
مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش ئېلىپ بېرىڭ

-نويابىردىكى خىتاب21-يىلى 2021
20- 1: 66زەبۇر 

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

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

20- 1: 66زەبۇر 
 يەر يۈزىدە خۇداغا خۇشاللىق بىلەن مەدھىيە ئوقۇغىن!1
 ئۇنىڭ نامىنىڭ شان-شەرىپى ھەققىدە ناخشا ئېيتىڭ! ئۇنىڭ نەقەدەر شانلىق ئىكەنلىكىنى دۇنياغا ئېيتىڭ!2
 خۇداغا ئېيتقىنكى: »ئەمەللىرىڭ نېمىدېگەن قالتىس! دۈشمەنلىرىڭ قۇدرەتلىك كۈچۈڭنىڭ ئالدىدا.3
 يەر يۈزىدىكى ھەممە نەرسە ساڭا چوقۇنىدۇ. ئۇالر شان-شەرەپ ناخشىلىرى بىلەن ئىسمىڭىزنى توۋاليدۇ «.4

Selah
 كېلىڭالر ، خۇدايىمىزنىڭ نېمە ئىش قىلغانلىقىنى ، ئۇنىڭ كىشىلەرگە نېمىدېگەن قالتىس مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆرۈڭ!5
 ئۇ قىزىل دېڭىزدىن قۇرۇق يول ياساپ ، خەلقى پىيادە ئۆتتى. ئۇ يەردە بىز ئۇنىڭدىن خۇشال بولدۇق.6
 چۈنكى ، ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىلەن مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئۇ مىللەتلەرنىڭ ھەر بىر ھەرىكىتىنى كۆزىتىدۇ. ئاسىيلىق7

قىلمىسۇن.
Selah

 پۈتۈن دۇنيا خۇدايىمىزغا بەخت ئاتا قىلسۇن ۋە يۇقىرى ئاۋازدا ئۇنى مەدھىيىلەيلى.8
 بىزنىڭ ھاياتىمىز ئۇنىڭ قولىدا ، ئۇ پۇتلىرىمىزنى پۇتلىشىپ كېتىشتىن ساقاليدۇ.9

 ئى خۇدا! سەن بىزنى كۈمۈشتەك پاكلىدىڭ.10
 بىزنى تورىڭىزدا تۇتۇۋېلىپ ، قۇللۇق يۈكىمىزنى دۈمبىمىزگە يۈكلىدىڭىز.11
 ئاندىن كېيىن بىزگە بىر رەھبەر قويدىڭ. بىز ئوت ۋە كەلكۈندىن ئۆتتۇق ، ئەمما سەن بىزنى مول جايغا ئېلىپ كەلدىڭ.12
 مەن ساڭا بەرگەن ۋەدىلىرىمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ، كۆيدۈرمە قۇربانلىقالر بىلەن سېنىڭ ئىبادەتخانىڭغا كەلدىم.13
 ھەئە ، مەن چوڭقۇر قىيىنچىلىققا يولۇققاندا بەرگەن مۇقەددەس قەسەملىرىم.14
 شۇ سەۋەبتىن ، مەن سىلەرگە كۆيدۈرمە قۇربانلىقالرنى سۇندۇرىمەن - قوچقارلىرىمنىڭ ئەڭ ياخشىسى خۇش پۇراق ، بۇقا ۋە15

ئۆچكە قۇربانلىق.
Selah

 خۇدادىن قورقىدىغانالرنىڭ ھەممىسى كېلىپ ئاڭالڭ ، مەن ئۇنىڭ ماڭا نېمە قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەي.16
 چۈنكى ، مەن ئۇنىڭغا ياردەم تىلىدىم.17
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 ئەگەر مەن قەلبىمدىكى گۇناھنى ئېتىراپ قىلمىغان بولسام ، پەرۋەردىگار ئاڭلىمىغان بوالتتى.18
 لېكىن ، خۇدا ئاڭلىدى. ئۇ مېنىڭ دۇئايىمغا دىققەت قىلدى.19
 مېنىڭ دۇئايىمغا پەرۋا قىلمىغان ياكى ئۇنىڭ ئۆچمەس مۇھەببىتىنى مەندىن تارتمىغان خۇدانى مەدھىيىلە.20

 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 ، سۆزىڭىزدە بىزگە سۆزلىگەنلىكىڭىزگە رەھمەت.

بىزگە قانداق دۇئا قىلىشنى ، روھ ۋە ھەقىقەتتە قانداق دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىدىغان ئىنجىل ئاپتورلىرىغا رەھمەت.
مۇقەددەس روھ ھازىر قەلبىمىزنى ئېچىڭ ، بىز سىزدىن ئۆگىنىمىز.

بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
مەدھىيەمىز ۋە سوۋغاتلىرىمىز بىلەن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىزچوڭ ئىدىيە: 

 - ئايەتلەر ئىبادەتنىڭ بىر سۆھبەت ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.3 - 1
بىلەمسىز؟

ئىبادەتتە ، خۇدا بىزگە ئۆز سۆزىدە سۆزلەيدۇ.
بىز خۇداغا جاۋاب قايتۇرىمىز.

-ئايەتتە بىز بىرلىكتە خۇداغا: »قىلغان ئىشلىرىڭىز نېمىدېگەن قالتىس!« دەيمىز.3
بىز نېمىشقا خۇداغا دەيمىز؟

خۇدا ئۇنىڭ قالتىس ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.
ئەمما بىز بۇنى دەيمىز ، چۈنكى بۇ بىزنىڭ قەلبىمىزگە پايدىلىق.

دۇنيادا بىزنىڭ ماختىشىمىزنى تەلەپ قىلىدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار.
كىنو چولپانلىرى ، چىرايلىق ماشىنىالر ، پۇل ۋە مودا.

قەلبىمىز بىز قەدىرلەيدىغان نەرسىلەرنى ماختىدى.
ئەمما ھېچ نەرسە خۇدانى ماختىغىنىمىزدەك   ماختىشىمىزغا اليىق ئەمەس.

شۇڭالشقا خىرىستىيانالر ناخشا ئېيتىدىغان كىشىلەردۇر.
-ئايەتلەر بىزنى توۋالشقا ، يۇقىرى ئاۋازدا ۋە قىزغىنلىق بىلەن ناخشا ئېيتىشقا تەكلىپ قىلىدۇ.4- ۋە 1

يەكشەنبە كۈنى شۇنداق قىلغىنىمىزدا ، قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى بارلىق بەختنىڭ مەنبەسىگە مەركەزلەشتۈرىمىز.
ھەپتە بويى يۈرىكىمىزنى باشقا ئىشالرغا مەركەزلەشتۈرىمىز.

شۇڭالشقا بىز ھەر ھەپتە چېركاۋغا كېلىشىمىز كېرەك.
شۇڭالشقا بىز خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇيمىز ۋە ھەر كۈنى دۇئا قىلىمىز.

قەلبىمىزنى ماختىشىمىزغا ئەرزىيدىغان بىردىنبىر تەرەپكە يۈزلەندۈرۈشىمىز كېرەك.

-ئايەت بىزنى خۇداغا سۆزلەشكە تەكلىپ قىلىدۇ.3
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-ئايەتتە بىز »دۇنياغا ئۇنىڭ نەقەدەر ئۇلۇغلۇق ئىكەنلىكىنى ئېيتىشىمىز كېرەك« دېيىلگەن.2
بۇ يۇقىرىغا ئۆرلەيدىغان ۋە چىقىدىغان سۆھبەت.

بىز بىرلىكتە ناخشا ئېيتساق ۋە دۇئا قىلساق ، خۇداغا ، دۇنياغا ۋە بىر-بىرىمىزگە سۆزلەيمىز.

-ئايەتتىن كېيىن بىز ئىبرانىي تىلىدىكى »سېال« دېگەن سۆزنى كۆرىمىز.4
ئۇنىڭ مەنىسىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ.

بۇ مۇزىكىدا توختاپ قېلىشى مۇمكىن.
ئۇ يەردە دۇئا-تىالۋەتكە يېتەكچىلىك قىلىدىغان مۇزىكانتالر بار.

بۇ كىچىك سۆز بىزگە دۇئانىڭ مەھەەلل پائالىيىتى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.
يالغۇز خۇدانى مەدھىيەلەيدىغانلىقىمىز راس.

بىز يالغۇز دۇئا قىالاليمىز ، دۇئا قىلىشىمىز كېرەك.
ئەمما قانداق دۇئا قىلىش ۋە قانداق دۇئا قىلىشنى ئۆگىنىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى بىللە بولۇش.

زەبۇر بىزگە بىر-بىرىمىزگە موھتاج ئىكەنلىكىمىزنى ئەسكەرتىدۇ.
-ئايەتلەرنى كۆرۈپ باقايلى.8- ۋە 7ئەمدى 

 چۈنكى ، ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىلەن مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئۇ مىللەتلەرنىڭ ھەر بىر ھەرىكىتىنى7: 66زەبۇر 
كۆزىتىدۇ. ئاسىيلىق قىلمىسۇن.

 پۈتۈن دۇنيا خۇدايىمىزغا بەخت ئاتا قىلسۇن ۋە يۇقىرى ئاۋازدا ئۇنى مەدھىيىلەيلى.8

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلەر ئوخشىمىغان نۇرغۇن يالغان ئىالھالرغا چوقۇنىدۇ.
توپىالڭچىالرغا ئوخشاش ئۇالر خاتا ئىشالرغا سادىق بولىدۇ.

ئۇالر بىردىنبىر ھەقىقىي خۇدا ۋە پادىشاھنى رەت قىلىدۇ.
قوزغىالڭچىالر خۇداغا پادىشاھ بولۇشنىڭ ئورنىغا ، دۇنيانى كونترول قىلىشقا ۋە باشقا كىشىلەرنى كونترول قىلىشقا تىرىشىدۇ.

-ئايەت زوراۋانلىق ۋە زۇلۇم بار دۆلەتلەردىن كەلگەن سىزگە تەسەللى بولۇشى كېرەك.7
تەڭرىنىڭ كۈچى ھەر قانداق دىكتاتۇرا ، پرېزىدېنت ياكى باش مىنىستىردىن ئۈستۈن.

خۇدا ئۇالرنىڭ بارلىق ئىش-ھەرىكەتلىرىنى كۆرىدۇ.
ئۇ مىللەتلەرنىڭ ھەر بىر ھەرىكىتىنى كۆزىتىدۇ.

ئۇ ئېفىيوپىيەدىكى ئىچكى ئۇرۇش ۋە پاكىستاندىكى خىرىستىيانالرنىڭ زۇلۇملىرىنى بىلىدۇ.
كىشىلەرنىڭ جۇڭگودا قانداق مۇئامىلىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى خۇدا بىلىدۇ.

ئۇ تالىبانالرنىڭ ئافغانىستاندىكى پائالىيەتلىرىنى كۆرىدۇ.
ئۇ سالۋادوردىكى شايكا زوراۋانلىقىنى بىلىدۇ.

مەن بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئازاب ۋە زىيانكەشلىكلەرنىڭ ھەممىسىنى دەپ بېرەلمەيمەن.
ئەمما خۇدا ھەممىنى كۆرىدۇ.

ئۇ پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى ۋە خوجايىنالرنىڭ خوجايىنى.
شۇڭالشقا بىز دۇئالىرىمىز بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا كەلدۇق.

دۇنيادىكى ۋەقەلەر بىز چۈشىنەلمەيدىغان دەرىجىدە قورقۇنچلۇق.
بىز بۇ توغرىدا ھېچ ئىش قىاللمايدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز.

ئەمما خۇدا ئازابنى كۆرىدۇ.
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ئۇ بۇ ھەقتە بىر نەرسە قىالاليدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز.

-ئايەتنىڭ راست بولۇشىنى تىلەيمىز:8بىر كۈنى 
»پۈتۈن دۇنيا تەڭرىمىزگە بەخت ئاتا قىلسۇن ۋە يۇقىرى ئاۋازدا ئۇنى مەدھىيىلەيلى«.

-ئايەتلەرگە قارايمىز.12-9ئەمدى بىز 
ئاپتورنىڭ سۆزى بۇ يەردە تېخىمۇ شەخسىيلىشىدۇ.

 ھاياتىمىز ئۇنىڭ قولىدا ، ئۇ پۇتلىرىمىزنى پۇتلىشىپ كېتىشتىن ساقاليدۇ.9: 66زەبۇر 
 ئى خۇدا! سەن بىزنى كۈمۈشتەك پاكلىدىڭ.10
 بىزنى تورىڭىزدا تۇتۇۋېلىپ ، قۇللۇق يۈكىمىزنى دۈمبىمىزگە يۈكلىدىڭىز.11
 ئاندىن كېيىن بىزگە بىر رەھبەر قويدىڭ. بىز ئوت ۋە كەلكۈندىن ئۆتتۇق ، ئەمما سەن بىزنى مول جايغا ئېلىپ كەلدىڭ.12

-ئايەتلەر بىزگە شۇنى ئەسكەرتىدۇكى ، خۇدا بىزنى تەربىيىلەشكە يېتەرلىك دەرىجىدە ياخشى كۆرىدۇ.9-12
ئاتا-ئانىالر ، بالىلىرىڭىزنى ياخشى كۆرەمسىز؟

سېنىڭ قىلىدىغانلىقىڭنى بىلىمەن.
ئۇالرغا خالىغان ئىشنى قىلىشقا رۇخسەت قىالمسىز؟

مەن بىلمەيمەن.
تەڭرىمىز سۆيۈملۈك ئاتا ، ھاياتىمىز ئۇنىڭ قولىدا.

ئۇ بىزنى ياخشى كۆرىدىغان بولغاچقا ، پۇتىمىزنى پۇتلىشىپ قېلىشتىن ساقاليدۇ.
بىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىاللمىساق ، ئىشالرنى ئۆزىمىز قىلىشقا ئۇرۇنغاندا ، ئۇ بىزنى تۈزىتىدۇ.

-ئايەتتە دېيىلگەندەك بىزنى كۈمۈشتەك پاكاليدۇ.10ئۇ 

كۈمۈش ياكى ئالتۇننىڭ قانداق ساپالشتۇرۇلغانلىقىنى بىلەمسىز؟
Minecraft.ئوينايدىغان بالىلىرىم سىزگە بۇ ئىشنى سۆزلەپ بېرەلەيدۇ 

سىز رۇدىنى ناھايىتى يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قىزىتىدىغان ئوچاققا سالىسىز.
نېمىشقا؟

ئالتۇننى ئېرىتىش ۋە ئۇنى تاشالندۇقتىن ئايرىش.

بۇ مىس رۇدىسى.
نەچچە مىڭ يىل ئىلگىرى ، بۇنىڭغا ئوخشاش مىس رۇدىسى بۇنداق ئوچاقتا قىزىتىلغان.

ئەخلەت ماتېرىياللىرى ئوچاقتىن چىقىپ كەتتى.
ئوچاقنىڭ ئىچىدە پەقەت ساپ مىسال قالدى.

ئاندىن ئۇنى بولقا بىلەن مۇشۇنداق گۈزەل نەرسىلەرگە ئايالندۇرغىلى بولىدۇ.

خۇدامۇ بالىلىرى بىلەن ئوخشاش ئىشنى قىلىدۇ.
خۇدا قىيىن ئەھۋالالرنى ئىشلىتىپ ئېتىقادىمىزنى پاكاليدۇ.

ئۇ بىزنىڭ قەلبىمىزدىكى ئىسراپچىلىق ۋە گۇناھالرنى ئۆچۈرمەكچى.
مىس رۇدىسىدىكى تاشالندۇقالر مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇ.

خۇدا بەزىدە بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن ۋە خاتا ئىشالرغا ئىشىنىش ئېزىقتۇرۇشىمىزدىن ئايرىش ئۈچۈن ئىسسىقلىق ئىشلىتىدۇ.
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يېتەرلىك پۇلىمىز بولمىغاندا ، تەڭرىنىڭ بارلىق ئېھتىياجىمىزنى تەمىنلىگۈچى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىمىز.
بىز ئاغرىپ قالغاندا ، تەڭرىنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتىمىزنىڭ مەنبەسى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىمىز.

گۇناھىمىز بىزگە ۋە باشقا كىشىلەرگە ئازار بەرگەندە ، خۇدانىڭ گۇناھقا ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىمىز.
ئەيسانىڭ گۇناھلىرىمىزنى ۋە نومۇسلىرىمىزنى يۇيۇش ئۈچۈن قازا قىلغانلىقىنىمۇ ئەسلەيمىز.

-زەبۇرنىڭ ئاپتورى ھاياتىدىكى ئازابلىق ۋاقىتالر ئۈچۈنمۇ خۇداغا شۈكۈر ئېيتىدۇ.66
ئوچاقتا قىزىتىش ئازابلىق.

ئەمما ئاپتور ئالالھنىڭ بۇ كەچۈرمىشلەرنى ئىشلىتىپ ئېتىقادىنى پاكلىغانلىقىنى بىلىدۇ.
ساپالشتۇرۇش جەريانى ئۇنى ساپ كۈمۈشتەك پارقىرايدۇ.

ئەلچى پاۋلۇسنىڭ خۇدانىڭ ھاياتىغا سالغان ئازابلىق تىكەن ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟
.10-8: 12 - خەت 2كورىنتلىقالرغا 

 مەن رەببىمدىن بۇ ئىشتىن ئۈچ قېتىم ئۆتۈندۈم.8
 لېكىن ئۇ ماڭا: »مېنىڭ مېھىر-شەپقىتىم سىلەرگە كۇپايە ، چۈنكى مېنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتىم ئاجىزلىقتا مۇكەممەل« دېدى. شۇڭالشقا9

مەن ئاجىزلىقىمدىن تېخىمۇ خۇشال ھالدا ماختىنىمەن ، شۇنداق بولغاندا مەسىھنىڭ كۈچى ماڭا تايىنىدۇ.
 ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن ، مەن ئاجىزلىق ، ھاقارەت ، جاپا-مۇشەققەت ، زىيانكەشلىك ۋە بااليىئاپەتلەرگە رازى. چۈنكى مەن ئاجىز10

بولغاندا ، ئاندىن كۈچلۈك بولىمەن.

قىيىنچىلىق ۋاقىتلىرىدا ئۈمىد ۋە ئىشەنچ بىلەن خۇداغا قاراشنى ئۆگىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.
ئۇنىڭدىن ئوت ۋە كەلكۈن ۋاقىتلىرىنى ئىشلىتىپ يۈرىكىڭىزنى ئۇنىڭغا مەركەزلەشتۈرۈشىڭىزنى ۋە باشقا ئىشالرغا ئىشلىتىشىڭىزنى

تەلەپ قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.

-ئايەتلەرنى بىرلىكتە كۆرۈپ باقايلى.15-13ئەمدى 
بۇ ئايەتلەردە ئاپتور ئۆزى باشتىن كەچۈرگەن چوڭقۇر ئاۋارىچىلىقنى ئەسلەيدۇ.

ئۇ يەنە خۇدانىڭ ئۇنى قۇتقۇزۇۋالغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىدۇ.

 ئەمدى مەن سىلەرگە بەرگەن ۋەدىلىرىمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ، كۆيدۈرمە قۇربانلىقالر بىلەن66:13زەبۇر 
ئىبادەتخانىڭىزغا كەلدىم.

 ھەئە ، مەن چوڭقۇر قىيىنچىلىققا يولۇققاندا بەرگەن مۇقەددەس قەسەملىرىم.14
 شۇڭالشقا ، مەن سىلەرگە كۆيدۈرمە قۇربانلىقالرنى قۇربانلىق قىلىمەن - قوچقارلىرىمنىڭ ئەڭ ياخشىسى خۇش پۇراق ،15

بۇقا ۋە ئەركەك ئۆچكە قۇربانلىق قىلىش.

باشقىالر سىزگە ياخشى سوۋغات بەرگەندە ، ئۇالرغا رەھمەت خېتى ئەۋەتەمسىز؟
بۇ قىلىشقا تېگىشلىك ئەدەپلىك ئىش.

-ئايەتلەردە ئاپتورنىڭ ئۇنى چوڭقۇر ئاۋارىچىلىقتىن قۇتۇلدۇرغانلىقىغا خۇداغا شۈكۈر ئېيتقانلىقى بايان قىلىنغان.13-15
ئاپتور خۇداغا خاتىرە يازمىغان.

ئۇ نېمە قىلدى؟
ئۇ قوي ، بۇقا ۋە ئۆچكە قۇربانلىق قىلدى.

بۇتخانىدا نۇرغۇن ھايۋانالر قۇربانلىق قىلىندى ۋە كۆيدۈرۈلدى.
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بۇ سىزگە رەھمەت ئېيتىشنىڭ قىممەتلىك ئۇسۇلى ئىدى!
ئاپتورنىڭ قانداق ئاۋارىچىلىقتا قالغانلىقىنى بىلمەيمىز.

ئەمما ئۇ بۇنىڭ »چوڭقۇر ئاۋارىچىلىق« ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
شۇڭالشقا ئۇ خۇداغا چوڭقۇر شۈكۈر ئېيتىدۇ.

ئىبادەتنىڭ بىر سۆھبەت ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم كۆرىمىز.

خۇدا بىزگە ئۆز سۆزىدە ۋە مۇقەددەس جايالردا سۆزلەيدۇ.
بىز دۇئادا خۇداغا جاۋاب قايتۇرىمىز.

ئۇ دۇئالىرىمىزغا جاۋاب بېرىدۇ ، شۇڭا بىز مەدھىيە ناخشىلىرى بىلەن جاۋاب قايتۇرىمىز.
ھەمدە مىننەتدارلىق سوۋغاتلىرىمىزنى ئېلىپ كېلىمىز.

مەن سىز بىلەن بىللە تەۋرات قانۇنىنىڭ ئوندىن بىرى ۋە قۇربانلىقى توغرىسىدىكى بىر نەچچە ئايەتنى كۆرگۈم بار.

19- 17: 12تەۋرات قانۇنى 
 »ئەمما ، قۇربانلىقلىرىڭىزنى يۇرتىڭىزدا يېيىشكە بولمايدۇ - دە ، ئاشلىق ، يېڭى شاراب ۋە زەيتۇن يېغىنىڭ ئوندىن بىرىنى ،17

پادىلىرىڭىز ۋە پادىلىرىڭىزنىڭ تۇنجى بالىسىنى ، ۋەدىسىنى ئادا قىلىدىغان قۇربانلىقنى ، ياكى ئىختىيارىي قۇربانلىقنى ، ياكى ئىختىيارىي
قۇربانلىقنى يېيىشكە بولمايدۇ. مۇقەددەس قۇربانلىقلىرىڭ.

 بۇالرنى چوقۇم خۇدايىڭ ئۆزى تاللىغان جايدا يېيىشىڭ كېرەك. ئۇالرنى بالىلىرىڭىز ، خىزمەتكارلىرىڭىز ۋە شەھەرلىرىڭىزدە18
ياشايدىغان الۋىيالر بىلەن بىللە يەڭ.

 ئۆز زېمىنىڭىزدا تۇرسىڭىزال ، الۋىيالرغا سەل قارىماڭ.19

دوستلىرىم ، ئوندىن بىرىمىز ۋە سوۋغاتلىرىمىز خۇداغا ئاتا قىلىنغان سوۋغاتالر.
ئۇالر يەنە خۇدا خەلقىنى تەمىنلەيدۇ.

 دە مۇسا خۇدانىڭ خەلقىگە بۇتخانىدا ئىشلەيدىغان الۋىيالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى ئەسكەرتتى.19: 12تەۋرات قانۇنى 
الۋىيالر ئىبادەتكە رەھبەرلىك قىلىپ ، بۇتخانىنىڭ مال-مۈلۈكلىرىنى ئاسراتتى.

سىزنىڭ ئوندىن بىرىڭىز ۋە سوۋغاتلىرىڭىز بۇ بىنانى ئىجارىگە بېرىشىمىز ئۈچۈن پۇل تۆلەيدۇ.
سىز بۇ يەردىكى يېڭى ئاۋاز ئۈسكۈنىلىرىنى تۆلەشكە ياردەم بەردىڭىز.

سىزنىڭ قۇربانلىقلىرىڭىزمۇ ماڭا ۋە ئاندرېۋغا پۇل بېرىدۇ ، شۇڭا بىز ھەر ھەپتە دۇئا-تىالۋەتلەرنى پىالنالش ئۈچۈن جاپالىق
ئىشلەيمىز ، خۇددى الۋىيالر نەچچە مىڭ يىل ئىلگىرىكىگە ئوخشاش.

بىز ھەر ھەپتە دۇئا-تىالۋەت جەريانىدا بۇ قاچىدا ئوندىن بىرىنى بەرگىنىمىزدە ، خۇداغا ئۇنىڭ نۇرغۇن نېمەتلىرىگە شۈكۈر ئېيتىمىز.
بىز ئۇنىڭ نېمەتلىرىگە ئىبادەت ۋە ئىشەنچ بىلەن جاۋاب قايتۇرىمىز.

ھەمدە بىز بىر ئاۋازلىق خىزمەت مىنىستىرلىكى ئۈچۈن تەمىنلەۋاتىمىز.

 دە نېمىلەرنى ئېلىپ كەلگەنلىكىگە دىققەت قىلدىڭىزمۇ؟12كىشىلەرنىڭ تەۋرات قانۇنى 
پۇل ئەمەس.

-ئايەتتە خۇداغا ئاتا قىلىنغان قۇربانلىقالرنىڭ ھەممىسىنىڭ يېمەكلىك ئىكەنلىكى ئېيتىلغان.17
ئاشلىق ، ھاراق ، زەيتۇن يېغى ۋە گۆش.

كىشىلەرنىڭ خۇداغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىشى خۇدا خەلقى ئۈچۈن زىياپەت بەردى.
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-ئايەتتە مۇسا كىشىلەرگە كىشىلەرگە »خۇدايىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدا« ۋە »پەرزەنتلىرىڭ ، خىزمەتكارلىرىڭ ۋە الۋىيالر18
بىلەن بىللە قۇربانلىق قىلىش« كېرەكلىكىنى ئېيتتى.

كىشىلەر قۇربانلىقالرنى يېگەندە ، ئۇالر خۇدانىڭ نېمەتلىرىنى تېتىدى.
ئۇالر بىللە غىزاالندى ۋە بىرلىكتە خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى.

كېلەر ھەپتە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىمىز.
كېلەر ھەپتە كەچلىك تاماق بىلەن تەمىنلەيدىغان گۇرۇپپىمىز بولمايدۇ.

كۆپچىلىكنىڭ تاماققا بىر نەرسە ئېلىپ كېلىشىنى سورايمەن.
ھاياتىڭىزدىكى بەخت-سائادىتى ئۈچۈن خۇداغا سوۋغات سۈپىتىدە يېمەكلىك سوۋغا قىلىڭ.

 گىچە ھەممىمىز خۇدا خەلقىنىڭ قۇربانلىقلىرى بىلەن بىللە غىزالىنىمىز.6 دىن 5كەچ سائەت 
-ئايەتتە كۆرگەنلىرىمىزنى قىلىمىز:66 دە ، بىز بۇ يەرگە كىرىمىز ۋە زەبۇر 6ئاندىن كەچ سائەت 

 خۇدادىن قورقىدىغانالرنىڭ ھەممىسى كېلىپ ئاڭالڭالر ، مەن ئۇنىڭ ماڭا نېمە قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەي.66:16زەبۇر 
 چۈنكى ، مەن ئۇنىڭغا ياردەم تىلىدىم.17

كېلەر ھەپتە سىزنىڭ ئىككى نەرسىنى ئېلىپ كېلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.
كەچلىك تاماققا يېمەكلىك ئەكىلىپ بېرىڭ ، ھەمدە گۇۋاھلىق بېرىڭ.

-ئايەتتە ئوقۇغانغا ئوخشاش ئىشنى قىلىمىز:16بىز 
\- مەن خۇدانىڭ ماڭا نېمە قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەي.

گۇۋاھلىقتىن ئۆتمەكچى بولغانالر پۇرسەتكە ئېرىشىدۇ.
 مىنۇتلۇق ھېكايە ئەكەلمەڭ ، بولمىسا كۆپچىلىكتىن ئاڭلىمايمىز.15

ئەگەر خالىسىڭىز ، خۇداغا شۈكۈر ۋە مەدھىيە سوۋغىسى سۈپىتىدە بىزگە ئېيتىپ بېرەلەيدىغان ھېكايە سۆزلەپ بېرىڭ.
مېنىڭچە يېمەك-ئىچمەك ۋە ئائىلىگە ئەھمىيەت بېرىش ئېيىمىزنى تامامالشنىڭ ئاالھىدە ئۇسۇلى بولىدۇ.

ئەمدى بۈگۈنكى تېكىستنىڭ ئاخىرقى ئۈچ بېتىنى كۆرۈپ باقايلى. تەڭرىنىڭ گۇناھكارالرنى نېمە ئۈچۈن ئاڭاليدىغانلىقىنى كۆرۈپ
باقايلى.

 ئەگەر مەن قەلبىمدىكى گۇناھنى ئېتىراپ قىلمىغان بولسام ، رەببىم ئاڭلىمىغان بوالتتى.66:18زەبۇر 
 لېكىن ، خۇدا ئاڭلىدى. ئۇ مېنىڭ دۇئايىمغا دىققەت قىلدى.19
 مېنىڭ دۇئايىمغا پەرۋا قىلمىغان ياكى ئۇنىڭ ئۆچمەس مۇھەببىتىنى مەندىن تارتمىغان خۇدانى مەدھىيىلە.20

-ئايەتتە ئۆزىنىڭ قەلبىدىكى گۇناھنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى ئېيتتى.18ئاپتور 
شۇڭالشقا رەببىمىز ئاپتورنىڭ گېپىنى ئاڭلىغان.

چۈنكى ئاپتور سەمىمىي ئىدى.
گۇناھىڭىزغا سەمىمىي بولۇشتىن قورقامسىز؟

گۇناھىڭىز ھەققىدە ھەقىقەتنى ئۆزىڭىزگە ، باشقىالرغا ياكى خۇداغا ئېيتىشتىن قورقامسىز؟
مەن بۇ خىل ھېسسىياتنى بىلىمەن.
بىز نومۇس قىلىشنى ياقتۇرمايمىز.

مەغلۇبىيىتىمىزنى ئېتىراپ قىلىشنى ياقتۇرمايمىز.
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-ئايەتتە خۇدا بىزنى ئاڭاليدۇ ۋە بىزنى رەت قىلمايدۇ دەپ ۋەدە بېرىدۇ.19ئەمما 
خۇدا ئاپتورنىڭ دۇئاسىغا سەمىمىي بولغانلىقى ئۈچۈن دىققەت قىلغان.

-ئايەت تېخىمۇ قىممەتلىك بىر نەرسىنى ۋەدە قىلدى.20
ئاپتور مۇنداق دېدى: تەڭرى »تۈگىمەس مۇھەببىتىنى مەندىن قايتۇرمىدى«.
خۇدا ماڭا ئوخشاش گۇناھكارغا قانداقمۇ ئۆچمەس مۇھەببەت ئاتا قىالاليدۇ؟

خۇدا مېنىڭ گۇناھلىرىمنى ئېتىراپ قىلىشىمغا قانداقمۇ قۇالق سالىدۇ ، يەنىال مېنى ياخشى كۆرىدۇ؟
چۈنكى مەن نامىم بىلەن دۇئا قىلمايمەن.

مەن ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمەن.
خىرىستىيانالرنىڭ نېمىشقا »ئەيسا نامىدا« دەپ دۇئالىرىمىزنى ئاخىرالشتۇرىدىغانلىقىنى بىلەمسىز؟

چۈنكى ئەيسانىڭ ئىسمى بىزدە يوق ھۆرمەتكە سازاۋەر.

خۇدا سىزنىڭ دۇئالىرىڭىزنى ئاڭاليدۇ ۋە سىزنى ئۇنىڭ بالىسى سۈپىتىدە قارشى ئالىدۇ ، چۈنكى سىز ئەيسا نامىدا خۇداغا كەلگەنسىز.
كرېستتە بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ۋە نومۇسلىرىمىز ئەيساغا يۆتكەلدى.

ئەيسا مەسىھ ئۆزىنىڭ ھەققانىيلىقىنى بىزگە يەتكۈزدى.
بىز ئۇنىڭ خۇدانىڭ قانۇنىغا بويسۇنۇش خاتىرىسىنى تاپشۇرۇۋالىمىز.

بۇ ناھايىتى ياخشى ئالماشتۇرۇش.
بىز گۇناھ ۋە نومۇسنى ئەيساغا بېرىمىز.

ئەيسا بىزگە ياخشى نام-شۆھرەت ئاتا قىلىدۇ ، ئۇ بىزنىڭ ياخشى نامىدا دۇئا قىلىشىمىزغا يول قويىدۇ.
شۇڭالشقا خۇدا دۇئالىرىمىزنى ئاڭاليدۇ ۋە جاۋاب بېرىدۇ.

چۈنكى بىز رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.

ئەمدى بىللە دۇئا قىاليلى.
دادا ، دۇئالىرىمىزنى ئاڭلىغانلىقىڭىزغا رەھمەت.

بىز گۇناھكار ئىكەنلىكىمىزنى بىلىمىز.
بىز ھەر كۈنى بۇيرۇقلىرىڭىزغا بويسۇنمايمىز.

ئەمما دۇئالىرىمىزنى قارشى ئالىمىز ، بىزگە بەخت تىلەيسىز ، چۈنكى بىز نومۇسسىز خاتىرىلىرىمىز بىلەن يېنىڭىزغا كەلمەيمىز.
بىز نومۇس ۋە مەغلۇبىيىتىمىزنى ئەيساغا بەردۇق.

ھەمدە ئۇ بىزگە ئۆزىنىڭ شەرىپى ۋە ياخشى ئىناۋىتىنى بەردى.
شۇڭا بىز مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش ۋە ئىشەنچ دۇئالىرى بىلەن كەلدۇق.

بىز سىزنىڭ سوۋغاتلىرىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىزنى بىلىمىز ، دۇئالىرىڭىزنى ئاڭاليسىز ، چۈنكى بىز نىجاتكارىمىز ئوغلىمىز
ئەيسانىڭ نامى بىلەن كەلدۇق.

ئامىن
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