلى.
-ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغانلىقىنى كۆرىمىز.8- ۋە 7بىز ئۇنىڭ 

 »ئاندىن ، پاسخا بايرىمى قوزىسىنى قۇربانلىق قىلىشقا تېگىشلىك پېتىر نان كۈنى كەلدى.7
 ھەزرىتى ئەيسا پېترۇس بىلەن يوھاننانى ئەۋەتىپ - بېرىپ ، ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى تەييارالڭالر ، بىز ئۇنى بىللە يەيمىز ، -8

دېدى.

پاسخا بايرىمى يەھۇدىيالر ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بايرام ۋە تەبرىكلەش پائالىيىتى ئىدى.
ئۆلۈم پەرىشتىسى مىسىردىكى خۇدا خەلقىدىن ئۆتۈپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ، ئۇ پاسخا بايرىمى دەپ ئاتىلىدۇ.

 دىن ئوقۇش جەريانىدا ئاڭلىدۇق.12بىز بۇ ئايەتلەرنى  مىسىردىن چىقىش 
ئۆلۈم پەرىشتىسى ھۆكۈم سۈپىتىدە مىسىردا تۇنجى تۇغۇلغان ئەرلەرنى ئۆلتۈردى.

بۇ فىرئەۋننىڭ يەھۇدىي خەلقىنى قۇل قىلغانلىقى ئۈچۈن جازاسى ئىدى.
ئەمما مىسىردا تۇنجى تۇغۇلغان بىر قىسىم ئەرلەر شۇ كۈنى كەچتە ھايات قالدى.

پەرىشتە بەزى ئۆيلەردىن ئۆتۈپ كەتتى.
ئۆلۈم پەرىشتىسى قايسى ئۆيلەردىن ئۆتۈشنى قانداق بىلدى؟
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ئۇ بىر قوزىنىڭ قېنىنى كۆردى.
بۇ تەڭرىنىڭ ئۇ ئۆيدىكى كىشىلەرنى قوغدىشىنىڭ بەلگىسى ئىدى.

 دە ئېيتقانلىرىنى ئاڭالڭ13-12: 12خۇدانىڭ چىقىش 
 »ئۇ كۈنى كەچتە مەن مىسىر زېمىنىدىن ئۆتۈپ ، مىسىر زېمىنىدىكى ھەر بىر تۇنجى ئوغۇل ۋە تۇنجى ئەركەك ھايۋانالرنى12

ئۆلتۈرىمەن. مەن مىسىرنىڭ بارلىق ئىالھلىرىغا ھۆكۈم قىلىمەن ، چۈنكى مەن پەرۋەردىگار!
 ئەمما ئىشىك ئالدىڭىزدىكى قان بەلگە بولۇپ ، سىز تۇرۇۋاتقان ئۆيلەرگە بەلگە بېرىدۇ. قاننى  كۆرسەم ، سېنىڭ ئۈستۈڭدىن13

ئەگىپ  ئۆتىمەن. مىسىر زېمىنىغا زەربە بەرگەندە ، بۇ ئۆلۈم ۋاباسى سىزگە تەگمەيدۇ «

قوزىنىڭ قېنى كىشىلەرنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرىدىغان بەلگە بىلەن تەمىنلىدى.
قوزىمۇ تاماق بىلەن تەمىنلىدى.

.8-7: 12چىقىش 
 »ئۇالر بىر قىسىم قاننى ئېلىپ ، ھايۋان بوغۇزالپ  يىگەن  ئۆيلەرنىڭ ئىشىك ئالدى ۋە ئۈستى تەرىپىگە سۈركىشى  كېرەك.7
 شۇ كۈنى كەچتە ئۇالر چوقۇم گۆشنى ئوتتا قورۇپ ،  ساالت ۋە ئېچىتقۇسىز ياسالغان نان  بىلەن بىللە يېيىشى كېرەك «.8

خۇدا كىشىلەرگە شۇ كۈنى كەچتە پەرىشتە ئۆتۈپ كەتكەندە گۆشنى يېيىشنى ئېيتتى.
خۇدا ئۇالرغا كەلگۈسىدە ھەر يىلى بىر قوزىنى ئۆلتۈرۈش ۋە يېيىشنى ئېيتتى.

بۇ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى تەبرىكلەش ۋە ئەسلەش ئۈچۈن ئىدى.
 دە كۆرىمىز.14: 12بىز بۇنى مىسىردىن  چىقىش 

 ”بۇ ئەستە ساقلىنىدىغان بىر كۈن. ھەر يىلى ئەۋالدتىن ئەۋالدقا ، ئۇنى چوقۇم رەببىمىز ئۈچۈن ئاالھىدە بايرام سۈپىتىدە14
تەبرىكلىشىڭىز كېرەك. بۇ ھەر ۋاقىت بىر قانۇن”.

ئەيسا خۇدانىڭ قانۇنىغا تولۇق سادىق ئىدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئەيسا مەسىھنىڭ تەۋرات قانۇنى بويىچە شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى تەبرىكلىدى.

ئۇالر بىر ئۆيدە جەم بولدى ، ئۇالر ئۈستەلنىڭ ئەتراپىغا يىغىلىپ تاماق يېدى ۋە خۇدانىڭ نېمەتلىرىنى تەبرىكلىدى.

نېمىشقا بىزدە يېمەكلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەبرىكلەش پائالىيەتلىرى بولىدۇ؟
كاللىمىزدا خۇدانىڭ نېمەتلىرىنى ئاددىيال ئەستە تۇتۇش يېتەرلىكمۇ؟

مەن ئۇنداق ئويلىمايمەن.
سىز ئاالھىدە يېمەكلىكنى تېتىپ باققىنىڭىزدا، ئاپىڭىزنى ئېسڭىزگە ئاالمسىز؟

ياكى بىر نەرسىنى پۇرىغان ۋاقتىڭىزدا ئۆتمۈشتىكى ئاالھىدە ئورۇن ياكى ۋەقەنى ئېسىڭىزگە ئاالمسىز؟
خۇدا بىزگە كۆز ، قۇالق ، بۇرۇن ، قول ۋە ئېغىز بەردى.

خۇدا بىزنىڭ نېمەتلىرىدىن ھۇزۇرلىنىشىمىزنى ۋە ئەستە ساقلىشىمىزنى خااليدۇ.
شۇڭالشقا ئۇ بىزگە بىز كۆرەلەيدىغان ، پۇرايدىغان ۋە تېتىيااليدىغان بەلگىلەر ۋە بەلگىلەرنى بەردى.

خۇدا خەلقى پاسخادا گۆشنى نان ۋە شاراب بىلەن يېگەندە ، ئۇالر پۇراپ ، تېتىپ ، خۇدانىڭ نۇرغۇن نېمەتلىرىدىن بەھرىمەن
بوالاليدۇ.

پاسخا بايرىمى يەھۇدىيالرنىڭ خۇدانىڭ ھاياتىدىكى خىزمىتىنى تەبرىكلەش ۋە ئەسلەش ئۈچۈن بايراملىق تاماق ئىدى.
رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى خىرىستىيانالرنىڭ خۇدانىڭ ھاياتىمىزدىكى خىزمىتىنى تەبرىكلەش ۋە ئەسلەش ئۈچۈندۇر.
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دىققىتىمىزنى ھازىر ئورتاقلىشىشقا قارايلى.
بىزمۇ بۇ قۇربانلىقنى رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى دەپ ئاتايمىز ، چۈنكى بۇ تاماقنى بىزگە رەببىمىز ئەيسا بېرىدۇ.

 دە ماڭا قايتا قاراڭ.20- 19: 22لۇقا 
 ھەزرىتى ئەيسا ناننى ئېلىپ ، خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ ، ئۇنى سۇندۇرۇپ ، ئۇالرغا بەردى: - بۇ مېنىڭ تېنىم ، ئۇ سىلەرگە19

بېرىلگەن.
 شۇنىڭ بىلەن ، ئۇالر: »سىلەرگە تۆكۈلگەن بۇ ئىستاكان قېنىمدىكى يېڭى ئەھدە« دېدى.20

ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى قوزا ، نان ۋە بىر ئىستاكان ھاراقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
 دە تىلغا ئېلىنمىغان.22لېكىن ، بۇ قوزىالر لۇقا 

چۈنكى ئەيسا خۇدانىڭ قوزىسى.
ئەيسا ئۆز خەلقىنى ئۆلۈم پەرىشتىسىدىن قوغداش ئۈچۈن قۇربان قىلىنغان  قوزا.

-ئايەتتە ئەيسا: »مېنى ئەسلەش ئۈچۈن شۇنداق قىل« دېدى.19
ئەيسا ئۇالرنىڭ نېمىلەرنى ئەستە ساقلىشىنى ئۈمىد قىلدى؟

ئۇ كرېستكە مىخالنغاندەك ، ئەيسا مەسىھنىڭ قېنى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن تۆكۈلدى.
ئەيسا بىز ئۈچۈن قېنىنى تۆككەندە ، ئۇ يېڭى ئەھدە تۈزدى.

ئەھدە خۇدا بىلەن ئۇنىڭ خەلقى ئوتتۇرىسىدىكى ۋەدىدۇر.

يېڭى ئەھدە خۇدا تەرىپىدىن بىزنى گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ھەرگىز جازالىماسلىققا ۋەدە قىلىنغان.
خۇدا گۇناھنى ئىككى قېتىم جازالىمايدۇ.

ئەيسا ئۆزىگە ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆلدى.
ئەيسا تولۇق ئىنسان ۋە تولۇق خۇدا بولغاچقا ، ئۇنىڭ قۇربانلىق قىلىشى بىزنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمىزنى ۋە نومۇسلىرىمىزنى

مەڭگۈلۈك يوقىتااليدۇ.
ئەگەر سىز ئۇنىڭغا نىجاتكارىڭىز ۋە رەببىڭىز دەپ ئىشەنسىڭىز ، مەڭگۈلۈك ھايات ، ئۈمىد ۋە خاتىرجەملىككە ئېرىشىسىز.

بۇ يېڭى ئەھدىنىڭ ۋەدىسى.

يەھۇدىيالر ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى تەبرىكلەپ ، مىسىردا قۇتۇلغانلىقىنى ئەسلەيدۇ.
خىرىستىيانالر ئۇنىڭ ئورنىغا رەببىنىڭ كەچلىك زىياپىتىنى تەبرىكلەيدۇ.

بىز كەينىگە بۇرۇلۇپ ، ئەيسا كرېستتە ئۆلگەندەگۇناھتىن قۇتۇلغانلىقىمىزنى ئەسلەيمىز.
رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى ۋە چۆمۈلدۈرۈش خىرىستىيان چېركاۋىدىكى ئىككى قۇربانلىق.

قۇربانلىقالر خۇدانىڭ مەنىۋى ۋەدىلىرىنىڭ فىزىكىلىق رەسىمى.

ئاۋگۇستىن شىمالىي ئافرىقىدىن كەلگەن چېركاۋ رەھبىرى ئىدى.
 يىل ئىلگىرى ئاۋگۇستىن بىر قۇربانلىىق بولسا  »تشقى چىداملىق ۋە  ئىچكى شەپقىتىنىڭ  كۆرۈنەرلىك بەلگىسى« ئىكەنلىكىنى1600
ئېيتتى.

سۇغا چۆمۈلدۈرۈش سۈيى گۇناھلىرىمىزنى مەنىۋى جەھەتتىن يۇيۇشنىڭ كۆرۈنەرلىك بەلگىسى.
ئوخشاشال ، رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى بىزنىڭ مەنىۋى ھەقىقەتلەرنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدىغان كۆرۈنەرلىك ئاالمەت.

بىز ئۈمىدىمىزنى كۆرۈنگەن سۇغا ، ياكى بولكا ۋە ئىستاكانغا قويمايمىز.
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بىز ئۈمىدىمىزنى تەڭرىنىڭ كۆرۈنمەس شەپقىتىگە سالىمىز.

دوستالر ، قورسىقىمىزنى نان بىلەن تولدۇرۇش ئۈچۈن ئۈستەلگە كەلمەيمىز.
قەلبىمىزنى تەڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلەن تولدۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئۈستەلگە كەلدۇق.

ئەيسا بۇ تاماقنى نان ۋە شاراب بىلەن اليىھەلەپ ، ئۇنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈشىڭىزگە ياردەم قىلدى.
ئەيسا ئۆتمۈشتە ئۇنىڭ سىزگە قىلغانلىرىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ.

چۈنكى بۇ سىزنىڭ ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدە ئەيساغا ئىشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ.

بۈگۈن نان يەپ ، ئىستاكاننى ئىچكەندە ، ئەيسانى سىز بىلەن سۆزلىشىشكە تەكلىپ قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.
ھەزرىتى ئەيسا بىزگە:

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، مېنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقىم بارلىق گۇناھلىرىڭىزنى يۇيۇپ تاشلىدى.
ئۆلۈم پەرىشتىسى سىزدىن ئۆتۈپ كەتتى!

قەلبىڭىزنى گۇناھ ۋە نومۇس بىلەن ئاۋارە قىلماڭ.
مەن ئاتامنىڭ ئۆيىدە سىزگە ئورۇن ھازىرالۋاتىمەن.

ئۇ يەردە مەڭگۈ ياشايسىز.
ئۇ يەردە كۆز ياشالر ، قايغۇ-ھەسرەت ، ئازاب-ئوقۇبەت بولمايدۇ «.

بۇ تاماق سىزگە ئەيسانىڭ بۇ ھەقىقەتلەرنى ئەسلىگىنىنى ئاڭلىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.
بۇ ئىشالرنى ئەستە تۇتۇش سىزنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىڭىزنى بىلىپ ، بۇ ھەپتىدىكى رىقابەتلەرگە تاقابىل تۇرۇشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.

مانا بۇ قۇربانلىقنىڭ پايدىلىرىنىڭ بىرى.

بىز ئۇنى »رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى« دەيمىز.
رەببىمىز ھەققىدە ئويلىنىشنى قارار قىلىدىغان كەچلىك تامىقىمىز ئەمەس.

ئەكسىچە ، مەسىھنىڭ ئۆزى تاماقنىڭ ساھىبى.
بىز ئۇنىڭ داستىخىنىغا كەلدۇق ، ئۇ يەردە ئۇ بىزنى روھىي جەھەتتىن باقىدۇ.

بىز يەنە بەزىدە »ئورتاقلىشىش« دېگەن سۆزنى ئىشلىتىپ ، رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتىنى تەسۋىرلەيمىز.
ئورتاقلىشىش مەھەەلل سۆزى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

بۇ مۇناسىۋەت ھەققىدە سۆزلەيدىغان سۆز.
شاگىرتالر ئوخشىمىغان ئارقا كۆرۈنۈشتىكى دوستالر ئىدى.

ئۇالرنىڭ زىددىيەتلىك سىياسىي كۆز قارىشى ۋە ئوخشىمىغان مىجەزى بار ئىدى.
ئۇالر ئاالھىدە بىر مەھەەلل قۇردى ، چۈنكى ئەيسا ئۇالرنى بىر يەرگە جەم قىلدى.

ئورتاقلىشىش ئاساسلىقى بىزنىڭ مەسىھ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزدۇر.
ئۇ توغرىسىغا تەسىر قىلىدىغان تىك مۇناسىۋەتنى تەبرىكلەيدۇ.

شۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەككى ، بىز پەقەت بىر مەھەەلل ، چۈنكى مەسىھ بىزنى ھەر بىر ئائىلىنى يەككە ئائىلىگە ئايالندۇردى.
بىزنىڭ مەسىھ بىلەن بولغان ئىتتىپاقلىقىمىز بىر-بىرىمىز بىلەن ئىتتىپاقلىشىشىمىزنىڭ سەۋەبى ۋە ئاساسى.

ئۈستەلدە بىز ئەيسا مەسىھ بىلەن بولغان ئىتتىپاقلىقىمىزدىن ئوزۇقلىنىمىز ۋە  بىر-بىرىمىزنى ئىلھامالندۇرىمىز ، شۇڭا بىز مەسىھتە بىر-
بىرىمىز بىلەن ئىتتىپاقلىقنى بەرپا قىالاليمىز.
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بولىدۇ ، ئازراق كۆرۈپ باقايلى.
بۈگۈنكى چوڭ ئىدىيىمىز ئېسىڭىزدىمۇ؟

چوڭ ئىدىيە: رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتى كەينىدە مىننەتدارلىق بار، ئالدىدا بولسا ئۈمىد بار.
بىز خۇدا ئۆز خەلقىنى مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرغاندا ، ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئويالندۇق.

خەلقنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىر قوزا ئۆلتۈرۈلدى.
ئاندىن كىشىلەر قوزىنى نان ۋە شاراب بىلەن بىللە يەپ ، خۇداغا شۈكۈر تەبرىكلىدى.

بىز رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتىنىڭ ئەيسانىڭ قۇربانلىق قىلىنشى  ئارقىلىق خۇدانىڭ ئۆز خەلقىنى گۇناھتىن قۇتۇلدۇرۇشىغا قانداق
قارايدىغانلىقىنى مۇالھىزە قىلدۇق.

خۇدانىڭ قوزىسى ئەيسا بىزنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلدى.
ئەيسا بىزگە بەدىنى ۋە قېنىنىڭ رەسىمى سۈپىتىدە نان ۋە شاراب تەقدىم قىلدى.

بىز خۇداغا شۈكۈر ئېيتىش بايرىمى سۈپىتىدە يەيمىز ۋە ئىچىمىز.

بۈگۈنكى كۈندە ، ئورتاقلىشىش قۇربانلىقى بىزنى نىجاتكارىمىز ئەيسا بىلەن ، چېركاۋ ئائىلىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن تېخىمۇ
چوڭقۇر باغاليدۇ.

رەببىمىزنىڭ كەچلىك زىياپىتىمۇ ئۈمىد بىلەن ئالدىغا قارايدۇ.
 دە ئەيسا تىلغا ئالغان كەلگۈسى تاماق ھەققىدە سۆزلەيلى.18: 22ئەمدى لۇقا 

 »بىلىپ قويۇڭالركى ، بۇنىڭدىن كېيىن ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى كەلگۈچە ئۈزۈمنىڭ  شارابىنى  ئىچمەيمەن«.18

ئەيسا يەر يۈزىگە قايتىپ كېلىدىغان ۋاقىتنى سۆزلەۋاتىدۇ.
ئەيسا يەنە قايتىپ كەلگەندە ، گۇناھنىڭ ئەسىرلىكىدە قالغانالرنىڭ ھەممىسى مەڭگۈ دوزاخقا ئەۋەتىلىدۇ.

بىراق ، قوزىنىڭ قېنى بىلەن كىمنىڭ يېپىلغانلىقىنى خۇدا كۆرىدۇ.
خۇدا خۇدانىڭ قوزىسىنىڭ قېنى بىلەن گۇناھلىرىنى يۇيغان بارلىق كىشىلەرنى جەننەتكە ئېلىپ بارىدۇ.

جەننەتكە بارساق ، چوڭ يىغىلىش بولىدۇ.
ئەيسانىڭ سىزنى توي زىياپىتىگە تەكلىپ قىلىۋاتقانلىقىنى بىلەمسىز؟

ئەلچى يەھيا كۆرگەن كۆرۈنۈشنى ئاڭالڭ.
ئۇ جەننەتتە ھامان بىر كۈنى يۈز بېرىدىغان ئىشالرنىڭ تەسەۋۋۇرى.

9-6: 19ۋەھىيلەر 
 »ئاندىن كېيىن يەنە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ توۋلىغان ئاۋازى ياكى كۈچلۈك دېڭىز دولقۇنىنىڭ گۈلدۈرلىگەن ئاۋازى ياكى قاتتىق6

گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشايدىغان ئاۋازنى يەنە بىر قېتىم ئاڭلىدىم:» رەببىمىزنى مەدھىيىلە! چۈنكى ھەممىگە قادىر خۇدايىمىز
پەرۋەردىگار ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ.

 خۇشال بواليلى ، خۇشال بواليلى ، ئۇنىڭغا ھۆرمەت قىاليلى. چۈنكى قوزىنىڭ توي زىياپىتى يېتىپ كەلدى ، كېلىنچەك ئۆزىنى7
تەييارلىدى.

 ئۇنىڭغا كىيىشكە ئەڭ ئېسىل ساپ ئاق رەخت بېرىلدى. ”چۈنكى ئېسىل رەختلەر خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىنىڭ ياخشى ئىشلىرىغا8
ۋەكىللىك قىلىدۇ.

 پەرىشتە ماڭا: »بۇنى يېزىڭ ، قوزىنىڭ توي زىياپىتىگە تەكلىپ قىلىنغانالر نەقەدەر بەختلىك!« دېدى. ئۇ يەنە: »بۇالر خۇدادىن9
كەلگەن ھەقىقىي سۆزلەر« دېدى.
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ئامىن
دوستلىرىم ، بۇ سىز قولدىن بېرىپ قويغۇڭىز كەلمەيدىغان بىر توي.

ئەگەر سىز ئەيسانىڭ ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىسى بولۇش تەكلىپىنى قوبۇل قىلسىڭىز ، گۇناھلىرىڭىز ئۇنىڭ قېنى بىلەن يۇيۇلىدۇ.
ئاندىن سىز ئاق رەڭلىك كىيىم كىيەلەيسىز ، شۇنداق بولغاندا جەننەتتىكى توي مۇراسىمىغا قاتنىشااليسىز.

سىز قوزىنىڭ توي زىياپىتىدە پادىشاھنىڭ داستىخىنىدا ئولتۇرىسىز.
ھەر خىل مەدەنىيەت ۋە دۆلەتتىن كەلگەن كىشىلەر شۇ يەردە بولىدۇ.

 دە ،11: 8ئەيسا مەتتا 
 »نۇرغۇن كىشىلەر شەرقتىن ۋە غەربتىن كېلىدۇ ، ئۇالر ئەرشتىكى پادىشاھلىقتا ئىبراھىم ، ئىسھاق ۋە ياقۇپ بىلەن بىللە زىياپەتتە18

ئورۇن ئالىدۇ«.

ئۇ زىياپەت كەلگۈسىدە بىر كۈنى يۈز بېرىدۇ.
ئۇ يەردە بوالمسىز؟

ئەگەر سىز نىجات تېپىشىڭىز ئۈچۈن يالغۇز مەسىھكە ئىشەنگەن بولسىڭىز ، ئۇ يەردە ئۈستەلدە ئورۇن بار.
مەسىھ ئىسمىڭىزنى جاي كارتىسىغا يازدى.

ئۇ ئورنىڭىزنىڭ ئالدىدا ئىسمىڭىزنى ئۈستەلگە قويدى.

بەلكىم سىز بۇ ئىشالرنى جەزملەشتۈرەلمەيسىز.
ماقۇل.

ھەممىمىز مەنىۋى سەپەردە.
خۇدا سىزنىڭ ھېكايىڭىزنى يېزىشنى تاماملىمىدى!

بەلكىم سىز خۇدانىڭ ئەھدە ئائىلىسىدە ئىكەنلىكىڭىزنى ۋە كەچلىك تاماقتا سىزنى ساقاليدىغان ئورۇن بارلىقىنى بىلمەسلىكىڭىز مۇمكىن.
ئەگەر بىلمىسىڭىز ، بۈگۈن نان ۋە ئىستاكاننى ئالماڭ.

تېخى بولمىدى
بۇ ئىشالر توغرىسىدا كۆپرەك پاراڭلىشىپ دۇئا قىاليلى.

ھامان بىر كۈنى سىزنىڭ خۇدا ئائىلىسىنىڭ تولۇق ئەزاسى ئىكەنلىكىڭىزنى بىلىپ ، كەچلىك زىياپەتكە قاتنىشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.

ئەگەر سىز مەسىھكە ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماڭغان بولسىڭىز ، بۇ ئۈستەل سىز ئۈچۈن.
بۇ جەدۋەل بۇ چېركاۋغا ياكى بۇ مەزھەپكە تەۋە ئەمەس.

ئۇ رەببىمىزنىڭ داستىخىنى.
بىز بۇ ئۈستەلگە كېلىپ ، ھېكايىنىڭ ئاخىرالشماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز.

بۇ بۇزۇلغان دۇنيادا بۈگۈنكى كۈندە تۇرمۇشىمىز دائىم جاپالىق.
بىز بۈگۈن ئازابلىنىۋاتىمىز ۋە كۈرەش قىلىمىز.

قانداقال بولمىسۇن ، بىز بىر كۈنى قاتنىشىدىغان توي زىياپىتىگە ئۈمىد بىلەن ئىنتىزار بوالاليمىز.
ئۇ ئەڭ ياخشى يېمەكلىك ۋە ئىچىملىك بىلەن تەمىنلەيدۇ.
ئەمما زىياپەتنىڭ ئەڭ ياخشى يېرى يېمەكلىك بولمايدۇ.

ئۇ مەسىھنىڭ بىز بىلەن بىللە بولۇشى.
شاگىرتالر پاسخا بايرىمىنى ئەيسا بىلەن بىللە يېگەندە ، ئۇالر نان ، شاراب ۋە كاۋاپ قىلىنغان قويغا ئەھمىيەت بەرمىدى.
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ئۇالر خۇدانىڭ قوزىسى ئەيساغا مەركەزلەشتى ، چۈنكى ئۇ ئۇالرنىڭ رەھبىرى ، ئەڭ يېقىن دوستى ۋە نىجاتكارى ئىدى.

ئوخشاشال ، بىز بۈگۈن بۇ ئۈستەلدىكى كىچىك بولكا ۋە كىچىك ئىستاكانغا ئەھمىيەت بەرمەيمىز.
يەيدىغان ۋە ئىچىدىغان مىقدارىمىز ئاز.

ئەمما بۇ ھەشەمەتلىك زىياپەت ، دوستلىرىم!
بۇ بىر زىياپەت ، چۈنكى بولكا ۋە ئىستاكان پەقەت بىز بۇ ئۈستەلدە تاپشۇرۇۋالغان ھەقىقىي يېمەكلىكلەرنىڭ رەسىمى.

قەلبىمىز ئاچ قالغان مەسىھنىڭ ئۆزى.
ئۇنىڭ داستىخىنىغا ئېرىشىشىمىز دەل مەسىھنىڭ ئۆزى.

ئەمدى بىللە دۇئا قىاليلى.

 يىل ئىلگىرى ئۇالر بىلەن مېڭىپ پاراڭالشقان.2000ئەيسا ، بىز بەزىدە شاگىرتالرغا ھەسەت قىلىمىز ، چۈنكى ئۇالر 
ئەمما بىزنىڭ روھىمىزدا بۇ يەردە بولغانلىقىمىزغا رەھمەت.

قۇتلۇق رەسىملەردە بىزگە بەرگەن نىجاتلىق رەسىملىرىڭىزگە رەھمەت.
رەببىمىز ئەيسا ، داستىخىنىڭىزغا كەلگىنىمىزدە ، ئاچ يۈرەكلەر بىلەن كېلىمىز.

بىز سېنى ئەسلەش ئۈچۈن كەلدۇق ، بىزنى تىنچلىق ۋە ئۈمىد بىلەن تولدۇرۇشىڭالرنى سورايمىز.
بۇنى بىزنىڭ مەنپەئەتىمىز ۋە شان-شەرىپىڭىز ئۈچۈن قىلىڭ.

ئامىن
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