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تونۇشتۇرۇش 
بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ ئۈچىنچى سوئالىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. ئۇ باشقا دىنالرنىڭ ئىالھلىرىغا سېلىشتۇرغاندا خىرىستىیان تھڭرىسىنى
ئۆزگىچھ قىلىدىغان تھلىمات ئۈچ ئىالھ ھھققىدە. بىر ھھقىقىي خۇدا ئۈچ ئادەمدە مھڭگۈ مھۋجۇت. ئۇالردا بىز ھایاتنىڭ ۋە مھۋجۇتلۇقنىڭ تولۇقلىقىنى

كۆرىمىز. پۈتكۈل كائىنات ئۈچ ئىالھنىڭ ئھسىرىنىڭ مېۋىسى. یارىتىلىش ۋە قۇتۇلۇشتا ، ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچ كىشى ئھزەلدىن بىللھ ئىشلىگھن. بۇ ئۈچ ئادەم
بولمىسا ، یارىتىلىش ، نىجاتلىق ، كھلگۈسىگھ ئۈمىد بولمایدۇ. خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى ، رەھىم-شھپقىتى ، ئادالھت ، مۇھھببھت ۋە باشقا تھلىماتلىرى

ھھققىدە ئویالنغىنىمىزدا ، ئۈچ ئىالھنىڭ ئۇالرنىڭ ئاساسى ئىكھنلىكىنى ئھستھ ساقلىشىمىز كېرەك. 
ھازىر ، مھن كاتېزىم دىنى سوئالىنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن بىللھ جاۋابنى بىرلىكتھ ئوقۇپ باقایلى. 

3-سوئال: خۇدادا قانچھ ئادەم بار؟ 
جاۋاب: بىر ھھقىقىي ۋە ھایات خۇدادا ئۈچ ئادەم بار: ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھ. 

ئۇالر ماھىیھتتھ ئوخشاش ، كۈچ ۋە شان-شھرەپتھ باراۋەر. 

ئۈچ ئىالھ ھھققىدە پاراڭالشقاندا ، بۇ دىئاگراممىدا كۆرەلھیدىغان یھتتھ نھرسىنى ئھستھ ساقالشقا پایدىلىق. 
پوپ كېۋىن دٻیوڭ بىزگھ شۇنى ئھسكھرتىدۇ: 

(1) تھڭرى بىر: پھقھت بىرال ئىالھ بار. 
(2) ئاتىسى خۇدادۇر. 
(3) ئوغلى خۇدادۇر. 

(4) مۇقھددەس روھ خۇدادۇر. 
(5) ئاتىسى ئوغۇل ئھمھس. 

(6) ئوغلى روھ ئھمھس. 
(7) روھ ئاتا ئھمھس. 

ئۈچ ئادەمنىڭ ھھممىسى بىر ۋە باراۋەر. ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى باشقىالرغا قارىغاندا مۇھىم ئھمھس. ئھمما ئۇالرنىڭ ھھر بىرى بىز بىلھن ئوخشىمىغان
ئۇسۇلدا ئۆز-ئارا تھسىر كۆرسىتىدۇ. ئاتىسى تھشھببۇسكار ، پىالنلىغۇچى. ئوغلى ئاتىسىنىڭ پىالنىنى ئىجرا قىلىدۇ ۋە ئورۇندایدۇ. مۇقھددەس روھ بۇ
پىالنالرنى قوللىنىدۇ ۋە پېچھتلھیدۇ. بىزگھ ئىنسانالر ئۈچۈن بۇ ئۈچى قارىماققا ئایرىمدەك قىلسىمۇ ، ئھمما ئۇالر ئۇنداق ئھمھس. ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچ

كىشى بىرلىكتھ ئىشلھیدۇ. ئۇالر بىرلىكتھ ئىشلھیدۇ. 

ئۈچ مۇزىكانتنىڭ بىللھ ئویناۋاتقانلىقىنى ئویالپ باقایلى. بىر ناخشىدا بىز ئاندرٻۋنىڭ كونۇپكا تاختىسى چېلىۋاتقانلىقىنى ، كلېمېنتنىڭ ئاكۇستىكىلىق گىتتار
چېلىۋاتقانلىقىنى ، دانىیالنىڭ باس گىتتار چېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدۇق. رىقابھت یوق. ھھر بىرىمىزنىڭ ئۆزىگھ خاس ماھارىتى بار. تھڭرىنىڭ شان-شھرىپى

ئۈچۈن ئىناق ئاۋاز ھاسىل قىلىش ئۈچۈن بىرلىكتھ تىرىشىمىز. ئىنجىلدا ، باشتىن-ئاخىر ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچ كىشى ئىزچىل ئىناق بىللھ خىزمھت قىلغان.
ئىنجىلدا «ئۈچ ئىالھ» سۆزىنى تاپالمایدىغانلىقىمىز راس. ۋەھالھنكى ، بۇ ئۇقۇم مۇقھددەس كىتابتا ئېنىق ئۆگىتىلگھن. 

بىز یارىتىلىشتا ئۈچ ئىالھنى كۆرىمىز ، بولۇپمۇ یارىتىلىش 1: 26-ئایھتتھ خۇدا «ئىنساننى ئوبرازىمىزدا یاراتایلى» دٻگىنىدە. بىز یھنھ ئۈچ ئىالھنى



قۇتۇلدۇرۇشتا كۆرىمىز. ئاتا بىزنىڭ قۇتۇلۇشىمىزنى پىالنلىدى ، ئوغلى كرٻستتھ ئۆلۈش ئارقىلىق بۇ پىالننى ئىجرا قىلدى ، مۇقھددەس روھ ئھیسا
مھسىھنىڭ خىزمىتىنى ھایاتىمىزدا ئۇنى ئۇلۇغالش ئارقىلىق قولالندى. 

ئۈچ ئىالھ بىزگھ خۇدا بولۇش ئۈچۈن ھېچ نھرسىگھ ئېھتىیاجلىق ئھمھسلىكىنى ئۆگىتىدۇ. تھڭرى بولۇش ئۈچۈن تھڭرى ھېچقانداق تاشقى مۇناسىۋەتكھ
موھتاج ئھمھس. ئۇ تاشقى مۇھھببھتكھ ھھۋەس قىلمایدۇ. بۇ ئۇنىڭ كھڭ قورساق ۋە قۇربانلىق بىلھن سۆیھلھیدىغانلىقىنىڭ سھۋەبى. 

بىز بۈگۈن مۇقھددەس كىتابنىڭ ئوخشىمىغان تېكىستلىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. ئھمما بىز دىققىتىمىزنى 2 كورىنتلىقالر 13: 14 دە كۆرگىنىمىزدەك ئۈچ ئىالھ
تھلىماتىغا مھركھزلھشتۈرىمىز. 

«رەببىمىز ئ�يسا م�سىھنىڭ مېھىر-ش�پقىتى ، خۇدانى سۆيۈش ۋە مۇق�ددەس روھنىڭ شېرىكچىلىكى
ھ�ممىڭ��ر بىل�ن بىلل�».

بىز بىرلىكتھ یھشایا 40:8 نى ئوقۇدۇق: 
«ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ، گۈلل�ر سۇساليدۇ ، ئ�مما ت�ڭرىمىزنىڭ سۆزى م�ڭگۈ قالىدۇ». 

بىللھ دۇئا قىالیلى. 

ئاتا ، ئوغۇل ۋە روھ ، سھن بىزنىڭ چۈشىنىشىمىزدىن ھالقىپ كھتتىڭ. بىزنى سۆیگۈڭىزگھ ئېلىپ كىرگىنىڭىزگھ رەھمھت ، ئۈچ مۇكھممھل ئادەمدە دۇنیا
ئالدىدا بار بولغان مۇھھببھت. گۈزەللىكىڭىزگھ نھزەر سالغان ۋاقتىمىزدا یۈرىكىمىزنىڭ ئىللىپ ، مۇستھھكھملىنىشىنى سورایمىز. بىزنىڭ ئىنسان

ئىكھنلىكىمىزنى ، یالغۇز یاراتقۇچىمىز ۋە چھكسىز ئىكھنلىكىڭىزنى ئېتىراپ قىلىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىزگھ ئىبادەتتھ تىزلىنىپ تۇرىدىغان ھھیران
قاالرلىق تۇیغۇ ئاتا قىلىڭ. ھایاتىمىزدا ھازىر ۋە مھڭگۈ تېخىمۇ ئۇلۇغالنسۇن. 

ئامىن 

مھن ھھر یھكشھنبھ كۈنى دۇئا-تىالۋەت ئاخىرالشقاندا بھخت 2 كورىنتلىقالرغا 13: 14 نى ئاڭالپ چوڭ بولدۇم. بۇ بىر ئاپتور ئېیتقاندەك «ئۈچ یېڭى
فورمۇال سھۋەبىدىن پۈتكۈل یېڭى ئھھدىدىكى ئھڭ باي بھخت». چارلىز خوج «بۇ تۆلھمنىڭ بارلىق پایدىسىنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ» دەیدۇ. بھزىلھر ئۇنى

پاستېر كىرىسنىڭ ھھر یھكشھنبھ كۈنى بۇ یھردە ئېالن قىلىدىغان سان 6: 22-27-بابالردىكى كونا ئھھدىگھ بېغىشالش بىلھن سېلىشتۇردى: 
24 «پھرۋەردىگار سېنى بھختلىك قىلسۇن ۋە ساقلىسۇن. 

25 پھرۋەردىگار ئۇنىڭ یۈزىنى ساڭا یورۇتۇپ ، ساڭا مھرھھمھت قىلسۇن. 
26 پھرۋەردىگار ساڭا یۈزلىرىنى تىكىپ ، ئامانلىق بھرسۇن ». 

بۈگۈنكى ئۇچۇر ئۈچۈن ئۈچ نۇقتا بار. ئۇالرنىڭ ھھممىسى بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتابتىن كھلگھن: 
1-نۇقتا: رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ شھپقىتى 

2-نۇقتا: خۇدانى سۆیۈش 
3-نۇقتا: مۇقھددەس روھنىڭ ھھمراھى 

1-نۇقتا: رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ شھپقىتى 
مېھىر-شھپقھت دٻگھن نېمھ؟ الیىق بولمىغان كىشىگھ كۆرسىتىلگھن یاخشىلىق. مھرھھمھت جازاغا الیىق كىشىگھ بېرىلگھن رەھىم-شھپقھت ، مۇھھببھت

ۋە ئاق كۆڭۈللۈك. بۇ بۆلھكتھ «رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ شھپقىتى» سۆزلھنگھن. بىزگھ ئوخشاش گۇناھكارالر پھقھت مېھىر-شھپقھتكھ تولغان ئھیسا
مھسىھنىڭ ھایاتى ۋە ئۆلۈمى ئارقىلىقال مېھىر-شھپقھتكھ ئېرىشھلھیدۇ. 

بھلكىم یۇھاننا 3: 16 نى ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. 
«چۈنكى خۇدا دۇنیانى شۇنچىلىك یاخشى كۆردىكى ، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر ئوغلىنى ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغان كىشى ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا

ئېرىشتۈرسۇن». 

خۇدا ئوغلى ئىنسان سۈپىتىدە تۇغۇلۇشى كېرەك ، تۇنجى ئىنسان ئادەم قىلغان روھىمىزغا كھلتۈرگھن زىیىنىنى تۈگىتىش كېرەك. 

رىملىقالر 5: 12،15 



12 «ئادەم گۇناھ سادىر قىلغاندا ، گۇناھ دۇنیاغا كىردى. ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى ئۆلۈم ئېلىپ كھلدى ، شۇڭا ھھممھ ئادەم گۇناھ قىلغانلىقتىن ئۆلۈم
ھھممھ ئادەمگھ كېڭھیدى. 

15 لېكىن ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى بىلھن خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى ئارىسىدا ناھایىتى چوڭ پھرق بار. چۈنكى ، بۇ بىر ئادەمنىڭ گۇناھى نۇرغۇن
ئادەمگھ ئۆلۈم ئېلىپ كھلدى. خۇدانىڭ ئاجایىپ مېھىر-شھپقىتى ۋە ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق باشقا نۇرغۇن كىشىلھرگھ كھچۈرۈم قىلىش سوۋغىسى تېخىمۇ

چوڭ ». 

ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن ، بىز ئادەمگھ ۋارىسلىق قىلىدىغان گۇناھ تھبىئىتى بىلھن تۇغۇلدۇق. بىز تۇغۇلۇشىمىزدىنال گۇناھكار. خۇدا مۇقھددەس.
ئۇ گۇناھكار گۇناھكارالرنى جازاغا تارتمایدۇ. ئھمما خۇدا ئۆز بالىلىرىنى یاخشى كۆرىدۇ. ئۇنداقتا ، بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن نېمھ قىلىش كېرەك؟ بىر

ئىنسان نىجاتكارى بىزنىڭ ئورنىمىزنى ئىگىلىشى كېرەك ئىدى ، ئىنسان ئاتىسى ئادەم باشلىغان مھسىلىنى ھھل قىلىش ئۈچۈن. 

ۋاسىتىچى ئىككى ئادەم ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇشتا تۇراالیدىغان ئادەم. ئھمما مۇقھددەس خۇدا بىلھن گۇناھكار ئىنسانالر ئارىسىدا كىم تۇراالیدۇ؟ ئادەتتىكى
كىشىلھرنىڭ ھھممىسى الیاقھتسىز ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ھھممىسى گۇناھكار. تھڭرى بىلھن ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدا تۇرۇش ئۈچۈن ، ۋاسىتىچى چوقۇم
تھڭرى ۋە ئادەم بولۇشى كېرەك. پوپ ئالىستېر بېگ ئۇنى یاخشى ئوتتۇرىغا قویدى ، «ئ�گ�ر خۇدا قۇتقۇزۇۋالسا ، قۇتقۇزغۇچى چوقۇم

خۇدا بولۇشى كٻرەك. ئ�گ�ر ئىنسان گۇناھ ئۆتكۈزگ�نلىكى ئۈچۈن جازاغا تارتىلىشى كٻرەك بولسا ، قۇتقۇزغۇچى چوقۇم
بىر ئادەم بولۇشى كٻرەك. ئ�گ�ر گۇناھنىڭ جازاسىنى ئۈستىگ� ئالغان ئادەم ئۆزى گۇناھسىز بولسا ، ئۇنداقتا بۇ

ساالھىی�تك� ئ�يسادىن باشقا كىم ماس كٻلىدۇ؟ دوستالر ، ئ�يسا خۇدانىڭ نىجاتلىق پىالنىنى ئورۇنداشتا ئاالھىدە
الياق�تلىك ». ئۇ پھقھت مېھىر-شھپقھت بىلھنال قوبۇل قىلىنغان نىجاتلىق. 

قېرىنداشالر ، بىز رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ مېھىر-شھپقىتىنى قوبۇل قىلىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ قېنىمىزنى تۆكۈشكھ رازى ئىدى. كرٻستتھ ، بىز
خۇدانىڭ مھسىھتىكى مېھىر-شھپقىتىنى ، شۇنداقال خۇدانى سۆیۈشنى ئېنىق كۆرىمىز. 

2-نۇقتا: خۇدانى سۆیۈش 
دوستالر ، خۇدا بىزدىن ئېرىشھلھیدىغان ھھر قانداق نھرسھ ئۈچۈن بىزنى یاخشى كۆرمىدى. خۇدا مھڭگۈلۈك ۋە مۇكھممھل بولغاچقا ، ئۇنىڭ مۇھھببىتى

مھڭگۈلۈك مۇكھممھل مۇھھببھت. بىز چھكلىك ئىنسان ، ۋاقىت ۋە ماكان چھكلىك. مھسىلھن ، مھن ئامېرىكا ۋە كونگودا بىرال ۋاقىتتا بواللمایمھن. مھن
بىرال ۋاقىتتا بىرال جایدا بوالالیمھن. ئھمما تھڭرىنىڭ سۆیگۈسى ئاشىق خۇداغا ئوخشاش ئاممىباب ۋە ئھبھدىیدۇر. 

ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچ ئادىمى باشتىن-ئاخىر بىر-بىرىنى مۇكھممھل یاخشى كۆرۈپ كھلگھن. شۇڭالشقا تھڭرى ئھزەلدىن مۇھھببھتتىن ئۈمىدسىزلىنىپ
باقمىغان. تھڭرى ھھر قانداق بىر مھخلۇقنىڭ ئۆزىنى سۆیگھندەك ھېس قىلىشىنىڭ ھاجىتى یوق ، چۈنكى ئۇ ئاللىبۇرۇن ئۈچ ئىالھتىكى مۇھھببھت

مۇناسىۋىتىدىن رازى. شۇڭالشقا تھڭرى ھېچكىمنى ئىشلھتمھي یاكى باشقۇرماي تۇرۇپ یاخشى كۆرەلھیدۇ. خۇدا بىزنى ھېچقانداق یوشۇرۇن
كۈنتھرتىپى یوق. 

بىزنى ئىشلىتىشنى خاالیدىغان بىرىنىڭ مۇھھببىتىنى قایسىمىز قوبۇل قىلىمىز؟ ھھقىقىي مۇھھببھت ھھقىقىي. بىزنى ھھقىقىي یاخشى كۆرىدىغان ئادەم بىزنى
ئۆزىنىڭ مھقسىتى ئۈچۈن باشقۇرمایدۇ. 

مۇھھببھت ئىالھى ئھیسا مھسىھنى ئھۋەتمىدى ، چۈنكى بىزدە بېرىدىغان نھرسھ بار ئىدى. بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزدىن باشقا ھېچ نھرسھ یوق ئىدى. خۇدا
ئھیسانى بىزنىڭ جازاسىمىزنى ئېلىش ۋە بىزگھ مېھىر-شھپقھت یھتكۈزۈش ئۈچۈن ئھۋەتتى. خۇدا بىزدىن ھېچ نھرسھ ئېلىش ئۈچۈن بىزنى قۇتۇلدۇرمایدۇ
، بھلكى بىزگھ مېھىر-شھپقھت یھتكۈزۈش ئۈچۈن. یۇھاننا 15: 13 دە ئوقۇغاندەك ، «ئۇلۇغ مۇھ�بب�تنىڭ بۇنىڭدىن باشقا ھٻچكىم يوق ،

ئۇ دوستلىرى ئۈچۈن جٻنىنى پىدا قىلىدۇ». 

بىز گۇناھكار ۋاقتىمىزدا ، ئاتا ئۆز ئوغلىنى سىز ۋە مھن ئۈچۈن قۇربان قىلدى (رىملىقالر 5: 8). مانا بۇ ھھقىقىي مۇھھببھتنىڭ ئېنىقلىمىسى. ئھگھر بىز
خۇدادىن كھلگھن بۇ قۇربانلىق سۆیگۈنى ھېس قىلمىساق ، ھېچكىمنى یاخشى كۆرەلمھیمىز. بىز ئالدى بىلھن ئۈچ ئىالھنىڭ مۇھھببىتىنى قوبۇل قىلىشىمىز

كېرەك. 

بۇ مېنىڭ شھخسىیھتچى بولماي تۇرۇپ ئۆزۈمنى سۆیۈشىمدىن قۇتۇلدۇرىدىغان نھرسھ. مھنمۇ باشقىالرنى یاخشى كۆرمھي یاكى ساددىلىق قىلمایال
یاخشى كۆرەلھیمھن. ھھقىقىي مۇھھببھت سۆیۈش ئۈچۈن مۇھھببھتنى ساقلىمایدۇ. خۇدا بىزنىڭ ئۇنى یاخشى كۆرۈشىمىزنى ساقالپ تۇرمىدى. ئۇ پھقھت

بىزگھ قاراپ ماڭدى. نېمىدٻگھن ھھیران قاالرلىق مۇھھببھت! ئاتا-ئانىالر ، نېمىشقا كىچىك بالىلىرىڭىزنى یاخشى كۆرىسىز؟ چۈنكى ئۇالرنىڭ سىز
ئۈچۈن بىرەر ئىش قىلىشىنى ئۈمىد قىالمسىز؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. سىز ئۇالرنى شھرتسىز یاخشى كۆرىسىز ، چۈنكى ئۇالر سىزنىڭ بالىلىرىڭىز. بىز

مھسىھكھ ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، بىز ئوغۇل-قىزدەك یاخشى كۆرىمىز. ھېچكىم بۇنى بىزدىن ، ھھتتا ئۆزىمىزدىن ئېلىپ كېتھلمھیدۇ. 



رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ مېھىر-شھپقىتى ۋە مۇقھددەس روھ بىلھن بولغان شېرىكچىلىكىمىز ئارقىلىق سۆیۈشنىڭ قۇدرىتىنى تاپىمىز. شۇڭا بۇ بىزنىڭ
ئاخىرقى نۇقتىسىمىز. 

3-نۇقتا: مۇقھددەس روھنىڭ ھھمراھى 
شىمالىي ئافرىقىدىن كھلگھن ئھۋلىیا ئاۋگۇستىن ئوخشىتىش بىلھن تھمىنلھپ ، بىزنىڭ ئۈچ ئىالھ ئىچىدىكى مۇھھببھت مۇناسىۋىتىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم

بېرىدۇ. ئۇ مۇنداق دٻدى: ئاتىسى ئاشىق ، ئوغلى سۆیۈملۈك ، مۇقھددەس روھ بولسا مۇھھببھت. بۇ ئوخشىتىش ئۈچ ئىالھنىڭ ئادەملىرىنى تولۇق
چۈشھندۈرۈپ بېرەلمھیدۇ. ئھمما ئۇ بىزگھ پاۋلۇسنىڭ «مۇقھددەس روھنىڭ شېرىكچىلىكى» ھھققىدە نېمھ دٻمھكچى بولغانلىقىنى كۆرۈشىمىزگھ یاردەم

بېرىدۇ. روھ ئۈچ ئىالھتىكى مۇناسىۋەتلھرنىڭ یېلىمى. مھسىلھن ، سائۇل پادىشاھ خۇدانىڭ قانۇنىنى بۇزغاندا ، ئۇ خۇدا بىلھن بولغان مۇناسىۋەتنى
بۇزدى. نھتىجىدە ، خۇدا ئۆز روھىنى سائۇلدىن یىراقالشتۇردى. روھ بىزنىڭ خۇدا بىلھن بولغان ھھمراھىمىزنى پېچھتلھیدۇ ۋە ساقالیدۇ. 

ھھممىمىز مھركھزدىكى مۇھھببھت بىلھن مۇناسىۋەتكھ ئىنتىلىدۇ. بىز ئۇنى كىشىلھردە ، تھبىئھتتھ ، ھھتتا ئھرمھك ھایۋانالردا ئىزدەیمىز. ئھمما یھر
یۈزىدىكى ھېچ نھرسھ بىزگھ بۇنداق مۇناسىۋەت بېرەلمھیدۇ. بىزنى یېڭى تۇغۇلۇش ئارقىلىق خۇدا بىلھن توغرا مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئۈچۈن روھقا

موھتاج. 

یوھاننا 3: 5-8 دە: 
5 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - بىلىپ قویۇڭالركى ، سۇ ۋە روھتىن تۇغۇلمىسا ، ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرەلمھیدۇ. 

6 جىسمانىي جھھھتتىن تۇغۇلغانالر گۆش ، روھتىن تۇغۇلغان نھرسھ روھتۇر. 
7 مھن ساڭا: «سھن چوقۇم قایتا تۇغۇلۇشىڭ كېرەك» دٻگىنىمگھ ھھیران قالماڭ. 

8 شامال خالىغان یھرگھ ئۇرۇلۇپ ، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالیسىز ، ئھمما ئۇنىڭ نھدىن كھلگھنلىكىنى ۋە نھگھ كھتكھنلىكىنى بىلمھیسىز. 
شۇڭا ، روھتىن تۇغۇلغان ھھممھ ئادەمگھ ئوخشاش ». 

خۇدانىڭ روھى بىزنى ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ئاتىمىز خۇدا بىلھن شېرىك بولۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. ئھیسادا بىز ئوغۇل-قىز بولۇش سۈپىتىمىز
بىلھن «ئاببا ئاتا» بىلھن ھھمبھھىرلىنىمىز. (رىملىقالر 8: 15 ؛ گاالتىیالىقالر 4: 6). خۇدا ئاتىمىز ئھیساغا ئوخشاش سۆیگۈ بىلھن بىزنى یاخشى كۆرىدۇ.

مۇقھددەس روھ ئارقىلىق بىز باشقا كىشىلھرنى ، بولۇپمۇ قېرىنداشالرنى سۆیۈشنى ئۆگىنىمىز. 

ئېتىقادچى بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن ، بىز بىر-بىرىمىزنى ۋە خۇدا بىلھن بولغان بۇ مۇناسىۋەتتھ ئۆسۈپ یېتىلىشىمىزنى تھشھببۇس قىلىمىز. ئۈچ ئىالھمۇ
بىزگھ یاردەم قىلىدۇ! روھ بىزگھ دۇئا-تىالۋەت ، دۇئا-تىالۋەت ۋە دۇئا-تىالۋەتلھردە ھھمراھىمىز ئارقىلىق بىزگھ مېھىر-شھپقھت كۆرسىتىدۇ. چېركاۋىمىز

«بىر ئاۋاز ھھمراھى» دەپ ئاتىلىدۇ ، چۈنكى بىز ئېتىقادچى بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن روھ ئارقىلىق بىر شېرىكلىكتىن ئورتاق بھھىرلىنىمىز. بۇ ئىشالردا
بىز بىرلىكتھ ئھیسانى تېخىمۇ ئېنىق كۆرىمىز. ئھیسا مھسىھ بىزگھ ۋاپات بولۇشتىن بىر كېچھ ۋەدە قىلغىنىدەك ، ئۆزىنىڭ سۆیۈملۈك ئاتىسىنىڭ شان-

شھرىپىنى بىزگھ ئاشكارىلىدى. 

مېنىڭ بىر شھخسىي سوئالىم بار: ئېتىقادىڭىزنى ئھیسا مھسىھكھ باغلىدىڭىزمۇ؟ ئۇنىڭ مېھىر-شھپقىتى ، ئاتىسىنىڭ مۇھھببىتى ۋە مۇقھددەس روھنىڭ
ھھمراھى ئىكھنلىكىنى ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ بۇ ئىشھنچ بولمىسا ، مھن 2 كورىنتلىقالر 13: 14 دىكى بھختنىڭ سىزگھ ماس كھلمھیدىغانلىقىنى ئېچىندىم. ئھمما

ئھیساغا ئىشھنگھنلھرنىڭ ھھممىسى ئۈچۈن بۇ ئاجایىپ بھخت سىزگھ ماس كېلىدۇ. 

خۇالسھ چىقىرىشتا بىر قانچھ ئاخىرقى ئویۇم بار. بىرىنچىدىن ، ئۈچ ئىالھنىڭ ھھممىسى یارىتىلىشقا ، شۇنداقال بىزنىڭ قایتا یارىتىشىمىزغا قاتناشتى. ئۈچ
ئىالھنىڭ ھھممىسى بىزنىڭ قۇتۇلۇشىمىزغا باشتىن-ئاخىر قاتناشتى. ئاتىسى بىزنىڭ مۇھھببىتىمىزدە نىجاتلىقىمىزنى پىالنلىدى. ئوغلى بىزگھ ئۆزىنىڭ

شھپقىتىنى ئاتا قىلىش پىالنىنى ئىجرا قىلدى. مۇقھددەس روھ تامامالنغان پىالننى بىزگھ تھدبىقالپ ، ئۇنىڭ بالىلىرى سۈپىتىدە خۇدا بىلھن بولغان
مۇناسىۋىتىمىزنى پېچھتلھیدۇ. شۇڭالشقا پاۋلۇس بۇ دۇئادا ئۈچ كىشىنىڭ ھھممىسىنى تىلغا ئالغان. چۈنكى ئۇالر قۇتۇلۇشنىڭ پۈتكۈل جھریانى ئۈچۈن

ئوخشاشال مۇھىم. 

ئىككىنچىدىن ، بىز مۇھھببھتنىڭ بىزدىن ئېشىپ كھتكھنلىكىنى ئۆگھندۇق. تھڭرىنىڭ ئھبھدىي بولغىنىدەك ، ئۇ مھڭگۈلۈك. بىز سۆیۈش ئۈچۈن ، بىز
مھڭگۈلۈك ھایاتقا كاپالھتلىك قىلىدىغان ئھیسا مھسىھكھ بولغان مېھىر-مۇھھببھتكھ تایىنىشىمىز كېرەك. ئھلۋەتتھ ، بىز خۇدانى سۆیگھندەك سۆیھلمھیمىز.

شۇڭالشقا بىز ھھر كۈنى دۇئا قىلىمىز. ئھگھر بىز خۇدانى ۋە باشقىالرنى سۆیمھكچى بولساق ، ئۇنىڭ مۇھھببىتىدىن چېكىنىشىمىز كېرەك. 

ئۈچىنچىسى ، ئۈچ ئىالھ مۇھھببھتنىڭ ئۆزىگھ ئوخشاش بىر چوڭ سىر. تھڭرى بىزگھ مۇھھببھت ھھققىدە ئۆگىتىشى ۋە ئۇنى ئۈلگھ قىلىشى كېرەك. ئۇ
بىزنىڭ چھكلىك ئىكھنلىكىمىزنى ۋە بارلىق كىشىلىك مۇناسىۋەتلھر ئۈچۈن ئۇنىڭ یاردىمىگھ ئېرىشىشىمىز كېرەكلىكىنى ئھسكھرتىدۇ. 



تۆتىنچى ، ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا سىزنى گۇناھكار دەپ بىلىدۇ ، ئھمما ئھیسا مھسىھتھ سىزنى یاخشى كۆرىدۇ. بىزنى ئازراق بىلىدىغان
ئىنسانالرنىڭ مۇھھببىتىنى قوبۇل قىالالیمىز. ئۇنداقتا بىز نېمىشقا ھایاتتا ۋە ئۆلۈمدە ھھقىقىي كىملىكىمىزنى بىلىدىغان مۇكھممھل سۆیۈملۈك خۇدادىن

مۇھھببھتنى قوبۇل قىلمایمىز؟ شۇڭالشقا ، بىز خۇدانى قورقماي یاخشى كۆرەلھیمىز ، شۇنداقال بىزنى بھك یاخشى كۆرىدىغان بۇ ئادەم ئۈچۈن قۇربانلىق
قىلىشنى خاالیمىز.

ئاخىرىدا ، سىزگھ ئىككى تھكلىپنامھ. بىرىنچى ، ئھیسانى رەببىم دەپ تېخى ئىشھنمىگھنلھر ئۈچۈن. تھڭرىنىڭ سۆیگۈسى قھلبىڭىز ئىنتىزار بولغان
مۇكھممھل مۇھھببھت. ئھمھلىیھتتھ ، مۇقھددەس روھ 1 یۇھاننا 4: 16 دە «خۇدا سۆیگۈدۇر» دٻگھن بۇ سۆزلھرنى ئىلھامالندۇردى. دٻمھك ،

«مۇھھببھتنىڭ تولۇقلىقى خۇدادا مھۋجۇت». خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى بۈگۈن سىلھرگھ تھقدىم قىلىندى. ئھگھر سىز ئھیسانى قوبۇل قىلسىڭىز ، مۇقھددەس
روھ سىزنى ئاتا بىلھن مھڭگۈلۈك مۇناسىۋەتكھ پېچھتلھیدۇ. سىز ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچ ئھزاسى بىلھن ھھمسۆھبھتنى بایقایسىز ، ھایات ۋە ئۆلۈمدە تھڭرىنىڭ

مۇھھببىتىدە ئارام ئالىسىز. نېمىدٻگھن ئېسىل سوۋغات! 

ئىككىنچىدىن ، ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلغانالر ئۈچۈن بىر سۆز. قېرىنداشلىرىم ، بىر-بىرىمىزنى یاخشى كۆرۈشىمىز كېرەك. شھخسىیھتچىلىك سھۋەبىدىن
ئھمھس ، جاۋاب قایتۇرۇش ئۈچۈن. ئھكسىچھ ، بىز ئۆزىمىزنى یاخشى كۆرگھندەك یاخشى كۆرىمىز. 

یوھاننا 1 یۇھاننا 4: 11-10 ، 19 ، 
10 «بۇ بىزنىڭ خۇدانى سۆیگھنلىكىمىز ئھمھس ، بھلكى ئۇنىڭ بىزنى سۆیگھنلىكى ۋە ئوغلىنى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ كاپالىتى بولۇشقا

ئھۋەتكھنلىكىدۇر. 
11 قھدىردانلىرىم ئھگھر خۇدا بىزنى بھك یاخشى كۆرسھ ، بىزمۇ بىر-بىرىمىزنى سۆیۈشىمىز كېرەك. 

19 بىز یاخشى كۆرىمىز ، چۈنكى ئۇ ئالدى بىلھن بىزنى یاخشى كۆردى ». 

تھڭرىنىڭ سۆیگۈسى بىزنىڭ سۆیگۈمىزنىڭ ئاساسى. دوستالر ، خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى مېھىر-شھپقھتكھ تولغان ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىشىمىزغا
یېتھرلىك سھۋەب. بىز ئھیسا مھسىھنىڭ ئىسمى بىلھن ، روھ ئارقىلىق شۈكۈر ئېیتایلى ، چۈنكى ئۇنىڭدا بىز مھڭگۈلۈك ئاتىمىز بىلھن مھڭگۈلۈك

شېرىكلىشىشنىڭ خۇشاللىقىنى ھېس قىلىمىز. 

دۇئا قىالیلى 
ئھزىز رەببىم ، یارىتىلىش ۋە قۇتۇلۇشتا ئۆزىڭىزنى ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھ دەپ ئاشكارىلىغانلىقىڭىزغا رەھمھت. بىز سىلھردىن یىراق

تۇرغىنىمىزدا ، ئىمان ئارقىلىق مېھىر-شھپقھت بىلھن ، ئھیسا مھسىھكھ بولغان مۇھھببىتىڭ بىزگھ كھلدى. ئوغلىڭىزنى ھایاتىمىزدا داۋاملىق ئۇلۇغالیدىغان
ۋە بىزنى ئۆزى بىلھن شېرىك قىلىدىغان مۇقھددەس روھ ئۈچۈن سىزنى مھدھىیھلھیمىز. ھھر بىر پھیتتھ سىز بىلھن ئاالقھ قىلىشىمىزغا یاردەملىشىڭ. بىزگھ

كھمتھرلىك بىلھن چوقۇنۇشىمىزغا ۋە باشقىالرنىمۇ شۇنداق قىلىشقا چاقىرىشىمىزغا یاردەملىشىڭ. رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ مېھىر-شھپقىتى ، خۇدانى
سۆیۈش ۋە مۇقھددەس روھنىڭ شېرىكچىلىكى ھھممىمىز بىلھن ، ھازىر ۋە مھڭگۈ تېخىمۇ كۆپ بولسۇن. 

ئامىن

One Voice Fellowship


