
بىز رەببىمىزگە مەنسۇپ

13-7: 14رىملىقالر 
-كۈنىدىكى خۇتبە2-ئاينىڭ 1-يىل 2022

پوپ كىرىس سىكىس

خىتاب تونۇشتۇرۇش
-يىلدىكى تۇنجى خۇتبىمىز ئۈچۈن يېڭى شەھەر كاتېزىم دىنى ئارقىلىق بىر يىللىق مۇساپىنى باشاليمىز.2022

 سۆزىدىن كەلگەن ، يەنى »ئوقۇتۇش« مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.katacheo»كاتېزىم« گرېتسىيەدىكى 
 يىل ئىلگىرى گېرمانىيەلىك پوپ بولغان.500مارتىن لۇتېر تەخمىنەن 

ئۇ چېركاۋنى ھەقىقىي ئىنجىل ئىالھىيىتىگە قايتىشقا ياردەم بەردى.
لۇتېر خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاساسىي ئىدىيىسىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن سوئال ۋە جاۋابالرنى ئىشلىتىپ كاتولىك دىنىنى يازغان.

لۇتېر بۇنداق قىلدى ، چۈنكى ئۇ نۇرغۇن خىرىستىيانالرنىڭ نېمىگە ئىشىنىدىغانلىقىنى ۋە نېمە ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەيدىغانلىقىنى
كۆردى.

-يىلى مارتىن لۇتېر مۇنداق دېدى: »ئاۋام خىرىستىيان دىنىنىڭ تەلىماتىنى ئاساسەن بىلمەيدۇ ، نۇرغۇن پوپالر ئاساسەن1529
دېگۈدەك ئىقتىدارسىز ۋە ئوقۇتقۇچىلىق قىاللمايدۇ«.

ئۇزۇن يىل چېركاۋغا بېرىش ۋە خىرىستىيان بولۇشنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەسلىك مۇمكىن.
لۇتېر ھەتتا گېرمانىيەدىكى بەزى پوپالرنىڭ خىرىستىيان دىنىنى چۈشەنمەيدىغانلىقىنى بايقىدى!
ئىنىمىز كلېمېنتمۇ ئوخشاش سەۋەب بىلەن ئامېرىكىدىكى بۇ يەردىكى سېمىنارغا قاتنىشىۋاتىدۇ.

كلېمېنتنىڭ ئوتتۇرا ئافرىقىغا قايتىش ۋە ئۇ يەردىكى پادىچىالرغا ئىالھىيەت ۋە ئىنجىلدىكى ھەقىقەتنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشىگە
ياردەم بېرىش قىزغىنلىقى بار.

بىز بۇ كاتولىك دىنىدا بايقىغان ھەقىقەتلەرنى.

بىر ئاۋاز ھەمراھى نۇرغۇن ئارقا كۆرۈنۈشتىكى كىشىلەر چېركاۋى.
بەزىلىرىڭىز خىرىستىيان بولۇپ چوڭ بولغان ، ئەمما ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ۋە ئىالھىيەت چۈشەنچىسىدىن چوڭ بولغان.

بەزىلىرىڭىز خىرىستىيان بولۇپ چوڭ بولمىدىڭىز ، سىز يەنىال ئېتىقادنىڭ ئاساسلىرىنى ئۆگىنىۋاتىسىز.

بۇ چېركاۋنىڭ رەھبەرلىرى بۇ يىل يېڭى شەھەر كاتولىك دىنىنى تەتقىق قىلىشنى قارار قىلدى ، چۈنكى ئۇ ئەڭ مۇھىم خىرىستىيان
ھەقىقەتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى.

بىز ئوخشاش بىر نىجاتكار تەرىپىدىن بىرلەشتۈرۈلگەن ئوخشىمىغان كىشىلەر.
ئۆزىمىز ئىشىنىدىغان ئىشالر توغرىسىدا ئوخشاش پىكىردە بولۇشىمىز كېرەك.

چۈنكى كاللىمىزدا خۇدا ھەققىدە بىلگەنلىرىمىز قەلبىمىزگە ۋە پۈتكۈل ھاياتىمىزغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
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 دە ئېيتقاندەك.2: 12پاۋلۇس رىملىقالر 
»بۇ دۇنياغا ماسالشماڭ ، بەلكى كاللىڭىزنىڭ يېڭىلىنىشى بىلەن ئۆزگەرتىڭ ، شۇندىال سىناق ئارقىلىق ئالالھنىڭ ئىرادىسىنىڭ نېمە

ئىكەنلىكىنى ، نېمىنىڭ ياخشى ، قوبۇل قىالاليدىغان ۋە مۇكەممەل ئىكەنلىكىنى بىلەلەيسىز«.

 سوئال ۋە جاۋاب بار.52يېڭى شەھەر كاتېزىم دىنىدا 
 نىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى تەمىنلىدۇق.52بىز سىزگە ئۆزىڭىزنىڭ يۈرەك تىلىدىكى 

-سوئالغا قارايمىز.1-يىلىنىڭ بىرىنچى يەكشەنبە كۈنى ، بىز 2022بۈگۈن ، 
مەن بۇ سوئالنى ئوقۇيمەن ، ئاندىن جاۋابنى بىللە ئوقۇيلى.

-سوئال: بىزنىڭ ھايات ۋە ئۆلۈمدىكى بىردىنبىر ئۈمىدىمىز نېمە؟1
جاۋاب: بىزنىڭ ئۆزىمىز ئەمەس ، بەلكى ھايات ۋە ئۆلۈمدە ، خۇداغا ۋە نىجاتكارىمىز ئەيسا مەسىھكە تەۋە ئىكەنلىكىمىزدىن ئەمەس ،

بەلكى جىسمىمىز ۋە روھىمىز.

ئەمدى بىز مۇقەددەس كىتابنىڭ بۈگۈنكى قىسمىغا قاراپ باقايلى.

(ESV )13-7: 14رىملىقالر 
 چۈنكى ھېچقايسىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ياشىمايمىز ، ھېچقايسىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ئۆلمەيمىز.7
 چۈنكى بىز ياشىغان بولساق ، رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز ، ئەگەر ئۆلسەك ، رەببىمىز ئۈچۈن ئۆلىمىز. شۇڭا ، بىز ياشىايلى ياكى8

ئۆلىمىز ، بىز رەببىمىز.
 چۈنكى ، ئەيسا مەسىھ ئۆلۈكلەر ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى بولۇشى ئۈچۈن ، ئۆلدى ۋە قايتا تىرىلدى.9

 نېمىشقا قېرىندىشىڭىزغاھۆكۈم قىلىسىز؟ ياكى سىز ، نېمىشقا قېرىندىشىڭىزنى خاراليسىز؟ چۈنكى ھەممىمىز خۇدانىڭ ھۆكۈم10
ئورنىنىڭ ئالدىدا تۇرىمىز.

 چۈنكى ، مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان: »مەن ياشاۋاتىمەن ، ھەر بىر تىز ماڭا باش ئېگىدۇ ، ھەر بىر تىل خۇداغا11
ئىقرار بولىدۇ«.

 شۇنىڭ بىلەن ، ھەر بىرىمىز خۇداغا ئۆزى ھەققىدە ھېساب بېرىمىز.12
 شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىز ئەمدى بىر-بىرىمىزگە ھۆكۈم چىقارمايلى ، بەلكى قېرىنداشنىڭ يولىغا توسقۇنلۇق قىلماسلىق ۋە توسقۇنلۇق13

قىلماسلىقنى قارار قىاليلى.

 نى ئوقۇدۇق:40:8بىز بىرلىكتە يەشايا 
ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ ،گۈل-چىىچەكلەر سولىشىپ خازان بولىدۇ.پەقەت خۇدايىمىزنىڭ سۆزلىرىال ئەبەدى قالىدۇ.

بىللە دۇئا قىاليلى.
ئاتا، بىز سىزنىڭ مۇقەددەس روھىڭىزنى ئەۋەتىپ ، كاللىمىزنى ۋە قەلبىمىزنى سۆزىڭىزدىكى ھەقىقەتكە ئېچىشىمىز كېرەك.

بىزگە چۈشەنچە بېرىڭ ، شۇڭا بىز سىزنى رازى قىالاليدىغان ئۇسۇلدا ياشىيااليمىز.
چۈنكى بىز سىزگە تەۋە.

بىزنىڭ گۇناھ قەرزىمىز خۇدانىڭ كەمتۈك قوزىسى ئەيسانىڭ قىممەتلىك قېنى بىلەن تۆلەندى.
شۇڭالشقا بىز ئۇنىڭ نامىغا ئۈمىد ۋە ئىشەنچ بىلەن دۇئا قىلىمىز.

ئامىن
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بۈگۈنكى ئۇچۇرنىڭ ئۈچ نۇقتىسى:
-نۇقتا بىز رەببىمىزگە مەنسۇپ.1
-نۇقتا ، بىز خۇدانىڭ كۆزىتىدىغانلىقىنى بىلىمىز.2
-نۇقتا بىز ئۈمىد بىلەن ئۆلىمىز.3

-نۇقتا بىز رەببىمىزگە مەنسۇپ.1
-ئايەتلەردە نېمىلەرنى دېگەنلىكىنى بىرلىكتە ئويالپ باقايلى:8- ۋە 7پاۋلۇسنىڭ 

 »چۈنكى ھېچقايسىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ياشىمايمىز ، ھېچقايسىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ئۆلمەيمىز.7
 چۈنكى بىز ياشىغان بولساق ، رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز ، ئەگەر ئۆلسەك ، رەببىمىز ئۈچۈن ئۆلىمىز. شۇڭا ، يا ياشىايلى ياكى8

ئۆلسەكمۇ ، بىز رەببىمىز «.

-ئايەتتىكى ئاخىرقى تۆت سۆزنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ: »بىز رەببىمىز«.8ئەگەر بۇ ئايەتتىن بىرەر نەرسە ئېسىڭىزدە بولسا ، 
دوستلىرىم رەببىمىزگە مەنسۇپ.

بىز ئۆزىمىزنى مۇستەقىل دەپ ئويالشنى ياخشى كۆرىمىز.
ئامېرىكا مەدەنىيىتى ھەر بىر ئادەمنىڭ ئاپتونومىيىلىك ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى رىۋايەتنى تەشۋىق قىلىدۇ.

بۇ »ئۆز-ئۆزىگە يۈزلىنىش« مەنىسىدىكى چوڭ سۆز.
نۇرغۇن ماشىنا شىركەتلىرى ئاپتوماتىك ماشىنا ياساشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ، بۇ ئادەم شوپۇرغا ئېھتىياجلىق ئەمەس.

ھەممىمىز سەمىمىي بولساق ، ئاپتونومىيە ئىدىيىسىگە ئوخشاش.
مېنىڭچە بۇ بىزنىڭ باشقىالرغا قارىغاندا ئۆزىمىزگە ئىشىنىدىغانلىقىمىزدىندۇر.

ئەگەر بىز ھاياتىمىزنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى كونترول قىاللىساق ، خۇشال ۋە بىخەتەر بولىمىز دەپ ئوياليمىز.
شۇڭالشقا بىز مۇستەقىل ۋە مۇستەقىل بولۇشقا تىرىشىمىز.

ئەمما ئاپتونومىيە بىر خام خىيال.
ھەقىقەت شۇكى ، بىز ھەممىمىز بىراۋنىڭ ياكى بىرەر نەرسىنىڭ خىزمەتكارى.

ئەيساغا ئەگەشكۈچى بولۇشتىن ئىلگىرى ، ئۆز خاھىشىڭىزنىڭ خىزمەتچىسى.
ھەرىكىتىڭىزنى كونترول قىلىدىغان ھېسسىيات ۋە ئارزۇ بار.

سىزدە شۇنداق تەجرىبە بارمۇ؟

مەن خىرىستىيان بولغىنىمدا ، خۇدا ماڭا مەغرۇرلۇق ۋە شەھۋەتنىڭ ھاياتىمنى كونترول قىلىدىغان كۈچ ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى.
مەن چىقارغان ھەر بىر قارارنى پەخىرلىنىش ياكى شەھۋەت بىلەن بەلگىلىگەن.

مەن ئۆزۈمنى ئاپتونومىيەلىك دەپ ئويلىدىم ، ئەمما مەن گۇناھنىڭ قۇلى.
-ئايەتلەردە مۇنداق تەسۋىرلىگەن.19- ۋە 17- ، 15-بابى ، 7پاۋلۇس بۇنى رىملىقالر 

 ”مەن ئۆزۈمنى ھەقىقىي چۈشەنمەيمەن ، چۈنكى مەن توغرا ئىش قىلىشنى ئوياليمەن ، ئەمما مەن قىلمايمەن.7:15رىملىقالر 
ئەكسىچە ، مەن ئۆچ كۆرىدىغان ئىشنى قىلىمەن.

 شۇڭا ، مەن زۇلۇم قىلمايمەن. ئۇنى مەندە ياشايدىغان گۇناھ.17
 مەن ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى خااليمەن ، ئەمما قىلمايمەن. مەن خاتا ئىش قىلىشنى خالىمايمەن ، ئەمما قانداقال بولمىسۇن19

قىلىمەن «.
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پاۋلۇسنىڭ دېيىشىچە ، ئۇنىڭ ئىچىدە ماشىنىنى ھەيدەش ئۇنىڭ ئىچىدىكى گۇناھ ئىكەن.
ئۇ ئاپتونومىيىلىك ئەمەس.

مەنمۇ ئەمەس.
سىزمۇ ئەمەس.

ھاياتىمىز گۇناھ ياكى ئەيسا تەرىپىدىن يېتەكلىنىدۇ.

ھاياتىمىز گۇناھ ياكى ئەيسا تەرىپىدىن يېتەكلىنىدۇ.
ئەيسا گۇناھنىڭ ھاياتىمىزدىكى كۈچىنىڭ بىز ئۈچۈن بەك كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.

ئەيسا كرېستتە ئۆلگەندە ، ھاياتىڭىزدىكى گۇناھنىڭ كۈچى ئەيساغا يۆتكەلدى.
بىزنىڭ گۇناھىمىز ئۇنىڭ تومۇرلىرىغا ئوكۇل قىلىندى ، گۇناھنىڭ كۈچى ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆلدى.

بۇ كېيىنكى ئايەتنىڭ مەنىسى.
 غا قاراڭ.19: 14رىملىقالر 

 »چۈنكى ، ئەيسا مەسىھ ئۆلگۈچىلەرنىڭ ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى بولۇشى ئۈچۈن ، ئۆلدى ۋە قايتا تىرىلدى«.9

»بۇنىڭ ئۈچۈن« »بۇ مەقسەت ياكى سەۋەب ئۈچۈن« دېگەنلىك بولىدۇ.
ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈپ قايتا تىرىلىشىدىكى سەۋەب ، ئۇ ئۆلۈك ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببىگە ئايلىنىدۇ.

ئۇنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى گۇناھنىڭ كۈچىنى ئۆلتۈردى ۋە بىزگە ھاياتلىق ئاتا قىلدى.
ئەيساغا ئىشەنسىڭىز ، روھىي جەھەتتىن تىرىلىپ ، يېڭى ھاياتقا ئېرىشىسىز.

باشقىچە ياشاشنىڭ كۈچىگە ئېرىشىسىز.
ئەمما ئۇ ئاپتونومىيىلىك ھوقۇق ئەمەس.

ئۇ مۇستەقىل كۈچ ئەمەس.
-ئايەتتە ئەيسانىڭ رەببى ئىكەنلىكى ئېيتىلغان.9

بۇ ئايەتلەردە رەببىمىز ۋە خۇدا دېگەن سۆزلەر كۆپ قېتىم ئىشلىتىلگەن ، ئەيسا ھەر ئىككىسى.
ئەگەر گۇناھلىرىڭىزنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ئەيساغا ئىشەنگەن بولسىڭىز ، ئۇ ھاياتىڭىزنىڭ رەببىدۇر.

سىز ئاپتونومىيىلىك ئەمەس.
-نومۇرنىڭ سەۋەبى.2بۇ ھەقىقەت 

-نۇقتا ، بىز خۇدانىڭ كۆزىتىدىغانلىقىنى بىلىمىز.2

بۈگۈنكى كۈندە دۇنيادا نۇرغۇن بۆلۈنۈش بار.
كىشىلەر بىلەن دۆلەتلەر توقۇنۇشۇپ قالىدۇ ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىشالرغا بولغان كۆز قارىشى ئوخشىمايدۇ.

مەسىھنىڭ تېنىمۇ بۇ خىل توقۇنۇشتىن خالىي ئەمەس.
پاۋلۇس رىمدىكى چېركاۋغا خەت يېزىۋاتاتتى.

ئۇ چېركاۋدا يەھۇدىيالردىن كەلگەن ئېتىقادچىالر ۋە يەھۇدىي ئەمەس ئېتىقادچىالر بار ئىدى.
ئۇالرنىڭ ھاراق ، گۆش يېيىش ۋە بايرامنى تەبرىكلەش توغرىسىدا ئوخشىمىغان كۆز قاراشلىرى بار.

بۇنىڭغا ئوخشاش دىنىي تاالش-تارتىشالر ناھايىتى كەسكىن بولىدۇ ، چۈنكى ھەممە ئادەم ئۆزىنىڭ تەرىپىدە خۇدا بارلىقىغا ئىشىنىدۇ.
پاۋلۇس رىمدىكى خىرىستىيانالرغا ئوخشىمىغان ئېتىقاد بىلەن ئوخشىمىغان جامائەت قۇرۇشنى ئېيتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ زىددىيىتىنى

ھەل قىلغان بوالتتى.
ئۇ يەھۇدىي ئەمەس ۋە يەھۇدىي دىنىدىن كەلگەن كىشىلەرگە ئايرىم چېركاۋ قۇرۇشنى ئېيتااليتتى.

ئەمما ، پاۋلۇس ئۇنداق قىلمىدى.
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ئۇ ئۇالرغا بىر-بىرىنى قوبۇل قىلىشنى ۋە سۆيۈشنى ئېيتتى ، چۈنكى ئۇالر ئوخشاش بىر نىجاتكار بىلەن ئوخشاش بىر ئاتا بىلەن ئاكا-
ئۇكا ، ئاچا-سىڭىل ئىدى.

ئۇالر ئورتاقالشقان ئەبەدىي ھەقىقەتلەر ئۇالرنىڭ پەرقىدىن مۇھىم ئىدى.

بىز بىر ئاۋاز جەمئىيىتىدە بۇ يەردە ئاالھىدە بىر چېركاۋ سېلىۋاتىمىز.
ئوخشىمىغان ئۇسۇلالر بىلەن ئېتىقادىمىزنى يولغا قويغان نۇرغۇن دۆلەت ۋە مەدەنىيەتتىن كەلگەن ئېتىقادچىالر چېركاۋى.

بىز يەنە ئەيسا ھەققىدە ئۆگىنىۋاتقان ۋە ئۇنى ھاياتىنىڭ خوجايىنى دېيىشنىڭ مەنىسىنى ئۆگىنىۋاتقان زىيارەتچىلىرىمىزگىمۇ سەزگۈر.
بۇ چېركاۋدا نۇرغۇن ئىشالر توغرىسىدا ئوخشىمىغان كۆز قاراشلىرىمىز بولىدۇ.

بەزى پىكىرلەرنىڭ ئوخشىمىغان تۈرلەرگە تەۋە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىش كېرەك.

بۇ رەسىمنىڭ مەركىزىدە بىزدە خىرىستىئان دىنىنىڭ مەركىزى ئېتىقادى بار.
ئەيسانىڭ ھەر بىر ھەقىقىي ئەگەشكۈچىلىرى بۇالرنى چۈشىنىشى ۋە ئۇالرغا ئىشىنىشى كېرەك.

خۇش خەۋەر مەركىزىدە: »خۇدا گۇناھكارالرنى قۇتۇلدۇرىدۇ«.
بىز ئۆزىمىزنى قۇتۇلدۇرمايمىز.

خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كۆرۈشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ ، شۇڭا بىز تەۋبە قىلىپ ، ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىمىز.
ئەيسادا بىز مەڭگۈلۈك يېڭى ھاياتقا ئېرىشىمىز.

مەركىزىدە يەنە ئەيسانىڭ پۈتۈنلەي ئىنسان ۋە تولۇق خۇدا ئىكەنلىكى ، قىزدىن تۇغۇلغانلىقىدەك ھەقىقەت بار.
ئەيسا ھازىر ئەرشتىكى ئاتىسىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇردى.

بىز ئىلگىرى ئوقۇغان ئەلچى ئەقىدىسىدىكى ھەممە نەرسە مۇشۇ مەركەز چەمبىرىكىگە تەۋە.

- دە ، پاۋلۇس بۇ مەركىزىي ھەقىقەتلەرنى سۆزلىمەيدۇ.10: 14رىملىقالر 
ئۇ مەركىزى چەمبىرەك سىرتىدىكى ئىشالرنى سۆزلەۋاتىدۇ.

بۇ يەردە مۇھىم ، ئەمما مۇھىم بولمىغان ئىشالرنىڭ بىر قانچە مىسالى بار:
خىرىستىيانالرنىڭ ھاراق ئىچىشى دۇرۇسمۇ؟

 مىليارد يىلمۇ؟6 يىلمۇ ياكى 6000يەرشارى 
بىز ھەر ئايدا بىر قېتىم ياكى ھەر ھەپتىدە ئورتاقلىشىشنى تەبرىكلىشىمىز كېرەكمۇ؟

خىرىستىيانالر بىرال ۋاقىتتا دۇئا قىلىشى كېرەكمۇ ياكى نۆۋەت بىلەن ئايرىم دۇئا قىلىشى كېرەكمۇ؟
چېركاۋدىكى بۇ ئىشالر توغرىسىدا بىزنىڭ ئوخشىمىغان كۆز قارىشىمىزنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمەن.

بۇ سوئالالرغا باشقىچە جاۋاب بەرگەن ئاكىڭىز ياكى سىڭلىڭىزغا قانداق قارايسىز؟
-ئايەتكە قايتا قاراڭ.10

پاۋلۇس بىر كىشىگە: »نېمىشقا قېرىندىشىڭغا ھۆكۈم قىلىسەن؟« دېدى.
نېمە ئۈچۈن ئەيسا مەسىھتىكى قېرىندىشىڭىز ياكى سىڭلىڭىزنى تەنقىد قىلىسىز ، چۈنكى ئۇالر مەركىزىي مەسىلە ئەمەس.

ئاندىن پاۋلۇس باشقا يىگىتكە: »ياكى سەن ، نېمىشقا بۇرادەرنى خار قىلىسەن؟« دېدى.
مېنىڭچە ، پاۋلۇس ئىككىنچى كىشىگە: »نېمىشقا سېنى سوراق قىلىدىغان بۇ بۇرادەرگە ھۆكۈم قىلىسەن؟« دېدى.

دوستلىرىم ، ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن توقۇنۇشتا تىنچلىقتىن ياخشى.
بىز تاالش-تارتىش قىلىشنى ۋە ئوخشىمىغان الگېرالرغا بۆلۈشنى ياخشى كۆرىمىز.

بۇ چېركاۋ بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز ياكى كۆز قارىشىمىز تەرىپىدىن بۆلۈنمەيدۇ.
»بىر ئاۋاز« ئوخشىمىغان كىشىلەر ئەيساغا ۋە ئۇ ئۆگەتكەن مەركىزىي ھەقىقەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىدىغان جاي.
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بىز ئۆزىمىزدىكى ئىتتىپاقلىقنى يالغۇز تاپىمىز.
بۇ بىزنىڭ يېڭى شەھەر كاتېزىم دىنىنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىمىزنىڭ بىر سەۋەبى.

بىز خىرىستىئان دىنىنىڭ مەركىزى ھەقىقەتلىرىگە ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك.
ئەگەر بىز ھەممىمىز بۇ ئىشالرنى چۈشىنىدىغان ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان بولساق ، ئۇنداقتا بىز مۇھىم بولمىغان سوئالالرغا قارىتا

ئوخشىمىغان كۆز قاراشتا بولۇشى مۇمكىن بولغان قېرىنداشالردەك ھەقىقىي ياشىيااليمىز.

-ئايەتتە بىزگە ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقى بولغان بىردىنبىر كىشىنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.10پاۋلۇس بۇ يەردە 
ئاكىڭىز ياكى سىڭلىڭىزنى خاتا ياكى ئەخمەق دېگىنىڭىزدە ئېھتىيات قىلىڭ.

بىر-بىرىمىزگە ھۆكۈم قىلىشقا ئاستا بولۇڭ ، چۈنكى خۇدا بىزنى ۋە دۇنيادىكى ھەممە ئادەمنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ.
-ئايەتكە قاراپ باقايلى.11
 »چۈنكى ،» مەن ياشىغان ۋاقتىمدا ، ھەر بىر تىز ماڭا باش ئېگىدۇ ، ھەر بىر تىل خۇداغا ئىقرار قىلىدۇ «دەپ يېزىلغان.11

 نى نەقىل كەلتۈردى.23: 45بۇ يەردە پاۋلۇس يەشايا 
دوستلىرىم ، ھامان بىر كۈنى ئىنسانالرنىڭ تىزى تەڭرىنىڭ ئالدىدا ئېگىلىدۇ.

جەننەت ۋە دوزاختىكى كىشىلەر تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ ، پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى ۋە خوجايىنالرنىڭ رەببى توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى
تىللىرى بىلەن ئىقرار قىلىدۇ.

بۈگۈنكى كۈندە يەر يۈزىدە نۇرغۇنلىغان ئىنسان پادىشاھلىرى ، پرېزىدېنتالر ۋە سوتچىالر بار.
ئەمما كائىناتنىڭ پەقەت بىرال ئالىي ھۆكۈمرانى بار.

-ئايەتلەرگە قاراڭ.13 ۋە 12

 شۇنىڭ بىلەن ، ھەر بىرىمىز خۇداغا ئۆزى ھەققىدە مەلۇمات بېرىمىز.12
 شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىز ئەمدى بىر-بىرىمىزگە ھۆكۈم چىقارمايلى ، بەلكى قېرىنداشنىڭ يولىغا توسقۇنلۇق قىلماسلىق ۋە توسقۇنلۇق13

قىلماسلىقنى قارار قىاليلى «.

بىز بىراۋغا قوشۇلمىساق ، خۇدا بىزنىڭ قېرىندىشىمىز ياكى ئاچا-سىڭىلنى توغرا دەپ قارىماسلىقىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ.
بىزنىڭ توغرا ئىكەنلىكىمىزنى ئىسپاتالش مۇھەببەت تېخىمۇ مۇھىم.

ئەمما ئىنتايىن مۇھىم ئىالھىيەت پرىنسىپى بولغان بىر ئىشقا قوشۇلمىساق قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟
يەنە كېلىپ ، مۇھەببەت توغرا بولۇشتىنمۇ مۇھىم.

-ئايەت ھەممەيلەننىڭ خۇداغا ھېساب بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ.12
ئۇ ھەقىقىي سوتچى.

سىز مەركىزىي ئىالھىيەت پرىنسىپى توغرىلىق توغرا بوالاليسىز ، ئەمما مۇھەببەت ھەققىدە خاتا.
ئەگەر ئىنىڭىز ئىالھىيەتتە خاتا بولسا ، سىز ئۇنى يەنىال ياخشى كۆرەلەيسىز ، چۈنكى خۇدا ئاخىرقى سوتچى.

بۇ ھەقىقەت بىز ياشاۋاتقاندىكى ھەرىكىتىمىزگە تەسىر قىلىشى كېرەك.
شۇنداقال بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ ئۆلۈمى ھەققىدە ئويلىنىشىمىزغا تەسىر قىلىشى كېرەك.

-نۇقتىغا ئۆتەيلى.3

-نۇقتا بىز ئۈمىد بىلەن ئۆلىمىز.3

 دە مەن بىلەن قايتا قاراڭ.9-8: 14رىملىقالر 
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 »ئەگەر بىز ياشىغان بولساق ، رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز ، ئەگەر بىز ئۆلۈپ كەتسەك ، رەببىمىز ئۈچۈن ئۆلىمىز. شۇڭا ، يا يا يا8
ئۆلۈپ كەتسەكمۇ ، رەببىمىز بولىمىز.

 بۇنىڭ ئۈچۈن ، ئەيسا مەسىھ ئۆلۈك ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى بولۇشى ئۈچۈن ، ئۆلدى ۋە قايتا تىرىلدى «.9

بىز رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز.
بىز رەببىمىز ئۈچۈن ئۆلىمىز.

ئەگەر بىز بۇ ئىككى ئىشنى ئەستە ساقلىساق ، ئۇ بىزنىڭ قىلغان ھەر بىر ئىشىمىزغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
بىز ئۆزىمىزنىڭ ئاپتونومىيىلىك ئەمەسلىكىمىزنى ئەسلەش ئارقىلىق »رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز«.

بىز قارار چىقىرىشتىن بۇرۇن دۇئا قىلىش ئارقىلىق »رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز«.
بىز پۇلنى ، ۋاقتىمىزنى ، جىسمىمىزنى ۋە سۆزىمىز بىلەن خۇدانى ھۆرمەتلىگەندە »رەببىمىز ئۈچۈن ياشايمىز«.

 دە ، پاۋلۇس:20 - 19: 6 - خەت 1كورىنتلىقالرغا 
\- سىز ئۆزىڭىز ئەمەس ، چۈنكى باھا بىلەن سېتىۋېلىندىڭىز.

ھەقىقىي ئەركىنلىك پەقەت ئەيسانىڭ رەببى ئاستىدا بولىدۇ.
ئۇ قېنىنى تۆكۈش ئارقىلىق ھاياتىمىزنى سېتىۋالدى.

بىز رەببىمىز ، قېرىنداشالر!
بۇ پاكىت بىزنىڭ قانداق ياشايدىغانلىقىمىزغا تەسىر كۆرسىتىشى كېرەك.

ئۆزىمىزنىڭ ئۆلۈمى ھەققىدە ئويالنغىنىمىزدا ، ئۇ بىزگە تىنچلىق ۋە ئۈمىد ئاتا قىلىشى كېرەك.

بىز بۈگۈن كۆرۈۋاتقان رىملىقالرغا يېزىلغان خەتنى پاۋلۇس رىمدىكى خىرىستىيانالرغا ئەۋەتكەن.
رىمدىكى ھۆكۈمەت ئېتىقادچىالرنى ئېتىقادى ئۈچۈن زىيانكەشلىك قىالتتى.

خىرىستىيانالر كرېستكە مىخالنغان ، ئوت بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن ، ھەتتا شىرالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن.
ئەمما ئۇالر جاسارەت ۋە ئۈمىد بىلەن ئۆلدى.

ئۇالر »پەرۋەردىگارغا ئۆلدى«.
ئۇالرنىڭ ئېتىقادى ئەتراپىدىكى دۇنيانىڭ خىرىستىيان دىنىنىڭ ھەقىقىتى توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقى ئىدى.

رىم دائىرىلىرى خىرىستىيانالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ چېركاۋنىڭ ئۆسۈشىنى ئۆلتۈرىشىنى ئۈمىد قىلغان.
ئەمما بۇنىڭ ئەكسىچە ئەھۋال يۈز بەردى.

بۈگۈنكى كۈندە ھىندىستاندا خىرىستىيانالرغا زىيانكەشلىك قىلىش كۈچەيمەكتە.
بۇنىڭغا ئوخشاش ئەرلەر بارلىق ھىندىستانلىقالر ھىندى بولۇشى كېرەك دەپ قارايدۇ ، شۇڭا ئۇالر چېركاۋالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،

پادىچىالرنى تۈرمىگە تاشاليدۇ.
خىرىستىئان دىنىنى قوبۇل قىلىشنى چەكلەيدىغان يېڭى قانۇنالر ماقۇللىنىۋاتىدۇ.

تېرېسا ئانا نامراتالرغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن باشلىغان كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان مىنىستىرلىق يېقىندا ئۇالرنىڭ ھىندىستاننىڭ
سىرتىدىكى ئىقتىسادىي ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.

بۇ ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن تەسكە توختايدۇ.

ئەمما ، زىيانكەشلىكنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان ھاۋاسىدا ، ھىندىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىز خۇشاللىق ۋە ئۈمىد بىلەن دۇئا-تىالۋەت
قىلماقتا.
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ئۇالر ئەيساغا ئەگىشىشنىڭ ئۆز دۆلىتىدە خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.
ئەمما »ئۆلسەك ، رەببىمىز ئۈچۈن ئۆلىمىز«.

بۇ شەنبە كۈنى مەن چىكاگودىكى تاغامنىڭ دەپنە مۇراسىمىغا قاتنىشىمەن.
ئۇ ھاراقكەش ئىدى ، ئەمما ئۇ ھاياتىنى ئەيساغا تاپشۇرغاندا ھاراقكەشلىكتىن ساقىيىپ كەتتى.

مەن ئۇنىڭ دەپنە مۇراسىمىغا شەنبە كۈنى بېرىپ ، تاغامنىڭ ئۆلۈمىدىن قايغۇرااليمەن.
لېكىن مەن يەنە خۇشال بوالاليمەن ، چۈنكى تاغام ئەيسانىڭ »ئۆلۈكلەرنىڭ ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى« ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەن.

بۇ ئۇنىڭ ھاياتىدا مەڭگۈلۈك ئۆزگىرىش پەيدا قىلدى.
دوستلىرىم ، سىزچۇ؟
-يىلى ھەممىمىزنىڭ قانداق ياشايدىغانلىقىغا تەسىر قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.2022مەن بۇ ھەقىقەتنىڭ 

ئەمدى بىللە دۇئا قىاليلى.

-يىلى بىز ئۆلۈكلەرنىڭ ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى ئىكەنلىكىڭىزنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىشىمىزدە كۈچىيىشنى خااليمىز.2022ئەيسا ، 
مۇقەددەس روھ ئارقىلىق بىزگە بىر كۈنى ھاياتىمىزنى ھېسابات قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ.

بىز سىزنى ھۆرمەتلەش ، ئۇلۇغالش ۋە قىلغان ھەر بىر ئىشىمىزدا - قانداق ياشايدىغانلىقىمىز ۋە قانداق ئۆلگەنلىكىمىزدە سىزگە شان-
شەرەپ كەلتۈرمەكچىمىز.

بىزنىڭ سىزگە تەۋە ئىكەنلىكىمىزنى ئەستە ساقلىشىمىزغا ۋە بۇ ھەقىقەتتىن ياشاشقا ياردەملىشىڭ.
بىز ئۇنى نىجاتكارىمىز ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن سورايمىز.

ئامىن.
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