
قەلبىڭىزدە ئەيساغا ئورۇن بارمۇ؟

-دېكابىردىكى خىتاب19-يىلى 2021
7-1: 2لۇقا 

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بىز بۇ يىل روژدېستۋو بايرىمىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن قەلبىمىزنى تەييارالۋاتقاندا ، ئەيسانىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدىكى ھېكايىنى

داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىمىز.
ئۆتكەن ئىككى ھەپتە ئىچىدە ، بىز مەريەمنىڭ ھېكايىسىنى كۆردۇق.

بىز ئۇنىڭ خۇدانىڭ جىبرىئىل پەرىشتىسى ئارقىلىق ئەۋەتكەن ئۇچۇرىغا بەرگەن ئىنكاسىغا ھەيران قالدۇق.
مەريەم بىلەن ئېلىزابېتنىڭ خۇدانىڭ ھاياتىدىكى خىزمىتىگە ئىشەنچ ۋە ئىشەنچ بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشى بىزنى ئىلھامالندۇردى.

-بابىغا قارايمىز.2بۈگۈن بىز لۇقانىڭ 
7-1: 2لۇقا 

 ئۇ كۈنلەردە قەيسەر ئاۋگۇسۇستىن پۈتۈن دۇنيانى تىزىمغا ئالدۇرۇش توغرىسىدا پەرمان چىقتى.1
 بۇ كۇرىنىيۇس سۈرىيەنىڭ ۋالىيسى بولغان ۋاقىتتىكى تۇنجى تىزىمالش.2
 ھەممەيلەن تىزىمغا ئالدۇرۇلدى.3
 يۈسۈپ يەنە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ناسىرە شەھىرىدىن ، يەھۇدىيەگە ، داۋۇت شەھىرىنىڭ بەيتلەھەم شەھىرىگە باردى. چۈنكى ئۇ4

داۋۇتنىڭ ئۆيى ۋە نەسەبى ئىدى.
 مەريەم بىلەن ئۇنىڭ تۇغۇلماقچى بولغان بالىسى تىزىملىتىلىدۇ.5
 ئۇالر ئۇ يەردە تۇرغاندا ، ئۇنىڭ تۇغۇلىدىغان ۋاقتى كەلدى.6
 ئۇ تۇنجى ئوغلىنى تۇغۇپ ، ئۇنى يۆگەپ رەخت بىلەن ئوراپ ، قوتانغا قويدى ، چۈنكى ئۇالرنىڭ مېھمانخانىدا ئورنى يوق7

ئىدى.

 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.
ئاتا ، بۈگۈن قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىشىڭىز ئۈچۈن مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىڭ.

بىز سىزنى قوبۇل قىلىشقا اليىق ئەمەس ، ئەمما بۇنى بىلىسىز.
بىز سىزنى ئۆزىمىز چۈشىنەلمەيمىز ، بۇنى بىلىسىز.

شۇڭا مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىپ ، بۈگۈن ئەيسانى كۆرۈشكە ياردەم قىلغىن.
بىز ئۇنىڭ نامىدا سورايمىز.
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ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
چوڭ ئىدىيە: قەلبىڭىزدە ئەيساغا ئورۇن بارمۇ؟

بىر ئاۋاز ئەگەشكۈچىلىرى نۇرغۇن مىللەتلەردىن تەشكىللىنىپ  كەلگەن چېركاۋ.
نۇرغۇنلىرىڭىز ۋەتىنىڭىزدىن ئايرىلىشنى خالىمىىدىڭىز

سىز بىر يەردىن يەنە بىر جايغا كۆچۈشكە مەجبۇر بولدىڭىز.
بەزىلىرىڭىز يۇرتىڭىزدىكى خەتەرلىك ئەھۋالالردىن قېچىپ قۇتۇلدىڭىز.

بەزىلىرىڭىز ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ كۆچمەنلەر ھۆججىتىنى بىر تەرەپ قىلىشىنى ساقالۋاتىسىز.
ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى قىلغان ئىشالر سەۋەبىدىن ھاياتىڭىزنىڭ زور دەرىجىدە ئۆزگىرىشىنىڭ قانداق ھېسسىياتتا ئىكەنلىكىنى بىلىسىز.

-ئايەتلەردە يازغانلىرىنى تەپسىلىي كۆرۈپ باقايلى.3- ، 1-باپ ، 2بۇ خىيالالرنى كۆزدە تۇتۇپ ، لۇكنىڭ 

 ئۇ كۈنلەردە قەيسەر ئاۋگۇسۇستىن پۈتۈن دۇنيانى تىزىمغا ئالدۇرۇش توغرىسىدا پەرمان چىقتى.1
 بۇ كۇرىنىيۇس سۈرىيەنىڭ ۋالىيسى بولغان ۋاقىتتىكى تۇنجى تىزىمالش.2
 ھەممەيلەن تىزىمغا ئالدۇرۇلدى.3

قەيسەر ئاۋگۇسۇس تۇنجى رىم ئىمپېراتورى.
ئۇ يول تورىنى قۇرۇپ رىم ئىمپېرىيىسىنى كېڭەيتكەن كىشى.
ئۇ رىمدا ساقچى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش مۇالزىمىتىنى باشلىغان.

ئۇ نۇرغۇن رەقىبلىرىنى ئۆلتۈرگەن مۇستەبىت ئىدى.
ئۇ ياخشى ئادەم ئەمەس ئىدى.

ئەمما تەڭرىنىڭ ۋاقتى ھەمىشە ياخشى.
 يىللىقىنى باشلىدى.200« ياكى رىم تىنچلىقىنىڭ Pax Romanaقەيسەر ئاۋگۇسۇسنىڭ ھۆكۈمرانلىقى »

رىم شۇنچە كۆپ زېمىنىنى كونترول قىلغاچقا ، ئەلچىلەر رىم ئىمپېرىيىسى ئارقىلىق ئەركىن سەپەر قىلىپ ، خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزەلەيتتى.

دەسلەپكى خىرىستىيان چېركاۋى پاكىس رومانا سەۋەبىدىن كەڭ كۆلەمدە ۋە تېز تەرەققىي قىلغان.

قەيسەر ئاۋگۇسۇسنىڭ ئىمپېرىيىسىنى كونترول قىلىشىدىكى ئۇسۇلالرنىڭ بىرى باج ئېلىش.
كىشىلەرگە باج تاپشۇرۇش ئۈچۈن ، ئۇالرنى ساناپ بېقىشىڭىز كېرەك.

شۇڭالشقا ئەيسا تۇغۇلغاندا ھەممەيلەن تىزىمغا ئالدۇرۇلدى.
قەيسەر ئاۋگۇسۇس كىشىلەرنى ساناش ئۈچۈن ئۇزۇن يول مېڭىشقا مەجبۇرلىيااليدۇ.

ئۇ ناھايىتى كۈچلۈك ئىدى.
ئۇ ئۆزىنى كونترول قىلىۋاتىمەن دەپ ئويلىدى.

ئەمما خۇدا ھەممە نەرسىنى ، بارلىق كىشىلەرنى ۋە بارلىق ۋەقەلەرنى كونترول قىلىدۇ.
ئاتىسى خۇدا ئوغلىنى قەيەردە ۋە قاچان ئەۋەتىدىغانلىقىنى ئېنىق تاللىدى.

ئەيسا ئۈچ قىتئەنىڭ كېسىشىش ئېغىزىدا تۇغۇلغان.
ئۇ خۇش خەۋەرنىڭ ئۇچۇرلىرى ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان ساياھەت قىالاليدىغان بىر پەيتتە تۇغۇلغان.
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 دە پاۋلۇس مۇنداق دەيدۇ:5-4: 4گاالتىيالىقالر 
 لېكىن ، بەلگىلەنگەن ۋاقىت توشقاندىن كېيىن ، خۇدا ئۆز ئوغلىنى قانۇن بويىچە تۇغۇلغان ئوغلىنى ئەۋەتتى.4»
 قانۇن بويىچە ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن ، بىز ئوغۇل پەرزەنتلىك بوالاليمىز «.5

خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا ئاتىسى خۇدا تەرىپىدىن بېكىتىلگەن ۋاقىتتا تۇغۇلغان.
ئەيسا مۇسانىڭ قانۇنىدا ۋە رىم قانۇنىدا تۇغۇلغان.

خۇدانىڭ ئوغلى بىزنى قۇتۇلدۇرۇش ۋە قانۇندىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كەلدى. شۇنداق قىلىپ ، ئاتىسى خۇدا بىزنى ئوغۇل-قىز قىلىپ
قوبۇل قىالاليدۇ.

دوستلىرىم ، خۇدا ھەمىشە كونترول قىلىدۇ.
بۇنى ئېسىڭىزدە تۇتۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.

بەزىدە بىزنىڭ پىالنىمىز ئەمەلگە ئاشمايدۇ.
بەزىدە دۇئالىرىمىز بىز ئويلىغاندەك جاۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ.

بەزىدە ئالدىمىزدىكى يول ئويلىمىغان يەردىن ئايلىنىپ ئۆتىدۇ.

 دە مۇنداق دېيىلگەن:9: 16ماقال-تەمسىل 
»ئىنساننىڭ قەلبى ئۇنىڭ يولىنى پىالناليدۇ ، ئەمما رەببىم ئۇنىڭ قەدەملىرىنى تىكلەيدۇ«.

مەريەمنىڭ ناسىرەلىك بالىسىنى تۇغماقچى بولغانلىقىغا ئىشىنىمەن.
بۇ ئۇنىڭ ئۆيى ، ئائىلىسى ۋە دوستلىرى بار ئىدى.

ناسىرەدە ، مەريەم بوۋاق كەلگەندە ياردەم ۋە ياردەمگە ئېرىشىدۇ.
ئەمما يۈسۈپ بۇ رايوننىڭ رىم ۋالىيسى كۇرىنىيۇسنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى.

-ئايەتلەردە ئوقۇيمىز.5-ۋە 4كېيىنكى ئىشالرنى 

 يۈسۈپ يەنە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ، ناسىرە شەھىرىدىن ، يەھۇدىيەگە ، داۋۇت شەھىرىگە ، يەنى بەيتلەھەمگە ، داۋۇت شەھىرىگە4
، داۋۇتنىڭ نەسەبىدىن ئىدى.

 تۇغۇلماقچى بولغان بالىسى بىلەن مەريەم تىزىملىتىلىدۇ «.5

خەرىتە ناسىرەنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى ، بەيتلەھەمنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيسىز.
 مىل يول يۈردى.90يۈسۈپ بىلەن مەريەم ھامىلدار ۋاقتىدا تەخمىنەن 

يۈسۈپ بىلەن مەريەم ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقى سەۋەبىدىن بەيتلەھەمگە بېرىشقا مەجبۇر بولدى.
ئەمما ، يەنە بىر قېتىم ، ھەقىقىي كونترول قىلغۇچى خۇدادۇر.

 يىل بۇرۇن ، مىخا پەيغەمبەر بۇنى يازغان.700ئەيسا تۇغۇلۇشتىن 
.5-2,4: 2مىكا 

 لېكىن ، ئەي بەيتلەھەم ئەفراتا ، سىلەر يەھۇدىيە جەمەتىدىن بواللمايدىغانالر بەك ئاز.2
سەن مەندىن ئىسرائىلىيەدە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ، قەدىمكى زاماندىن باشالپ كېلىدىغان بىرسى چىقىدۇ.

 ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىلەن ، پەرۋەردىگارىنىڭ نامىدا ئۇلۇغلىنىپ ، پادىلىرىنى پادىغا ئايالندۇرىدۇ. ئۇالر بىخەتەر4
ياشايدۇ ، چۈنكى ئۇ ھازىر دۇنيانىڭ چېتىگىچە ئۇلۇغ بولىدۇ.
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 ئۇ ئۇالرنىڭ تىنچلىقى بولىدۇ «.5

مىكا ئەيسا ھەققىدە سۆزلەۋاتاتتى.
 دە مەريەمگە ئەيسا ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانغا ئوخشاش بىر قىسىم تىلالرنى33-32: 1مىكا بىز جىبرىئىل پەرىشتىنىڭ لۇقا 

قولالندى.

 ئۇ ئۇلۇغ بولىدۇ ۋە ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىلىدۇ. پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭغا ئاتىسى داۋۇتنىڭ تەختىنى بېرىدۇ.32
 ئۇ ياقۇپنىڭ جەمەتىدە مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ، ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاخىرى بولمايدۇ «.33

ئەيسا تىنچلىق شاھزادىسى ، دوستلىرىم.
پاك رومانا رەھىمسىزلىك ۋە زۇلۇم بىلەن ئىجرا قىلىنىدىغان ۋاقىتلىق ، سۈنئىي تىنچلىق ئىدى.

ئەمما تەڭرىنىڭ دۇنياغا بەرگەن تىنچلىقى ئوخشىمايدۇ.
ئۇ ئويلىمىغان يەردىن ، ھەيران قاالرلىق بىر شەكىلدە كېلىدۇ.

-ئايەتلەردە داۋامالشتۇرايلى.7- ۋە 6ئەمدى ھېكايىنى 

 ئۇالر ئۇ يەردە تۇرغان ۋاقىتتا ، ئۇنىڭ تۇغۇلىدىغان ۋاقتى كەلدى.6
 ئۇ تۇنجى ئوغلىنى تۇغۇپ ، ئۇنى ئورىۋالغان رەختلەرگە ئوراپ ، ئېغىلغا قويدى ، چۈنكى ئۇالرنىڭ مېھمانخانىدا ئورنى يوق7

ئىدى «.

يۈسۈپ بىلەن مەريەم بەيتلەھەمگە كەلگەندىن كېيىن ، ئەيسا تۇغۇلدى.
لۇك بىزگە »مېھمانخانىدا ئۇالرغا ئورۇن يوق« دېدى.

 يىل ئىلگىرى مېھمانخانىالر كۆپ ئۇچرىمىغان.2000
بەيتلەھەمگە ئوخشاش بىر كىچىك شەھەردە بۈگۈن بىز ئويلىغاندەك مېھمانخانا ياكى مېھمانخانا يوق ئىدى.

گرېتسىيەنىڭ »مېھمانخانا« سۆزى »مېھمانخانا« مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.

بىز ئۇنىڭ ئېغىلدا ، ياكى ئۆڭكۈردە ياكى شەخسىي ئۆيدە تۇغۇلغانلىقىنى بىلمەيمىز.
لۇك بىزگە پەقەت تۇغۇلۇشتىكى كۆڭۈلدىكىدەك ئورۇننىڭ يوقلىقىنى دوكالت قىلدى.

ئەيسا ھايۋانالرنىڭ يېنىدا ، كەمتەرلىك ئىككىنچى تالالش ئورنىدا تۇغۇلغان.
يېقىن ئەتراپتا ھايۋانالرنىڭ بارلىقىنى بىلىمىز ، چۈنكى ئۇ »قوتان« غا قويۇلغان.

بۇ بەلكىم قانداق بولۇشى مۇمكىن.
بۇالر كاال ، ئېشەك ۋە قوي بېقىشقا ئىشلىتىلگەن.

دوستلىرىم ، نىجاتكارىڭىز قەلئەدە ياكى باي ئائىلىنىڭ ئۆيىدە تۇغۇلمىغان.
ئۇ كىچىككىنە بىر مۇھىم شەھەردە تۇغۇلۇشى ئۈچۈن ، يۈسۈپنى ئۆزىنىڭ يەر يۈزىدىكى دادىسى قىلىپ تاللىدى.

ئەيسا ئادەتتىكى ياغاچچىنى ئۆزىنىڭ يەر يۈزىدىكى دادىسى قىلىپ تاللىدى ، شۇڭا ئۇ ئارىيەتكە ئېلىنغان ئۆيدە تۇغۇلۇپ ، ئېشەكنىڭ
يېمەكلىك قاچىسىغا قويۇلدى.

يەر يۈزىدىكى باشقا دىنالر بۇنداق خۇداغا چوقۇنمايدۇ.
ئۇالر بۇنداق ئىشنى ھەرگىز تەسەۋۋۇر قىاللمايدۇ.
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بۇ بىزنىڭ ئۇنىڭ راستلىقىنى بىلىشىمىزنىڭ بىر سەۋەبى.
چۈنكى ھېچقانداق ئىنسان رەببى ۋە نىجاتكارىنىڭ تۇغۇلۇشى بىلەن كىشىلەرنى تەسىرلەندۈرۈش ئۈچۈن بۇنداق ھېكايىنى كەشىپ

قىلمىغان بوالتتى.

ئەيسا پادىشاھ ئوردىدا ياكى پايتەختتە تۇغۇلمىغان.
ئۇ كىچىك بازاردا ئارىيەتكە ئېلىنغان بوشلۇقتا تۇغۇلغان.

مەريەم يۇرتىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولدى ، ئۇ يەردە ناسىرەدىكى ئائىلىسىدىكىلەر ۋە دوستلىرى قورشاپ تۇغقان بوالتتى.
مەريەم بەيتلەھەمدىكى مۇۋاپىق مېھمانخانىدا تۇغۇش پۇرسىتىگە ئېرىشەلمىدى.

نۇرغۇنلىرىڭىز مېھماندوستلۇقنى قەدىرلەيدىغان مەدەنىيەتتىن كەلگەن.
ئۆيىڭىزگە كەڭ قورساق ، مېھمان بولغانلىقىڭىزدىن خۇشال بولىسىز.

زىيارەتچىلەرنى كۈتكەندە ئۆيىڭىزنى قانداق تەيياراليسىز؟
ئۆينى تازىالمسىز؟

ئەلۋەتتە شۇنداق.

ئۆيلىرىمىزنى قانداق تازىالشنى بىلىمىز.
مەن سىزدىن تېخىمۇ قىيىن سوئال سورىسام بوالمدۇ؟

يۈرىكىڭىزنى تازىالشنى سىناپ باققانمۇ؟
ئەيسانى مېھمان سۈپىتىدە كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن قەلبىڭىز پاكمۇ؟

:17-16: 3پاۋلۇس بۇ ئەفەسلىكلەرگە 
 مەن ئۇنىڭ شان-شەرەپلىك ، چەكسىز بايلىقلىرىدىن خۇدانىڭ ئۆز روھى ئارقىلىق ئىچكى كۈچ-قۇۋۋەت ئاتا قىلىشىنى تىلەيمەن.16»

 ئاندىن ، ئەيسا مەسىھ ئۇنىڭغا ئىشەنگەندەك ، قەلبىڭدە ئۇنىڭ ئۆيىنى قىلىدۇ. يىلتىزىڭىز خۇدانىڭ مۇھەببىتىگە ئايلىنىدۇ ۋە سىزنى17
كۈچلۈك قىلىدۇ «.

ئەيسا مەسىھ بىزنىڭ قەلبىمىزدە ئۇنىڭ ئۆيىنى قىلىشنى خااليدۇ.
ئەمما ھەر بىر ئىنسان قەلبىنىڭ ئىچىدە گۇناھنىڭ توپىسى بار.

ھەممىمىزنىڭ ئۆزىمىز ھەل قىاللمايدىغان گۇناھ مەسىلىسى بار.
ئۇنى يۇيۇپ بواللمايمىز.

مانا بۇ خۇش خەۋەر.
ئەيسا بىزنىڭ مېھمانمىز ، ئۇمۇ مېھمانخانىنى ئۆزىنىڭ كېلىشى ئۈچۈن تەيياراليدۇ.

 سائەت ماشىنا ھەيدەپ فلورىداغا بارىمەن.19مەن روژدېستۋو بايرىمىدا ئائىلەمدىكىلەر بىلەن 
سەپەرنى تامامالش  ئۈچۈن بىر مېھمانخانىدا بىر كېچە قونىمىز

ئەگەر سىز بىر مېھمانخانىغا كەلگەن بولسىڭىز تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ ، مېھمانخانا دېرىكتورى سىزگە ۋاكۇئۇم ۋە چېلەك بەردى.
ئۇ سىزگە ياتاقتا تۇرۇشتىن بۇرۇن مېھمانخانا ئۆيىڭىزنى تازىالش كېرەكلىكىنى ئېيتتى.

بۇ ساراڭلىق بولىدۇ ، شۇنداقمۇ؟

ئەمما ئۇ بىزنىڭ قەلبىمىزنى ئۇنىڭ شۇ يەردە قېلىشى ئۈچۈن تەييارالش ئۈچۈن قىلغان ئىشى.
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ئۇ بىزنىڭ يېنىمىزغا كېلىشتىن بۇرۇن قەلبىمىزنى پاكىزلىشىمىزنى تەلەپ قىلمايدۇ.
ئەيسا بىزنىڭ قەلبىمىز توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى بىلىدۇ.

ئۇالر گۇناھ ۋە قاراڭغۇلۇققا تولغان ، ئەمما ئۇ مېھىر-شەپقەت ۋە نۇرغا تولغان.
ئەيسا ھاياتىمىزنىڭ رەببى بولۇش ۋە قەلبىمىزدە ياشاشتىن ئىلگىرى چوقۇم پاكىزە يۇيۇلۇشىمىز كېرەك.

بۇ پەقەت ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن قىالاليدىغان ئىشى.

روژدېستۋو بايرىمىدىكى خۇشخەۋەر شۇكى ، ئەيسا يەر يۈزىگە بىز مەڭگۈ قىاللمايدىغان مۇكەممەل تۇرمۇش كەچۈردى.
ئۇ بىزنىڭ مەغلۇبىيىتىمىز ۋە گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن قۇربانلىق سۈپىتىدە ئۆلدى.

بۇ ئىنتايىن خۇش خەۋەر.
ئەمما نۇرغۇن كىشىلەر بۇ خۇش خەۋەرنى رەت قىلدى.

چۈنكى ئۇالر قەلبىدىكى گۇناھ مەسىلىسى توغرىسىدىكى شۇم خەۋەرگە ئىشەنمەيدۇ.
 يىلدىن بۇيان مەن بىر ئاتېئىزىمچى بولۇپ ، ھېچكىمنىڭ مېنىڭ گۇناھ مەسىلىسىمنى سۆزلەپ بېرىشىنى ئاڭالشنى خالىمىدىم.10

ئەمما مەن ئۇنىڭ راستلىقىنى بىلەتتىم.
مەن توختىتالمايدىغان ناچار ئادەتلىرىمنىڭ بارلىقىنى بىلەتتىم.

ئۆزۈمنىڭ پەخىرلىنىش ۋە شەھۋەتكە تولغانلىقىمنى بىلەتتىم ، ئەتراپىمدىكى ھەممەيلەندىن يوشۇرۇشقا بەك تىرىشتىم.

لېكىن خۇدا بىلدى.
خۇدا ئۆزىنىڭ شەپقىتى بىلەن ماڭا گۇناھلىرىمنى كۆرسىتىپ قەلبىمنى تەييارلىدى.

ئۇ يەنە ماڭا كائىناتتىكى ئەڭ كۈچلۈك تازىالش كۈچىنى كۆرسەتتى.
ئۇ ئەيسا مەسىھنىڭ قېنى ، ئۇ ئەزەلدىن ياشىغان بىردىنبىر مۇكەممەل ئادەم.

ئۇنىڭ قېنى قەلبىڭىزنى پاكلىيااليدىغان بىردىنبىر نەرسە بولۇپ ، ئۇنى خۇدانىڭ ئىچىڭىزگە كېلىپ ياشايدۇ.

دوستلىرىم ، بۇنى چۈشەندىڭىزمۇ؟
سىز شۇم خەۋەرنى قوبۇل قىلىپ ، خۇش خەۋەرنى خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلدىڭىزمۇ؟

كۆڭلىڭىزدە ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟

مەن چارلېز سپۇرجوننىڭ خۇتبىسىنىڭ ئۇزۇن قىسمىنى ئوقۇماقچى.
 يىل ئىلگىرى ئەنگىلىيەنىڭ لوندون شەھىرىدە پوپ بولغان.150ئۇ 

پوپ چارلېز سپۇرجوننىڭ بۇ قىيىن سوئاللىرىنى ئاڭالڭ:
»ئىمپېراتورالرنىڭ ئوردىلىرى ۋە پادىشاھالرنىڭ سارايلىرى پادىشاھ ناتونۇش ئەيساغا پاناھلىق بېرەمدۇ؟

ياق
سېلد خان جەمەتى ئىچىدە مەسىھكە ئورۇن بار!

ئەرش ئوردىسى ۋە خان ئوردىلىرى مەسىھكە ناھايىتى ئاز ئېچىۋېتىلىدۇ.
ئۇ سارايالردىن باشقا ئۆيلەرنى زىيارەت قىلىدۇ.

ئەمما بەلكىم ھۆكۈمەتتە ، سىياسىئونالر قانۇن چىقىرىدىغان جايالردا بولۇشى مۇمكىن.
ئۇ يەردە مەسىھكە ئورۇن بارمۇ؟

ياق ، دوستلىرىم.
قۇرۇلتاي ياكى پارالمېنتتىكى ۋەكىللەر ئارىسىدا مەسىھكە ناھايىتى ئاز بوشلۇق بار.
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سىياسىي پارتىيەلەر ، خۇشاللىق ئىزدىگۈچىلەر ۋە ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىنى قوغالشقانالر جەننەتنىڭ ۋەكىلىنى يەرشارى ۋەكىللىرى
ئارىسىدىكى ئورۇندىن چىقىرىۋېتىدۇ.

ياكى مۇۋەپپەقىيەت قازانغۇچىالر ئارىسىدا مەسىھكە ئورۇن بارمۇ؟
بەيتلەھەمدە ھۆرمەتكە سازاۋەر ، ھۆرمەتكە سازاۋەر كىشىلەر بارمۇ؟

ئۇالر بەلكىم مەسىھكە بوشلۇق ھازىرالپ بېرەمدۇ؟
ياق ، قەدىرلىك دوستالر ، ئۇ يەردە ئۇنىڭغا ئورۇن يوق.

ئېسىل كىيىملەر ، مەرتىۋە ۋە شەرەپ ، گۆھەر ۋە بايلىق ، بۇ نەرسىلەر ئۇالرنىڭ قەلبىدە بەك كۆپ ئورۇننى ئىگىلەيدۇ.
ئۇالر ئەيساغا ئورۇن يوق ، ياكى ئۇنىڭغا ئېھتىياجلىق ئەمەس دەيدۇ.

بەلكىم ئاكسىيە بىرژىسىدا ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟
ياكى دۇكانالردا ، دۇكانالردا ۋە كارخانىالردا.

بەلكىم بۇ يەردە مەسىھكە ئورۇن بارمۇ؟
ياق ، قەدىرلىك دوستالر ، بۇ يەردە ئازراق روھ ، ھايات ۋە تەلىمات بار.

ۋەيران بولۇش ، ئاچكۆزلۈك ۋە ئالدامچىلىق سودا دۇنياسىدا ناھايىتى كۆپ ، ئۇ يەردە ئەيساغا ئورۇن يوق.

ئاندىن يەنە پەيالسوپالرنىڭ مەكتەپلىرى بار.
شۈبھىسىزكى ، ئۇالر ئەيسانى ۋە ئۇنىڭ چەكسىز ئەقىل-پاراسىتىنى قارشى ئالىدۇ؟

ئەمما ياق ، قەدىرلىك دوستالر بۇ ئەمەلىيەت ئەمەس.
ئالىي مەكتەپ ۋە ئۇنىۋېرسىتېتالردا مەسىھكە ناھايىتى ئاز ئورۇن بار.

ئۇ چوڭقۇر ئۆگىنىش ئورۇنلىرىدا ناھايىتى ئاز قارشى ئېلىنىدۇ.
بىر قانچە دانا كىشىلەر بەيتلەھەم بالىسىنىڭ ئايىغىدىكى بالىالرغا ئوخشاش باش ئەگدى.

ئەمما كىشىنى ئەپسۇسالندۇرىدىغىنى ، نۇرغۇن تەربىيە كۆرگەنلەر ئۆزىنىڭ بىلىمىنى بەك ھېس قىلىدۇ ، ھەمدە ئۆزىنىڭ ئەقىل-
پاراسىتىدىن پەخىرلىنىدۇ.

ئۇالر: »بۇ مەسىھ كىم ، بىز ئۇنى تونۇشىمىز كېرەك« دەيدۇ.
ئەلۋەتتە ، ئەيسا بارااليدىغان بىر يەر بار ئىدى.

يېرۇسالېمدىكى ئاقساقالالرغا.
ياكى پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىدىكى روھانىيالر ۋە الۋىيالرغا.

ئىبادەتخانىدا ياكى ئىبادەتخانىدا ئەيساغا ئورۇن بارمۇ؟
ياق ، ئۇ يەردە پاناھ جاي تاپالمىدى.

ئۇ ھاياتىدا ئەڭ كۈچلۈك دۈشمىنىگە دۇچ كەلگەن.
زەبۇردا ئۇنىڭ ئىسمى ئېيتىلغان ۋە خۇشبۇي ئىس-تۈتەك ئارىسىدا دۇئا-تىالۋەت قىلىنىدىغان جايدا ئۇنىڭغا ئورۇن يوق ئىدى.

ياق ، دوستلىرىم.
ھەر قانداق جايغا ۋە ھەممە يەرگە قاراڭ ، تىنچلىق شاھزادىسى ئۈچۈن پەقەت بىرال يەر بارلىقىنى بايقايسىز.

مەسىھنىڭ ئۆيى كەمتەرلىك بىلەن بىللە.
ئۇ پاناھلىنىدىغان قەلبلەرگە ، ئۇنىڭ پاناھلىقى ئۈچۈن تەييارالنغان قەلبلەرگە كېلىدۇ.

ساراي ، ھۆكۈمەت ۋە دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە مەسىھكە ئورۇن يوق.
ئەمما ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟
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مانا بۇ بىزنىڭ خان ئۇستازىمىز ، ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟
مانا بۇ خۇدانىڭ ئوغلى گۆش بىلەن  ياراتتى ، ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟

مانا ئەيسا بارلىق گۇناھالرنى كەچۈرەلەيدىغان ئەيسا ، ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟
مانا بۇ سىزنى قورقۇنچلۇق ئورەكتىن تارتىپ كېتەلەيدىغان ئادەم ، ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟

ئۇ سىزنىڭ يېنىڭىزغا كېلىپ ، سىزنى ھەرگىز تاشالپ قويماسلىققا ۋە سىزنى تاشلىماسلىققا ۋەدە بېرىدۇ.
ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟

سىزنىڭ بوشلىقىڭىز ۋە بۇزۇلۇشىڭىز ئۇ ئېھتىياجلىق بوشلۇق.
ئۇ كەمتەرلىك يۈرەككە ، ئۆزىنى اليىق ئەمەس ۋە ھېس قىلمىغان قەلبكە كۆچۈشكە تەييار.

دوستۇم ، ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟
ئەيسانىڭ كېلىپ قەلبىڭىزدە ياشايدىغان ۋە سىزگە يېڭى تۇغۇلىدىغان بوشلۇقى بارمۇ؟

شۇنداق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن «.

مەن چارلېز سپۇرگوندىن مىننەتدار ، ئۇ بۇنى قانچىلىك چىرايلىق ئىپادىلىدى.
Spurgeon.مەسىھنىڭ ئۆزىنىڭ تەۋبە قىلغان قەلبىدە قوبۇل قىلغانلىقى ئۈچۈن ، مەسىھنىڭ كۈچلۈك ئەلچىسى ئىدى 

بۈگۈن مۇقەددەس روھنىڭ سىزگە: »ئەيسا مەسىھكە ئورۇن بارمۇ؟
ئۇنىڭغا بوشلۇق ھازىرالش ئۈچۈن قەلبىڭىزدىن نېمىلەرنى چىقىرىشىڭىز كېرەك؟ «.

 دە ئېيتقانلىرىنى ئاڭالڭ.20: 3ئەيسانىڭ ۋەھىيلەر 
 »مانا مەن ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ چەكتىم. ئەگەر كىم مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭالپ ئىشىكنى ئاچسا ، مەن ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ20

بىلەن بىللە غىزالىنىمەن ، ئۇ مەن بىلەن بىللە«.

-بابىدا ئېيتقىنىدا ، ئۇ ھازىرقى تۈركىيەنىڭ الئودىسكىدىكى چېركاۋغا3شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى ، ئەيسا بۇنى ۋەھىينىڭ 
سۆزلەۋاتىدۇ.

ئەيسا ئاللىبۇرۇن چېركاۋغا بارغان كىشىلەرگە: »مەن ئىشىكنى چېكىۋاتىمەن ، مېنى كىرگۈزەمسىز؟« دېدى.
ئاللىقاچان ئەيساغا ئىشىنىمىز دېگەن كىشىلەر قۇلۇپالنغان ئىشىكنىڭ ئارقىسىدا.

ئەيسا ئىشىكنى چېكىپ: »مېنىڭ سېنى چاقىرغانلىقىمنى ئاڭلىدىڭمۇ؟
ئىشىكنى ئاچامسىز ، مەن كېلىپ سىز بىلەن بىللە تاماق يېيەلەيمەن ، سىزمۇ مەن بىلەن بىللە؟

دوستلىرىم ھەممىمىزنىڭ قورسىقى ئاچ.
بىز ھېس قىلغان قۇرۇقلۇققا ھەل قىلىش چارىسى ئىزدەۋاتقان يۈرەكلەر.

ئەمما يەر يۈزىدىكى ھېچ نەرسە يالغۇز ئەيسا ئۈچۈنال ياسالغان بوشلۇقنى تولدۇرالمايدۇ.
پۇل ، كۈچ ، خۇشاللىق ، يېمەكلىك ، ئىچىملىك ، تەۋەككۈلچىلىك ياكى مۇۋەپپەقىيەت ئەمەس.

بىز بۇ بۇتالرنى قەلبىمىزدىن ئۆزىمىز پاكلىيالمايمىز.
بىزدە توغرا تازىالش ئۈسكۈنىسى يوق.

پەقەت ئەيساال قىالاليدۇ.
ئۇ بىزنىڭ قەلبىمىزنى پاكىز يۇيۇشنى خااليدۇ ۋە تەييار ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئۆزىمىز قىاللمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

ئۇنى كۈتۈۋېلىشقا تەييارمۇ؟
بەلكىم بۇ سىز ئۈچۈن تۇنجى قېتىم بولۇشى مۇمكىن.

-قېتىم بولۇشى مۇمكىن.100بەلكىم بۇ 
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ئەيساغا ئېيتقىنكى ، ئۇ سىزنىڭ قەلبىڭىزدىكى قارشى ئالىدىغان مېھمان.
ئۇنىڭغا ۋاقىتلىق زىيارەتچى بولۇشنى خااليدىغانلىقىڭىزنى ئېيتىڭ.

ئەيسا سىزنىڭ پادىچىڭىز ، پەرۋەردىگارىڭىز ۋە پادىشاھىڭىز بولۇش ئۈچۈن مەڭگۈ كېلىدۇ.
دوستۇم قەلبىڭىزدە ئۇنىڭغا ئورۇن بارمۇ؟

ئەمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىاليلى.
ئەيسا ، بىزنىڭ يېنىمىزغا كېلىشتىن بۇرۇن ئۆزىمىزنى تازىاليمىز دەپ تۇرۇۋالمىغانلىقىڭىزغا رەھمەت.

قەلبىمىزدىكى گۇناھ داغلىرىنى ھەل قىلىش چارىسى بىلەن تەمىنلىگەنلىكىڭىزگە رەھمەت.
قېنىڭىز بىزنى يۇيۇپ ، مۇقەددەس قىالاليدىغان بىردىنبىر نەرسە.

مۇقەددەس روھ ، ھەر بىرىمىزگە قەلبىمىزدە تۇتۇۋالغان نەرسىلەرنى كۆرسىتىڭ.
ھازىر ئەيساغا تەۋە بولغان بوشلۇقنى ئىگىلەيدىغان نەرسىلەرنى ئاشكارالڭ ، شۇڭا بىز تەۋبە قىالاليمىز.

دادا ، ئوغلىڭىز بۇ يەردە قارشى ئېلىنىدۇ.
ئۇنى بىزنىڭ نىجاتكارىمىز بولۇشقا ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.

ئامىن
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