
خۇدا بىزنى ئۆز سۈرىتىدە یاراتتى
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2022-یىل 1-ئاینىڭ 23-كۈنىدىكى خۇتبھ

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. بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 4-سوئالغا قاراۋاتىمىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن

جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

4-سوئال: خۇدا بىزنى قانداق ۋە نېم� ئۈچۈن ياراتتى؟

تھڭرى ئۇنى تونۇش ، ئۇنى سۆیۈش ، ئۇنىڭ بىلھن بىللھ یاشاش ۋە ئۇنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن بىزنى ئۆزىنىڭ ئوبرازىدا ئھر-ئایال قىلىپ یاراتتى. خۇدا

تھرىپىدىن یارىتىلغان بىز ئۇنىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن یاشىشىمىز توغرا. 

یارىتىلىش 1: 31-26 

26 ئاندىن ، خۇدا:«بىزنىڭ ئوبرازىمىزدەك،یھنى روھى جھھھتتىن بزگھ ئوخشایدىغان ئىنسانالرنى یارىتایلى. ئۇالرھھر خىل جانۋارالرنى،دٻڭىز-

ئوكیاندىكى بېلىقالر،ئاسماندىكى ئۇچار -قاناتالر،بارلىق ئۆي ھایۋانلىرى ۋەچوڭ-كىچىك یاۋایى ھایۋاناتالرنى باشقۇرىدىغان بولسۇن»دەپ ئھمىر

قىلدى.

27 بۇنىڭ بىلھن ، خۇدا ئىنساننى ئۆز ئوبرازىدەك یاراتتى. ئۇنى ئۆزىگھئوخشایدىغان قىلىپ یاراتتى.شۇنداقال،ئۇالرنى ئھر ۋە ئایال قىلىپ یاراتتى. 

28 خۇدا ئۇالرغا بھخت تىلىدى. خۇدا ئۇالرغا: «مېۋە بھرگىن ، كۆپىیىڭالر ، زٻمىننى تولدۇرۇپ ، ئۇنى بویسۇندۇرۇپ ، دٻڭىزدىكى بېلىقالر ، ئاسمان

قۇشلىرى ۋە یھر یۈزىدىكى جانلىقالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلغىن» دٻدى.

29 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق دٻدى: - مانا مھن سىلھرگھ یھر یۈزىدىكى ھھر خىل ئۆسۈملۈكلھرنى ۋە مېۋىلىرىنىڭ ئۇرۇقى بار ھھر بىر دەرەخنى بھردىم. 

30 بارلىق چوڭ كىچىك ھایۋاناتالر ۋە ئۇچار قاناتالرقاتارلىق ھھر خىل مھخلۇقالرغا بولسا ئوت-چۆپ ۋە كۆكتاتالرنى ئوزۇقلۇق قىلىپ

بھردىم.خۇدانىڭ ئھمرى بىلھن شۇنداق بولدى.

31 خۇدا یاراتقانلىرىنىڭ ھھممىسىگھ قاراپ،ئۇالرنىڭ یاخشى ئىكھنلىكىنى كۆردى.كىچھ-كۈندۈز ئۆتۈپ بۇ ئالتىنجى كۈن بولدى. 



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. 

دادا ، مھن ۋەز ئېیتقىنىمدا ماڭا مۇقھددەس ھېكمھت ۋە ھھقىقھت ئاتا قىلىش ئۈچۈن مۇقھددەس روھنى ئھۋەتىڭ. قھلبىمىزنى ۋە زٻھنىمىزنى

ھھقىقھتلىرىڭىزگھ ئېچىڭ ، بىز قىلغان ھھر بىر ئىشىمىزدا سىزنى ئۇلۇغلىیاالیمىز. بىز بۇنى رەببىمىز ئھیسانىڭ نامىدا سورایمىز. ئامىن 

بۈگۈنكى ئۇچۇرنىڭ ئىككى نۇقتىسى: 

1-نۇقتا: خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى ئھر-ئایال قىلىپ یاراتتى 

2-نۇقتا ، خۇدا ئۇالرنى ئۆز سۈرىتىدە یاراتتى 

1-نۇقتا: خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى ئھر-ئایال قىلىپ یاراتتى 

یارىتىلغان دەسلھپكى بھش كۈندە ، خۇدا ئاسمانالرنى ، زٻمىننى ، قۇیاشنى ۋە یۇلتۇزالرنى یاراتتى. ئۇ ئوكیانالرنى ۋە قۇرۇقلۇقنى یاساپ ، ئۇالرنى

بېلىق ۋە قۇشالر بىلھن تولدۇردى. خۇدا یاراتقان ھھممھ نھرسھ یاخشى ئىدى. 

ئاندىن خۇدا تۇنجى ئھر ۋە تۇنجى ئایالنى یاراتتى. 26-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: 

«ئاندىن خۇدا مۇنداق دٻدى:« ئىنساننى بىزنىڭ سۈرىتىمىزگھ ئوخشىتىپ یاساپ چىقایلى. ئۇالر دٻڭىزدىكى بېلىقالرغا ، ئاسمان قۇشلىرىغا ، چارۋىالرغا

، یھر یۈزىگھ ۋە ھھر خىل ئۆمىلھیدىغان نھرسىلھرگھ ھۆكۈمرانلىق قىلسۇن. یھر یۈزىدە سىیرىلىدۇ ». 

خۇدا: «ئىنساننى یاراتایلى» دٻدى. ئىبرانىي تىلىدا «ئادەم» سۆزى «ئادەم». بۇ سۆز ئادەم ئىسىملىك تۇنجى ئىنساننى كۆرسىتىدۇ. ئۇ یھنھ «ئىنسانىیھت»

یاكى «ئىنسان» نى كۆرسىتىدۇ. سىز ئوخشاش بىر ئایھتتھ خۇدانىڭ «ئۇالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلسۇن» دٻگھنلىكىنى كۆرىسىز. «ئۇالرنى قویسۇن» خۇدا

ئېیتقان. خۇدا ئادەملھرنىال ئھمھس ، ئھر-ئایالنىمۇ ئۆز ئوبرازىدا یاراتتى. بۇ جۈملىدىكى ئىبرانىي تىلىدىكى «ئادەم» سۆزى بارلىق ئىنسانالرنى ئۆز

ئىچىگھ ئالغاندەك ، «مھسىھنىڭ تېنى» بارلىق خىرىستىیانالرنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. 

خۇدا ئھر-ئایالنى ئۇنىڭ سۈرىتىدە یاراتتى ، شۇنداق قىلىپ ئۇالر 28-ئایھتتىكى بۇیرۇقنى ئورۇندىیاالیدۇ: «مول ۋە كۆپىیىڭ». یاراتقۇچى خۇدا ئۆزىنىڭ

بىر قىسىم ئىجادىیھت كۈچىنى بىز بىلھن ئورتاقالشتى. بۇ تھڭرىنىڭ سۈرىتىدە یارىتىلغان نېمھتلھرنىڭ بىرى. خۇدا ئىككى ئادەمنى یاراتتى ، ئاندىن ئۇالرغا

تېخىمۇ كۆپ ئادەم یارىتىش ئىقتىدارى بىلھن بھخت ئاتا قىلدى. 29-ئایھتتھ ئۆسۈملۈكلھرنىڭ ئۇرۇقنىڭ كۆپىیىدىغانلىقىنى كۆردۇق. ئۆسۈملۈكلھر

یھرشارىنى تولدۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ ئۆسۈملۈك یاسىیاالیدۇ. تھڭرىمۇ ئوخشاش كۈچنى ئھر-ئایالغا قویدى. ئھمما ئھر-ئایال ئۆسۈملۈك ۋە ھایۋانالرغا

ئوخشاش كۆپھیمھیدۇ. ئىنسانالرنىڭ كۆپىیىشى مۇناسىۋەتكھ باغالنغان. خۇدا دۇنیانى سۆیدى. تھڭرىنىڭ ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا بىلھن یاخشى ، ئوچۇق ،

سۆیگۈ مۇناسىۋىتى بار ئىدى. ئھر-ئایال مۇھھببھتلھشكھندە ، ئۇالر دۇنیانى تھڭرىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئوبرازلىرى بىلھن تولدۇراالیدىغانلىقىنى بایقىدى. 

تھڭرىنىڭ بۇ سۈرەتلىرى ئوخشىمىغان ئىككى خىل مودٻلدا كھلگھن ، شۇنداقمۇ؟ ئھر-ئایالالر ئېنىقال ئوخشىمایدۇ. ئھمما ئۇ تېرىنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىن باشقا.

بىز تۇغۇت پھیتىدە ئھر-ئایال بولۇپ قالىمىز. بھدىنىڭىزدىكى ھھر بىر ھۈجھیرىدە خروموسومدا ئھر یاكى ئایال پروگرامما تۈزۈش بولىدۇ. 

خىروموسوم بھدىنىمىزنىڭ قاتتىق دٻتال ئىچىدىكى یۇمشاق دٻتالغا ئوخشایدۇ. خىروموسوم پروگرامما تۈزۈش ئارقىلىق DNA نىڭ ئورالمىسى بولۇپ ،

ئۇ سىزنىڭ چېچىڭىزنىڭ تۈز یاكى بۈدرە چاچلىرىڭىزنىڭ بار-یوقلۇقىنى بھلگىلھیدۇ. ئىنسان تۇخۇمىدا پھقھت X خروموسومى بار. ئادەمنىڭ ئىسپېرمىسىدا



X یاكى Y خروموسومى بار. تۇخۇم ئۇرۇقالندۇرۇلغاندا ، ئىسپېرمىنىڭ X خروموسومىنى قوبۇل قىلىپ ، قىز بوۋاققا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى% 50 كھ

یېتىدۇ. تۇخۇمنىڭ Y خروموسومىنى قوبۇل قىلىپ ، بوۋاق تۇغۇش ئېھتىماللىقى% 50 كھ یېتىدۇ. شۇڭا ھھر بىر ئۇرۇقالنغان تۇخۇمدا XX جۈپ بار ،

یھنى ئۇ ئایال. یاكى تۇخۇمنىڭ XY جۈپتى بار ، یھنى ئۇ ئھر. 

28-ئایھتتھ بالىالرنى یارىتىش ئىقتىدارىمىزنىڭ بھخت ئىكھنلىكى ئوتتۇرىغا قویۇلغان. باال بېقىشمۇ جاپالىق ئىش! بھزىدە بىز بالىالرنىڭ بھرىكىتىگھ

تھییارلىق قىلمایمىز. ئایالالر بھزىدە ئۇنى پىالنلىمىغان ۋاقىتتا ھامىلىدار بولىدۇ. ئھمما شۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەككى ، «مېۋە بېرىش ۋە كۆپىیىش»

ئىقتىدارى ئھر-ئایال بولۇشتىكى ئىنتایىن یاخشى ئىش. 

خۇدا ئھر-ئایالالرنى پھرقلھندۈردى ، ئھمما ئۇ بىزنى قھدىر-قىممھت ۋە قىممھت جھھھتتھ باراۋەر قىلدى. تھڭرى بىر جىنسنى یھنھ بىر جىنىسقا قارىغاندا

یاخشى كۆرمھیدۇ یاكى یاخشى كۆرمھیدۇ. خۇدا بىزنى پھرقلھندۈردى ، شۇڭا بىز خۇدانىڭ سۈپھتلىرىنى دۇنیاغا تېخىمۇ تولۇق نامایان قىالالیمىز. خۇدا

ئۇنىڭ سۈرىتىنى بۆلۈپ ، ئھرلھرگھ ، بھزىلىرى ئایالالرغا بھزى سوۋغات ۋە بھختلھرنى بھردى. ئادەم ئھلھیھىسساالم ھاۋانى تۇنجى قېتىم كۆرۈپ:

«ئاخىرى ، مھن تولۇق!» دٻدى. 

دوستلىرىمنىڭ مېنىڭ بۇ گېپىمنى ئېنىق ئاڭلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ، دوستلىرىم: سىز تاسادىپىي ئھمھس. بھلكىم سىز تۇغۇلغاندا ئاتا-ئانىڭىز توي قىلمىغان

بولۇشى مۇمكىن. بھلكىم ئاپىڭىز ھامىلدار بولۇشنى ئویلىمىغان بولۇشى مۇمكىن. ئھمما خۇدا سىزگھ ھایات ۋە جان ئاتا قىلدى. سىز خاتاالشمایسىز.

تھڭرى X خروموسومى یاكى Y خروموسومىغا ئېرىشىشنى قارار قىلدى. تھڭرى سىزنى قىز یاكى ئوغۇل ، ئایال یاكى ئھر قىلىپ یاراتتى ، چۈنكى ئۇ

سىزنى یاخشى كۆرىدۇ ۋە سىزگھ بھخت تىلھیدۇ. 

بۈگۈنكى كۈندە بھزى كىشىلھر تھڭرىنىڭ یاراتقانلىقىدىن راھھت یاكى خۇشال ئھمھس. بھزى كىشىلھرنىڭ چوڭقۇر یۈرەك یارىسى ساقایمىدى ، ئۇالر

تىنچلىق ، راھھت یاكى قېچىشنى ئىزدەۋاتىدۇ. یۈرىكىمىز بۇزۇلغاندا ھھممھ نھرسھ بۇزۇلدى دەپ ئویالیمىز. بھزىدە بىر نھرسىنى ئۆزگھرتىشنى

ئویالیمىز ، چۈنكى بىز ئۆزگىرىشنىڭ تۇرمۇشىمىزنى یاخشىالیدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز. 

ئۈچ سائھتلىك ئایروپىالن سھپىرىدە بىر یھھۇدىي لېسبىیھلىك ئایالنىڭ یېنىدا بولغانلىقىم ئېسىمدە. بىز پۈتۈن ئۇچۇش ئۈچۈن پاراڭالشتۇق. ئۇ یھھۇدىي

بولغانلىقى ئۈچۈن بىز كونا ئھھدە ۋە یھھۇدىیالرنىڭ ئۆیىدە ئۆسۈپ یېتىلىشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا پاراڭالشتۇق. مھن یھنھ كاتولىك دىنىدىكى

بالىلىقىم ۋە ئھیسا مھسىھنىڭ ئھگھشكۈچىسى بولۇشتىن ئىلگىرى ئاتېئىزىمچى ئىكھنلىكىمنى سۆزلھپ بھردىم. 

بۇ بىر قىزىقارلىق پاراڭ بولدى ، مېنىڭچھ ئۇ مھن بىلھن ئۆزىنى بىخھتھر ھېس قىلدى ، چۈنكى ئۇ ماڭا ئىككى سائھت پاراڭالشقاندىن كېیىن ئۆزىنىڭ

لېسبىیان ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئۇ مۇنداق دٻدى: «مھن ئىنجىلنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى بىلىمھن. قانداق قارایسىز؟ »دەپ سورىدى. ئۇنىڭغا نېمھ دەیسىز؟ بۇ تھس

، شۇنداقمۇ؟ بۇ مېنىڭ دٻگىنىم. مھن ئۇنىڭغا: «خۇدا سېنى یاخشى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن سېنى ئایال قىلدى. تھڭرىنىڭ الیىھىسى یاخشى ، ئۇ خاتالىق

ئۆتكۈزمھیدۇ. تھڭرى سىزنى یاراتقان ئایال بولۇش ھھققىدە ئویلىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. ھھممىمىز خۇشال بولۇشنى خاالیمىز. ئھمما باشقا بىر ئایال

بىلھن مۇناسىۋەتتھ بولۇش سىزگھ تھڭرىنىڭ پىالنلىغان نېمھتلىرىنى ئېلىپ كېلھلمھیدۇ. تھڭرى بھدىنىڭىزنى ، یۈرىكىڭىزنى ۋە زٻھنىڭىزنى ئھر بىلھن

رومانتىك مۇھھببھت ئۈچۈن الیىھھلھپ چىقتى. خۇدا ھھر بىرىمىزنىڭ نېمھتلىرىدىن بھھرىمھن بولۇشىنى خاالیدۇ. بىز ئۇنىڭ الیىھىسى بویىچھ یاشىغاندىال

ئاندىن قىالالیمىز ». 

مھن سۆھبھتنىڭ ئۇ قىسمىغا كېلىشتىن بۇرۇن ئىككى سائھت پاراڭالشقانلىقىمىزدىن خۇشالمھن. ئۇ مېنىڭ ھھمبھھىرلىگھنلىرىمدىن رەنجىمىدى ۋە

ئاچچىقالنمىدى. مېنىڭچھ ئۇ مېنىڭ یۈرىكىمنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئھمھسلىكىنى ، ئۇنىڭغا قارشى ئھمھسلىكىنى كۆرەلھیتتى. بۇ خىل قاتتىق پاراڭالردا ئھستھ

تۇتۇشقا تېگىشلىك یاخشى ئىش. بىز ئۇالرنىڭ جىنسى یاكى جىنسىي تۇرمۇشىدا قىینىلىۋاتقان بىرى بىلھن پاراڭالشقاندا مۇھھببھت ۋە كۆیۈمچانلىقنىڭ



تۈرتكىسىدە بوالمدۇق؟ گۇناھنىڭ ھایاتىمىزنى قانداق بۇزغانلىقىنىمۇ بىلھمدۇق؟ تۈز ئادەملھرمۇ ئھگرى-توقاي ، دوستلىرىم. ھھممىمىز چۈشۈشنىڭ

تھسىرىگھ ئۇچرىدۇق. 

گۇناھ ھھممىنى بۇزىدۇ ، بىزنى خۇدادىن ۋە بىر-بىرىمىزدىن یىراقالشتۇرىدۇ. ئھمما خۇدا ئۆزىنىڭ یاخشى الیىھىسىگھ قایتىش یولىنى تھمىنلھیدۇ. بىز

مۇستھقىللىق ئارزۇیىمىزغا پۇشایمان قىلغاندا ، خۇدانىڭ سۈرىتىدە یاسالغاننىڭ مھنىسىنى ئۆگىنىمىز. بىز خۇدانى ئۆزىمىز ئھمھس ، ھھقىقھتنىڭ مھركىزى

ۋە مھنبھسى قىلىشىمىز كېرەك. بىز خۇدانى ئوبرازىمىزدا یاسىیالمایمىز. بىز تھڭرىنىڭ سۈرىتىدە یاسالغان. ئھمدى بىز «تھڭرىنىڭ سۈرىتى» نىڭ مھنىسى

ھھققىدە ئازراق سۆزلھپ ئۆتھیلى. 

2-نۇقتا ، خۇدا ئۇالرنى ئۆز سۈرىتىدە یاراتتى 

ئىنجىلنىڭ ئالدىنقى بھش كىتابىنى مۇسا یازغان. ئۇنىڭ ئاڭلىغۇچىلىرى ھھققىدە ئویالڭ. مۇسا نھچچھ مىڭلىغان ئىلگىرىكى قۇلالر بىلھن چۆلدە ئىدى.

مىسىرلىقالر بۇ كىشىلھرگھ مال-مۈلۈكتھك مۇئامىلھ قىلدى. مىسىرلىقالر ھایۋانالرغا ئوخشاش ئۇالرنى ئىشلھتكھن ۋە خورلىغان. ئھمما خۇدا چۆلدىكى

خھلقىگھ ۋە بىز ئۈچۈن بىر ئۇچۇرنى یھتكۈزدى. یارىتىلىشتا ، خۇدا مۇسا ئارقىلىق: «سھن تاسادىپىي ئھمھس! سھن ھایۋان ئھمھس ، یاكى ئھرزىمھس

قۇل ئھمھس! سىز مېنىڭ ئوبرازىمدا یاسالغان ئھر-ئایالالر ، ئوغۇل-قىزالر! سىزنىڭ ئىززەت-ھۆرمىتىڭىز ۋە مھقسىتىڭىز بار! ». 

تھڭرىنىڭ دٻڭىزنى ، ئاسماننى ، قۇیاشنى ۋە یۇلتۇزالرنى یاراتقاندىن كېیىن ئېیتقانلىرىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ ئۇ ئۆزى یاسىغان ھھممھ نھرسىنىڭ «یاخشى»

ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. خۇدا ئىنسانالرنى ئۆزى یاراتقان دۇنیاغا قوشقاندىن كېیىن ، خۇدا 31-ئایھتتھ نېمھ دٻدى؟ ئۇ بۇنىڭ «ناھایىتى یاخشى» ئىكھنلىكىنى

ئېیتتى. بىز خۇدا یاراتقان ئھڭ یاخشى قىسىم. سىز چوڭ مېڭىگھ ئىگھ مایمۇن ئھمھس. سىز بىر ئاالھىدە ئىجادىیھت ، خۇدا تھرىپىدىن بھخت تىلھش. 

بىز مۇالزىمھتتھ 8-زەبۇرنى ئوقۇغان. ئاپتور پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئىنسانالر ھھققىدە ئېیتقانلىرىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ 

زەبۇر 8: 9-3 

3 مھن كېچھ ئاسمىنىغا قارىسام ، بارمىقىڭىزنىڭ خىزمىتىنى - سىز قویغان ئاي ۋە یۇلتۇزالرنى كۆرسھم - 

4 سىز ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلۈشىڭىز كېرەك بولغان ئىنسانالر ، ئۇالر ھھققىدە ئویلىنىشىڭىز كېرەك بولغان نوقۇل ئىنسانالر قایسىالر؟ 

5 شۇنداقتىمۇ سھن ئۇالرنى خۇدادىن سھل تۆۋەن قىلىپ ، شان-شھرەپ ۋە شھرەپ بىلھن تاج كىیدۈردىڭ. 

6 سھن ئۇالرغا قىلغان بارلىق نھرسىلىرىڭگھ مھسئۇل بولدىڭ ، ھھممھ نھرسىنى ئۇالرنىڭ باشقۇرۇشىغا تاپشۇردىڭ. 

7 پادىالر ، پادىالر ۋە بارلىق یاۋایى ھایۋانالر ، 

8 ئاسماندىكى قۇشالر ، دٻڭىزدىكى بېلىقالر ۋە ئوكیان ئېقىمىنى ئۈزگھن بارلىق نھرسىلھر. 

9 ئى رەببىمىز ، رەببىمىز ، سېنىڭ ئۇلۇغ ئىسمىڭ یھر بىلھن تولدى! 

5-ئایھتنىڭ نېمھ دٻیىلگھنلىكىنى كۆرەمسىز؟ خۇدا بىزنى «خۇدادىن سھل تۆۋەن» قىلدى. ئۇ بىزنى باشقا یارىتىلىشتىن ئۈستۈن قىلدى. بىز بۇنى زەبۇر 8:

6-8 دە كۆرىمىز. 

بھلكىم بۇ بىز بىلھن تھڭرىنىڭ ، شۇنداقال بىز بىلھن یارىتىلىشنىڭ پھرقىنى ئویالشنىڭ پایدىلىق ئۇسۇلى بولۇشى مۇمكىن. خۇدا یاراتقۇچىدۇر. تھڭرىمۇ بىر

ئادەم - ئھمھلىیھتتھ ئۈچ ئادەم. ھھمدە خۇدا بىر روھ ، ئۇ مھڭگۈ یاشایدۇ. ھایۋانالر مھخلۇق ، ئۇالر ئادەم ئھمھس. ھایۋانالرنىڭ بھدىنى بار ، ئھمما

روھى یوق. ئھمما ئىنسانالر ھھم مھخلۇق ، ھھم ئادەم. كىشىلھردە ئۆلىدىغان تھنلھر ۋە مھڭگۈ یاشایدىغان روھالر بار. 

تھڭرى: شھخس ، یاراتقۇچى ، روھ. 



ئىنسان: ئادەم ، مھخلۇق ، روھ ۋە تھن. 

ھایۋان: مھخلۇق ، بھدەن. 

دوستلىرىم ، بىز یھر یۈزىدىكى تھڭرىنىڭ ۋەكىللىرى. بىز خۇدانىڭ باشقۇرۇشىدا. خۇدا یھر ، ئۆسۈملۈك ۋە ھایۋانالرنى بىزنىڭ باشقۇرۇشىمىزغا قویدى.

یارىتىلىش 1: 26 ۋە 28-ئایھتلھردە خۇدا ئىنسانالرنىڭ دۇنیانى باشقۇرىدىغان «ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقى» نى ئوتتۇرىغا قویدى. «ھۆكۈمرانلىق قىلىش»

«ھۆكۈمرانلىق قىلىش» سۆزى بىلھن مۇناسىۋەتلىك. ھۆكۈمرانلىق قىلىش زىیانلىق ئۇسۇلدا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئادەمنى تھسۋىرلىگھندە ، ئىنگلىز تىلىدا

سھلبىي سۆز بوالالیدۇ. چاۋشیھندىكى كىم جوڭئۇنغا ئوخشاش دىكتاتۇرالر ئۆسۈملۈك ۋە ھایۋانالرنىڭ ئورنىغا كىشىلھرگھ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ.

دىكتاتۇرالر تھڭرىنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىش الیىھىسىنى بۇرایدۇ. ئۇالر ئۆز پۇقرالىرىغا مىسىرلىقالرغا ئوخشاش ھایۋانالرغا ئوخشاش مۇئامىلھ قىلىدۇ. 

ئھمما خۇدانىڭ بىزنىڭ یھر یۈزىدىكى ھۆكۈمرانلىقىمىزغا بولغان مۇددىئاسى ھھممھ نھرسىگھ یاردەم بېرىدۇ ۋە ھھممھ ئادەم تھڭرىنىڭ الیىھىسى بویىچھ

گۈللىنىدۇ. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا ئادەم ئھلھیھىسساالمغا باغنى بېقىشنى ، ھایۋانالرغا ئىسىم قویۇشنى ئېیتتى. ئھمما كېیىن گۇناھ دۇنیاغا كىردى ،

ئادامنىڭ ئوغلى ئىنىسىنى ئۆلتۈردى. قابىل خۇدا بھرگھن كۈچنى ئىشلىتىپ ، خۇدانىڭ سۈرىتىدە یاسالغان قېرىندىشىنى یوقىتىۋەتتى. رەسىملھر كۈچلۈك

نھرسىلھر. بۈگۈن چاۋشیھندە ئىشخانا ، زاۋۇت ، دۇكان ، دوختۇرخانا ، دەرسخانا ۋە ئۆیلھردە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۈرەتلھر تھلھپ قىلىنىدۇ.

چاۋشیھن رەھبھرلىرىنىڭ بۇ سۈرىتى پھقھت سۈرەت ، ئھمما ئۇالرنى ھۆرمھتلىمھسلىك جىنایى قىلمىش. ئھگھر سىز باش سۈرىتىنى توغرا ئېسىپ

قویمىسىڭىز ، بىر كۈنلۈك جاپالىق ئھمگھكنىڭ جازاسى. بىر قىسىم چاۋشیھنلىكلھرنىڭ رەسىمنىڭ ئاستىدا ئاق رەخت بىلھن بىر قۇتا بار ، ئۇ پھقھت

رەسىمنى چاڭ-توزان قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ، باشقا مھقسھتلھر یوق. بھزى ئائىلىلھر ھھر كۈنى ئھتىگھندە ۋە كھچتھ سۈرەتلھرگھ باش ئېگىپ رەسىملھرگھ

ساالم بېرىدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش زالىم دۆلھتلھردىكى رەھبھرلھر ھھممھیلھننىڭ كىمنىڭ مھسئۇل ئىكھنلىكىنى ئھستھ ساقلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئۇالر بۇ

رەسىملھرنى ئىشلىتىپ باشقا كىشىلھرگھ بولغان ھوقۇقنى قوغدایدۇ ۋە قوغدایدۇ. ئھمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خۇدانىڭ باشقۇرۇشىدا ئىكھنلىكىنى ئۇنتۇپ

قالدى. 

بابىلدىكى پادىشاھ نھبۇكھدنھسھرنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ دانىیالنىڭ كىتابىدا ، نھبۇكھدنھسھر ھھممھیلھندىن ئۆزىنىڭ ھھیكىلىگھ باش ئېگىشنى تھلھپ قىلدى. ئۇ

یالغۇز خۇداغا مھنسۇپ بولغان ئىبادەت ۋە شھرەپنى قوبۇل قىلماقچى ئىدى. نھبۇكادنھسسار ، جوسېف ستالىن ۋە كىم جوڭئۇن ئۆز سۈرىتىنى ئىشلىتىپ ،

كىشىلھرنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولدى. بۇ كۇپۇرلۇق. ئىنسان ھھرگىزمۇ یالغۇز خۇداغا مھنسۇپ بولغان ماختاشنى ئىزدىمھسلىكى كېرەك. 

بىز بۇ تھنھھرىكھتچىلھرگھ ئوخشاش بولۇشىمىز كېرەك. تاماشىبىنالردىكى مىڭلىغان كىشىلھر ئۇالرنى تھبرىكلھۋاتىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئۇتۇقلىرىنى

ماختىماقتا. تھنھھرىكھتچىلھر كۆرسھتكھندە نېمىلھرنى ئاالقىلىشىۋاتىدۇ؟ ئۇالر: «ماڭا ئىبادەت قىلما. مېنى ئۇنىڭ سۈرىتىدە یاراتقان كىشىگھ دۇئا قىلىڭ.

خۇدا ماڭا بۇ پۇت ۋە قولالرنى ، بۇ ئھقىلنى ۋە بۇ ماھارەتلھرنى بھردى ». بۇ تھنھھرىكھتچىلھر كۆپچىلىككھ ئۆزلىرىنىڭ خۇدا ئھمھسلىكىنى ئھسكھرتىدۇ.

ئۇالر تھڭرىنىڭ سۈرىتى. 

ئھلچىلھر 10: 25-26 دە ، ئھلچى پېترۇس رىم ھھربىي قوماندانىنى یوقالپ كھلدى. نېمھ ئىش بولغانلىقىنى ئاڭالڭ. 

25 پېترۇس ئۆیىگھ كىرگھندە ، كورنىلىي ئۇنىڭ ئایىغىغا یىقىلىپ ئۇنىڭغا سھجدە قىلدى. 

26 لېكىن ، پېترۇس ئۇنى تارتىپ: «ئورنۇڭدىن تۇر ، مھنمۇ سىلھرگھ ئوخشاش ئادەم» دٻدى. 

پېترۇس ئۆزىنىڭ پھقھت خۇدانىڭ سۈرىتى ئىكھنلىكىنى بىلدى. پېترۇس خۇش خھۋەرنىڭ ئھلچىسى ۋە ئھلچىسى بولۇپ ، ئۇ ئىنجىلنىڭ بىر قىسمىنى

یازغان. ئۇ بىر مۇھىم یىگىت ئىدى. بىراق ، پېترۇس ئھیسانى تونۇغان ۋە ئۇنىڭ بىلھن بىللھ ماڭغان بىردىنبىر ئىنسان بولغان. پېترۇس ئھیسانىڭ ئىبادەتنى

قوبۇل قىالالیدىغان بىردىنبىر ئىنسان ئىكھنلىكىنى بىلدى. 



ئھیسا ئۆلگھندىن كېیىن ، دەپنھ قىلىنغان ۋە قایتا تىرىلگھندىن كېیىن ، بۇ ئىش یۇھاننا 20: 29-24. 

24 «ئون ئىككى شاگىرتنىڭ بىرى توماس (قوشكېزەك دەپ لھقھم قویۇلغان) ئھیسا كھلگھندە باشقىالر بىلھن بىللھ ئھمھس. 

25 ئۇالر ئۇنىڭغا: «بىز رەببىمىزنى كۆردۇق» دٻدى. ئھمما توماس جاۋاب بېرىپ: «ئھگھر مھن ئۇنىڭ قولىدىكى مىخ جاراھھتلىرىنى كۆرمىسھم ،

بارمىقىمنى ئۇالرغا سېلىپ ، قولۇمنى ئۇنىڭ یېنىدىكى جاراھھتكھ قویمىسام ، مھن ئۇنىڭغا ئىشھنمھیمھن» دەپ جاۋاب بھردى.

26 سھككىز كۈندىن كېیىن ، شاگىرتالر یھنھ جھم بولدى ، بۇ قېتىم توماس ئۇالر بىلھن بىللھ بولدى. ئىشىكلھر قۇلۇپالندى. بىراق ، ھھزرىتى ئھیسا

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ قالدى. ئۇ: «ئامانلىق بولسۇن» دٻدى.

27 ئاندىن ، ئۇ توماسقا: «بارمىقىڭنى بۇ یھرگھ قویۇپ ، قولۇمغا قاراڭ ، قولۇڭنى مېنىڭ یېنىمدىكى جاراھھتكھ سال ، ئھمدى ئېتىقاد قىلما ، ئىشھن!»

دٻدى.

28 «پھرۋەردىگارىم ۋە خۇدایىم!». - دەپ توۋلىدى توماس. 

29 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - سھن مېنى كۆرگھنلىكىڭگھ ئىشىنىسھن ، مېنى كۆرمىگھنلھر بھختلىك! 

توماس ۋە باشقا شاگىرتالر ئھیساغا ئىبادەت قىلدى ، چۈنكى ئۇ خۇدا. شاگىرتالر یھنھ ئھیسانىڭ خۇدانىڭ سۈرىتىدە تۇغۇلغان ئىنسان ئىكھنلىكىنى بىلدى.

ئھیسا ھھممھ نھرسىنى یاراتتى ، ئھمما ئۇ بىر مھخلۇق سۈپىتىدە تۇغۇلۇشنى خاالیدۇ. دوستالر ، ئىنسانالرنىڭ گۇناھى تھڭرىنىڭ بىز ۋە دۇنیا ئۈچۈن

یاخشى الیىھىلىنىشىگھ بۇزغۇنچىلىق قىلدى. ئۆزىمىزنىڭ خۇدانىڭ باشقۇرۇشىدا ئىكھنلىكىمىزنى ئۇنتۇپ ، ئۆزىمىزنى خۇدانىڭ ئورنىغا قویدۇق. بىز

ئالالھنىڭ مھخلۇقاتلىرى ۋە مھخلۇقاتلىرىنى قوغداش ۋە ئوزۇقالندۇرۇشنىڭ ئورنىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز ۋە ئازابالیمىز. 

ئھمما تھڭرىنىڭ بىز ئۈچۈن قۇتقۇزۇش پىالنى بار ئىدى! خۇدانىڭ ئوغلى ئھیسا خۇددى ھھممىمىزگھ ئوخشاش خروموسوم ۋە DNA ۋە ئادەم بھدىنى

بىلھن تۇغۇلغان. ئۇ مۇكھممھل ۋە مۇقھددەس تۇرمۇش كھچۈردى ، ھېچقایسىمىز قىاللمایمىز. ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ساقایتىش ۋە كھچۈرۈم قىلىش

ئۈچۈن ، كرٻستتھ قۇربانلىق قىلىپ ئۆلدى. بىز ئھیساغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، ئاتىسى خۇدا بىلھن بولغان توغرا مۇناسىۋەتكھ قایتىمىز. مۇقھددەس روھ

بىزگھ گۇناھ قىلماسلىققا ۋە بىزنى ئۇنىڭ سۈرىتىدە یاراتقان خۇدانى ھۆرمھتلھیدىغان شھكىلدە یاشاشقا كۈچ بېرىدۇ. ئاندىن ، كىشىلھر بىز قىلغان یاخشى

ئھسھرلھرنى كۆرگھندە ، ئۇالرغا: «مېنى ماختىماڭ! مېنى ئۇنىڭ سۈرىتىدە یاراتقان ۋە مېنى ئۇنىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن یاشاش ئۈچۈن قۇتۇلدۇرغان

خۇدانى مھدھىیىلھڭالر ». 

مېنىڭچھ بۇ خۇتبىنى تامامالشنىڭ بىر یاخشى ئۇسۇلى یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 4-سوئالنىڭ جاۋابىنى یھنھ بىر قېتىم ئوقۇش بولىدۇ: خۇدا بىزنى

قانداق ۋە نېمھ ئۈچۈن یاراتتى؟ تھڭرى ئۇنى تونۇش ، ئۇنى سۆیۈش ، ئۇنىڭ بىلھن بىللھ یاشاش ۋە ئۇنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن بىزنى ئۆزىنىڭ ئوبرازىدا

ئھر-ئایال قىلىپ یاراتتى. خۇدا تھرىپىدىن یارىتىلغان بىز ئۇنىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن یاشىشىمىز توغرا. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى: 

ئھرشتىكى ئاتا ، بىزنى ئھقىل ۋە مۇھھببھتكھ ئایالندۇرغىنىڭىزغا رەھمھت. بھزىدە سىز بىزنى یاسىغان یولدىن مىننھتسىز بولىمىز. بھزىدە بىز ئۆزىمىز

تۇرۇۋاتقان ئھھۋالدىن ئۈمىدسىزلىنىمىز. مۇقھددەس روھ ، بىزگھ ئىپتىخارلىقىمىزنى ۋە ئىشھنمھسلىكىمىزنى كۆرسھت. سىزنىڭ دۇنیا ۋە ئىنسانالر ئۈچۈن

الیىھھلىگھنلىكىڭىزنىڭ یاخشى ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. سىزنىڭ الیىھىڭىزگھ ئاساسھن یاشاشقا ، باشقىالرنى سۆیۈشكھ ۋە قىلغان

ئىشلىرىمىزدا سىزگھ شان-شھرەپ كھلتۈرۈشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. بىز نىجاتكارىمىز ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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