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2022-یىلى 1-ئاینىڭ 9-كۈنىدىكى خۇتبھ
زەبۇر 86

پوپ كىرىس سىكىس

خىتاب تونۇشتۇرۇش 
بۇ چېركاۋنىڭ رەھبھرلىرى بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى تھتقىق قىلىشنى قارار قىلدى ، چۈنكى ئۇ ئھڭ مۇھىم خىرىستىیان ھھقىقھتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بىر ئاۋاز قېرىنداشلىقى ئوخشاش

بىر نىجاتكار تھرىپىدىن بىرلھشتۈرۈلگھن ئوخشىمىغان كىشىلھر چېركاۋى. ئۆزىمىز ئىشىنىدىغان ئىشالر توغرىسىدا ئوخشاش پىكىردە بولۇشىمىز كېرەك. 

«كاتېزىم» گرٻتسىیھدىكى katacheo سۆزىدىن كھلگھن ، یھنى «ئوقۇتۇش» مھنىسىنى بىلدۈرىدۇ. یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىدا 52 سوئال ۋە جاۋاب بار. بىز سىزگھ ئۆزىڭىزنىڭ یۈرەك تىلىدىكى 52
سۇئالنىڭ كۆپھیتىلگھن نۇسخىسىنى تھمىنلىدۇق. ئۇالر یھنھ تور بېكىتىمىزنىڭ مھنبھ بۆلىكىگھ یولالندى. بۈگۈن بىز 2-سوئال ئۈستىدە. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

2-سوئال: خۇدا دٻگھن نېمھ؟ 
تھڭرى ھھممھیلھننى ۋە ھھممھ نھرسىنى یاراتقۇچى ۋە قوغدىغۇچى. ئۇ مھڭگۈلۈك ، كۈچ-قۇۋۋىتى ۋە مۇكھممھللىكى ، یاخشىلىقى ۋە شان-شھرىپى ، ئھقىل-پاراسھت ، ئادالھت ۋە ھھقىقھتتھ

ئۆزگھرمھیدۇ. ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىرادىسىدىن باشقا ھېچ ئىش یۈز بھرمھیدۇ.. 

ئھمدى بىز مۇقھددەس كىتابنىڭ بۈگۈنكى قىسمىغا قاراپ باقایلى. 
زەبۇر 86 داۋۇتنىڭ دۇئاسى. 

1 ئى رەببىم ، ئېگىلىپ دۇئالىرىمنى ئاڭال. ماڭا جاۋاب بھرگىن ، چۈنكى مھن سىنىڭ یاردىمىڭگھ موھتاج. 
2 مېنى قوغدىغىن ، چۈنكى مھن ساڭا سادىقمھن. مېنى قۇتۇلدۇرغىن، چۈنكى مھن ساڭا خىزمھت قىلىمھن ۋە ساڭا ئىشىنىمھن. سھن مېنىڭ خۇدایىم. 

3 ئى رەببىم ، ماڭا رەھىم قىلغىن ، چۈنكى مھن سېنى دائىم چاقىرىمھن. 
4 ئى رەببىم ، ماڭا خۇشاللىق ئاتا قىلغىن ، چۈنكى مھن ئۆزۈمنى ساڭا بېرىمھن. 

5 ئى رەببىم ، سھن بھك یاخشى ، كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ، یاردەم تھلھپ قىلغانالرنىڭ ھھممىسىنى ئۆچمھس مۇھھببھت بىلھن تولدۇرىسھن. 
6 ئى رەببىم ، دۇئایىمنى یېقىندىن ئاڭال. مېنىڭ تھلمۈرۈپ یىغلىشىمنى ئاڭال. 

7 مھن قىیىنچىلىققا یولۇققاندا سنى چاقىرىمھن، سىلھرمۇ ماڭا جاۋاب بېرىسىلھر. 
8 ئى رەببىم ، ھېچقانداق بۇتپھرەس ئىالھ ساڭا ئوخشىمایدۇ. ھېچكىم سھن قىالالیدىغان ئىشنى قىاللمایدۇ! 

9 سھن یاسىغان بارلىق خھلقلھر كېلىپ ، سھجدە قىلىدۇ ، ئى رەببىم. ئۇالر سېنىڭ مۇقھددەس ئىسمىڭنى مھدھىیلھیدۇ. 
10 چۈنكى سھن ئۇلۇغ ۋە ئېسىل ئھمھ�رنى قىلدىڭ سھن یالغۇز خۇدا. 

11 ئى رەببىم ، یوللىرىڭنى ماڭا ئۆگھتكىن ، مھن سېنىڭ ھھقىقھتلىرىڭ بویىچھ یاشىیاالیمھن. ماڭا سھمىمىیلىك ئاتا قىلغىن ، شۇنداق قىلسام سېنى ھۆرمھتلھیمھن. 
12 ئى رەببىم خۇدایىم ، مھن سېنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلھن مھدھىیھلھیمھن. مھن سېنىڭ ئىسمىڭنى مھڭگۈ ئۇلۇغالیمھن ، 

13 چۈنكى ، ماڭا بولغان مۇھھببىتىڭ ئىنتایىن چوڭ. سھن مېنى ئۆلۈمنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدىڭ. 
14 ئى خۇدا ، پھسكھش كىشىلھر ماڭا قارشى تۇرىدۇ. بىر زوراۋان گۇرۇھ مېنى ئۆلتۈرمھكچى بولۇۋاتىدۇ. سىھن ئۇالرغا ھېچنېمھ دٻمھیسھن. 

15 لېكىن ، ئى رەببىم ، رەھىمدىل ۋە رەھىمدىل خۇدا ئاستا ئاچچىقلىنىشقا ۋە تۈگىمھس مۇھھببھت ۋە ساداقھت بىلھن تولغان. 
16 تۆۋەنگھ قاراپ ماڭا رەھىم قىلغىن. كۈچۈڭنى خىزمھتكارىڭغا بھرگىن. خىزمھتكارىڭنىڭ ئوغلى مېنى قۇتۇلدۇرغىن. 

17 ماڭا یاخشىلىقىڭنىڭ بھلگىسىنى ئھۋەتىكىن ئاندىن مېنى ئۆچ كۆرىدىغانالر نومۇسقا قالىدۇ ، چۈنكى ئى رەببىم ، ماڭا یاردەم بھرگىن ۋە تھسھللى بھرگىن. 

بىز بىرلىكتھ یھشایا 40:8 نى ئوقۇدۇق: 
«ئوت-چۆپلھر قۇرۇپ كېتىدۇ ، گۈ�ر سۇسالیدۇ ، ئھمما تھڭرىمىزنىڭ سۆزى مھڭگۈ قالىدۇ». 

بىللھ دۇئا قىالیلى. 
ئاتا ، بىز سېنى ئۆزگھرتىدىغان شھكىلدە تونۇشنى خاالیمىز. بىز سىزنى ئۆزىڭىزدەك كۆرۈشنى خاالیمىز ، شۇڭا قىلغان ئىشلىرىمىزدا سىزنى ئۇلۇغلىیاالیمىز. بۇ بىز ئۆزىمىز قىالالیدىغان ئىش

ئھمھس. ئھقلىمىزنى یېڭىالش ۋە قھلبىمىزنى ئۆزگھرتىش ئۈچۈن ھازىر مۇقھددەس روھنى بىزگھ ئھۋەتىڭ. بىز بۇنى رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز ئھیسا نامىدا سورایمىز. 
ئامىن 

بۈگۈنكى ئۇچۇرنىڭ ئۈچ نۇقتىسى: 
1-نۇقتا: سىزدە قھیھردە مھسىلھ بار؟ 

ئىككىنچى نۇقتا: دۇئا قىلىشىڭىزنىڭ بھش سھۋەبى. 
3-نۇقتا: رەھىم-شھپقھت ۋە رەھىم-شھپقھتلىك خۇداغا دۇئا قىلىمىز. 

1-نۇقتا: سىزدە قھیھردە مھسىلھ بار؟ 



بىز ھھر كۈنى قىلىدىغان ئىشلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسىنى یاردەمسىز قىالالیمىز. بۇ توغرى ئھمھسمۇ؟ ھھتتا بالىالرمۇ ئۆزىنىڭ ناشتىلىقىنى قىالالیدۇ. كىیىملىرىڭىزنى تاللىیاالیسىز ، ئۆي ئىشلىرىڭىزنى
قىالالیسىز. چوڭالر ھېچكىمنىڭ یاردىمىسىز خىزمھتكھ ، مال سېتىۋٻلىشقا ۋە نۇرغۇن ئىشالرنى قىالالیدۇ. ئھمما قانداق ھھل قىلىشنى بىلمھیدىغان مھسىلىگھ یولۇققاندا ، نھگھ بارىمىز؟ دۈشھنبھ كۈنى
مۇنچىمىزدا شامالدۇرغۇچقا ئالماشتۇرغۇچ ئورنىتىۋاتاتتىم. سىمالرنىڭ ئۇچى نھگھ بېرىشى كېرەك دەپ گاڭگىراپ قالدىم. مھسىلىنى ھھل قىاللمىغانلىقىمدىن ئۈمىدسىزلھندىم. ئۇنداقتا مھن نېمھ قىلدىم؟

مھن تورغا چىقىپ یاردەم سورىدىم ، چۈنكى توردا نۇرغۇن جاۋابالر بار. ئھمما دۇئا قىلىش مېنىڭ تۇنجى ئویۇم ئھمھس ئىدى. بھزىدە ، مھن ئاۋۋال مھسىلھ ھھل قىلغاندا خۇداغا بارمایمھن.
سىزچۇ؟ 

داۋۇت بىزگھ یاخشى ئۈلگھ بولۇپ ، قانداق دۇئا قىلىشنى بىلىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. خۇدا 86-زەبۇرغا ئوخشاش دۇئاالرنى ئىشلىتىپ بىزگھ ھھر قانداق ئھھۋالدا ۋە بارلىق مھسىلىلىرىمىزدە ، ھھتتا
ئېلېكتر سىمى ئۇلىغاندىمۇ دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىدۇ! 1-5-ئایھتلھرگھ قارایدىغان بولساق ، داۋۇتنىڭ خۇدادىن بھزى ئاالھىدە ئىشالرنى سورىغانلىقىنى كۆرىمىز. 

1-ئایھت: «ئى رەببىم ، ئېگىلىپ دۇئالىرىمنى ئاڭال ، ماڭا جاۋاب بھر ، چۈنكى مھن سېنىڭ یاردىمىڭگھ موھتاج». 

داۋۇت خۇدادىن 1-ئایھتتھ «ئېگىلىش» ۋە ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالشنى تھلھپ قىلدى. خۇدا مۇقھددەس ، داۋۇت ئھمھس. خۇدا مۇكھممھل ، داۋۇت مۇكھممھل ئھمھس. شۇڭالشقا داۋۇت خۇدادىن
داۋۇتنىڭ سھۋىیىسىگھ چۈشۈشىنى تھلھپ قىلىدۇ. كىچىك باال بىلھن پاراڭالشقاندا تىزلىنىپ ئولتۇرغانغا ئوخشاش. بالىدىن ئېگىزرەك بولۇشنى تھلھپ قىلمایسىز! سىز بالىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش ئۈچۈن

، بالىنىڭ سھۋىیىسىگھ چۈشىسىز. داۋۇت یاردەمگھ موھتاج بولغانلىقى ئۈچۈن خۇدادىن جاۋاب بېرىشنى تھلھپ قىلدى. 
ئاندىن 2-4-ئایھتلھردە داۋۇت خۇدادىن تۆت ئىشنى قىلىشنى تھلھپ قىلدى ۋە ئۇ تۆت سھۋەبنى ئوتتۇرىغا قویدى. 

2 ”مېنى قوغدا ، چۈنكى مھن ساڭا سادىقمھن. مېنى قۇتۇلدۇرغىن ، چۈنكى مھن ساڭا خىزمھت قىلىمھن ۋە ساڭا ئىشىنىمھن. سھن مېنىڭ خۇدایىم. 
3 ئى رەببىم ، ماڭا رەھىم قىلغىن ، چۈنكى مھن سېنى دائىم چاقىرىمھن. 

4 ئى رەببىم ، ماڭا خۇشاللىق ئاتا قىلغىن ، چۈنكى مھن ئۆزۈمنى ساڭا بېرىمھن ». 

داۋۇتنىڭ خۇدادىن تھلھپ قىلغان تۆت كونكرٻت ئىشىنى كۆرەمسىز؟ 
«مېنى قوغدا. 

مېنى قۇتۇلدۇرغىن 
ماڭا رەھىم قىلغىن. 

ماڭا خۇشاللىق ئاتا قىلغىن ».
بۇالر قورقۇپ كھتكھن ، یۈتۈپ كھتكھن ، چارىسىز قالغان ۋە چۈشكۈنلھشكھن كىشىنىڭ تھلىپى. 

بۇ ئىشالرنى ھېس قىلىپ باققانمۇ؟ 
یاردەم ئۈچۈن نھگھ بارىسىز؟ 

تۆت تھلھپنىڭ ھھر بىرىدە ، داۋۇت یاردەم سورایدىغانلىقىنىڭ سھۋەبىنى ئوتتۇرىغا قویدى. 
داۋىد مۇنداق دٻدى: «مھن ساڭا سادىقمھن. 

مھن ساڭا خىزمھت قىلىمھن ۋە ساڭا ئىشىنىمھن. 
سھن مېنىڭ خۇدایىم. 

مھن سېنى توختىماي چاقىرىمھن. 
مھن ئۆزۈمنى ساڭا بېرىمھن ». 

داۋۇت تىلغا ئالغان بۇ سھۋەبلھرنىڭ ھھممىسىنى نېمھ باغالیدۇ؟ 
ئىككى سۆز: مھن ۋە سىز. 

سھن ۋە مھن. 
داۋۇتنىڭ دۇئا قىلىشىدىكى سھۋەب مۇناسىۋەت. 

یالغان ئىالھالر ۋە بۇتالر شھخس ئھمھس. 
ئۇالر ئادەم ئھمھس. 

بۇدنىڭ ھھیكىلى بىلھن مۇناسىۋىتىڭىز بولمایدۇ. 
پھقھت خىرىستىیانالرال تىرىك خۇداغا چوقۇنىدۇ ۋە ئۇنى ئاتىمىز دەپ ئاتایدۇ. 

ئھیسا مھتتا 7: 9- 11- ئایھتلھردە دۇئا توغرىسىدا بۇنى ئۆگىتىدۇ. 

9 «ئاتا-ئانىالر ، ئھگھر بالىلىرىڭىز بىر نان تھلھپ قىلسا ، ئۇنىڭ ئورنىغا تاش بېرەمسىز؟ 
10 یاكى ئۇالر بېلىق تھلھپ قىلسا ، ئۇالرغا یىالن بېرەمسىز؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس! 

11 سىلھر گۇناھكار كىشىلھر بالىلىرىڭالرغا یاخشى سوۋغات بېرىشنى بىلگھن یھردە ، ئھرشتىكى ئاتاڭالر سورىغانالرغا ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق تېخىمۇ كۆپ سوۋغات بېرىدۇ ». 

ئھیسا مۇنداق دٻدى: ئھرشتىكى ئاتىمىز بالىلىرىنىڭ دۇئاسىغا جاۋاب بېرىدۇ. ئۇ یاخشى ئاتا ، ئۇ بىزدە بار بولغان مۇھھببھت مۇناسىۋىتى سھۋەبىدىن بىزگھ كېرەكلىك نھرسىلھرنى بېرىدۇ. بىزنىڭ
خاراكتېرىمىز سھۋەبىدىن خۇدا دۇئالىرىمىزغا ھھئھ دٻمھیدۇ. ئۇنىڭ نېمھتلىرى ئۇنىڭ خاراكتېرىدىن ئاقىدۇ. 

كاتېزىمزىم 2-سوئال «خۇدا دٻگھن نېمھ؟» دەپ سورایدۇ. 
بىز خۇدانىڭ كىم ئىكھنلىكىنى قارار قىلمایمىز. خۇدا بىزنى ئۆز سۈرىتىدە یاراتتى. بىز ئۇنى ئوبرازىمىزدا یاكى تھسھۋۋۇرىمىزدا قىاللمایمىز. بىز خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇش ئارقىلىق تھڭرىنىڭ

كىملىكىنى ئۆگىنىمىز. بىز بۈگۈن 86-زەبۇرنى ئۆگىنىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزگھ خۇدانىڭ خاراكتېرى ھھققىدە نۇرغۇن ھھقىقھتلھرنى ئاشكارىلىدى. 

مھن بىلھن 5-ئایھتتھ قاراڭ. 
5 «ئى رەببىم ، سھن بھك یاخشى ، كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ، یاردەم تھلھپ قىلغانالرنىڭ ھھممىسىگھ ئۆچمھس مۇھھببھت بىلھن تولغان». 

5-ئایھتتھ داۋۇت خۇدا «بھك یاخشى» دەیدۇ. تھڭرى «یاخشى» بولۇپال قالماي. ئۇ «بھك یاخشى» یاكى «بھك یاخشى». رەببىمىز «چھكسىز مۇھھببھتكھ تولغان». تھڭرىنىڭ «بھك یاخشى» ۋە



«ئۆچمھس مۇھھببھتكھ تولغانلىقى» غا ئىشىنىش تھسمۇ؟ ھایاتىمىزغا سھمىمىي بولساق ، نۇرغۇن ئىشالرنى خاتا قىلغانلىقىمىزنى بىلىمىز. قھلبىمىزدە گۇناھ بارلىقىنى بىلىمىز. بۇ بىزنى ھېچكىمنىڭ
بىزنى ھھقىقىي سۆیھلمھیدىغانلىقىغا ئىشھندۈرىدۇ. 

ئھمما ، 5-ئایھتتھ داۋۇت یھنھ رەببىمىزنىڭ «كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار» ئىكھنلىكىنى بىزگھ ئھسلىتىدۇ. تھڭرىنىڭ سىزنى یاخشى كۆرىدىغانلىقىغا ئىشھنمھكچى بولسىڭىز ، كرٻستكھ قاراڭ. كھچۈرۈم
قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن تۆلھنگھن بھدەلنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. خۇدا گۇناھنى ئۇنتۇپ قالمایدۇ. ئۇ بىزنى گۇناھسىز دەپ كۆرسىتھلمھیدۇ. بىزنىڭ گۇناھىمىز ئھخالق قھرزى ، بىرەیلھن بۇ قھرزنى

تۆلىشى كېرەك. 

ئھیسا گۇناھلىرىمىزنىڭ قھرزىنى كرٻستتىكى بھدىنىگھ سىڭدۈردى ، شۇنداق قىلىپ بىز قھرزدىن خالىي بوالالیمىز. ئھیسا گۇناھكار ئادەمدەك جازاالندى. ئھگھر بىز مھسىھنىڭ بىز ئۈچۈن قۇربانلىق
قىلىشىغا ئىشھنسھك ، بىز بىگۇناھ كىشىلھرگھ ئوخشاش یاخشى كۆرىمىز. 5-ئایھتتھ دٻیىلگىنىدەك ، خۇدا «كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ، یاردەم تھلھپ قىلغانالرنىڭ ھھممىسىگھ ئۆچمھس مۇھھببھت

بىلھن تولغان». ئۇنىڭدىن گۇناھ مھسىلىسىڭىزدىن یاردەم سورىسىڭىز ، كرٻستتھ كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار بولغان ئاتىسىنىڭ ئۆچمھس مۇھھببىتىنى كۆرىسىز. ئاندىن ، ئۇنىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتىگھ
ئىشھنچ بىلھن دۇئا قىلىشقا تھییارلىنىسىز. 

2-نۇقتىغا قاراپ باقایلى. 

ئىككىنچى نۇقتا: دۇئا قىلىشىڭىزنىڭ بھش سھۋەبى. 
6-ۋە 7-ئایھتلھردە داۋۇت مۇنداق دەیدۇ: 

6 «ئى رەببىم ، دۇئایىمنى یېقىندىن ئاڭال ، مېنىڭ تھلمۈرۈپ یىغلىشىمنى ئاڭال.
7 قىیىنچىلىققا یولۇققاندا ، مھن سىلھرنى چاقىرىمھن سىلھر ماڭا جاۋاب بېرىسىلھر ». 

داۋۇت پھرۋەردىگاردىن یېقىندىن ئاڭالشنى تھلھپ قىلدى ، چۈنكى ئۇنىڭ پھریادى جىددىي. ئۇنىڭ دۇئاسى یاردەم ئۈچۈن «یىغالش». داۋۇتنىڭ بۇ زەبۇرنى یازغاندا قانداق مھسىلھ بارلىقىنى
بىلمھیمىز. 7-ئایھتتھ ئۇنىڭ قىیىنچىلىققا دۇچ كھلگھنلىكىنى كۆرەلھیمىز. ئھمما داۋۇت بۇ یھردە چوڭ مھسىلىلھر بىلھن مېڭىشنى بىلىدۇ. داۋۇت 7-ئایھتتھ رەببىگھ دۇئا قىلىدىغانلىقىنى ، چۈنكى «سھن

ماڭا جاۋاب قایتۇرىسھن» دەیدۇ. Covid ۋە ناچار ھاۋارایى سھۋەبىدىن نۇرغۇن كىشىلھر ئۆتكھن ئىككى ھھپتھ ئىچىدە نۆۋەتچى ئایروپىالننى ئھمھلدىن قالدۇردى. ئاۋىئاتسىیھ شىركىتىگھ تېلېفون
قىلىش ئانچھ پایدىسى یوق ، چۈنكى ھېچكىم سىزنىڭ تېلېفونىڭىزغا جاۋاب بھرمھیدۇ. كىشىلھر ئاۋىئاتسىیھ شىركىتىدىكى بىرەیلھننىڭ تېلېفونىغا جاۋاب بېرىشتىن بۇرۇن كىشىلھر 2 یاكى 3 سائھت

ساقالشقا مھجبۇر بولغان. 

تھڭرىمىز ئۇنداق ئھمھس. 
یوھاننا 6: 68-69-ئایھتلھردە بۇنى ئوقۇدۇق: 

68 سىمۇن پېترۇس: «ئى رەببىم ، بىز كىمگھ بارىمىز؟» دەپ جاۋاب بھردى. 
69 بىز ئىشىنىمىز ۋە سېنىڭ خۇدانىڭ مۇقھددەس ئىكھنلىكىڭنى بىلىمىز ». 

قىیىنچىلىققا یولۇققاندا «بىز كىمگھ بارىمىز»؟ 
جاۋاب بېرىدىغان كىشىگھ. رەببىمىزگھ دۇئا قىلغىنىڭىزدا ، ئھیسانىڭ ئىسمى بىلھن ئۇ سىزگھ جاۋاب بېرىدۇ. بۇ قىیىنچىلىققا یولۇققاندا دۇئا قىلىشنىڭ ناھایىتى یاخشى سھۋەبى. كېیىنكى ئالتھ ئایھتتھ ،

داۋۇت بىزگھ رەببىگھ دۇئا قىلىش ئۈچۈن یھنھ تۆت سھۋەب بھردى. 
بۇ سھۋەبلھرنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى. 

8-ئایھتتھ ، داۋۇت بىزگھ مھنىۋى سھۋەب بھردى. 
8 «ئى رەببىم ، ھېچقانداق بۇتپھرەس ئىالھ ساڭا ئوخشىمایدۇ ، ھېچكىم سېنىڭ قىلغان ئىشىڭنى قىاللمایدۇ!». 

نۇرغۇنلىغان یالغان ئىالھالرنى ئىنسانالرنىڭ ئھقلى كھشىپ قىلغان. تارىختىكى ئوخشىمىغان مھدەنىیھتلھر ئوخشىمىغان مھقسھتتھ یالغان ئىالھالرنى كھشىپ قىلغان. ئۇالر بىر بۇتقا دۇئا قىلىپ ،
یامغۇر تھلھپ قىلىدۇ. یامغۇر بھك كۆپ بولغاندا ، ئۇالر ئوخشىمىغان بۇتتىن یامغۇرنى توختىتىشنى تھلھپ قىلىدۇ. ئھمما ھھقىقىي بولمىغان ئىالھقا دۇئا قىلىش ئۈزۈلۈپ قالغان تېلېفون نومۇرىغا

تېلېفون قىلغانغا ئوخشاش. ھېچكىم جاۋاب بھرمھیدۇ! 
مۇسا ۋە ئىلیاس كونا ئھھدىدە بۇنىڭ ئىككى گۇۋاھچىسى. ئۇالر بۇتقا چوقۇنغۇچىالرغا دۇنیادىكى بىردىنبىر ھھقىقىي ۋە تىرىك تھڭرىنىڭ كۈچىنى ئىسپاتلىدى. 

كېیىنكى ، 9-ئایھتتھ دۇئا قىلىشنىڭ دۇنیاۋى سھۋەبى بار: 
9 «ئى رەببىم ، سھن یاسىغان بارلىق خھلقلھر كېلىپ سېنىڭ ئالدىڭغا باش ئېگىدۇ ، ئۇالر سېنىڭ ئىسمىڭنى مھدھىیىلھیدۇ». 

بىر ئاۋاز ھھمراھىدا بولۇشنىڭ بىر نېمھتلىرىدىن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئایھتلھرنىڭ جانلىنىشىنى كۆرۈش. داۋۇت ھھر بىر تىل ، قھبىلھ ۋە مىللھتتىن بولغان كىشىلھر كېلىپ بىر ھھقىقىي خۇداغا دۇئا
قىلىدىغان كۈن ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. مھیلى قھیھردىن بولۇڭ ، پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىغا دۇئا قىالالیسىز ، چۈنكى ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى ئھمھس. ئۇ ئامېرىكا یاكى یاۋروپانىڭ ئىالھى یاكى ئاق

تھنلىكنىڭ ئىالھى ئھمھس. ئۇ رەببى ، نىجاتكارى ۋە ھھر قانداق جایدا گۇناھلىرىغا توۋا قىلىدىغان ۋە ئھیساغا ئىشىنىدىغان ھھرقانداق كىشىنىڭ ئاتىسى.

10-ئایھت دۇئا قىلىشنىڭ یھنھ بىر سھۋەبىنى ئوتتۇرىغا قویدى ، بۇ بىر تارىخىي سھۋەب: 
10 «چۈنكى سھن ئۇلۇغ ۋە ئېسىل ئھمھ�رنى قىلىسھن ، سھن یالغۇز خۇدا». 

نۇرغۇن زەبۇرالردا رەببىمىزنىڭ تارىختىكى ئھمھللىرى تىزىلغان. مھن داۋۇتنىڭ مىننھتدار بولغان كونكرٻت ئىشالرنى ئویالۋاتقانلىقىغا ئىشىنىمھن. سىزچۇ؟ 
بىر نھچچھ سېكۇنت توختاپ باقایلى ، شۇڭا ھھممىمىز بىر ئاز ئویلىنىپ باقایلى. تھڭرى قىلغان بىر یاكى ئىككى ئېسىل ئىشنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ بىر ئاز ئویلىنىپ بېقىڭ. 

گۇمان ۋە ئىشھنمھسلىكنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچرىغاندا ، خۇدا قىلغان بھزى كونكرٻت ئىشالرنى ئېسىمدە ساقالیمھن. پھقھت ئۇ قىالالیدىغان ئىشالر. ئھسلھش ماڭا قىیىن ئھھۋالدا داۋاملىق دۇئا
قىلىشنى داۋامالشتۇرىدۇ. چۈنكى ئۇ یالغۇز خۇدادۇر. ئۇ یالغۇز ئۇلۇغ ۋە ئېسىل ئىشالرنى قىلىدۇ. 

داۋۇتنىڭ دۇئا قىلىشىمىزنىڭ بھشىنچى سھۋەبى شھخس 
تارىختا ھھیران قاالرلىق ئىشالرنى قىلغان مىللھتلھرنىڭ بۇ تھڭرىسىمۇ ناھایىتى شھخسىي تھڭرى. 

مھن بىلھن 11 - 13 - ئایھتلھرگھ قاراڭ. 



11 «ئى رەببىم ، ماڭا ئۆز یوللىرىڭنى ئۆگھتكىن ، شۇنداق قىلسام ، مھن سېنىڭ ھھقىقھتلىرىڭ بویىچھ یاشایمھن. 
12 ئى رەببىم خۇدایىم ، مھن سېنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلھن مھدھىیھلھیمھن. مھن سېنىڭ ئىسمىڭنى مھڭگۈ ئۇلۇغالیمھن ، 

13 چۈنكى ، ماڭا بولغان مۇھھببىتىڭ ئىنتایىن چوڭ. مېنى ئۆلۈمنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىن قۇتۇلدۇردىڭ ». 

داۋۇت 11-ئایھتتھ ئىككى كونكرٻت شھخسىكھ بھخت تىلىدى. ئۇ خۇدانىڭ ئۇنىڭغا رەببىنىڭ یوللىرىنى ئۆگىتىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. داۋۇت پاك یۈرەك تھلھپ قىلدى. داۋۇت دۇئا قىلغان نېمھتلھرنىڭ
مھقسىتى بار. ئۇنىڭ 11-ئایھتتىكى ھھر ئىككى تھلىپى خۇدا بىلھن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ كۈچىیىشىگھ مھركھزلھشكھن. داۋۇت ھایاتى بىلھن خۇداغا شان-شھرەپ كھلتۈرمھكچى ، ئھمما ئۇ بۇنى

قىلىش ئۈچۈن رەببىمىزنىڭ بھرىكىتىگھ موھتاج. 

دۇئا قىلغىنىڭىزدا ، خۇدانىڭ ئىدىیھسىنى ئۆزگھرتمھكچىمۇ؟ بىز دائىم دۇئا قىلغىنىمىزدا ، خۇدانى بىرەر ئىش قىلىشقا قایىل قىلىشقا ، بىر ئھھۋالغا بولغان كۆز قارىشىنى ئۆزگھرتىشكھ تىرىشىمىز. ئھمما
دانا دۇئاالر خۇدادىن بىزنى ئۆزگھرتىشىنى سورایدۇ. خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلىش خۇداغا: «مھن بۇ توغرىدا خاتاالشقان بولۇشىم مۇمكىن. نېمھ ئىش بولغانلىقىنى چۈشھنمھیمھن. ماڭا كۆزىڭىزنى ،

قھلبىڭىزنى بېرىڭ ». 2022-یىلى رەببىمىزنىڭ ھھممىمىزگھ ئۇنىڭ یوللىرىنى ئۆگىتىشى ئۈچۈن دۇئا قىالیلى ، شۇندىال بىز ئۇنىڭ ھھقىقىتى بویىچھ یاشىیاالیمىز. 

3-نۇقتا: رەھىم-شھپقھت ۋە رەھىم-شھپقھتلىك خۇداغا دۇئا قىلىمىز. 
ئھمدى 15-ئایھتنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى: 

15 «ئى رەببىم ، سھن رەھىمدىل ۋە رەھىمدىل خۇدا ،سھن ئاستا ئاچچىقلىنىشقاۋە تۈگىمھس مۇھھببھت ۋە ساداقھت بىلھن تولغان». 

دوستلىرىم ، بىز «رەھىمدىل ۋە مۆجىزىلىك خۇدا» غا دۇئا قىلىمىز. رەھىمدىللىك بىر خىل ھېسسىیات ، مۆجىزە بىر ھھرىكھت. تھڭرىنىڭ بىزگھ بولغان كۆیۈمچانلىقى ئۇنى ھھرىكھتكھ باشالیدۇ.
تھڭرىنىڭ كۆیۈۋاتقان دەرەختىن مۇساغا دٻگھنلىرىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ 

چىقىش 3: 8-7. 
7 پھرۋەردىگار مۇنداق دٻدى: «مھن مىسىردىكى خھلقىمنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرىنى ھھقىقھتھن كۆردۈم. 

8 شۇڭا مھن ئۇالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن چۈشتۈم ». 

خۇدا ئۆز خھلقىنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرىنى كۆردى. ئۇالرنىڭ ۋارقىرىغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى ۋە خۇدانىڭ قھلبى رەھىمدىللىك بىلھن تھسىرلھندى. شۇڭالشقا ، 8-ئایھتتھ «مھن ئۇالرنى قۇتقۇزۇش
ئۈچۈن چۈشتۈم» دٻیىلگھن. بۇ رەھىم. بىز ئۈچۈن بھك چوڭ ۋەزىیھتتىن ئورۇنسىز قۇتقۇزۇش. ھھممىمىزنىڭ گۇناھ ۋە یۈكىمىز بار ، بۇ بىز ئۈچۈن بھك چوڭ. ئھمما بىز بۇ زەبۇردا بىزگھ یاردەم

قىلىدىغان خاراكتېر ۋە كۈچ بار بىرىنىڭ بارلىقىنى كۆردۇق. 

5-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «ئى رەببىم ، سھن بھك یاخشى ، كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ، یاردەم تھلھپ قىلغانالرنىڭ ھھممىسنى ئۆچمھس مۇھھببھت بىلھن تولدۇرىسھن». 

رەببىم گۇناھلىرىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ، دوستۇم. ئۇ «یاردەم تھلھپ قىلغانالرنىڭ ھھممىسىگھ ئۆچمھس مۇھھببھت بىلھن تولغان». كھچۈرۈم سوراشنى تھلھپ قىلغاندا ، ئاتام خۇدا ھھئھ
دەیدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۆز ئوغلىغا یاق دٻدى. ئۇ ئۆلۈشتىن بىر كېچھ بۇرۇن، ئھیسا ئاتىسىدىن باشقا یولنىڭ بار-یوقلۇقىنى سورىدى. ئھیسا كرٻستكھ مىخلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، خۇدادىن باشقىچھ

پىالن سورىدى. بىراق ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ ئىرادىسىنىڭ ئاتىسىغا ماس كېلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى تھلھپ قىلدى. ئھیسا ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىگھ تھسلىم بولدى. 
یھشایا پھیغھمبھرنىڭ ئھیسا ھھققىدە ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ ، یھشایا 53: 10-9. 

9 ”ئۇ ھېچقانداق زۇلۇم قىلمىغان ۋە ھېچكىمنى ئالداپ باقمىغان. ئھمما ئۇ جىنایھتچىدەك دەپنھ قىلىنغان ؛ ئۇ باینىڭ قھبرىسىگھ قویۇلغان. 
10 بىراق ، رەببىمىزنىڭ ئۇنى ئېزىش ۋە ئۇنى قایغۇغا سېلىشتىكى یاخشى پىالنى بارئىدى. شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ ھایاتى گۇناھ ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنغاندا ، ئۇنىڭ نۇرغۇن ئھۋالدلىرى بولىدۇ ». 

ئھیسانى ئېزىش ۋە ئۇنى قایغۇغا سېلىش خۇدانىڭ یاخشى پىالنى ئۈچۈن ئىدى. ئھیسانىڭ كرٻستتىكى ئۆلۈمى خۇدانىڭ یاخشى پىالنى ئۈچۈن ئىدى. بۇ قانداقمۇ یاخشى بوالالیدۇ؟ چۈنكى ئۇنىڭ
ھایاتى گۇناھ ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىندى. خۇدا ئھیسانى تارمار قىلدى ، شۇنداق بولغاندا سىز ۋە مھن قىیىنچىلىق ۋاقىتلىرىدا ئۇنىڭغا دۇئا قىالالیمىز. مھسىھنىڭ قۇربانلىق قىلىشى ئارقىلىق ئۇ سىز ۋە

مھن قاتارلىق نۇرغۇن ئھۋالدالرغا ئېرىشتى. ئھیسا داۋۇتنىڭ بۇ یھردە تھسۋىرلىگھن مۇناسىۋىتى بىلھن بىزگھ بھخت تىلھش ئۈچۈن ئۆلدى. شۇڭالشقا بىز 86-زەبۇردا بىزگھ ئۆزىنى ئاشكارىلىغان
خۇداغا ئىشھنچ ۋە ئۈمىد بىلھن دۇئا قىالالیمىز. دوستلىرىم خۇدا كىم؟ ئۇ «رەھىمدىل ۋە مۆجىزىلىك خۇدا»! 

ئھمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىالیلى. 

ئھیسا ، بىزنىڭ گۇناھ قھرزىمىزنىڭ سىزگھ تۆكۈلگىنىگھ رەھمھت. سىز بىر جىنایھتچىنىڭ ئۆلۈمى بىلھن ئۆلۈشكھ الیىق ئھمھسسىز. ھھمدە بىز خۇدانىڭ ئوغۇل-قىزلىرى دەپ ئاتاشقا الیىق
ئھمھسمىز. ئھمما ئۇ بىز! ئاتا ، بىز سىزنىڭ تۈگىمھس مۇھھببىتىڭىزنى بىلىمىز ، چۈنكى بىز سىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىشقا تھییار ئىكھنلىكىڭىزنى كۆردۇق. بىزنىڭ یاخشىلىقىمىز ۋە شان-شھرىپىمىز

ئۈچۈن دۇئایىمىزنى ئىجابھت قىلىدىغانلىقىمىزغا ئۈمىد ، خۇشاللىق ۋە ئىشھنچ بىلھن یاشاشقا یاردەملىشىڭ. بىز ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. 
ئامىن
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