
قانداق قىلغاندا خۇدانى ئۇلۇغالیمىز؟
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2022-یىل 2-ئاینىڭ 6-كۈنىدىكى خۇتبھ

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 6-سوئالىنى كۆرۈۋاتىمىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

6-سوئال: بىز خۇدانى قانداق ئۇلۇغ��يمىز؟

بىز ئۇنىڭدىن ھۇزۇرلىنىش ، ئۇنى سۆيۈش ، ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭ ئىرادى�� ، بۇيرۇقلىرى ۋە
قانۇنىيىتىگ� بويسۇنۇش ئارقىلىق خۇدانى ئۇلۇغ��يمىز.

ئھمدى بىز بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. 

تھۋرات قانۇنى 11: 13-21 ؛ 28-26 

13 «ئھگھر سىلھر بۈگۈن سىلھرگھ بۇیرۇغان ئھمرلىرىمگھ ئھمھل قىلساڭالر ، پھرۋەردىگارىڭالرنى سۆیۈش ، پۈتۈن ۋۇجۇدىڭالر بىلھن ئۇنىڭغا

خىزمھت قىلىش ئۈچۈن ،

14 ئۇ ئۆز زٻمىنىڭىزغا یامغۇر ، بالدۇر یامغۇر ۋە كېیىنكى یامغۇرنى بېرىدۇ. 

15 ئۇ سېنىڭ ئېتىزلىقىڭدا چارۋا ماللىرىڭغا ئوت-چۆپ بېرىدۇ ، یھپ تویغۇدەك. 

16 كۆڭلىڭىزنى ئالداشقا دىققھت قىلىڭ ، سىلھر بىر چھتكھ قایرىپ قویۇپ ، باشقا ئىالھالرغا ئىبادەت قىلىڭالر. 

17 شۇنداق بولغاندا ، پھرۋەردىگارنىڭ غھزىپى سىلھرگھ ئوت یېقىپ ، ئاسماننى تاقایدۇ ، بۇنداق بولغاندا یامغۇر یاغمایدۇ ، یھرمۇ مېۋە بھرمھیدۇ ،

پھرۋەردىگار بولغان یاخشى یھردىن تېزال ھاالك بولىسىز. سىزگھ بېرىدۇ.

18 «شۇڭا ، بۇ سۆزلىرىمنى قھلبىڭدە ۋە روھىڭدا قویغىن ، ئۇالرنى قولۇڭدىكى بھلگھ سۈپىتىدە باغالپ ، كۆزلىرىڭنىڭ ئالدى تھرىپىگھ ئوخشاش بولىدۇ. 

19 ئۇالرنى بالىلىرىڭىزغا ئۆگىتىڭ ، ئۆیىڭىزدە ئولتۇرغاندا ، یولدا كېتىۋاتقاندا ، ئۇخلىغاندا ۋە ئورنىڭىزدىن تۇرغاندا سۆزلھڭ. 

20 ئۇالرنى ئۆیىڭىزنىڭ ئىشىك ئالدى ۋە دەرۋازىلىرىغا یېزىڭ. 



21 شۇنداق قىلىپ ، پھرۋەردىگار ئاتا-بوۋىلىرىڭالرغا ۋەدە بھرگھن زٻمىندا ، ئاسمانالر یھر یۈزىدە بولسىال ، كۈنلىرىڭ ۋە بالىلىرىڭنىڭ كۈنلىرى

كۆپىیىدۇ.

26 «قاراڭالر ، مھن بۈگۈن سىلھرگھ بھخت ۋە لھنھت ئوقۇیمھن. 

27 ئھگھر سىلھر خۇدایىڭ پھرۋەردىگارنىڭ ئھمرلىرىگھ بویسۇنساڭالر ، بھخت تىلھیمھن. 

28 ۋە لھنھت ، ئھگھر خۇدایىڭ پھرۋەردىگارنىڭ ئھمرلىرىگھ بویسۇنمىساڭ ، بۈگۈن مھن ساڭا بۇیرۇغان یولدىن یۈز ئۆرۈپ ، سھن تونۇمایدىغان باشقا

ئىالھالرغا ئھگىشىڭ.

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 ئۈچ نۇقتىسى: 

1-نۇقتا: خۇدانى ئۇلۇغالش دٻگھن نېمھ؟ 

2-نۇقتا: مېنىڭ ئىتائھتمھنلىكىم خۇدانى قانداق ئۇلۇغالیدۇ؟ 

3-نۇقتا: بىز خۇداغا مۇكھممھل ئىتائھت قىالالمدۇق؟ 

1-نۇقتا: خۇدانى ئۇلۇغالش دٻگھن نېمھ؟ 

ئىنگلىز تىلىدا «ئۇلۇغالش» سۆزى بىز ئادەتتھ پھقھت خۇداغىال قوللىنىلىدىغان نھرسھ. ئھمما ئۇلۇغالشنىڭ بھزى مھنىداش سۆزلىرى بار. بىز ئۇالرنىڭ

تۇغۇلغان كۈنىنى تھبرىكلھیمىز. بىز بىرەر ئىشنى یاخشى قىلغاندا ماختىدۇق. بىز ئھھمىیھتلىك بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقارغان ئادەمنى ھۆرمھتلھیمىز. 

چېركاۋنىڭ سىرتىدا ، بىز مھلۇم نھرسىنى ئۇلۇغالیدىغان ئھڭ كۆپ ئۇچرایدىغان جاي تھنتھربىیھدە بولۇشى مۇمكىن. بىز ئھڭ یاخشى كۆرىدىغان پۇتبول

یاكى ۋاسكىتبول كوماندىسىنى ئۇالرنىڭ فورمىسىنى یاكى دوپپىسىنى كىیىپ ئۇلۇغالیمىز. بىز ئھڭ یاخشى كۆرىدىغان كوماندىنىڭ ئوینىغىنىنى

كۆرگىنىمىزدە ، ئۇالرنىڭ مۇۋەپپھقىیھتلىرىنى تھبرىكلىگھندە شان-شھرەپ بېرىمىز. بىز ئورنىمىزدىن تۇرۇپ چاۋاك چالدۇق ، پۇشتھك قىلىمىز ۋە

ئۇالرغا ئىلھامالندۇرۇش توۋالیمىز. بىز ئھتراپىمىزدىكى ھھممھیلھنگھ «كوماندىمىز ئھڭ یاخشى!» دەیمىز. 

بۇ ئۆیدە بىز ھھر یھكشھنبھ كۈنى قىلىدىغان ئىش ئھمھسمۇ؟ ئھتراپىمىزدىكى ھھممھیلھنگھ «تھڭرىمىز ئھڭ یاخشى!» دەیمىز. بىز ئورنىمىزدىن تۇرۇپ

چاۋاك چالدۇق. بىزنى سۆیىدىغان ۋە بىزنى قۇتقۇزىدىغان خۇداغا مھدھىیھ ئوقۇیمىز. بىز خۇداغا دۇئا قىلغىنىمىزدا ، ئۇ ئۇلۇغلىنىدۇ ، چۈنكى بىز

ئۆزىمىزگھ ۋە بىر-بىرىمىزگھ ئۇنىڭ ھایاتىمىزدىكى ئھڭ مۇھىم ئىش ئىكھنلىكىنى ئېیتتۇق. ھھرقانداق تھنھھرىكھت كوماندىسىدىنمۇ مۇھىم! بۇ

زەبۇرالرنىڭ بىزنى خۇداغا دۇئا-تىالۋەت قىلىشقا ۋە ئۇلۇغالشقا قانداق ئىلھامالندۇرىدىغانلىقىنى ئاڭالڭ. 



زەبۇر 63: 3 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «چىداملىق مۇھھببىتىڭ ھایاتتىن یاخشى بولغاچقا ، لھۋلىرىم سېنى مھدھىیلھیدۇ». 

زەبۇر 34: 8 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «ئاھ ، تېتىپ بېقىڭ ، رەببىمىزنىڭ یاخشىلىقىنى كۆرۈڭ! ئۇنىڭغا پاناھالنغان ئادەم نھقھدەر بھختلىك!». 

بھدىنىمىزنىڭ قایسى قىسىملىرى بۇ ئایھتلھردە ئىبادەتكھ قاتنىشىدۇ؟ نېمىنى كۆرىسىز؟ توغرا. لھۋلىرىمىز تھڭرىگھ مھدھىیھ ئوقۇیدۇ. ئورتاقلىشىش

قۇربانلىقىنى ئالغاندا ئېغىزىمىز بولكا بىلھن شارابنى تېتىیدۇ. بىز ئاغزىمىز ۋە لھۋلىرىمىز بىلھن ئىبادەتكھ قاتنىشىمىز. بۇ یھردە زەبۇردىن یھنھ ئىككى

ئایھت بار: 

زەبۇر 95: 6-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «ئى كېلىڭالر ، ئىبادەت قىالیلى ۋە سھجدە قىالیلى ، یاراتقۇچىمىز پھرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ

ئولتۇرایلى!». 

زەبۇر 134: 2 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «قولۇڭنى مۇقھددەس جایغا كۆتۈرۈڭ ۋە رەببىمىزنى مھدھىیىلھڭ!». 

بھدىنىمىزنىڭ قایسى قىسىملىرى بۇ ئایھتلھردە ئىبادەتكھ قاتنىشىدۇ؟ نېمىنى كۆرىسىز؟ شۇنداق ، 95-زەبۇر بىزنى خۇدانى ھۆرمھتلھش ئۈچۈن ھۆرمھت

بىلھن باش ئېگىشكھ تھكلىپ قىلىدۇ. بىز یھنھ تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ ، یاراتقۇچىمىز رەببىمىزنىڭ مۇقھددەسلىكى ۋە ئۇلۇغلۇقىغا سېلىشتۇرغاندا قانچىلىك

كھمتھرلىك ئىكھنلىكىمىزنى كۆرسىتىش ئۈچۈن! 

دۇئا ۋە دۇئادا قولىمىزنى كۆتۈرىمىز. بۇ جىسمانىي ھھرىكھتلھر قھلبىمىزنىڭ ھېسسىیاتىنى ئىپادىلھیدۇ. بۇ نىشان. خۇداغا دۇئا قىلماي ناخشا ئېیتىش ،

تىزلىنىپ قولۇڭنى كۆتۈرۈشكىمۇ بولىدۇ. چۈنكى ھھقىقىي ئىبادەت قھلبىڭىزدىن باشلىنىدۇ. خۇدانى ئۇلۇغالش ئۈچۈن چوقۇم جىسمانىي ھھرىكھتتىن باشقا

ئىشالرنى قىلىشىڭىز كېرەك. ئىبادەتنىڭ جىسمانىي ھھرىكھتلىرى قھلبىمىزدىكى ئىبادەتتىن ئېقىشى كېرەك. 

نېمىشقا بھزى كىشىلھر ئۆزى یاخشى كۆرىدىغان تھنتھربىیھ كوماندىسىنى ماختىدى ، ئھمما خۇداغا دۇئا قىلىشقا ھایاجانالنمایدىغاندەك قىلىدۇ؟ بھلكىم خۇدا

بىز ئۈچۈن قىلغان بارلىق ئىشالرنى ئۇنتۇپ قالغاندا یۈز بېرىشى مۇمكىن. بھلكىم بىز ئۇنىڭ سۆزىنى ئوقۇش ۋە مۇالھىزە قىلىشقا یېتھرلىك ۋاقىت سھرپ

قىلمىغانلىقىمىزدىن بولسا كېرەك. بىز ئىنگلىزچھ «سىز یھیدىغان نھرسھ» دەیمىز. سىز یھیدىغان ئاقسىل ، سھۋزە ۋە ۋىتامىنالر ئھمھلىیھتتھ بھدىنىڭىزنىڭ

بىر قىسمىغا ئایلىنىدۇ. ئوخشاشال ، قھلبىڭىز ۋە زٻھنىڭىز بىز ئۇالرغا سالغان ھھر قانداق نھرسىنى ھۆرمھتلھیدۇ ۋە ئۇلۇغالیدۇ. سىز ئھڭ قھدىرلىگھن

نھرسىنى ئىزدەیسىز. بھلكىم یۈرىكىڭىز پۇلنى ، یاكى ئارامنى ، یاكى یېمھكلىكنى ، یاكى ئاممىبابلىقنى یاكى تاشقى كۆرۈنۈشنى قھدىرلىشى مۇمكىن.

ۋاقىت جھدۋىلىمىزدە بىز ئھڭ قھدىرلھیدىغان ئىشالرغا ۋاقىت بېرىمىز. 

كولوسىلىقالر 3: 2-1 

1 ئھیسا مھسىھ بىلھن بىللھ یېڭى ھایاتقا كۆتۈرۈلگھندىن كېیىن ، نھزىرىڭىزنى جھننھتنىڭ رٻئاللىقىغا مھركھزلھشتۈرۈڭ ، مھسىھ خۇدانىڭ ئوڭ یېنىدىكى

شھرەپ ئورنىدا ئولتۇرىدۇ.

2 یھر یۈزىدىكى نھرسىلھرنى ئھمھس ، جھننھتتىكى ئىشالرنى ئویالڭ. 

«جھننھتتىكى ئىشالرنى ئویالش» نىڭ نۇرغۇن یوللىرى بار. مھن تېلېفوندا ئاۋازلىق ئىنجىلنى ئاڭالشنى یاخشى كۆرىمھن. بۇ 4000 یىل ئىلگىرى مۇسا

ۋە خۇدا خھلقىگھ تېپىلمىغان! ئۇالرنىڭ بۈگۈنكىدەك قھغھز ئىنجىللىرىمۇ یوق ئىدى. مۇسا كىشىلھرگھ خۇدانىڭ سۆزىنى كۈندىلىك یېمھكلىكىنىڭ بىر قىسمى

قىلىش ئۈچۈن كىشىلھرگھ بھزى كۆرسھتمىلھرنى بھردى. 



تھۋرات قانۇنى 11: 21-18 

18 «شۇڭا ، بۇ سۆزلىرىمنى قھلبىڭدە ۋە روھىڭدا قویغىن ، ئۇالرنى قولۇڭدىكى بھلگھ سۈپىتىدە باغالپ ، كۆزلىرىڭنىڭ ئالدى تھرىپىگھ ئوخشاش بولىدۇ. 

19 ئۇالرنى بالىلىرىڭىزغا ئۆگىتىڭ ، ئۆیىڭىزدە ئولتۇرغاندا ، یولدا كېتىۋاتقاندا ، ئۇخلىغاندا ۋە ئورنىڭىزدىن تۇرغاندا سۆزلھڭ. 

20 ئۇالرنى ئۆیىڭىزنىڭ ئىشىك ئالدى ۋە دەرۋازىلىرىغا یېزىڭ ». 

18-ئایھتتھ خۇدا مۇسا ئارقىلىق: «بۇ سۆزلىرىمنى قھلبىڭگھ ۋە روھىڭغا قویغىن» دەیدۇ. قانداق قىلغاندا خۇدانىڭ سۆزىنى قھلبىڭىزگھ ۋە روھىڭىزغا

چوڭقۇر سىڭدۈرەلھیسىز؟ 18-ئایھتتھ: «ئۇالرنى قولىڭىزدىكى بھلگھ سۈپىتىدە باغالڭ ، ئۇالر كۆزلىرىڭىزنىڭ ئالدى تھرىپىگھ ئوخشاش بولىدۇ»

دٻیىلگھن. نۇرغۇن یھھۇدىیالر ھازىرمۇ شۇنداق. سىز بۇ رەسىملھردىن بۇ كىشىلھرنىڭ بېشىغا كىچىك قۇتىالردا خۇدانىڭ سۆزى بارلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ

قولىغا ئورالغانلىقىنى كۆرەلھیسىز. بۇ پھقھت دىنىي مۇراسىممۇ یاكى بۇ ئھرلھرنىڭ قھلبىدىكى نھرسىلھرنى سھمىمىي ئىپادىلھشمۇ؟ پھقھت خۇدا بىلىدۇ.

ئھمما ئىشىنىمھنكى ، ئۇ بىزنىڭ قھلبىمىز ۋە زٻھنىمىزدىكى نھرسىلھرنىڭ سىرتقى سىمۋولى بولۇشى كېرەك. 

19-ئایھتتھ مۇسا رەببىمىزنىڭ سۆزى ھھققىدە مۇنداق دٻگھن: «19 ئۇالرنى بالىلىرىڭىزغا ئۆگىتىڭ ، ئۆیىڭىزدە ئولتۇرغاندا ، یولدا ماڭغاندا ، ئۇخلىغاندا

ۋە ئورنىدىن تۇرغاندا سۆزلھڭ». خۇدا بىزنىڭ یھر یۈزىدىكى ۋاقتىمىزنىڭ قىسقا ئىكھنلىكىنى بىلىدۇ. بىر ئھۋالد ئۆلگھندە ، كېیىنكى ئھۋالدالر

ئاقساقاللىرىنىڭ ئھقىل-پاراسىتى ۋە تھجرىبىسىنى یوقىتىدۇ. مۇسا كىشىلھرگھ كىشىلھرگھ بالىلىرىنىڭ ھایاتىدا خۇدانى ئۇلۇغلىمایدىغانلىقىنى ئېیتتى. 

بىز ئۇنى ۋە ئۇنىڭ یولىنى بىلمىسھك ، خۇدانى ئۇلۇغلىیالمایمىز. مۇسا بىزنى ئھتىگھندە ، ئۇخالشتىن بۇرۇن ۋە كۈندۈزى ئایلىنىپ یۈرگھندە خۇدانىڭ

سۆزى ھھققىدە ئویلىنىشقا ئۈندەیدۇ. كېیىنكى ، 20-ئایھتتھ مۇسا كىشىلھرگھ خۇدانىڭ سۆزىنى ئۆیلىرىنىڭ ئىشىكى ۋە دەرۋازىلىرىغا یېزىشنى ئېیتتى.

مېنىڭچھ بۇ كىشىلھرگھ سىرتقا چىققاندا ۋە كىرگھندە تھڭرىنىڭ ھھممھ ئىشنىڭ ھۆكۈمرانى ئىكھنلىكىنى ئھسكھرتىش ئۈچۈندۇر. ئۆیدە نېمھ ئىش قىالیلى ،

دۇنیادا نېمھ ئىش قىالیلى ، ھھممىسى رەببىمىزنىڭ كۆزى ۋە كونتروللۇقىدا. 

1-نۇقتىنى یىغىنچاقلىغاندا ، بىز ئۇنى قھلبىمىز ، زٻھنىمىز ۋە بھدىنىمىزنىڭ مھركىزى نۇقتىسى قىلغىنىمىزدا خۇدانى ئۇلۇغالیمىز. چۈنكى سىز ئھڭ

قھدىرلھیدىغان نھرسىنى ئۇلۇغالیسىز. 

2-نۇقتا: مېنىڭ ئىتائھتمھنلىكىم خۇدانى قانداق ئۇلۇغالیدۇ؟ 

تھڭرىنىڭ شان-شھرىپى بىزنىڭ قانداق یاشایدىغانلىقىمىزدىمۇ كۆرۈلىدۇ. بىز ئۆچمھنلىكنىڭ ئورنىغا سۆیۈشنى تاللىغاندا ، خۇدا شان-شھرەپكھ ئېرىشىدۇ.

گۇناھلىرىمىزنى باھانھ قىلىشنىڭ ئورنىغا «كھچۈرۈڭ» دٻگىنىمىزدە ، خۇدا شان-شھرەپكھ ئېرىشىدۇ. ۋاقتىمىزنى ۋە پۇلىمىزنى سېخىیلىق بىلھن بھرسھك ،

خۇدا شان-شھرەپكھ ئېرىشىدۇ. بۇ خىل ھھرىكھتلھر خۇدانى ئۇلۇغالیدۇ ، چۈنكى ئۇالر بىزگھ تھبىئىي كھلمھیدۇ. خۇدا قھلبىمىزنى ئۆزگھرتكھندە بىز

سۆیۈملۈك ، كھمتھرلىك ۋە كھڭ قورساق بولۇپ قالىمىز. 

بۇ یھردە سىزنىڭ كۆرۈشىڭىزنى ۋە ئھستھ ساقلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. خۇدا ئالدى بىلھن ھھرىكھت قىلىدۇ. ئۇنى سۆیۈشتىن ئىلگىرى خۇدا بىزنى

یاخشى كۆرىدۇ. ئھیسا بىزنى یېڭى ھایاتقا تىرىلدۈرۈشتىن ئىلگىرى بىز گۇناھلىرىمىزدا ئۆلدۇق. بىز خۇدانىڭ مۇھھببىتى ۋە مھغپىرىتىنى قوبۇل

قىلمىغۇچھ ، خۇداغا ئىتائھت قىاللمایمىز. 

ھھقىقىي ئىتائھت قىلىش بىر جاۋاب. سىز ئھیسانى یاخشى كۆرگھنلىكىڭىز ئۈچۈن بىرەر ئىش قىلىشنى توختاتقانمۇ؟ سىز پھقھت ئھیسانى یاخشى

كۆرگھنلىكىڭىز ئۈچۈنال بىرەر ئىش قىلىشنى قارار قىلدىڭىزمۇ؟ بىزنىڭ خۇداغا بولغان مۇھھببىتىمىز بویسۇنغاندا نامایان بولىدۇ. ھھمدە بۇ بىزنى ئاۋۋال



سۆیگھن خۇدانى ئۇلۇغالیدۇ.

مۇھھببھت چوقۇم قانۇن ئالدىدا كېلىشى كېرەك. ئھگھر بىز خۇدانى بىزنى كونترول قىلماقچى بولغانلىقى ئۈچۈن بىزگھ قائىدە بېرىدىغان ئادەم دەپ

قارىساق ، ئۇنداقتا بىز ئۇنىڭغا بویسۇنمایمىز. یاكى ، بىز باشقىالرغا بویسۇنۇش ئۈچۈن ، ئىتائھت قىلغاندەك قىلىمىز ۋە خۇدانى باشقۇرۇپ بىزگھ بھخت

تىلھیمىز. ئھگھر مۇھھببھتنىڭ قائىدىلھردىن بۇرۇن كېلىدىغانلىقىغا ئىشھنمىسىڭىز ، نىكاھنى ئویالڭ. نىكاھ ئىنتایىن جاپالىق ئىش. مھن توۋا قىلىشقا ۋە

كھچۈرۈم قىلىشقا ، گۇناھ مھسىلىلىرىمنى ھھل قىلىپ ، ئایالىم ئۈچۈن جېنىمنى تھقدىم قىلىشقا رازى بولۇشىم كېرەك. باشقىالرنى بۇ قىیىن ئىشالرنى قىلىشقا

نېمھ سھۋەب قىالالیدۇ؟ پاۋلۇس ئھفھسلىكلھر 5: 25 دە ئېیتقاندەك ، ئھیسا مھسىھنى چېركاۋنى سۆیگھندەك ، ئھرنى ئایالىنى نېمھ یاخشى كۆرىدۇ؟ ئۇ

پھقھت مۇھھببھت. بىز ھھقىقىي یاخشى كۆرىدىغان ئادەم ئۈچۈن ھھرقانداق نھرسىنى قۇربان قىلىمىز. 

شۇڭالشقىمۇ خۇدا ئۆزىنىڭ قانۇنىنى بېرىشتىن بۇرۇن بىزگھ ھھمىشھ ئۆزىنىڭ مۇھھببىتىنى ئھسلىتىدۇ. خۇدا ئۆز خھلقىگھ 10 بۇیرۇق بېرىشتىن ئىلگىرى

، ئۇ بۇنى چىقىش 20: 2 دە دەیدۇ. «2 مھن سېنىڭ خۇدایىڭ پھرۋەردىگار ، سېنى مىسىر زٻمىنىدىن ، قۇللۇق ئۆیىدىن چىقاردىم». خۇدا: «مھن سېنى

شۇنداق قىلدىم. شۇڭا ھازىر سىزنىڭ سۆیگۈڭىزگھ ئىتائھت قىلىشىم بىلھن مېنىڭ مۇھھببىتىمگھ جاۋاب قایتۇرۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ». 

خۇدا بىزنى یاخشى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن بىزگھ قائىدە بېرىدۇ. كىچىك ۋاقتىڭىزدا ، ئاتا-ئانىڭىز سىزنى كوچىدا یۈگۈرۈشكھ یول قویدىمۇ یاكى پىچاق ۋە

كالتھك بىلھن ئوینىدىمۇ؟ ئاتا-ئانىڭىز كۈندە ئۈچ ۋاق تاماق ئۈچۈن پېچىنھ ۋە ماروژنى یېیىشكھ رۇخسھت قىلدىمۇ؟ نېمىشقا بولمایدۇ؟ بۇ خىل ئھركىنلىك

بىزنىڭ قھلبىمىز ئارزۇ قىلىدىغان نھرسھ. ئھمما ئاتا-ئانىالر بالىلىرىنى یېتھرلىك یاخشى كۆرىدۇ ، «بۇنى یېسىڭىز ۋە ئىچسىڭىز بولىدۇ ، ئھمما ئۇنداق

قىاللمایسىز. سىز بۇ ئىشالرنى قىالالیسىز ، ئھمما ئۇ ئىشالرنى قىاللمایسىز ». ئاتا-ئانىالر ھایاتىمىزنى قائىدە بىلھن بۇزۇشنى خالىمایدۇ. ئۇالر بىزنى

بىخھتھر چېگرا ئىچىدە ئھركىنلىك ئاتا قىلغۇدەك دەرىجىدە یاخشى كۆرىدۇ. 

دوستلىرىمنىڭ بھخت ۋە لھنھتلھر ئارىسىدا تاللىشىمىز بار. ئىتائھت بھختكھ ئېرىشىدۇ ، چۈنكى خۇدانىڭ قانۇنى بىزنىڭ مھنپھئھتىمىز ئۈچۈن الیىھھلھنگھن.

ئھگھر سىز خالىسىڭىز بولقا ئىشلىتىپ بۇرمىالش ماشىنىسىنى ئىشلھتسىڭىز بولىدۇ ، ئھمما ئانچھ یاخشى ئىشلىمھیدۇ. بۇرمىالش ماشىنىسىدىن پایدىلىنىپ بىر

قۇتا یېمھكلىك ئاچسىڭىز بولىدۇ ، ئھمما بۇ بھخت ئھمھس! تھڭرىنىڭ قائىدىسى بىزگھ ۋاقىت ، تاالنت ۋە خھزىنىمىزنى ئۇنىڭ الیىھىسىگھ ئاساسھن قانداق

ئىشلىتىشنى ئۆگىتىدۇ. بىزنىڭ ئىتائھت قىلىشىمىز خۇدانى ئۇلۇغالیدۇ ، شۇنداقال ئۇ بىزگھ بھخت ئاتا قىلىدۇ. ئھمدى 3-نومۇر بىلھن ئاخىرالشتۇرایلى. 

3-نۇقتا: بىز خۇداغا مۇكھممھل ئىتائھت قىالالمدۇق؟ 

ناچار ئادەتنى بۇزۇپ باققانمۇ؟ بۇ ھھقىقھتھن قىیىن! سىز ئېیتقان یاكى قىلغان ئىشلىرىڭىز ئۈچۈن باشقىالردىن كھچۈرۈم سوراپ باققانمۇ ، بىر ھھپتىدىن

كېیىن یھنھ ئوخشاش ئىشنى قىلدىڭىزمۇ؟ مھن بار. 

بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز قھلبىمىزدە چوڭقۇر یىلتىز تارتقان. خۇدا بىزنى تېخىمۇ مۇقھددەس قىلىش باسقۇچىدا. ئھمما ئۇ خىزمھت بىز جھننھتكھ كىرمىگۈچھ

تامامالنمایدۇ. بىز خۇدانىڭ قانۇنىغا مۇكھممھل بویسۇنالمایمىز. ئھمما خۇدانىڭ قانۇنى مۇكھممھل ، چۈنكى ئۇ مۇكھممھل. تھۋرات قانۇنى 11: 28-26

دە مھن بىلھن قایتا قاراڭ. 

26 «قاراڭالر ، مھن بۈگۈن سىلھرگھ بھخت ۋە لھنھت ئوقۇیمھن. 

27 ئھگھر سىلھر خۇدایىڭ پھرۋەردىگارنىڭ ئھمرلىرىگھ بویسۇنساڭالر ، بھخت تىلھیمھن. 



28 ۋە لھنھت ، ئھگھر سھن خۇدایىڭ پھرۋەردىگارنىڭ ئھمرىگھ بویسۇنمىساڭ ، بۈگۈن مھن ساڭا بۇیرۇغان یولدىن یۈز ئۆرۈپ ، سھن تونۇمایدىغان

باشقا ئىالھالرغا ئھگىشىڭ ».

بۇ سىزگھ قانداق تۇیغۇ بېرىدۇ؟ بۇ مېنى سھل بىئارام قىلىدۇ ، چۈنكى مھن ھھر كۈنى خۇدانىڭ بۇیرۇقلىرىدىن یۈز ئۆرۈگھنلىكىمنى بىلىمھن. مھن

خۇدانىڭ لھنىتىنى خالىمایمھن ، ئھمما مېنىڭ الیىق ئىكھنلىكىمنى بىلىمھن.

ئھمما خۇدا بىزنى بھك ئۈمىدسىزلھندۈرىدۇ. خۇدا كونا ئھھدىدىكى كىشىلھرگھ ئۆز قانۇنىنى بھرگھندە ، ئۇالرنىڭ ئۇنىڭ قانۇنىغا تولۇق

بویسۇنمایدىغانلىقىنى بىلدى. شۇڭالشقا خۇدا ھایۋانالرنىڭ قۇربانلىق قىلىشىغا ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى یۇیۇش توغرىسىدا یولیورۇق بھردى. مىڭلىغان ،

مىڭلىغان ھایۋانالرنى قۇربانلىق قىلغاندىن كېیىنمۇ ، كىشىلھر گۇناھنىڭ لھنىتى ئاستىدا قالدى. بىر ئادەم مۇكھممھل ئىتائھتمھنلىك بىلھن یاشاشقا كھلگھندە

بۇالرنىڭ ھھممىسى ئۆزگھردى. ئھیسا مھسىھ ئىتائھت ئۈچۈن خۇدانىڭ مۇكھممھل نېمھتلىرىگھ الیىق بىردىنبىر ئادەم ئىدى. ئھمما ئۇنىڭ ئورنىغا ، ئھیسا

بىز تېگىشلىك لھنھت ۋە جازاغا ئۇچرىدى. گاالتىیالىقالر 3: 13 نىڭ سۆزىگھ قۇالق سېلىڭ ، ”لېكىن مھسىھ بىزنى قانۇن تھرىپىدىن جاكارالنغان لھنھتتىن

قۇتۇلدۇردى. ئۇ كرٻستكھ ئېسىلغاندا ، بىزنىڭ خاتالىقىمىز ئۈچۈن لھنھتنى ئۈستىگھ ئالدى. چۈنكى ئۇ مۇقھددەس یازمىالردا یېزىلغان” دەرەخكھ

ئېسىلغانالرنىڭ ھھممىسى لھنھت قىلىنغان. . ” 

ئىنجىل خۇش خھۋەر ، چۈنكى ئۇ لھنھتتىن قۇتۇلۇشقا ۋەدە بېرىدۇ. ئھگھر بىز خۇدانىڭ لھنھتنى ئھیساغا سالغانلىقىغا ئىشھنسھك ، خۇدانىڭ بھرىكىتىنى

قوبۇل قىلىمىز. مھن بىلھن یۇھاننا 6: 29-28. 

28 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن نېمھ قىلىشىمىز كېرەك؟ 

29 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بھردى: - بۇ خۇدانىڭ خىزمىتىدۇر. 

بىز خۇداغا ئىتائھت قىلىدىغان ئھڭ مۇھىم ئۇسۇل ، ئھیسانىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىگھ نىجاتكارىمىز دەپ ئىشىنىش. نھچچھ مىڭ یىللىق كھلگۈسىڭىزگھ

تھسىر یھتكۈزىدىغان بۇ بىر قارار. بىز یھر یۈزىدە باشتىن كھچۈرگھن نېمھت ۋە لھنھتلھر ۋاقىتلىق. بۈگۈنكى نېمھتلھر پھقھت رەسىم ۋە جھننھتنىڭ

مھڭگۈلۈك نېمھتلىرىنى ئھسلىتىش. بىز بۇ یھردە باشتىن كھچۈرگھن ئازاب ۋە زىیانكھشلىك دوزاخنىڭ مھڭگۈلۈك لھنىتىگھ سېلىشتۇرغاندا ۋاقىتلىق

لھنھت. سىز چوقۇم ئۇنى تاللىشىڭىز كېرەك. خۇش خھۋەرگھ ئىشىنىش ۋە ئھیسانى رەببىڭىز ۋە نىجاتكارىڭىز سۈپىتىدە قارشى ئېلىش یاكى ئۆزىڭىزنىڭ

ئىدىیىسىگھ ئىشىنىش ۋە ئھیسانى رەببىمىز دەپ رەت قىلىش. 

سىزنىڭ مھسىھكھ ئىشھنگھنلىكىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ، چۈنكى بۇ تھڭرىنىڭ مھڭگۈلۈك نېمىتىگھ ئېرىشىشنىڭ بىردىنبىر یولى. بىز ھھرگىزمۇ خۇدانىڭ

قانۇنىغا مۇكھممھل بویسۇنمایمىز. بۇنى پھقھت ئھیساال قىالالیدۇ. خۇدا بىزنى ئۆز بالىلىرىدەك قوبۇل قىلىدۇ ۋە یاخشى كۆرىدۇ ، چۈنكى بىز ئھیسانىڭ

مۇكھممھل خاتىرىسىنى كىیىپ ئاتىمىز خۇداغا كھلدۇق. بىز خۇدانىڭ قانۇنىغا بویسۇنۇپ ، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغىنىمىزدا ، ئۇنى ئھیسا بىزگھ بھرگھن كۈچ

بىلھن قىلىمىز. ھھمدە بىز ئۇنىڭ مۇھھببىتىنى قولغا كھلتۈرۈش ئۈچۈن ئھمھس ، بھلكى خۇدانى سۆیۈشنىڭ ئىنكاسى سۈپىتىدە قىلىۋاتىمىز. 

بىز بۈگۈن تھۋرات قانۇنىدا ئوقۇغان نېمھت ۋە لھنھتلھر قائىدىگھ ئھمھل قىلىش ئھمھس. ئۇ خۇداغا ئھگىشىش. خىرىستىیان ھایاتى قائىدىگھ ئھمھل قىلىش

ئھمھس. ئۇ ئھیساغا ئھگىشىش ھھققىدە. بىز ئۇنى یاخشى كۆرسھك ۋە ئۇنىڭغا ئھگھشكھن ۋاقتىمىزدا ، بىزمۇ ئۇنىڭغا ئىتائھتمھنلىك بىلھن یاشایمىز. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى: 

ئھیسا ، بىزنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىمىز بىزنىڭ چۈشھنچىمىزدىن ئېشىپ كھتتى. بىزنىڭ گۇناھ ۋە ئاسىیلىق یولىنى تاللىغانلىقىمىزنى بىلھتتىڭىز. ئھمما



سىز بىزنىڭ ئورنىمىزدا ئۆلگۈدەك دەرىجىدە یاخشى كۆردىڭىز. سھن مۇقھددەس ۋە مۇكھممھل تۇرمۇش كھچۈردىڭ ، شۇندىال بىز سېنىڭ نامىڭ بىلھن

ھایات ۋە بھختكھ ئېرىشھلھیمىز. دادا ، بۈگۈن بىزگھ مۇقھددەس روھنى ئاتا قىلغىن ، بىزگھ ئىتائھت ۋە مۇھھببھتتھ مېڭىشىمىزغا یاردەم قىلغىن. بىز

سىزگھ رەھمھت ئېیتىمىز ۋە نىجاتكارىمىز ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. 

ئامىن

One Voice Fellowship


