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2022-یىلى 2-ئاینىڭ 13-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 7-سوئالغا قاراۋاتىمىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

7-سوئال: خۇدانىڭ قانۇنى نېمىنى ت�ل�پ قىلىدۇ؟

ش�خسىي ، مۇك�مم�ل ۋە م�ڭگۈ بويسۇنۇش بىز خۇدانى پۈتۈن ق�لبىمىز ، روھىمىز ، زېھنىمىز ۋە كۈچ-
قۇۋۋىتىمىز بىل�ن ياخ�� كۆرىمىز. قوشنىلىرىمىزنى ئۆزىمىزدەك سۆيۈڭ.

ت�ڭرى چ�كلىگ�ن ئىشنى ھ�رگىز قىلىشقا بولمايدۇ ، خۇدا بۇيرۇغان ئىشنى ھ�مىش� قىلىش كېرەك.

كېلھر ھھپتھ بىز 10 بۇیرۇقنى ئۆگىنىشنى باشالیمىز ، ھھمدە خۇدا نېمىنى چھكلىگھنلىكى ۋە خۇدا بىزگھ بۇیرۇغان ئىشالرنى كۆپرەك سۆزلھیمىز.

بۈگۈن بىز خۇدانى ۋە قوشنىلىرىمىزنى سۆیۈشكھ ئھھمىیھت بېرىمىز. بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. 

مارك 12: 28–34 

28 دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرىدىن بىرى مۇنازىرىنى ئاڭالۋاتاتتى. 

ئۇ ئھیسانىڭ یاخشى جاۋاب بھرگھنلىكىنى ھېس قىلدى ۋە شۇنىڭ بىلھن: «بارلىق بۇیرۇقالرنىڭ ئىچىدە قایسىسى ئھڭ مۇھىم؟» دەپ سورىدى. 

29 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - ئھڭ مۇھىم ئھمر: «ئى ئىسرائىل ، قۇالق سېلىڭالر! 

30 تھڭرىڭ خۇداۋەندە پۈتۈن ۋۇجۇدىڭ ، پۈتۈن جېنىڭ ، پۈتۈن زٻھنىڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ بىلھن سۆیۈشىڭ كېرەك ». 



31 ئىككىنچىسى ئوخشاشال مۇھىم: «قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى سۆیگھندەك سۆیۈڭ». بۇالردىن باشقا ھېچقانداق بۇیرۇق چوڭ ئھمھس ». 

32 دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىسى جاۋاب بېرىپ مۇنداق دٻدى: «یاخشىمۇسىز ، ئۇستاز ، سىز پھقھت بىرال ئىالھ بار ، باشقا خۇدا یوق» دەپ ھھقىقھتنى

سۆزلىدىڭىز. 

33 مھن ئۇنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلھن ، پۈتۈن چۈشھنچىم ۋە پۈتۈن كۈچۈم بىلھن سۆیۈش ۋە قوشنىمنى ئۆزۈمنى سۆیگھندەك سۆیۈشنىڭ مۇھىملىقىنى

بىلىمھن. بۇ قانۇندا تھلھپ قىلىنغان كۆیدۈرمھ قۇربانلىق ۋە قۇربانلىقالرنىڭ ھھممىسىنى تھقدىم قىلىشتىنمۇ مۇھىم ».

34 ھھزرىتى ئھیسا ئۇ كىشىنىڭ قانچىلىك چۈشھنگھنلىكىنى ھېس قىلىپ ، ئۇنىڭغا: - سىلھر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن یىراق ئھمھسسىلھر. ئۇنىڭدىن كېیىن ،

ھېچكىم ئۇنىڭدىن باشقا سوئال سوراشقا پېتىنالمىدى. 

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 

ئھیسا ھایاتىدا 28-ئایھتتىكى ئادەمگھ ئوخشاش دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى بىلھن نۇرغۇن پاراڭالشقان. پوپالر ، پوپالر ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش دىنىي

داھىیالر خۇدا تھرىپىدىن ھھم ئىنسانغا خىزمھت قىلىش ئۈچۈن خۇدا تھرىپىدىن چاقىرىلغان رەھبھرلھر. ئۇالر تىك ۋە توغرىسىغا باغلىنىشى كېرەك. دىنىي

رەھبھرلھر خۇدا بىلھن ساغالم تىك مۇناسىۋەتتھ بولۇشى ، مۇقھددەس ۋىجدان بىلھن مۇقھددەس تۇرمۇش كھچۈرۈشى كېرەك. تھڭرى بىلھن بولغان بۇ

تىك مۇناسىۋەت ئۇالرنى خۇدا خھلقىگھ توغرىسىغا توغرىسىغا ئۈنۈملۈك ئوقۇتقۇچى ۋە ۋاسىتىچى بوالالیدۇ. 

ئھمما یېرۇسالېمدىكى دىنىي داھىیالر 2000 یىل ئىلگىرى كىشىلھردىن توغرىسىغا توغرىالنغان.

نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرىنى خۇدانىڭ قھلبىدىن ئایرىۋەتكھن ئىدى. ئۇالر خۇدانىڭ سوغۇق قانۇنىیىتىنى ئوبدان بىلھتتى ، ئھمما ئۇالر خۇدانىڭ ئىللىق

قھلبىنى بىلمھیتتى. بىز ئالالھنىڭ قھلبىدىن ئایرىلغاندا ، قوشنىلىرىمىزدىنمۇ ئایرىلىپ قالىمىز. مھن بۈگۈنكى تېكىستتىكى بۇ كىشىنىڭ ئاشۇ سوغۇققان دىنىي

داھىیالرنىڭكىگھ سھل ئوخشىغانلىقىدىن خۇشالمھن. ئھیسا 34-ئایھتتھ بۇ ئادەمنى ماختىدى. 

34 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا ئاقىالنھ جاۋاب بھرگھنلىكىنى كۆرۈپ ، ئۇنىڭغا: - سھن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن یىراق ئھمھسسھن ، - دٻدى. 

ئھگھر سىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن یىراق یاكى ئۇنىڭغا یېقىن ئىكھنلىكىڭىزنى قانداق بىلىسىز؟ خۇدانى ھھقىقىي سۆیگھنلىكىڭىزنى قانداق بىلھلھیسىز؟ بۇ

بىز بۈگۈن جاۋاب بېرىۋاتقان سوئال. بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتابتا یھككھ ۋە كۆپلۈك سۆزلھرگھ دىققھت قىلدىڭىزمۇ؟ 28-ئایھتتھ دىنىي قانۇن

ئوقۇتقۇچىسى ئھیسادىن: «بارلىق بۇیرۇقالرنىڭ ئىچىدە قایسىسى ئھڭ مۇھىم؟» دەپ سورىدى. ئۇ بۇیرۇقالرنىڭ قایسىسىنىڭ ئھڭ مۇھىملىقىنى بىلگۈسى

كېلىدۇ. ئھیسا ئۇنىڭغا بىر جاۋاب بھردىمۇ؟ یاق 31-ئایھتتھ ئھیسا مۇنداق دٻدى: «ئىككىنچىسى ئوخشاشال مۇھىم:« قوشنىڭىزنى ئۆزۈڭنى سۆیگھندەك

سۆي ». بۇالردىن باشقا ھېچقانداق بۇیرۇق چوڭ ئھمھس ». 

ئھیسا مۇنداق دٻدى: بۇ ئىككى بۇیرۇق (كۆپلۈك) ئھڭ مۇھىم بۇیرۇق (یھككھ). ئھیسا نېمىشقا بۇنداق دٻدى؟ بىرىنچى جاۋاب قارىماققا ئھڭ مۇھىمدەك

قىلىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ خۇدانى پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز ، پۈتۈن روھىڭىز ، پۈتۈن زٻھنىڭىز ۋە پۈتۈن كۈچىڭىز بىلھن سۆیۈش ئھڭ مۇھىم ئھمھسمۇ؟ 



بھلكىم بىز بۇنى مۇنداق ئویلىشىمىز مۇمكىن: مېنىڭ ئېتىقادىمنى كۆرەلھمسىز؟ ئېتىقادىڭىزنى كۆرەلھمدىم؟ یاق ، بىز قوشنىمىزنىڭ قھلبى ۋە كۆڭلىدىكىنى

كۆرەلمھیمىز. قانداقال بولمىسۇن ، مېنىڭ خۇدانى قانچىلىك یاخشى كۆرىدىغانلىقىمنى ئۆلچھشنىڭ ئامالى بارمۇ؟ بار. تھڭرى بىزگھ بولغان مۇھھببىتىمىزنى

ئۆلچھیدىغان ئۆلچھم بېرىدۇ. ھھمدە بۇ ئۆلچھشنىڭ نېمىلىكىنى بىلھمسىز؟ بۇ قوشنىڭىزغا بولغان مۇھھببھت. 

بىز بۇ كىتابنى ئوقۇشنى بالدۇر ئاڭلىدۇق. یھشایا پھیغھمبھر روزا تۇتۇشقا ئوخشاش دىنىي قائىدە-یوسۇنالرنى قىلىدىغان كىشىلھرنى خۇداغا بولغان

مۇھھببىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن تھنقىد قىلماقتا. ئھمما ئۇ ساختا ، قۇرۇق. 

یھشایا 58: 7،9-4 

4 ئۇرۇش ۋە جېدەلنى داۋامالشتۇرغاندا روزا تۇتۇشنىڭ نېمھ پایدىسى بار؟ بۇ خىل روزا سىزنى ھھرگىز مھن بىلھن بىللھ ئېلىپ بارمایدۇ. 

5 سىلھر پۇشایمان قىلىش ھھركىتىدىن ئۆتۈپ ئۆزۈڭالرنى كھمتھرلىك قىلىسىلھر ، بۇ روزا دٻگىنىڭالرمۇ؟ بۇ راستىنال رەببىنى خۇرسھن قىلىدۇ دەپ

ئویالمسىز؟ 

6 ”یاق ، بۇ مېنىڭ روزا تۇتۇشىم كېرەك: ناھھق تۈرمىگھ تاشالنغانالرنى ئازاد قىلىڭ ؛ سىز ئۈچۈن ئىشلھیدىغانالرنىڭ یۈكىنى یھڭگىللىتىڭ.

ئېزىلگھنلھرنى ئھركىنلىككھ قویۇپ ، كىشىلھرنى باغالیدىغان زەنجىرنى ئېلىڭ. 

7 تاماقلىرىڭىزنى ئاچالر بىلھن ئورتاقلىشىڭ ، ئۆي-ماكانسىز قالغانالرغا پاناھلىق بېرىڭ. 

9 ئاندىن چاقىرسىڭىز ، پھرۋەردىگار جاۋاب بېرىدۇ. 

خۇدا بىزگھ یھشایا ئارقىلىق بىزنىڭ مۇھھببىتىمىز ۋە ئېتىقادىمىز بوش بولسا ، ھھقىقىي ئھمھسلىكىنى ئېیتىدۇ. خۇدا قۇرۇق دىنىي پائالىیھتلھر ئارقىلىق

كۆرەلھیدۇ. لوڭقىمىزنىڭ سىرتى پاكىز ، ئھمما ئىچى مھینھت یاكى ئھمھسلىكىنى خۇدا كۆرەلھیدۇ. 

بۇ ھېكایىنى مھن بىلھن تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. توم سۇسان بىلھن توي قىلغان. توم گۈللىرىنى تۇغۇلغان كۈنى ۋە ئاشىق-مھشۇقالر بایرىمىدا سېتىۋالىدۇ.

ئۇ ئۇنى ئایدا بىر قېتىم كھچلىك تاماققا ، ۋە ئاالھىدە سایاھھتلھرگھ ئېلىپ چىقىدۇ. توم سۇسانغا ھھر كۈنى دٻگۈدەك «مھن سىزنى یاخشى كۆرىمھن»

دەیدۇ. توم سۇسان بىلھن توي قىلغان ، ئھمما تومنىڭ یھنھ ئىككى قىز دوستى بار. توم یھنھ مھریھم ۋە جېننىفېر ئۈچۈن گۈل سېتىۋالىدۇ. ئۇ مھریھم بىلھن

جېننىفېرنى كھچلىك تاماققا ۋە ئاالھىدە سایاھھتكھ ئېلىپ بارىدۇ. 

سۇسان بۇنىڭغا قانداق قارایدۇ؟ توم «سېنى یاخشى كۆرىمھن» دٻسھ ، سۇسان تومغا ئىشىنھمدۇ؟ یاق ، ئۇ ئۇنىڭغا ئىشھنمھیدۇ. بھلكىم توم ھھر كۈنى:

«سۇسان ، مھن سېنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇم ، پۈتۈن جېنىم ، پۈتۈن زٻھنىم ۋە پۈتۈن كۈچۈم بىلھن یاخشى كۆرىمھن!» دٻسھ. ئۇنداقتا سىزچھ ئۇ ئۇنىڭغا

ئىشىنىدۇ؟ یاق ، ئۇ بولمایدۇ. نېمىشقا؟ چۈنكى تومنىڭ ھھرىكىتى ئۇنىڭ مۇھھببھت ھھققىدىكى سۆزىگھ ماس كھلمھیدۇ. ئۇ بىر نھرسھ دەیدۇ ، ئھمما ئۇ

باشقىچھ بىر ئىشنى قىلىدۇ. 

ھھزرىتى ئھیسا ئېیتقان بۇ ئىككى بۇیرۇققا قاراڭ. «مۇھھببھت» دٻگھن سۆزگھ قاراڭ. بۇ جۈملىلھردە مۇھھببھت قانداق سۆز؟ ئۇ تېما ، ئىسىم ، پېئىلمۇ

یاكى سۈپھتمۇ؟ بۇ بىر پېئىل ، شۇنداقمۇ؟ ئھیسا مۇھھببھتنى جۈملىنىڭ پېئىل یاكى ھھرىكھت سۆزى سۈپىتىدە قولالنغان. بۇ ناھایىتى مۇھىم. بىز ھھمىشھ

مۇھھببھتنى ھېسسىیات دەپ ئویالیمىز ، ئۇ شۇنداق. ئھمما ھېسسىیاتىمىز كېلىپ-كېتىپ تۇرىدۇ. ھېسسىیاتىمىز ئوخشاش بولمایدۇ. بھزىدە یۈرىكىمىز

بىزگھ یالغان سۆزلھیدۇ. 

یھرەمىیا پھیغھمبھر بۇنى یازغان: ”یۈرەك ھھممھ نھرسىدىن ئالدامچى ، قاتتىق كېسھل ؛ بۇنى كىم چۈشىنھلھیدۇ؟” (یھرەمىیا 17: 9) 



قھلبىمىز بىزنى ئالدایدۇ. یۈرىكىمىز بىزگھ خھتھرلىك ۋە ساغالم بولمىغان ئىشالرنى ئاقىۋەتسىز قىالالیدىغانلىقىمىزنى ئېیتىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە كىنو ۋە

دۇنیادىكى ئورتاق تېما «یۈرىكىڭىزگھ ئھگىشىش». بۇ ناچار مھسلىھھت. مۇقھددەس روھ بولمىسا یۈرىكىم یۈتۈپ كھتتى. یۈرىكىمنىڭ مېنى یاخشى

قارارالرغا یېتھكلىشىگھ ئىشھنمھیمھن. ھېسسىیاتىمىز ئىشھنچلىك ئھمھس ، چۈنكى ئۇالر ئاسان ئۆزگىرىدۇ.

بىز ھازىر 2022-یىلغا ئالتھ ھھپتھ قالدى. نۇرغۇن كىشىلھر 1-یانۋار ئۆزىگھ ۋەدە بېرىدۇ. ئۇالر ئورۇقالشنى یاكى چېنىقىشنى خاالیدۇ. بھلكىم سىز ھھر

كۈنى ئھتىگھندە خىزمھت یاكى مھكتھپتىن بۇرۇن یۈگۈرۈشنى قارار قىلغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. سىز ئالتھ ھھپتھ ئىلگىرى بۇ پىالنغا ناھایىتى سادىق ۋە

ئۈمىدۋار ھېس قىالتتىڭىز. ئھمما بۈگۈن ، سىرتتا سوغۇق بولۇپ ، كارىۋىتىڭىز بھك راھھت تۇیۇلغاندا ، قاراڭغۇلۇقتا یۈگۈرۈشكھ قانچىلىك تۈرتكىڭىز

بار؟ 

ھېسسىیاتىمىز بىزنى جاپالىق ئىشالرنى قىلىشقا ئۈندەیدۇ. بۇ نۇرغۇن نىكاھالرنىڭ ئاجرىشىش بىلھن ئاخىرلىشىشىنىڭ بىر سھۋەبى. كىشىلھر قارشى

تھرەپكھ بولغان مۇھھببھت تۇیغۇسى بولغانلىقى ئۈچۈن توي قىلىدۇ. ئھمما بىللھ یاشاشقا باشلىغاندا تۇرمۇش قىیىنلىشىدۇ. سىز پۇل مھسىلىسى ۋە

خىزمھتنىڭ بېسىمىنى ھېس قىلىسىز. ئھگھر خۇدا سىزگھ بالىالر بىلھن بھخت ئاتا قىلسا ، ئۇالر بىر خۇشاللىق ، شۇنداقال نۇرغۇن خىزمھت. ئھر-ئایال

تاالش-تارتىش قىالالیدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار. باشتا ھېس قىلغان مۇھھببھت ھېسسىیاتى كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى بېسىم ۋە خىزمھتكھ غھرق بولىدۇ. 

بىز بۇ توغرىدا نېمھ قىالالیمىز؟ مھن سىزدىن یھنھ بىر قېتىم سورایمھن: ئھیسا ئېیتقان ئىككى بۇیرۇقتىكى مۇھھببھت قانداق سۆز؟ مۇھھببھت بىر پېئىل.

مۇھھببھت بىر ھھرىكھت ، ئۇ بىر تالالش. شۇڭالشقا ئھیسا باشقا جایالردا «دۈشمىنىڭالرنى سۆي» دٻیھلھیدۇ. ئۇ بىزدىن دۈشمىنىمىزگھ ۋە بىزگھ

زىیانكھشلىك قىلغانالرغا بولغان سۆیگۈ ھېسسىیاتىمىزنى تھلھپ قىلمایدۇ. بۇ بھك تھسكھ توختایدۇ. ئھكسىچھ ، ئھیسا بىزگھ دۈشمىنىمىزنى ھھرىكھت

بىلھن سۆیۈشنى ئېیتتى. 

بىز بۇنداق سۆیۈشنى ئۆزىمىز یاخشى كۆرەلمھیمىز. ئۆز ئائىلىمىزنى سۆیۈش یېتھرلىك تھس. ئھمما دۈشمىنىمىزنى سۆیۈش بىزدە یوق ئاالھىدە كۈچ

تھلھپ قىلىدۇ. 1 یۇھاننا 4: 9-12 ، 20 دە مھن بىلھن بىللھ كۆرۈڭ. 

«9 خۇدا ئۆزىنىڭ بىردىنبىر ئوغلىنى دۇنیاغا ئھۋەتىش ئارقىلىق بىزنى قانچىلىك سۆیگھنلىكىنى كۆرسھتتى ، شۇندىال بىز ئۇنىڭ ئارقىلىق مھڭگۈلۈك

ھایاتقا ئېرىشھلھیمىز. 

10 بۇ ھھقىقىي مۇھھببھت - بىزنىڭ خۇدانى سۆیگھنلىكىمىز ئھمھس ، بھلكى ئۇ بىزنى سۆیگھنلىكى ۋە ئوغلىنى گۇناھلىرىمىزنى یوقىتىش ئۈچۈن

قۇربانلىق سۈپىتىدە ئھۋەتكھنلىكىدۇر. 

قھدىرلىك دوستالر ، خۇدا بىزنى بھك یاخشى كۆرگھچكھ ، بىز چوقۇم بىر-بىرىمىزنى یاخشى كۆرۈشىمىز كېرەك. 

12 ھېچكىم خۇدانى كۆرۈپ باقمىغان. ئھمما بىز بىر-بىرىمىزنى یاخشى كۆرسھك ، خۇدا بىزدە یاشایدۇ ، ئۇنىڭ مۇھھببىتى بىزدە تولۇق ئىپادىلىنىدۇ. 

20 ئھگھر بىرسى «مھن خۇدانى سۆیىمھن» دٻسھ ، ئھمما بىر قېرىنداشنى یامان كۆرسھ ، ئۇ كىشى یالغانچى. چۈنكى بىز كۆرەلھیدىغان كىشىلھرنى

سۆیمىسھك ، بىز كۆرەلمھیدىغان خۇدانى قانداقمۇ یاخشى كۆرەلھیمىز؟ ». 

20-ئایھت بۇ ئىككى بۇیرۇقنىڭ باغلىنىشىدىكى ئھڭ یاخشى چۈشھندۈرۈش. ئھگھر ئھتراپىمىزدا جىسمانى جھھھتتىن كۆرگھن كىشىلھرنىمۇ یاخشى

كۆرمىسھك ، بىز ھھقىقھتھن كۆرەلمھیدىغان خۇدانى سۆیۈشنى تھلھپ قىالالمدۇق؟ سھمىمىیلىك بىلھن ئېیتقاندا ، ئھیسانىڭ «قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى

سۆیگھندەك سۆیۈش» بۇیرۇقى مھن ئۈچۈن تولىمۇ مۈشكۈل. چۈنكى مھن ئۆزۈمنى بھك یاخشى كۆرىمھن! ھھممىمىز شۇنداق. 

كونگودىكى یومبې خھلقىدە «Dia lobula» دٻگھن ماقال بار ، یھنى «قوشنىڭىزغا ئاللىبۇرۇن نان بېرىش». ئارتۇقچىلىقىمدىن بىرسىگھ بېرىش تھس

ئھمھس. ئھمما ماڭا ئېھتىیاجلىق یېمھكلىك یاكى پۇل بېرىش مۇمكىن بولمایدىغاندەك قىلىدۇ. دوستالر ، سىزگھ دەپ بېرەي ، ئھیسا بىزگھ كىشىلھرنى



بۇنىڭدىنمۇ بھكرەك سۆیۈشكھ بۇیرۇدى. 

ئۇ ئۆلۈشتىن بىر كېچھ ، ھھزرىتى ئھیسا شاگىرتلىرىغا ، یۇھاننا 13: 35-34. 

«34 مھن سىلھرگھ بىر یېڭى ئھمر ئاتا قىلىمھنكى ، بىر-بىرىڭالرنى سۆیۈڭالر ، مھنمۇ سىزنى سۆیگھندەك ، سىلھرمۇ بىر-بىرىڭالرنى سۆیۈڭالر. 

35 ئھگھر بىر-بىرىڭالرنى سۆیسھڭالر ، بۇ ئارقىلىق ھھممھ ئادەم سېنىڭ مېنىڭ شاگىرت ئىكھنلىكىمنى بىلىدۇ ». 

بۇ یھردىكى ئۆلچھم باشقىالرنى ئۆزۈمنى سۆیگھندەك سۆیمھسلىك. ئھیسا 34-ئایھتتھ نېمھ دەیدۇ؟ «مھن سىزنى سۆیگھندەك بىر-بىرىڭىزنى سۆیۈڭ».

ئھیسانىڭ ئۈمىدى «ئالتۇن قائىدە» دىنمۇ چوڭقۇر ۋە مۇمكىن ئھمھس. «ئالتۇن قائىدە» دە مۇنداق دٻیىلگھن: «باشقىالرغا قانداق مۇئامىلھ قىلغىنىڭىزدەك

مۇئامىلھ قىلىڭ». ئھیسا ئۇنىڭ ئورنىغا بىزگھ: «مھن باشقىالرغا قانداق مۇئامىلھ قىلغانلىقىمنى ئۈمىد قىلىمھن. سىز چوقۇم باشقىالرنى ئۆزىڭىزدىنمۇ

یاخشى كۆرۈشىڭىز كېرەك. مھن چوقۇم سىزگھ ئاتا قىلغان قۇربانلىق ، باشقا مھركھزلىك ، تۆلھمگھ ئېرىشىشىڭىز كېرەك ». 

ئھخالقىي جھھھتتىن ئاجىز بولغاندا ، ئىسیانكار گۇناھلىرىڭىزدا ئۆلگھندە ، ئھیسا سىزنى یاخشى كۆرەتتى. سىلھر ئۇنىڭ دۈشمىنى بولغان چېغىڭالردا ،

ئھیسا سېنى یاخشى كۆرەتتى. ئۇ بىزگھ ئوخشاش قوزغىالڭچىالرنى یاخشى كۆرەتتى. مانا بۇ خۇش خھۋەر ، ئۇ بىزنىڭ باشقىالرنى سۆیۈشىمىزگھ

یاردەم بېرەلھیدىغان بىردىنبىر كۈچ. ئھیسا سىزنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن جېنىنى پىداكارلىق بىلھن بھردى ، چۈنكى ئۇ سىزنى یاخشى كۆرىدۇ. بىلىمھن ،

مھن ھھر ھھپتھ شۇنداق دەیمھن ، ئھمما بىز ئۇنى ھھر ھھپتھ ئاڭلىشىمىز كېرەك! مھن ھھر كۈنى ئھسكھرتىشىم كېرەك.

مھن بۇ ئىككى بۇیرۇقنىڭ باغلىنىشىنى بىر پارچھ تىرناق ماكارونى دەپ ئویالشنى یاخشى كۆرىمھن. بۇ بىر پارچھ كاۋاپداننى تونۇمسىز؟ ئۇ دائىم

ماكارون ۋە ئىرىمچىك یاساشتا ئىشلىتىلىدۇ. قایسىسى مھززىلىك. مېنىڭچھ بۇ چاپالق شھكلىنى ئېسىڭىزدە تۇتسىڭىز ، بۇ ئىككى بۇیرۇق ئوتتۇرىسىدىكى

باغلىنىشنى ئھستھ ساقالیسىز. ئۈستىدىكى كاۋاپداننىڭ قانداق ئېچىلغانلىقىغا قاراڭ؟ بىز چوقۇم قھلبىمىزنى ۋە زٻھنىمىزنى تھڭرىنىڭ سۆیگۈسى ۋە ھھقىقىتى

ئۈچۈن ئوچۇق قىلىشىمىز كېرەك. شۇنداق بولغاندا ، ئۇنىڭ مۇھھببىتى بىزدىن ۋە باشقا كىشىلھرگھ تارقىلىدۇ. ئھگھر باشقا ئىنسانالرغا تېگىدىن مۇھھببھت

كھلمىسھ ، ھېچ نھرسھ چوققىغا كىرمىگھنلىكىدىن بولىدۇ. 

مھسىھنىڭ سىزگھ ۋە ماڭا بھرگھن مۇھھببىتىنىڭ مىقدارىنى ئویالڭ. ئۇ قانچھ گۇناھ ئۈچۈن ئۆلدى؟ ئۇ قانچھ دۇئاغا جاۋاب بھردى؟ جھننھتتھ بىزنى

قانچىلىك بھخت كۈتمھكتھ؟ ئھگھر ئھیسا ماڭا شۇنداق مول مۇھھببھت ئاتا قىلغان بولسا ، نېمىشقا بھزىدە یۈرىكىمنى ۋە قولۇمنى قوشنىمغا تاقایمھن؟ 

دوستلىرىم ، ئھستھ ساقلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. بۈگۈنكى بۆلھكتىكى ئىككى بۇیرۇق ئۇالنغان. ئۇالر چوقۇم توغرا تھرتىپ بویىچھ كېلىشى كېرەك. بىز

ئالدى بىلھن خۇدا بىلھن كۈچلۈك ، سۆیۈملۈك ، تىك مۇناسىۋەتكھ تھكلىپ قىلىندۇق. ئھیسا بىزنى خۇدانىڭ بالىلىرى قىلىش ئۈچۈن ئۆلدى. ئۇنىڭدىن كېیىن

، بىز ئۇنىڭ بالىلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن بىز قوبۇل قىلغان مۇھھببھتنى باشقىالرغا تارقىتىمىز. ئھگھر ئھتراپىمىزدىكى كىشىلھرنى یاخشى كۆرمىسھ ،

بۇ بىزنىڭ خۇدا بىلھن بولغان تىك مۇناسىۋىتىمىزدە مھسىلھ بارلىقىنى ئىسپاتالیدۇ. 

بۇ خىتابنى تۈگىتىش ئۈچۈن ، مھن سىزگھ خىرىستىیان بولغان جۇڭگودىكى بىر دٻھقان ھھققىدە ھھقىقىي ھېكایھ سۆزلھپ بېرەي. ئۇنىڭ ئېتىزلىرى تاغنىڭ

چېتىدە بولۇپ ، تىك یارالر ئىدى. تامالر تۇپراق ۋە سۇنى ساقالپ قالىدۇ. بۇ خىرىستىیان دٻھقان تاغقا سۇ ئېلىپ ئېتىزلىرىنى سۇغاردى. ھھر كۈنى

نۇرغۇن قېتىم سھپھرگھ چىقىدۇ. بۇ دٻھقاننىڭ ھورۇن قوشنىسى بار بولۇپ ، ئېتىزلىرى ئۇنىڭ ئاستىدا ئىدى. كھچتھ ھورۇن قوشنىسى دائىم ئۆڭكۈردە

تۆشۈك ئاچتى. ئۇ تاغنى بویالپ سۇ توشۇش ئاۋارىچىلىكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ، سۇنى ئۆزىنىڭ ئېتىزىغا چۈشۈردى. 

بۇ توغرىدا نېمھ قىالتتىڭىز؟ قوشنىڭىزنىڭ ئىشىكىگھ ئۇرۇلۇپ كېتھمسىز؟ ئۇنىڭغا ۋارقىراپ-جارقىراپ ئۇنىڭغا سۇنى ئوغرىالشنى توختىتامسىز؟ سىزگھ

بۇ خىرىستىیان دٻھقاننىڭ نېمھ قىلغانلىقىنى ئېیتىپ بېرەي. ئۇ ئېتىزلىرى ئۈچۈنال ئھمھس ، قوشنىسىنىڭ ئېتىزلىرى ئۈچۈنمۇ سۇ توشۇشقا باشلىدى!



قوشنىالر بۇنى ئىككى ھھپتھ كۆرگھندىن كېیىن ، بۇ كھمتھرلىك مۇھھببھتتىن ھھیران قالدى ، ئۇمۇ خىرىستىیان بولدى. 

دوستلىرىم ، باشقىالرغا قۇربانلىق ، كھڭ قورساقلىق ۋە رادىكال مۇھھببھت ئاتا قىلغىنىمىزدا ، بىز ئھیسانى كۆرسىتىمىز. چۈنكى بۇ خىل مۇھھببھت

بىزدىن كھلمھیدۇ. قوشنىمىزنى یاخشى كۆرگىنىمىزدە ، پادىشاھلىقنىڭ خاراكتېرىنى كۆرسىتىمىز. بىز دۇنیانى ئىسپاتالیدىغان ئادەتتىن تاشقىرى

مۇھھببھتنىڭ بارلىقىنى دۇنیاغا ئىسپات بىلھن تھمىنلھۋاتىمىز. 

شۇنداق ، قوشنىلىرىمىزنى مھسىھ بىزنى سۆیگھندەك سۆیۈش تولىمۇ مۈشكۈل. نۇرغۇن مۇھھببھت باشقىالرغا ئۇپۇقتا ئېقىۋاتقاندا ، سىز ئھیسا تھرىپىدىن

تىك تولۇقلىنىشىڭىز كېرەك. بىز چارچاپ كھتكىنىمىزدە ، بىز چوقۇم تىرىك سۇغا ئھیساغا قایتىشىمىز كېرەك ، شۇنداق بولغاندا ئۇ بىزنى یېڭىالیدۇ. بۇ

جھریاندا ، ئھیسا بىزگھ باشقىالرنى سۆیگھندەك سۆیۈشنى ئۆگىتىدۇ. پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز ، پۈتۈن روھىمىز ، پۈتۈن زٻھنىمىز ۋە پۈتۈن كۈچىمىز بىلھن. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى: ئھیسا ، بىز خۇدادىن یىراق تۇرغاندا بىزنى یاخشى كۆردۈڭ. بىز سېنىڭ دۈشمىنىڭ. بىز گۇناھلىرىمىزدا یالغۇز قېلىشنى

ئویلىدۇق. ئھمما سىز بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن سۆیگۈڭىز ۋە قېنىڭىزنى تۆكتىڭىز. سىز بىزگھ ھھقىقىي مۇھھببھتنىڭ نېمىلىكىنى كۆرسھتتىڭىز. ئھمدى

بىزنى سۆیگۈڭىزنىڭ قورالى قىلىپ ئىشلىتىڭ. قوشنىلىرىڭىزنى ئىسمىڭىزدىن سۆیۈشكھ یاردەم قىلىڭ ، شۇندىال دۇنیا سىزنىڭ خۇدانىڭ قوزىسى

ئىكھنلىكىڭىزنى بىلىدۇ. ئاتا ، بىزنىڭ یاخشىلىقىمىز ۋە شان-شھرىپىڭ ئۈچۈن بۇنى قىلغىن. بىز ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. 

ئامىن
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