
دانا كىشىلەر

-دېكابىردىكى خىتاب26-يىلى 2021
 12-1: 2مەتتا 

دەۋەتچى: مات كاسوۋىسكىي

تونۇشتۇرۇش
 دىن كەلگەن.12-1: 2بۈگۈنكى بۆلەك مەتتا 

قايسى كلېمېنت بىز ئۈچۈن ئوقۇغان.
ئۇنى ئۆگىنىشكە باشلىغاندا بىز ئۈچۈن دۇئا قىالي.

ئاغزىمدىكى سۆزلەر ۋە قەلبىمنىڭ ئويلىنىشى خۇدايىم ، قىيام ۋە قۇتۇلدۇرغۇچىم سېنى خۇشال قىلسۇن.
خەلقىڭىزنىڭ روھى بۈگۈن ئوزۇقالنسۇن ، شۇنداق بولغاندا ئۇالر قەلب ، ئىدىيە ۋە ھەرىكەتتە ئۆزگىرىدۇ.

مۇقەددەس ئىسمىڭىزنىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن.
ئامىن

بۈگۈن بىز ئۈچ سوئال سوراپ بۇ ھېكايىگە شۇڭغۇپ ئۆتىمىز.
بۇالر خاتىرە قالدۇرغانالر ئۈچۈن قۇاليلىق بولىدۇ.

ئۇالر ئاخىرىدا چوڭ ئىدىيەنى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ.
شۇڭا ئۇالر بۇ يەردە:

-سوئال: ھىرود ئەيسادا نېمىلەرنى كۆردى؟1
-سوئال: دانىشمەنلەر ئەيسادا نېمىلەرنى كۆردى؟2
-سوئال: ئەقىللىق كىشىلەر نېمە قىلدى؟3

بۇ سوئالالرنى تېكىست ھەققىدە سورىغىنىمىزدا ، بىزمۇ بۇ سوئالالرنى ئۆزىمىزدىن سورايمىز.
بىز خۇدانىڭ سۆزىنى ھاياتىمىزغا تەدبىقالۋاتىمىز.

ئىنجىلنى ئۆگەنگەندە بۇ خىل نەرسە زۆرۈر.
بىز پەقەت قىزىقارلىق ھېكايىلەرنىال ئۆگەنمەيمىز.

ئۇالر قىزىقارلىق!
بىز پەقەت ھەقىقىي ھېكايىلەرنىال ئۆگەنمەيمىز.

ئۇالر راست!
بىز خۇدادىن كەلگەن ھېكايىلەرنى ئۆگىنىمىز.

بىزنىڭ تەپەككۇر ، ھېس قىلىش ۋە ھەرىكەت ئۇسۇلىمىزنى ئۆزگەرتىدىغان ھېكايىلەر.
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ئەمدى بىرىنچى سوئالىمىزغا قاراپ باقايلى:
ھىرود ھەزرىتى ئەيسادا نېمىلەرنى كۆردى؟

مەن ھىرودتىن باشاليمەن ، چۈنكى ئۇ خۇداسىز ھاياتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنىڭ بىر مىسالى.
بۇ ئۇنىڭ رەسىمى.

 جەزملەشتۈرەلمەيمىز.100بەزى ئالىمالر سول تەرەپتىكى ھەيكەلنى ئۇ دەپ قارايدۇ ، ئەمما بىز% 
ئوڭ تەرەپتىكى رەسىم ھىرودنىڭ ئەيسانىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدىكى فىلىمدە قانداق تەسۋىرلەنگەنلىكى.

بۇ ئەمەلىيەتتە اليىق كىنو.
كىنودىكى ئارتىسنىڭ چىرايى ھىرودنىڭ تۇرمۇشقا تۇتقان پوزىتسىيىسىنى ئىپادىلەيدىغان ياخشى خىزمەت قىلىدۇ.

ئۇ ئىككى ئىش بىلەن تونۇلغان:
.  بىرىنچىدىن ، ھىرود ھاياتىنى غايەت زور ئىمارەتلەر بىلەن ئۆتكۈزدى.1

ئۇ بۇتخانىنى قايتا قۇردى ، ئۇ ناھايىتى چوڭ ئىدى.
ئۇ بىر چوڭ شەھەرنىڭ پورتىنى قايتا قۇردى.

ئۇ نۇرغۇن قەلئەلەرنى سالدى.

.  ئىككىنچىدىن ، ھىرود ئىنتايىن زوراۋان ئادەم ئىدى.2
ئۇ ئىككىنچى ئايالى ۋە ئۈچ ئوغلىنى ئۆلتۈردى.

-ئايەتلىرىنى داۋاملىق ئوقۇسىڭىز ، ئەيسا ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مىسىرغا قېچىپ كەتكەندىن كېيىن ،18-16ئەگەر سىز مەتتانىڭ 
ھىرودنىڭ بەيتلەھەمدىكى ھەر ئىككى بالىنى ئىككى ياشتىن تۆۋەن ئۆلتۈرگەنلىكىنى ئوقۇيسىز.

بۇ قورقۇنچلۇق ئىش ھېكايىمىزدىن كېيىن كېلىدۇ.
-ئايىتىدىكى دانا كىشىلەرگە بەرگەن تۇنجى ئىنكاسىنى كۆرۈپ باقايلى.3-ئايەتنىڭ 2ھېكايىمىزدە ، ھىرودنىڭ مەتتا 

\- ھىرود پادىشاھ بۇنى ئاڭالپ ، بىئارام بولدى.
بىز بىر مەسىلىنى كۆرگەندە ھەممىمىز ئاۋارىچىلىققا ئۇچرايمىز ، ھەل قىلىش چارىسىنى بىلمەيمىز.

ھىرود ئەيسانى بىر مەسىلە دەپ قارىدى.
ئەيسا مەسىھ بىر مەسىلە ئىدى ، چۈنكى ئەيسا ھىرودنىڭ كۈچىگە تەھدىد سالغان.

ئەيسا ھىرودنىڭ راھەت تۇرمۇشىغا تەھدىد سالغان.

ھىرود پادىشاھ بولۇپ ، ئۇ پادىشاھ بولۇشنى ئارزۇ قىالتتى.
شۇڭالشقا ئۇ ئايالى ۋە ئۈچ ئوغلىنى ئۆلتۈردى.

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ، يېرۇسالېم خەلقىمۇ ھىرود خاندىن باشقا يەنە بىر پادىشاھ بولۇشتىن ئەنسىرىدى.
كىشىلەر ھەمىشە ھىرود خاندىن قورقىدۇ ، دېيىلگەن.

ئەمما ھىرود بۇ دانا كىشىلەر ھەققىدە بىر نەرسە بايقىدى.
ئۇ ئۇالرنى قورقۇتالمايدۇ.

ئۇ پادىشاھنىڭ ئەيسانىڭ قەيەردە تۇغۇلىدىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ، ئۇنىڭ دانا كىشىلەرگە نېمە دېگەنلىكىگە قاراڭ.
-ئايىتىدە.8-ئايەتنىڭ 2بۇ مەتتا 

»بېرىپ بالىنى ئەستايىدىللىق بىلەن ئىزدەڭ ، ئۇنى تاپقان چېغىڭىزدا ماڭا سۆز قىلىڭ ، مەنمۇ ئۇنىڭغا كېلىپ دۇئا-تىالۋەت قىلىمەن«.
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بىز ھىرودنىڭ يالغان سۆزلىگەنلىكىنى بىلىمىز.
بىز بىلىمىزكى ، ھىرود خاننى ئەقىللىق كىشىلەرگە ياخشىچاق قىلىپ ، ئەيسانى تاپااليدۇ ۋە ئۇنى ئۆز ئوغۇللىرىغا ئوخشاش

ئۆلتۈرەلەيدۇ.
ئەمما ھىرود خۇدانىڭ پىالنىنى توختىتالمايدۇ.

-ئايىتىدە ئەقىللىق كىشىلەر چۈشىدە ھىرودقا قايتماسلىق ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇلغان.12-ئايەتنىڭ 2مەتتا 
ھىرودقا قاراش ۋە ئۆزىمىزنى ئۆزىمىزدە كۆرمەسلىك ئاسان.

كۈچ-قۇۋۋىتىڭىزنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئۆز بالىلىرىڭىزنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن ناچار!

ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ، بىز بەزىدە ئەيسانى راھەت تۇرمۇش ئۇسۇلىمىزغا تەھدىت دەپ قارامدۇق؟
ھاياتىمىزدا ئەيسادىنمۇ بەكرەك ياخشى كۆرىدىغان ئىشالر بارمۇ؟

قاراڭ ، ئەيسا ھەممە نەرسىنى سىزگە بەردى.
ئۇ خۇدا بىلەن تىنچلىققا ئېرىشىشى ئۈچۈن ، كرېستتە ئۆلدى.

بۇ ئىنجىل.
بۇ خۇش خەۋەر.

ئەيسانىڭ بۇ ئىككى ئايەتتە نېمە دېگەنلىكىگە قاراڭ.

 دە:39b: 10مەتتا 
»كىمكى مەن ئۈچۈن ھاياتىدىن ئايرىلسا ، ئۇنى تاپىدۇ«.
ئەيسا بۇ يەردە مەڭگۈلۈك ھايات ھەققىدە سۆزلەۋاتىدۇ.

ھاياتىڭىزنى ئۇنىڭغا بېغىشلىسىڭىز ، مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىسىز.
خۇدا بىلەن خۇشاللىق ۋە خاتىرجەملىككە ئېرىشىسىز.

ئەمما خۇدا يەنىال سىزنىڭ ئاخىرقى ھوقۇقىڭىز.
ئەمەلىيەتتە ، ئەيسا خۇدا بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇمۇ ئوخشاش ھوقۇقنى تەشەببۇس قىلىدۇ.

.37: 10بۇ ئىككىنچى ئايەتكە قاراڭ ، مەتتا 
»كىم ئاتا ياكى ئانىنى مەندىن ياخشى كۆرسە ، ئۇ ماڭا اليىق ئەمەس ، كىم ئوغلىنى ياكى قىزىنى مەندىن ياخشى كۆرسە ، ئۇ ماڭا

اليىق ئەمەس«.

بەزىلىرىڭىز تېخى مەسىھكە ئىشەنمىدىڭىز ، ئەيسا مەسىھنىڭ تەلىماتىنى ئويالشقاندا ، بۇ ھەقىقەت سىزگە ياردەم بېرىدۇ.
ئۇنىڭغا ئىشىنىش خۇدا بىلەن ھەقىقىي تىنچلىقنى كۆرسىتىدۇ.

ئەمما ئۇنىڭ بىزدىن بىر نەرسە تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالمايمىز.

شۇڭا بۇ ئايەتلەر بىزنىڭ بۇ ھېكايىدە پادىشاھ ھىرودقا قانداق ئوخشىغانلىقىمىزنى ئويلىشىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ.
ھىرود ئۆزىنىڭ كۈچىنى ھەممىدىن بەكرەك ياخشى كۆرەتتى.

ھازىر ھاياتىڭىزدىكى سىز ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىشالرنى ئويالڭ.
ئەگەر ئەيسا سىزدىن سورىسا ، ئۇ نەرسىلەرنى تەسلىم قىالمسىز؟

سەمىمىي بولۇڭ.
ئەگەر سىز ماڭا ئوخشاش بولسىڭىز ، خۇدانىڭ ياردىمىسىز تەسلىم بولۇش مۇمكىن بولمايدىغان بەزى ئىشالر بار.
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بۇ ھەممىمىز يولۇققان مەسىلە.
ھەر بىرىمىز ئۈچۈن ، ئەيسا بىزدىن نېمىنى تەلەپ قىلسا ، ئۇنىڭدىن ۋاز كېچىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ.

شەخسىيەتچىلىكنىڭ ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدا ئورنى يوق.

سىز ئۆزىڭىز ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلەرنى يوقىتىشنى ئويلىسىڭىز ، ھەمدە ئۇنى قىلىشتىن قورقسىڭىز ، قەلبىڭىزنى ئەيساغا
بېرىشتەك جاپالىق خىزمەتتە ئالغا ئىلگىرىلەسىز.

شەخسىيەتچىلىك قەلبىمىزدىكى چوڭقۇر يىلتىز تارتقان مەسىلە.
ئۇنى چىقىرىش ئۈچۈن ئۇ يەردە خۇداغا يول قويۇشىڭىز كېرەك.

ھەمدە بۇ ئىماننى تەلەپ قىلىدۇ.
ئەقىللىق كىشىلەر بۇ ھېكايىدە بىر قانچە جەھەتتىن كۆرسىتىلگەن ئىشەنچ.

شۇڭا بۇ بىزنى ئىككىنچى سوئالىمىزغا يۆتكەيدۇ.
دانىشمەنلەر ئەيسادا نېمىلەرنى كۆردى؟

تارىختا ھىرودقا ئائىت نۇرغۇن ئۇچۇرالر بولسىمۇ ، بىز بۇ كىشىلەر ھەققىدە كۆپ بىلمەيمىز.
-ئايەتتە ئۇالرنىڭ »شەرقتىن« كەلگەنلىكى ئېيتىلغان.2مەتتا 

بەيتلەھەم ۋە يېرۇسالېمنىڭ شەرقىدە ياشايدىغان نۇرغۇن ئوخشىمىغان كىشىلەر بار!
ئۇالر بۈگۈنكى ئىراق ياكى ئىراندىن كەلگەن پارس ياكى بابىللىق بولۇشى مۇمكىن.

ياكى ئۇالر ئەرەب بولۇشى مۇمكىن.
نۇرغۇن ئەرەبلەر ھىرود خانلىقىنىڭ شەرقىدە ياشىدى.

ياكى دانا كىشىلەر تېخىمۇ شەرقتىن كەلگەن بولۇشى مۇمكىن ، بەلكىم ئۇيغۇرالرنىڭ ، ئافغانىستانلىقالرنىڭ ، پاكىستانلىقالرنىڭ
ئەجدادلىرى بولۇشى مۇمكىن.

ئۇالر ھەتتا جۇڭگولۇق بولۇشى مۇمكىن!
ئىنجىل ئوقۇتقۇچىلىرى ھەقىقەتەن بىلمەيدۇ.

ئەمما ئۇالر بىر ئىشقا قوشۇلدى.
بۇ كىشىلەر يەھۇدىي ئەمەس ئىدى.

شۇڭالشقا خۇدا ئۇالرنى بىر يۇلتۇز بىلەن يېتەكلەيدۇ.
بۇ كىشىلەرنىڭ ئىنجىل يوق.

ئەگەر ئۇالر قىلغان بولسا ، ھىرود بىلەن سۆزلىشىشنىڭ ھاجىتى يوق!
ياق ، خۇدا بۇالرنى ئۆزىنىڭ يارىتىلىشى ئارقىلىق يېتەكلىدى.

ئۇ ياراتقان بىر يۇلتۇز.

خۇدا ھازىر بىزگە ئوخشاش ئۇسۇلدا سۆزلىيەلەيدۇ.
مەن غەربكە كولورادوغا بارىدىغان يۇلتۇزغا ئەگىشىمىز كېرەك دېمەيمەن.

تەڭرىنىڭ بۇ دانا كىشىلەرنى يېتەكلىشى ئاالھىدە ئىدى.
ئەمما خۇدا باشقا ئۇسۇلالر بىلەن ھەممىڭالرغا سۆزلىيەلەيدۇ.

مەن بىر تەكلىپ بېرىمەن.

بۇ رەسىم كېچە ئاسمىنىدىكى سامان يولىنىڭ سۈرىتى.

       One Voice Fellowship       4



شەھەر چىرىغىدىن يىراق جايالرغا ساياھەت قىلسىڭىز ئۇنى كۆرەلەيسىز.
تەڭرى بۇ رەسىمدىكى يۇلتۇزالرنىڭ ھەر بىرىنى ياراتتى.

ئۇالرنىڭ سانى سىز سانىغاندىن كۆپ.
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى بىزنىڭ قۇياشتىن چوڭ.

ئۇالرنى كۆرگىنىمىزدە ، ئۇالرنى ياراتقان تەڭرىنىڭ بېشىڭىزدىكى تۈكلەرنى سانايدىغان تەڭرى ئىكەنلىكىنى ئەسلىيەلەيمىز.

 دىن كەلگەن.7: 12مەن »خۇدا بېشىڭىزدىكى تۈكلەرنى سانايدۇ« دېسەم ، لۇقا 
بۇ خۇدا ئېيتقان سۆزدىن كەلگەن.

بۇ ئىنجىل.
بۇ خۇدانى ئەڭ ئېنىق بىلىدۇ.

-ئايەتتە: »مەسىھ قەيەردە تۇغۇلۇشى كېرەك؟« دېگەن سوئالغا قانداق جاۋاب4-ئايەت 2بىز ھىرودنىڭ دىنىي داھىيلىرىنىڭ مەتتا 
بەرگەنلىكىنى كۆرگىنىمىزدە ، خۇدانىڭ سۆزىنىڭ بۇ ھېكايىگە قانداق كىرگەنلىكىنى كۆرىمىز.

بۇ دىنىي داھىيالر چولپانالرغا قارىمايدۇ.
ئۇالر ئىنجىلدىكى خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى كۆردى.

ئۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ بارلىق نەرسىلىرى كونا ئەھدە ئىدى.

ئۇالرنىڭ بۇ »مەسىھ« دېگەن سۆزنى ئىشلەتكەنلىكى قىزىقارلىق.
ئۇنىڭ مەنىسى نېمە؟

بىز بۇ سۆزنى كۆپىنچە ئەيسا مەسىھ سەۋەبىدىن بىلىمىز.
بۇ ئۇنىڭ فامىلىسىگە ئوخشايدۇ.

ئەمما ئۇنىڭ ھەقىقىي مەنىسى »مەسىھ«.
»مەسىھ« ئىبرانىيچە سۆزنىڭ گرېتسىيە شەكلى بولۇپ ، »مەسىھ« كە ئوخشايتتى.

بۇ يەردە بىۋاسىتە تەرجىمىلەرنىڭ تىزىملىكى بار.

»مەسىھ« نى ئېنىقالشنىڭ ئەڭ ئاددىي ئۇسۇلى خۇدا خەلقىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تالالنغان ئادەم.
ئۇ ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭدىنمۇ مۇرەككەپ.

بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىش سىز پۈتۈن ئۆمرىڭىزنى سەرپ قىالاليسىز.
لېكىن مەن ئىككى ئىشقا ئەھمىيەت بېرىمەن:

( بىرىنچى ، مەسىھنىڭ خۇدانىڭ خەلقىنى يېتەكلەيدىغان پادىشاھ ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى قاراش.1)
 يىل بۇرۇن يازغان بىر پەيغەمبەرنى نەقىل قىلغان.1700 يىل بۇرۇن ، بىزدىن 700مەتتا )بۇ كىتابنىڭ ئاپتورى( ئۆزىدىن 

بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئىسمى مىكا.
-ئايىتىدە.6-ئايەتنىڭ 2ئۇنىڭ سۆزى مەتتا 

ئالدىنقى ھەپتە بۇ بۆلەكنى كۆرگەنلىكىمىز ئېسىڭىزدىمۇ؟

.6: 2مەتتا 
»ئەمما ، ئەي يەھۇدىيە زېمىنىدىكى بەيتلەھەم ، سەن يەھۇدىيە ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئىچىدە ئەمەس ، چۈنكى سەن مېنىڭ خەلقىم

ئىسرائىلنى پادىچى قىلىدىغان بىر ھۆكۈمدار چىقىدۇ«.
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ھۆكۈمدار پادىشاھ دېيىشنىڭ يەنە بىر ئۇسۇلى.
شۇڭا مەسىھ پادىشاھ بولۇشى كېرەك ، ئەمما ئاالھىدە بىر پادىشاھ بولۇشى كېرەك.

بۇ پادىشاھ پادىچىدەك ھۆكۈمرانلىق قىالتتى.
تارىختا ، ئادەتتە بىر پادىشاھ ھەققىدە سۆزلەش ئۇنداق ئەمەس.

بەزى مەدەنىيەتلەردە پادىشاھ ئالدى بىلەن ئۇلۇغ شەخسىي جەڭچى بولۇشى كېرەك ، دېيىلگەن.
ئۇ پادىشاھ بولماقچى بولغان باشقىالرنى ئۇرغۇدەك دەرىجىدە كۈچلۈك بولۇشى كېرەك.

بەزى مەدەنىيەتلەر پادىشاھنى ئالدى بىلەن ئۇلۇغ دانا ئادەم ياكى ئالىم بولۇشى كېرەك دەپ قارايدۇ.
كىم باشقىالردىن كۆپ بىلىدۇ.

بەزى مەدەنىيەتلەر پادىشاھنى ئەڭ باي ئادەم بولۇشى كېرەك دەپ قارايدۇ.
شۇنداق بولغاندا ئۇ چوڭ كۈچلۈك ئىمارەتلەرنى قۇرۇپ ، ئەڭ چوڭ قوشۇن قوبۇل قىالاليدۇ.

بەزى مەدەنىيەتلەر پادىشاھنى ئالدى بىلەن بۈيۈك قوشۇننىڭ رەھبىرى بولۇشى كېرەك دەپ قارايدۇ.
چۈنكى ئارمىيە ئۇنى غەلىبىگە ئېلىپ بارالمىسىڭىز نېمە پايدىسى بار؟

بۇ ئەلۋەتتە پادىشاھ ئۈچۈن يامان ئىش ئەمەس.
ئەمما ئىنجىل ئالدى بىلەن مەسىھ پادىشاھىنىڭ پادىچى ئىكەنلىكى توغرىسىدا سۆزلەيدۇ.

بۇ رەھبەرگە ئىنتايىن ئېھتىياجلىق ۋە بەك ئەقىللىق بولمىغان جانلىقالرغا كۆڭۈل بۆلۈشنى مۇھىم ئورۇنغا قويدى.
قويالرنى بېقىش جاپالىق ئىش!

ھەر قانداق پادىچىدىن بۇ توغرىلىق سوراڭ!

شۇڭا مەسىھ پادىشاھى ئۇلۇغ ۋە كۈچلۈك كۈچلۈك كىشىلەرنىڭ رەھبىرى بولماستىن ، بەلكى ئاجىز ۋە ئەخمەق كىشىلەرنىڭ رەھبىرى
بوالاليدۇ.

بۇ بىزنىڭ ئەيسا ھەققىدە بىلىدىغانلىرىمىز ئەمەسمۇ؟
ئەيسا قويلىرى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدىغان ياخشى پادىچى!

 دە ئېيتقان سۆزى.11: 10بۇ ئۇنىڭ يۇھاننا 

( مەسىھ سۆزى ھەققىدە تىلغا ئالماقچى بولغان ئىككىنچى ئىش ، ئىبادەتكە مۇناسىۋەتلىك.2)
ھىرود ۋە دانا كىشىلەر مەسىھكە »چوقۇنۇش« نى تىلغا ئالىدۇ.

بۇ پىكىر نەدىن كەلگەن؟
بۇنى تاپقىلى بولىدىغان نۇرغۇن يەرلەر بار ، ئەمما بىز بۈگۈن بىر كۆرۈپ باقايلى.

 دىن بۈگۈنكى ئىبادەتكە چاقىرىقنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە سۆزلىدۇق.7-6: 9بىز ئۇنى يەشايا 
 يىل بۇرۇن يېزىلغان باشقا بىر پەيغەمبەردىن كەلگەن.50ئۇالر مىخادىن 

ئۇنىڭ ئىسمى يەشايا ئىدى.

 دە سۆزلىگەندە مەسىھ ھەققىدە سۆزلەيدۇ.7-6: 9يەشايا بۇ سۆزنى يەشايا 

 »چۈنكى بىزگە بىر باال تۇغۇلدى ، بىزگە بىر ئوغۇل بېرىلدى ؛ ھۆكۈمەت ئۇنىڭ مۈرىسىدە بولىدۇ ، ئۇنىڭ ئىسمى ئاجايىپ6
مەسلىھەتچى ، قۇدرەتلىك خۇدا ، مەڭگۈلۈك ئاتا ، تىنچلىق شاھزادىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

       One Voice Fellowship       6



 ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ۋە تىنچلىقىنىڭ كۈچىيىشىنىڭ ئاخىرى بولمايدۇ ، داۋۇتنىڭ تەختىدە ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدا ، ئۇنى مۇستەھكەملەش7
ۋە ئۇنى ئادالەت ۋە ھەققانىيلىق بىلەن داۋامالشتۇرۇش. ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگارنىڭ قىزغىنلىقى شۇنداق قىلىدۇ «.

يەشايادا ۋەدە قىلىنغان مەسىھ پەقەت ئىنسان پادىشاھىال ئەمەس.
ئۇ »قۇدرەتلىك خۇدا« ئىدى.
ئۇ »مەڭگۈلۈك ئاتا« ئىدى.

ئۇ »تىنچلىق شاھزادىسى« ئىدى.
ئۇنىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ چېكى يوق.

ئۇ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىالتتى.
بۇ ئىنسان شەكلىدىكى تەڭرى.

بۇ ئەيسانىڭ ئىنجىلدىكى نۇرغۇن قېتىم ۋە نۇرغۇن يولالر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ھازىر ئەقىللىق كىشىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھنى قانداق قىلىپ ئىككى خىل كۆرگەنلىكىنى كۆرەمسىز؟
بىرىنچى ، يارىتىلىشتا ئاسماندىكى يۇلتۇز ئارقىلىق.

ئىككىنچىدىن ، ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىدە ئەيسا مەسىھنىڭ بەيتلەھەمدىكى بىر كىچىك شەھەردە تۇغۇلىدىغانلىقىنى كۆردى.
ئەمدى ئاخىرقى سوئالىمىزغا قاراپ باقايلى…

-سوئال: ئەقىللىق كىشىلەر نېمە قىلدى؟3
بۇ سوئالنىڭ ئۈچ جاۋابى بار.

جاۋاب: دانا كىشىلەر ئەستايىدىللىق بىلەن ئەيسانى ئىزدىدى.
بۇ كىشىلەر نەدىن كەلگەن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ، چۆل ساياھىتى قاتناشقان.

قۇملۇق ساياھىتى ھەرگىز ئاسان ئەمەس ، بۇ ئەرلەر ئۆزلىرىنىڭ قانچىلىك ۋاقىت ساياھەت قىلىشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنىمۇ
بىلمەيتتى!

B.دانا كىشىلەر ئەيساغا ۋاقىت ۋە خەزىنىسىنى قۇربان قىلدى :
ئۇالر ۋاقتىنى قۇربان قىلدى.

ئۇالرنىڭ خۇدادىن كەلگەن بىر بەلگە ئۈچۈن كېچە ئاسمىنىنى قانچىلىك كۆرگەنلىكىنى بىلمەيمىز.
ئۇالرنىڭ قانچىلىك ۋاقىت سەپەر قىلغانلىقىنىمۇ بىلمەيمىز.

ئەمما بىز بۇنىڭ كىچىك ئىش ئەمەسلىكىنى جەزملەشتۈرەلەيمىز!
ئۇالرمۇ خەزىنىسىنى قۇربان قىلدى.

-ئايەتتە كۆرگەن ئەيساغا بەرگەنلىرىگە قىسقىچە قاراپ باقايلى.11ئۇالرنىڭ 

.11: 2مەتتا 
ئاندىن ئۇالر خەزىنىسىنى ئاچتى ، ئۇالر ئۇنىڭغا سوۋغات ، ئالتۇن ، خۇشبۇي ۋە خۇشپۇراق سوۋغا قىلدى «.

بىز ئالتۇننىڭ نېمىگە ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلىمىز.
تەڭگە ، زىبۇزىننەت ، ھەتتا بەزى ئېلېكترون مەھسۇالتلىرى.

ئەمما قالغان ئىككىسى بىزگە ئۇنچە كۆپ ئۇچرىمايدۇ.
خۇشپۇراقنى كۆيدۈرگەندە ، كۈچلۈك ۋە يېقىملىق پۇرايدۇ.

ئۇ بۇتخانىدا دۇئا-تىالۋەت ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن بولۇپ ، ئىنتايىن قىممەتلىك ئىدى.
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مىررامۇ قىممەتلىك بولۇپ ، كۈچلۈك پۇراقمۇ بار ئىدى.
مىرزا ئەتىر ، مايدا ئىشلىتىلگەن بولۇپ ، بايالر ئۇنى دەپنە قىلغاندا بەدىنىگە قوياتتى.

ھازىر بۇ ئۈچ سوۋغاتنىڭ قانداق قىلىپ ئەيسانىڭ ھاياتى ۋە خىزمىتىگە سىمۋول قىلىنغانلىقىنى مۇالھىزە قىلىش تولىمۇ قىزىقارلىق.
ھەمدە بۇ توغرىلىق ئۆگىنىشىڭىزنى تەشەببۇس قىلىمەن.

ئەمما كىشىنى ئەپسۇسالندۇرىدىغىنى بۈگۈن بىزنىڭ بۇنىڭغا ۋاقتىمىز يوق.
بۇ سوۋغاتالرنىڭ ناھايىتى قىممەت ۋە قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلىشىمىز يېتەرلىك.

بۇ دانا كىشىلەر ئەيساغا ئازراق بەرمىدى.
ئۇالر ئۇنىڭغا ئىنتايىن قىممەتلىك نەرسىلەرنى بەردى.

شۇڭا ئەقىللىق كىشىلەر ئۆز ۋاقتى ۋە خەزىنىسىنى قۇربان قىلدى ، ئەمما ئۇالر ئۈچىنچى ئىشنى قىلدى:

C.ئەقىللىق كىشىلەر ئىبادەتتە قەلبىنى بەردى :
VERSE 10.غا قاراپ باقايلى 

.10: 2مەتتا 
ئۇالر )دانا كىشىلەر( بۇ يۇلتۇزنى كۆرگەندىن كېيىن ، ئىنتايىن خۇشال بولدى.

بۇ جۈملە سەل غەلىتە ، بىز ئۇنى ئىنگلىزچە كۆپ ئىشلەتمەيمىز.
ئەمما غەلىتە بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ نۇقتىنى تېخىمۇ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى.

بۇ يىگىتلەر بۇنداق قىلغىنىدىن ھەقىقەتەن خۇشال بولدى!
ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۇالرنىڭ قەلبىدىن كېلىۋاتاتتى.

ئۇالرنىڭ قەلبى دۇئا-تىالۋەتكە تولدى.
ئۇالر كۆزى بىلەن بىر كىچىك بالىنى كۆردى ، ئەمما قەلبىدە مەسىھنى كۆردى.

بۇ ئۈچ جاۋاب بىزگە بۇ بۆلەكنى ھاياتىمىزغا تەدبىقالش ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى رامكا بېرىدۇ.
بۇ بىزنىڭ چوڭ ئىدىيىمىز:
ئەيسا ۋەدە قىلىنغان مەسىھ.

ئۇ ئىنسان قىياپىتىدىكى »قۇدرەتلىك تەڭرى«.
ئۇ بىزنى ياخشى كۆرىدىغان ۋە بىزنى ياخشى پادىچى قىلىپ يېتەكلەيدىغان پادىشاھ.

شۇڭالشقا بىز چوقۇم شەخسىيەتچىلىكنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك )ھىرود خانغا ئوخشاش(.
ئەكسىچە ، بىز چوقۇم دانا كىشىلەردەك ئۈچ ئىشنى قىلىشتىن كېلىدىغان خۇشاللىقنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك:
جاۋاب: بىرىنچىدىن ، بىز يارىتىلىش ۋە ۋەھىيدە ئەيسانى ئەستايىدىللىق بىلەن ئىزدىگەندە خۇشاللىق تاپىمىز.

بىر ئاز ۋاقىت چىقىرىپ ، خۇدا ياراتقان دۇنيانى ھەقىقىي كۆرۈڭ.
كۈچ ، گۈزەللىك ، نازۇكلۇق ، يۇمۇر.

ئۇنىڭدىن باشقا ، بىر ئاز ۋاقىت چىقىرىپ ، خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى بىلىڭ.
بىز يېڭى بىر يىلنى باشاليمىز.

نۇرغۇن كىشىلىرىمىز يېڭى ئادەتلەرنى باشالشقا تىرىشىدۇ.
خۇدادىن ئۇنىڭ سۆزى ئارقىلىق ئەيسانى تونۇشىڭىزغا ياردەم قىلىشىنى سوراڭ.

بۇنى قىلىشنىڭ نۇرغۇن ئۇسۇللىرى بار ، ئەگەر سىزدە ھېچقانداق پىكىر بولمىسا ، چوڭ ئاكىڭىز ياكى ئاچا-سىڭىلالردىن تەكلىپ
سوراڭ.

       One Voice Fellowship       8



B.ئىككىنچىدىن ، بىز ئەيساغا ۋاقتىمىز ۋە خەزىنىمىزنى بەرگەندە خۇشاللىق تاپىمىز :
بۇ يېڭى يىلدا ، بىر ئاز ۋاقىت چىقىرىپ خۇداغا دۇئا قىلىڭ ۋە ئۇنىڭدىن ۋاقتىڭىزنى ۋە خەزىنىڭىزنى قانداق ئۆتكۈزگەنلىكىڭىزنى

تەھلىل قىلىشىڭىزغا ياردەم قىلىشىنى سوراڭ.
بەلكىم سىز بەزى ئىشالرغا كۆپرەك بېرىشىڭىز كېرەك.
بەلكىم سىز بەزى ئىشالرغا ئازراق بېرىشىڭىز كېرەك.

بەلكىم سىز بەزى ئىشالرغا كۆپرەك ۋاقىت سەرپ قىلىشىڭىز كېرەك.
بەلكىم سىز باشقا ئىشالرغا ئاز ۋاقىت سەرپ قىلىشىڭىز كېرەك.

مەن سىز ئۈچۈن ۋە مەن ئۈچۈن دۇئا قىلىمەن ، بۇ ئىشالرنى ئويالشقاندا خۇدا بىزگە ئەقىل ئاتا قىلسۇن.
ئۇالر تولىمۇ مۇھىم!

C.ئۈچىنچىسى ، بىز ئەيساغا چوقۇنۇشتىن خۇشاللىق تاپىمىز :
بۇ سىز قىلىۋاتقان بارلىق ئىزدەش ۋە بېرىشنىڭ ئاساسى.

قەلبىڭىزنى خۇداغا قانچە كۆپ بەرسىڭىز ، ئۇنىڭ خۇشاللىقى قەلبىڭىزدىن ھەممە نەرسىگە ۋە ئەتراپىڭىزدىكى ھەممە ئادەمگە
تۆكۈلگەنلىكىنى ھېس قىلىسىز.

بۇ قورقۇنچلۇق بولۇشى مۇمكىن ، چۈنكى قەلبىمىزنى خۇداغا تولۇق بېغىشلىغاندا ئۆزىمىزنىڭ قانچىلىك شەخسىيەتچى ئىكەنلىكىمىزنى
بىلىمىز.

قەلبىڭىزدە ئەيسادىن قېچىپ كەتمەڭ.
ئۇ مەسىھ ، سىز ۋە ماڭا يۈتۈپ كەتكەن قويدەك كۆڭۈل بۆلىدىغان رەھبەر.

ئۇنىڭدا ، سىز ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن ئىنتايىن خۇشال بولىدىغان تۇرمۇشقا ئېرىشەلەيسىز.
تۇرمۇش ئەھۋالىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر.

دۇئا قىاليلى.

ئى رەببىم خۇدا ، قىلغان ئىشلىرىڭىز ۋە سۆزىڭىز ئارقىلىق بىزگە سۆزلىگەنلىكىڭىزگە رەھمەت.
كاللىمىزنى كۆرۈشكە ياردەم قىلىڭ.

قەلبىمىزنىڭ سىزنى ياخشى كۆرۈشىگە ياردەم قىلىڭ.
ياخشى بۇيرۇقلىرىڭىزغا ئەمەل قىلىشىمىزغا ياردەملىشىڭ.

بىزنى سۆيگەنلىكىمىز ۋە دۇئالىرىمىزنى ئاڭلىغانلىقىڭىزغا رەھمەت.
مەن بۇ ئىشالرنى ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمەن.

ئامىن
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