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2022-یىلى 30-یانۋاردىكى خىتاب

پوپ جون چۇئا ، ۋىرگىنىیھدىكى جۇڭگو خىرىستىیان چېركاۋى

دۇئا: ئھرشتىكى ئاتا ، بىز بۈگۈن كھچتھ سېنى مھدھىیىلھش ۋە رەھمھت ئېیتىش ئۈچۈن كھلدۇق. چۈنكى مۇھھببىتىڭىز مھڭگۈ داۋاملىشىدۇ. بىز سېنى

مھدھىیىلھپال قالماي ، ئاسماندىكى ۋە یھر یۈزىدىكى ھھممھ ئادەم رەببىمىزنى مھدھىیىلھپ تۇرۇشى كېرەك. زەبۇر 19: 1 دە مۇنداق دٻیىلگھن:

«ئاسمانالر خۇدانىڭ شان-شھرىپىنى سۆزلھیدۇ ؛ ئۇالرنىڭ كھڭلىكى ئۇنىڭ قولىنىڭ خىزمىتىنى جاكارالیدۇ». ئى رەببىم ، سھن بىزنىڭ ماختىشىمىزغا

الیىق. بىزدە سھندىن باشقا ئىالھ یوق. سىز بىزنىڭ بىردىنبىر بېقىنىشىمىز ، بىردىنبىر نىجاتكارىمىز ، بىز سىزنى یالغۇز كۆرەلھیمىز. بۈگۈن كھچتھ

سۆزىڭىزنى ئۆگھنگھندە ، ئۇنى قھلبىمىزگھ تھدبىقلىشىڭىزنى تىلھیمىز. بىزنى نۇرالندۇرغىنىڭىزدەك سىزگھ ئىشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. بىز بۇ ئىشالرنى

ئھیسا نامىدا سورایمىز ، ئامىن. 

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتولىك دىنى توغرىسىدا ئۆگھنمھكچىمىز 5-سوئال: خۇدا یھنھ نېمىنى یاراتتى؟ 

جاۋاب: خۇدا ھھممھ نھرسىنى ئۆزىنىڭ كۈچلۈك سۆزى بىلھن یاراتتى ، ئۇنىڭ یارىتىلىشى ناھایىتى یاخشى ئىدى. ئۇنىڭ سۆیۈملۈك ھۆكۈمرانلىقى

ئاستىدا ھھممھ نھرسھ روناق تاپتى.

دىققھت قىلغان یاكى قىلمىغانلىقىڭىزنى بىلمھیمھن ، یېقىندىن بۇیان نۇرغۇن قار یاغدۇق. پھقھت 1-ئایدىال ، بىزدە 10 سانتىمېتىر قار یاغدى. بۇ بۇلتۇرقى

ئومۇمىي قاردىنمۇ كۆپ. مېنىڭچھ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز قارنى یاخشى كۆرىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ بھلكىم بھزىلىرىڭىز گۈرجھك قارنى ئۆچ كۆرۈشىڭىز

مۇمكىن. قانداق بولۇشىدىن قھتئىینھزەر ، بىز كۆپىنچھ بالىالرنى قارنى یاخشى كۆرىمىز. بالىالر قار كۈنى مھكتھپكھ بارمىسىمۇ بولىدۇ ، ئۇالر قار

ئویناش پۇرسىتىگھ ئېرىشىدۇ. 

قار كۈنلىرىدە ، ئھگھر ئۆیىڭىزدە بالىلىرىڭىز بولسا ، مھن ئۇالرغا قار ئۇچقۇسىنىڭ رەسىمىنى كۆرسىتىشىڭىزنى تھۋسىیھ قىلىمھن. یاكى ئۇالرغا

چوڭایتىلغان ئھینھك ئارقىلىق قار ئۇچقۇسىنىڭ ئھندىزىسىنى كۆزىتىشىگھ یاردەم قىلىڭ. 

بۇ رەسىمدىن كۆرگىنىڭىزدەك ، قار ئۇچقۇلىرى ئىنتایىن گۈزەل. ھھتتا نۇرغۇن سھنئھتكارالر ئۇنىڭ ئھندىزىسىگھ ھھیران قالدى. قىزىقارلىق یېرى شۇكى

، قار ئۇچقۇسى قانچىلىك یېنىك ۋە كىچىك بولۇشىدىن قھتئىینھزەر ، ئۇنىڭ خرۇستاللىرى ھھمىشھ ئالتھ تھرەپلىك ھالھتتھ. 

شۇڭا بۇ گۈزەل ۋە تھرتىپلىك قار ئۇچقۇسىغا قارىسىڭىز ، تھڭرىنىڭ ئۇلۇغ الیىھىلىگۈچى ئىكھنلىكىنى ئھسكھرتىدۇ. ئۇ ھھممھ نھرسىنى چىرایلىق قىلدى.

یارىتىلىش 1: 31 دە دٻیىلگىنىدەك: «خۇدا ئۆزى یاراتقان ھھممھ نھرسىنى كۆردى ، مانا بۇ بھك یاخشى». شۇڭالشقا ، بىز ئاسمانغا نھزەر سېلىپ ،



ئۇنىڭ كھڭلىكى ئىچىدە ئۇنىڭ مھخلۇقات ئىكھنلىكىنى بىلھلھیمىز. ھھر كۈنى بىز پۈتكۈل كائىناتنى كۆرەلھیمىز ، كۈن چىقىش ، كۈن ئولتۇرۇش ، كېچھ

ئاي ۋە ئادەم بھدىنىمىزنىڭ مۇرەككھپ قۇرۇلمىسىنى كۆرەلھیمىز ۋە خۇداغا ھھمدۇسانا ئېیتاالیمىز. ئھمھلىیھتتھ ، بىز پۈتكۈل تھرتىپ ۋە قۇرۇلمىنىڭ

ئھھمىیىتىنى قھدىرلىشىمىز كېرەك. 

ئىالھىیھتشۇناس جون كالۋىن مۇنداق دەپ یازدى: «خۇدا بىزگھ بۇ دۇنیانىڭ پۈتكۈل رامكىسىدا ئۆزىنىڭ مھڭگۈلۈك ئھقىل-پاراسىتى ، یاخشىلىقى ۋە

قۇدرىتىنىڭ ئوچۇق دەلىلى بھردى. گھرچھ ئۇ ئۆزىدە كۆرۈنمھیدىغان بولسىمۇ ، ئھمما ئۇ ئھسھرلىرىدە بىزگھ بىر شھكىلدە كۆرۈنۈپ قالىدۇ… ھازىر

ئۇنىڭغا كۆز ئاتا قىلغان ساداقھتمھن كىشىلھر ، شان-شھرەپنىڭ ئۇچقۇنلىرىنى خۇددى ھھر بىر یارىتىلغان نھرسىدە پارقىراپ تۇرغاندەك كۆرىدۇ.

شۈبھىسىزكى ، بۇ دۇنیا ئىالھىي شان-شھرەپنىڭ تىیاتىرخانىسى بولۇشى مۇمكىن ». 

1-نۇقتا: ئالالھنىڭ یارىتىشى خۇداغا شان-شھرەپ ئېلىپ كېلىدۇ 

جون كالۋىن كۆرسھتكھندەك: «شۈبھىسىزكى دۇنیا یارىتىلغان ، ئۇ ئىالھىي شان-شھرەپنىڭ تىیاتىرخانىسى بولۇشى مۇمكىن». ئىنسانالر دەسلھپتھ خۇداغا

ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن یارىتىلغان. بىز ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغاندىال ، ئاندىن ھھقىقىي قانائھت ۋە خۇشاللىققا ئېرىشىمىز. ۋٻستمىنىستېر قىسقا كاتېزىم دىنى

مۇنداق دەیدۇ: «ئىنساننىڭ ئھڭ ئاخىرقى مھقسىتى خۇدانى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭدىن مھڭگۈ ھۇزۇرلىنىش». 

قانداقال بولمىسۇن ، كۈزدىن كېیىن ، بىز خۇدانىڭ یاراتقانلىقىغا قانداق باھا بېرىشنى بىلمھیمىز. بىز خۇداغا شان-شھرەپ كھلتۈرمھیمىز. ئھكسىچھ ، بىز

ئۆزىمىزگھ یاكى باشقا بىر نھرسىگھ شان-شھرەپ ئاتا قىلىمىز. بۇ سھۋەبتىن ، بىزمۇ خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلىش ۋە مھدھىیىلھش خۇشاللىقىمىزنى

یوقىتىمىز. تېخىمۇ چاتاق یېرى شۇكى ، ئىنسانالر بۇتقا چوقۇنۇشنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئاسانال چۈشۈپ قالىدۇ. 

بۇتقا چوقۇنۇش توغرىسىدا پاراڭلىشایلى. بۇتنى قانداق تونۇشنى بىلھمسىز؟ نۇرغۇن كىشىلھر بۇتقا چوقۇنۇش ھھیكھلگھ باش ئېگىش دەپ قارایدۇ.

شۇنداق ، بۇت پھقھت بىر ھھیكھلال ئھمھس. بۇتقا چوقۇنۇش نۇرغۇن شھكىللھردە بولىدۇ. ئھمھلىیھتتھ ، تھڭرىنىڭ ھھقىقىي خاراكتېرىدىن بۇرمىالش بۇتقا

چوقۇنۇشتۇر. بىز ھھر ۋاقىت تھڭرىنىڭ خاراكتېرى ۋە ماھىیىتىنى خاتا چۈشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، بىز ئھمھلىیھتتھ یالغان ئىالھقا چوقۇنىمىز ۋە ئھمھلىیھتتھ

بۇتقا چوقۇنۇش بىلھن شۇغۇللىنىمىز. بىر ئاز ئویلىنىپ بېقىڭ. 

بۇت ھایاتىمىزدا خۇدادىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ھھر قانداق نھرسھ بوالالیدۇ. مال-مۈلۈك ، كھسىپ ، مۇناسىۋەت ، قىزىقىش ، تھنتھربىیھ ، كۆڭۈل ئېچىش

، نىشان یاكى ھاراق ، زەھھرلىك چېكىملىك ۋە قىمارغا خۇمار بولۇش قاتارلىق قھلبىمىزدە تھڭرىنىڭ ئورنىنى ئالغان ھھر قانداق نھرسھ. بۇالرنىڭ

بھزىلىرى گۇناھكار ھھرىكھتلھر ، ئھمما بۇالرنىڭ بھزىلىرى بىزنىڭ كھسپىمىز ۋە مۇناسىۋىتىمىزگھ ئوخشاش یاخشىدەك قىلىدۇ. ھالبۇكى ، ئھگھر بىز

بۇالرنى خۇدا ئۆزىدىن مۇھىم دەپ قارىساق ، ئۇالر بىزنىڭ بۇتلىرىمىزغا ئایلىنىدۇ. ئھگھر بىز ئۇالرغا خۇدادىنمۇ بھكرەك ئېھتىیاجلىق بولساق ،

نھتىجىسى ئوخشاش. قھلبىمىز بىر ھھقىقىي خۇدانى سۆیۈشتىن یىراقالشتۇرۇلىدۇ. 

شۈبھىسىزكى ، بۇ بۇتالر ۋاقىتلىق خۇشاللىق بىلھن تھمىنلىشى یاكى ئازابتىن قۇتۇلۇشى مۇمكىن. ئھمما ئۇالر ئاخىرىدا پھقھت ئۈمىدسىزلىنىش ۋە

ئۆلۈمنىال كھلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئھمھلىیھتتھ ، بۇتقا چوقۇنىدىغانالر ھھمىشھ ھارغىنلىق ۋە قۇرۇق ھېس قىلىدۇ. سىزگھ بىر مىسال بېرەي. بىرەرسىنىڭ

Badminton راكېتاسى بىلھن تېننىس توپ ئویناۋاتقانلىقىنى كۆردىڭىزمۇ؟ یاق ، چۈنكى Badminton راكېتاسى تېننىس توپ ئۈچۈن الیىھھلھنگھن

ئھمھس. تھڭرىنىڭ یارىتىلىشىدا ئوخشاش پرىنسىپ بۇ یھردە قوللىنىلىدۇ. ئىنسان خۇدانى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنۇش ئۈچۈن یارىتىلغان. ئھگھر

ئىنسان باشقا ئىشالرغا چوقۇنسا ، ئۇ ھایاتىنى قاالیمىقان ئىشلىتىدۇ. ئۇ مھۋجۇتلۇقنىڭ مھنىسى ۋە قىممىتىنى یوقىتىدۇ. شۇڭالشقا ، بۇتالرغا چوقۇنسىڭىز ،

ھارغىنلىق ۋە قۇرۇق ھېس قىلىسىز. 



2-نۇقتا ، ئالالھنىڭ بارلىق یارىتىلىشى ناھایىتى یاخشى ئىدى 

یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 5-سوئالغا بھرگھن جاۋابى: «خۇدا ھھممھ نھرسىنى قۇدرەتلىك سۆزى بىلھن یاراتتى ، ئۇنىڭ یارىتىلىشىمۇ ناھایىتى یاخشى

؛ ھھممھ نھرسھ ئۇنىڭ سۆیگۈ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا گۈ�ندى». نېمىشقا ئۇنىڭ یارىتىلىشىنىڭ ھھممىسى ناھایىتى یاخشى ئىدى؟ 

یارىتىلىشتا ، خۇدانىڭ تۇنجى سۆزى «نۇر بولسۇن». بىز بۇ سۆزلھرنىڭ مۇھىملىقىنى یېتھرلىك تھكىتلىیھلمھیمىز. چۈنكى خۇدا یارىتىلىشتىن ئىلگىرى ،

«یھر شھكلى ۋە بوشلۇقسىز ئىدى ، ئۇ قاراڭغۇلۇق چوڭقۇرلۇققا تارقالدى». (یارىتىلىش 1: 2) باشقىچھ قىلىپ ئېیتقاندا ، ئھگھر یارىتىلىش بولمىسا ، یھر

شھكلى شھكىلسىز ، پۈتۈنلھي قاراڭغۇلۇقتىكى بوشلۇق بولىدۇ. 

یارىتىلىشنىڭ ئالدىنقى ئالتھ كۈنىدىكى قۇرۇلمىنى ئىنچىكھ كۆزەتسھك ، تھڭرىنىڭ «مالىمانچىلىق» ۋە «قۇرۇقلۇق» مھسىلىسىنى ھھل قىلىۋاتقانلىقىنى

كۆرىمىز. ئالدىنقى ئۈچ كۈن بىزگھ تھڭرىنىڭ دۇنیا شھكلىنى بھرگھنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. قالغان ئۈچ كۈن ، تۆت كۈندىن ئالتھ كۈنگىچھ ، بىزگھ

خۇدانىڭ دۇنیانى تولدۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئۇ قۇرۇقلۇققا تولغاق ئېلىپ كېلىدۇ. 

1-كۈنى: یورۇقلۇق یارىتىلغان ۋە قاراڭغۇلۇقتىن ئایرىلغان. 

2-كۈنى: ئاتموسفېرا پھیدا بولغان ۋە دٻڭىز-ئوكیانالردىن ئایرىلغان. 

3-كۈنى: قۇرۇلغان ۋە سۇدىن ئایرىلغان یھر. 

4-كۈنى: قۇیاش ، ئاي ۋە یۇلتۇزالر ئاسماننى تولدۇرۇش ئۈچۈن یارىتىلدى. 

5-كۈنى: ئاسمان ۋە سۇنى تولدۇرۇش ئۈچۈن یارىتىلغان جانلىقالر. 

6-كۈنى: یھرنى تولدۇرۇش ئۈچۈن یارىتىلغان مھخلۇقالر ، ئىنسان یارىتىلىشنىڭ چوققىسى سۈپىتىدە یارىتىلدى. 

7-كۈنى: خۇدا بارلىق خىزمىتىدىن ئارام ئالدى. 

بىر ئاز ئویلىنىپ بېقىڭ. ئھگھر خۇدا ھېچ نھرسىنى یاراتمىسا قانداق بوالتتى؟ یارىتىلىشنىڭ ئھكسىچھ قانداق بولىدۇ؟ ئھگھر خۇدا نۇرنى ئېلىپ كھتسھ ،

دۇنیا قاراڭغۇلۇققا ئایلىنىدۇ. ئھگھر ئۇ ھایاتلىقنى ئېلىپ كھتسھ ، ئۇ ئۆلۈمدۇر. 

یارىتىلىش كىتابىنىڭ باپلىرىنى ئوقۇغىنىڭىزدا ، ئۆلۈم ۋە قاراڭغۇلۇقنىڭ دۇنیادا تارقىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز. قابىلنىڭ ئىنىسى ھابىلنى ئۆلتۈرگھنلىكى

توغرىسىدىكى ھېكایىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ بۇ ئىنجىلدىكى تۇنجى قاتىللىق. شۇنىڭدىن كېیىن ، نۇھ ئھلھیھىسساالمنىڭ كھلكۈن ئاپىتى یۈز بھردى. خۇدا

تھرىپىدىن كېمىدە ھایات قالغان سھككىز ئادەمدىن باشقا بارلىق جانلىقالرنى یوقىتىش ئۈچۈن خۇدا تھرىپىدىن دۇنیا مىقیاسىدا غایھت زور كھلكۈن

ئھۋەتىلدى. شۇڭا ئالالھنىڭ نېمىتى لھنھتكھ ئایالنغاندا ، ھھممھ یاخشىلىق ناچار بولىدۇ. 

ئھمدى 6-كۈنىگھ دىققھت قىالیلى. چۈنكى بۇ ئىنتایىن مۇھىم. 

ھھممھ ئىشالر ئاخىرى تھییار بولغاندا ، تھڭرىنىڭ ئىنسانىیھتنى یارىتىدىغان ۋاقتى كھلدى. خۇدا یارىتىلىش 1: 26-ئایھتتھ مۇنداق دٻدى: «ئىنسانالرنى

بىزنىڭ ئوبرازىمىزغا ئوخشىتىپ یاساپ چىقایلى ، شۇنداق قىلىپ ئۇالر دٻڭىزدىكى بېلىقالرنى ۋە ئاسماندىكى قۇشالرنى ، چارۋىالرنى ۋە بارلىق یاۋایى

ھایۋانالرنى ۋە ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىالالیدۇ. یھر یۈزىدە ھھرىكھت قىلىدىغان بارلىق جانلىقالر ». تھڭرى ئۆزىنىڭ قىممھتلىك ئىنسانىیىتىنى ئھر-

ئایالنى تھڭرىنىڭ ئوبرازىدا یاراتتى. كىشىلھر خۇدانىڭ مۇكھممھللىكى ۋە مۇقھددەسلىكى ئوبرازىدا یاسالغان. شۇڭا خۇدا ئۇنىڭ ئىجادىیىتىنى كۆرۈپ ،

ئۇالرنىڭ ناھایىتى یاخشى ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. تھڭرىنىڭ بارلىق ئىجادىیىتى ئىچىدە ئھڭ ئۆزگىچھ بولغىنى ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا ، چۈنكى ئۇالر

تھڭرىنىڭ سۈرىتىدە ۋە تھڭرىگھ ئوخشىتىلغان. بۇ ئایھتتھ دەرھال ئھگىشىدىغىنى: «ئۇالر دٻڭىزدىكى بېلىقالرغا ، ئھرشتىكى قۇشالرغا ، چارۋا مالالرغا ،



یھر یۈزىگھ ۋە یھر یۈزىدە ئۆمىلھپ یۈرگھن ھھر خىل جانلىقالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلسۇن». بىز خۇدانىڭ سۈرىتىدە یارىتىلغانلىقىمىز ئۈچۈن یھر یۈزىدە

خوجایىنلىق ، پادىشاھلىق ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز. 

قھدىمكى دەۋرلھردە ، تھڭرىنىڭ سۈرىتىنى كۆتۈرۈش دەپ تھسۋىرلھنگھنلھر پھقھت پادىشاھالر ئىدى. شۇڭا سىز خۇدانىڭ یارىتىلىشتا نېمھ دەۋاتقانلىقىنى

كۆرىسىز: «مېنىڭ ئوبرازىم ئھر ۋە ئایال یاراتقان ئىنسانغا مھنسۇپ». ئھمدى بىر ئاز توختاپ ، بۇ توغرىسىدا ئویلىنىپ باقایلى. بىز كىم؟ بىزنىڭ

كىملىكىمىز نېمھ؟ ئھیساغا رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز دەپ ئېتىقاد قىلغان مھسىھكھ ئېتىقاد قىلغۇچىالر بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن ، بىز خۇدانىڭ بالىلىرى. بىز

تھڭرىنىڭ ئوبراز كۆتۈرگۈچىلىرىمىز. بىز پادىشاھ ۋە خانىش! بۇ چۈشىنىش ھایاتىمىزغا بىۋاسىتھ تھسىر كۆرسىتىدۇ. 

بۈگۈنكى جھمئىیھت ۋە مھدەنىیھتتھ نۇرغۇن كىشىلھر ئۆزىنى قھدىرلھش تۇیغۇسىنى یوقاتتى. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىملىكىنى بىلمھیدۇ. ئۇالردا تھڭرىنىڭ

سۈرىتىدە یارىتىلغانلىقىنى بىلمىگھچكھ ، ئۇالردا ھېچقانداق قىممھت تۇیغۇسى یوق! بھزى كىشىلھر ئۇالرنى پھقھت ھایۋانالر (تھدرىجى تھرەققىیاتچىالر)

دەپ قارایدۇ. بھزىلھر ئۇالرنىڭ قىممىتىنى پھقھت ماددىي بایلىق ۋە جىسمانىي راھھت (ماتېرىیالىزم) تاپقىلى بولىدۇ دەپ قارایدۇ. باشقا كىشىلھر ئۆزىنى

ئھرزىمھس دەپ قارایدۇ ، ھایاتتا ھېچقانداق مھقسھت یوق (بىپھرۋالىق). بۇ كىشىلھرنىڭ ھھممىسى خاتا چۈشىنىپ قالدى! 

یارىتىلىشنىڭ بىرىنچى بابىدا ، یىقىلىشتىن ئىلگىرى ، بىرىنچى گۇناھتىن ئىلگىرى ، ئىنسانالر ئالالھنىڭ ئوبرازىدا یارىتىلىشقا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن

یارىتىلغان. ئھر-ئایال دۇنیانى خۇداغا ھۆرمھت قىلىش ئۈچۈن چاقىرىلدى. بىز پادىشاھ ۋە خانىش. بىز خان جھمھتى. بىز بارغانال یېرىدە تھڭرىنىڭ

سۈرىتىنى كۆتۈرۈۋالىمىز. ئھلۋەتتھ ، یىقىلىپ چۈشكھندىن كېیىن ، یھر یۈزىدىكى بۇ ھۆكۈمرانلىقنى یۈرگۈزۈش نۇرغۇن قارشىلىقالرغا دۇچ كھلدى.

گۇناھ سھۋەبىدىن ، خۇدا بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىز بۇزۇلدى. شۇنداق بولۇپال قالماي ، بىزنىڭ بىر-بىرىمىز بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىزمۇ یىقىلىش

نھتىجىسىدە ئازابلىنىدۇ. بىز جۈپتىمىزنى ، بالىلىرىمىزنى ۋە قوشنىلىرىمىزنى سۆیۈش ئۈچۈن تىرىشىمىز. یىقىلغان دۇنیادا شۇنى كۆرەلھیمىزكى ،

بۇزۇلغان مۇناسىۋەتلھر ، نىكاھالر بۇزۇلغان ۋە بۇزۇلغان ئائىلىلھر ناھایىتى كۆپ. 

ھھتتا بىزنىڭ تھبىئىي دۇنیا بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىزمۇ ئىناق ئھمھس. یھرشارىنىڭ ئىسسىپ كېتىشى ھایاتىمىزغا كۈنسېرى كۈچىیىۋاتقان تھھدىد ،

ئىنسانالرنىڭ پائالىیىتى یھر شارىنىڭ كۈندىن-كۈنگھ قىزىپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق سھۋەب ئىكھنلىكى سىر ئھمھس. ئىنسانالرنىڭ نۇرغۇن پائالىیھتلىرى

ھاۋانى بۇلغاش ۋە ئىسسىقلىق پھیدا قىلىشقا مھسئۇل. بىز خۇدا یاراتقان دۇنیانى ھھقىقھتھن قاالیمىقانالشتۇردۇق! یىغىپ ئېیتقاندا ، ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا

خۇداغا قارشى گۇناھ قىلغاندىن كېیىن ، ئىززەت-ھۆرمىتىنى یوقاتتى. ئۇالرمۇ ئىلگىرى یاشىغان گۈزەل جایدىن ئایرىلدى. بىز یاشاۋاتقان بۇ دۇنیا ئھمدى

جھننھت ئھمھس! ئۇ ئھمدى چىرایلىق ھھم یاخشى ئھمھس. 

بۇ بىزنى ئاخىرقى نۇقتىغا باشالپ بارىدۇ. یېڭى ئىجادىیھت. 

3-نۇقتا یېڭى ئىجادىیھت ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق 

خۇشخھۋەر شۇكى ، ئىنسانالر گۇناھ سادىر قىلغاندىن كېیىن ، خۇدا دەرھال ئۆزىنىڭ قۇتۇلۇش پىالنىنى ئوتتۇرىغا قویدى. ئۇنىڭ ئۆزى یاراتقان دۇنیانى

ئھسلىگھ كھلتۈرۈش پىالنى بار. 

ھھممىمىز یېڭى نھرسىلھردىن ھۇزۇرلىنىمىز. یېڭى نھرسىنىڭ یوشۇرۇن كۈچى ھھققىدە كىشىنى ھایاجانالندۇرىدىغان بىر نھرسھ بار. بىز ئایفونىمىزنى

یېڭىالشنى یاخشى كۆرىمىز ، یېڭى ماشىنىالرنىڭ بولۇشىنى یاخشى كۆرىمىز. یېڭى ئىجادىیھتچۇ؟ بۇ ئامېرىكىنىڭ ئارزۇسى ئھمھس. بۇ خۇدا بىزگھ

بھرگھن ۋەدىدۇر: «قاراڭ ، ھھممھ ئىشالر یېڭى بولۇپ كھتتى». ئھلچى پاۋلۇس 2- كورىنتلىقالرغا 5: 17- ئایھتتھ مۇنداق یازغان: «شۇنىڭ ئۈچۈن ،

كىمكى ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولسا ، ئۇ یېڭى یارىتىلغان بولىدۇ. كونا ئىشالر ئۆتۈپ كھتتى. بۇ ئىنجىل. ئىنجىل بىز قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر



توغرىسىدا یاخشى تھكلىپ ئھمھس. تھڭرىنىڭ بىز ئۈچۈن نېمىلھرنى قىلغانلىقىنى تھشۋىق قىلىدىغان خۇش خھۋەر. ئھمدى بىز مۇقھددەس روھنىڭ

یۇھاننانىڭ 1: 1-4- ئایھتلىرىدە یۇھاننانىڭ خۇش خھۋىرىگھ ئېچىۋٻتىلگھن ئایھتلىرى ئارقىلىق نېمىلھرنى ئاشكارىلىغانلىقىنى كۆرۈپ باقایلى. «باشتا سۆز

ئىدى ، سۆز خۇدا بىلھن بىللھ ئىدى ، سۆز خۇدا ئىدى. ئۇ دەسلھپتھ خۇدا بىلھن بىللھ ئىدى. ھھممھ نھرسھ ئۇنىڭ ئارقىلىق یارىتىلغان ، ئۇنىڭسىز ھېچ

نھرسھ یارىتىلمىغان. ئۇنىڭدا ھایات ، ھایات ئىنسانالرنىڭ نۇرى ئىدى ». 

یۇھاننا ئىنجىلنىڭ بىرىنچى جۈملىسى گرٻت تىلىدا مۇنداق دٻیىلگھن: «باشتا». ئۇ ئىبرانىي تىلىدىكى «یارىتىلىش» كىتابىنىڭ بىرىنچى جۈملىسى بىلھن

ئوخشاش: «باشتا». ئۇالر پۈتۈنلھي ئوخشاش. ئھلچى یۇھاننا تۇنجى یارىتىلىشتا ، خۇدانىڭ ئاددىیال سۆزلىگھنلىكى ۋە ئىشالرنىڭ یارىتىلغانلىقىنى

تھكىتلىدى. قانداقال بولمىسۇن ، یېڭى ئىجادىیھتتھ ، سۆز (ئھیسا) گۆش بولۇپ دۇنیاغا كىردى ۋە ئارىمىزدا تۇردى. ھھممھ نھرسىنى ئۆز سۆزى بىلھن

یاراتقان یاراتقۇچى یارىتىلغان دۇنیاغا كھلگھن ئىدى. 

یۇھاننا یۇھاننانىڭ 1-بابىدا ئاسمان ۋە زٻمىننىڭ یارىتىلىشىنى تھسۋىرلىگھندىن كېیىن توختاپ قالمىدى. جون: «ئۇنىڭدا ھایاتلىق ، ھایات ئىنسانالرنىڭ

نۇرى» دٻدى. بىز بىلىمىز ، یارىتىلىشتا ، خۇدا سۇ ، قۇرۇقلۇق ، ئاسمان ، ھایۋانالر ۋە ئىنسانالرنى یاراتتى. ئھمما جون بىزگھ ئھیسانىڭ یارىتىلغان

ھایاتالرنىڭ بىرى ئھمھسلىكىنى ئېیتتى. ئھكسىچھ ، ئھیسا بارلىق ھایاتالرنىڭ یاراتقۇچىسى ، ئۇ ھایاتلىقنى قایتا یارىتىدۇ. 

بۇ بىزنىڭ خۇشخھۋەر. بۇ خۇش خھۋەر بىر ئادەم ھھققىدە. ئۇ تھنگھ ئېلىنغان ئھیسا مھسىھ ھھققىدە. قىسقىسى ، ئىنجىل تھڭرىنىڭ تارىختا قىلغانلىرى ،

خۇدا ئوغلى ئارقىلىق دۇنیانى قۇتۇلدۇردى. تىرىك خۇدانىڭ ئوغلى تېنىگھ چۈشتى ، كرٻستكھ قۇربانلىق قىلىندى ، ئۆلۈكلھردىن تىرىلدى ۋە ئاسمانغا

كۆتۈرۈلدى. ئۇ یھنھ پادىشاھ بولۇپ قایتىپ كېلىدۇ. مھسىھ ھایاتىنىڭ ھھر بىر باسقۇچى بىزنىڭ نىجاتلىقىمىزنىڭ ئاساسى. 

ئىنجىل یھككھ جاننى قۇتۇلدۇرىدىغان قۇتۇلۇش بولۇپال قالماستىن ، ئۇ یھنھ ئاممىباب. مھسىھ قایتىپ كھلگھندىن كېیىن ، خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى

ئىلگىرىكى تھبىئھتكھ ۋە گۈزەللىككھ قایتىدۇ. ۋەھىیلھر 21: 5 دە دٻیىلگىنىدەك: «خۇدا ھھممھ نھرسىنى یېڭىالیدۇ». كۈزدە یۈتۈپ كھتكھن ۋە بۇزۇلغان ۋە

بۇزۇلغان ھھممھ نھرسھ تۈزىتىش ئارقىلىق ئھسلىگھ كېلىدۇ ، ئھسلىگھ كېلىدۇ ۋە ساقىیىدۇ. بىز یېڭى جھننھت ۋە یېڭى تۇپراقتا مھڭگۈ خۇدا بىلھن بىللھ

بولىمىز ، ئۇ یھردە یېڭى ۋە مھڭگۈلۈك ھایاتتىن ھۇزۇرلىنىمىز. 

جاۋاب: 

ئاخىرىدا ، بىز خۇش خھۋەرگھ قانداق جاۋاب قایتۇرىمىز؟ 

بىز ئۇنى قوبۇل قىالالیمىز یاكى رەت قىالالیمىز. 

یھھیا پھیغھمبھر بۇ خۇش خھۋەرنىڭ ئاخىرىدا ئۇنىڭ كىتاب یېزىشتىكى مھقسىتىنىڭ: «ئھمما بۇالر ئھیسا مھسىھنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى مھسىھ ئىكھنلىكىگھ ۋە

ئۇنىڭ ئىسمى ئارقىلىق ھایاتلىققا ئېرىشىشىڭىزگھ ئىشىنىش ئۈچۈن یېزىلغان». (یۇھاننا 20: 31) 

بۇ یېڭى ھایاتنى قانداق قوبۇل قىالالیمىز؟ ئھیسا مھسىھنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىڭ. ئاندىن بىز سۆیۈملۈك ئوغلىنىڭ پادىشاھلىقىغا ، خۇدا

ئائىلىسىدىكىلھرگھ كىرىپ ، مھسىھكھ بىرلىككھ كېلىمىز. بىز ھایاتنىڭ یېڭىلىقى ، گۇناھ ئۈستىدىن غالىب كېلىش ۋە كھلگۈسى شان-شھرەپكھ ئېرىشىمىز. 

تارقىلىشچان كېسھللىك بىزگھ ئۆلۈمنىڭ دەھشھتلىرىنى ، جىسمانىي تۇرمۇشىمىزنىڭ نازۇك ئىكھنلىكىنى ئھسلىتىدۇ. دەپنھ مۇراسىمىغا قاتناشقاندا ،

ھھممىمىزنىڭ ھامان بىر كۈنى جىسمانىي ئۆلۈمگھ دۇچ كېلىدىغانلىقىمىزنى ئھسكھرتىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بولمىسىمۇ ، ئھڭ ساغالم یېمھكلىكلھرنى

یھپ-ئىچسىڭىزمۇ ، بىز یھنىال بىر كۈنى ئۆلىمىز. ئۆزىمىزنى قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىمىز یوق. ئۆزىمىزنى قېرىشتىن توسۇپ قااللمایمىز. تىرىك تھڭرىنىڭ



كۈچى بولمىسا ، ھېچ نھرسھ ھایاتىمىزنى یېڭىلىیالمایدۇ. دۇنیادىكى بارلىق ماددى نھرسىلھر ، جۈملىدىن ئۆزىمىزمۇ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگھ ئھگىشىپ قېرىپ

كېتىدۇ. پھقھت ئھیسا مھسىھال ھایاتىمىزنى یېڭىلىیاالیدۇ. 

ئېتىقادىمىزنى ئۆزىمىزگھ ئھمھس ، بۇ دۇنیاغا ئھمھس ، بھلكى ئھیسا مھسىھكھ باغالیلى. ئىنجىل بىزگھ مۇنداق دەیدۇ: «شۇنىڭ ئۈچۈن ، كىمكى ئھیسا

مھسىھكھ مھنسۇپ بولسا ، ئۇ یېڭى یارىتىلغان بولىدۇ. كونا ئىشالر ئۆتۈپ كھتتى. (2- كورىنتلىقالر 5: 17) 

دۇئا: 

رەببىم ، بىزگھ یارىتىلىشنىڭ یاخشىلىقىنى ئھسكھرتكھنلىكىڭىزگھ رەھمھت. ھایاتىمىزنىڭ ھھر ساھھلىرىگھ تھسىر كۆرسىتىدىغان بۇ ھھقىقھتلھرنى

ئویلىغىنىمىزدا ، رەببىمىز بىزگھ بھخت ئاتا قىلسۇن. بىز سىزنىڭ تھمىناتىڭىزغا ئىشىنىشىمىزنى ، ئىرادىڭىزنى ئورۇنداشتىن خۇشال بولۇشىمىز ۋە یاشاش

ئۇسۇلىمىزدىمۇ ئوبرازىڭىزنىڭ بىزدە ئھسلىگھ كېلىشىنى تىلھیمىز. ھھپتھ ئاخىرىغىچھ ئھیسا مھسىھتىن خاتىرجھملىك ۋە ئارام تېپىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىز

بۇ ئىشالرنى ئھیسا نامىدا سورایمىز ، ئامىن.
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