
تھڭرىنىڭ قانۇنى: مۇھھببھتمۇ یاكى
قانۇنچىلىقمۇ؟

چىقىش 19: 9-1; 20: 3-1; 21-18

2022-یىلى 2-ئاینىڭ 20-كۈنىدىكى خۇتبھ

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 8-سوئالغا قاراۋاتىمىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

8-سوئال: ئون بۇيرۇقتا خۇدانىڭ قانۇنى نېم�؟

مېنىڭ ئالدىمدا باشقا ئىالھلىرىڭىز بولمایدۇ. 

ئاسماندىكى ، ئاسماندىكى ، یھر ئاستىدىكى یاكى سۇ ئاستىدىكى ھھر قانداق بىر نھرسىگھ ئوخشاش بۇتنى یاسىماڭالر. 

تھڭرىڭ خۇدانىڭ نامىنى خاتا ئىشلھتمھڭ. 

دەم ئېلىش كۈنىنى مۇقھددەس تۇتۇش ئارقىلىق ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. 

دادىڭىزنى ۋە ئاپىڭىزنى ھۆرمھتلھڭ. 

ئادەم ئۆلتۈرمھڭ. 

زىنا قىلماڭ. 

ئوغرىلىق قىلماڭ. 

یالغان گۇۋاھلىق بھرمھڭ. 

ئاچكۆزلۈك قىلماڭ. 

بىز 10 بۇیرۇقنى بىر نھچچھ ھھپتھئىچىدە كۆرۈمىز. كېلھر یھكشھنبھ كلېمېنت ئالدىنقى ئۈچ بۇیرۇق ھھققىدە تھشۋىق قىلىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە ، مھن بىر

ئاز ۋاقىت سھرپ قىلىپ ، 10 بۇیرۇقنىڭ تارىخى مھزمۇنىنى كۆرمھكچى. بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. 

چىقىش 19: 9-1 



1 ئىسرائىلالر مىسىردىن چىقىپ ئىككى ئایدىن كېیىن ، ئۇالر سىناینىڭ چۆللۈكىگھ كھلدى. 

2 رٻفىدىمدىكى الگېرنى بۇزغاندىن كېیىن ، ئۇالر سىناینىڭ چۆللۈكىگھ كېلىپ ، سىناي تېغىنىڭ تۈۋىدە الگېر قۇردى. 

3 ئاندىن كېیىن مۇسا تاغقا چىقىپ خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا كھلدى. پھرۋەردىگار ئۇنى تاغدىن چاقىرىپ مۇنداق دٻدى: «بۇ كۆرسھتمىلھرنى یاقۇپنىڭ

ئائىلىسىدىكىلھرگھ بېرىڭالر ، ئۇنى ئىسرائىل ئھۋالدلىرىغا جاكارالڭالر.

4 مىسىرلىقالرغا قىلغانلىرىمنى كۆردۈڭ. سېنى قانداق قىلىپ بۈركۈتنىڭ قانىتىغا ئېلىپ چىقىپ ، ئۆزۈمگھ ئېلىپ كھلگھنلىكىمنى بىلىسھن. 

5 ئھگھر سىلھر ماڭا ئىتائھت قىلىپ ، ئھھدىگھ ئھمھل قىلساڭالر ، یھر یۈزىدىكى بارلىق خھلقلھردىن مېنىڭ ئاالھىدە خھزىنىم بولىسىلھر. چۈنكى یھر

یۈزى ماڭا مھنسۇپ.

6 سھن مېنىڭ مۇقھددەس قھۋمىم بولغان روھانىیالر پادىشاھلىقىم بولىسھن ». بۇ سىلھر چوقۇم ئىسرائىل خھلقىگھ بېرىشىڭالر كېرەك ». 

7 شۇنىڭ بىلھن مۇسا تاغدىن قایتىپ كېلىپ ، خھلق ئاقساقاللىرىنى یىغىپ ، ئۇالرغا پھرۋەردىگارنىڭ بۇیرۇغانلىرىنى سۆزلھپ بھردى. 

8 ھھممھیلھن: «بىز پھرۋەردىگارنىڭ بۇیرۇغانلىرىنى قىلىمىز» دەپ جاۋاب بھردى. شۇنىڭ بىلھن مۇسا كىشىلھرنىڭ جاۋابىنى پھرۋەردىگارغا

قایتۇرۇپ بھردى.

9 ئاندىن ، پھرۋەردىگار مۇساغا: «مۇسا ، قېلىن بۇلۇتتا سېنىڭ یېنىڭغا كېلىمھن ، شۇڭا مھن سىلھر بىلھن سۆزلھشكھندە ، كىشىلھر ئۆزلىرىنى ئاڭالیدۇ ،

ئاندىن ئۇالر ساڭا مھڭگۈ ئىشىنىدۇ» دٻدى. مۇسا پھرۋەردىگارغا خھلقنىڭ ئېیتقانلىرىنى ئېیتتى.

چىقىش 20: 3-1 

1 ئاندىن كېیىن خۇدا كىشىلھرگھ بۇ كۆرسھتمىلھرنى بھردى: 

2 «مھن سېنىڭ خۇدایىڭ پھرۋەردىگار ، سېنى مىسىر زٻمىنىدىن ، قۇللۇقىڭدىن قۇتۇلدۇردۇم. 

3 «مھندىن باشقا ئىالھلىرىڭىز بولماسلىقى كېرەك. 

(3-ئایھت بىرىنچى نومۇرلۇق بۇیرۇق. مھن ھازىر باشقا توققۇز بۇیرۇقنى ئوقۇمایمھن. بىز ئۇالرنى 8-سوئالدىكى كاتېزىم دىنىدا ئوقۇدۇق. خۇدا

كىشىلھرگھ 10 بۇیرۇقنى بھرگھندىن كېیىن نېمھ ئىش یۈز بھرگھنلىكىنى ئاڭالڭ ، 18-21-ئایھتلھردە.) 

چىقىش 20: 21-18 

18 كىشىلھر قوچقارنىڭ مۈڭگۈزىنىڭ گۈلدۈرمامىلىق ئاۋازى ۋە قاتتىق پارتىلىغان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن ، چاقماق چاققانلىقى ۋە تاغدىن چىقىۋاتقان

ئىس-تۈتھكنى كۆرۈپ ، یىراقتىن تۇرۇپ ، قورقۇپ تىترەپ كھتتى.

19 ئۇالر مۇساغا: «سھن بىزگھ سۆزلھ ، بىز ئاڭالیمىز ، لېكىن خۇدا بىزگھ بىۋاسىتھ سۆز قىلمىسۇن ، بولمىسا بىز ئۆلىمىز» دٻدى. 

20 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بھردى: - قورقماڭالر ، چۈنكى خۇدا سىلھرنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن كھلدى. 

21 كىشىلھر یىراقتا تۇرغاندا ، مۇسا خۇدا قاراڭغۇ بۇلۇتقا یېقىنالشتى. 

بىز بىرلىكت� ي�شايا 40:8 نى ئوقۇدۇق:

«ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ، گۈلل�ر سۇساليدۇ ، ئ�مما ت�ڭرىمىزنىڭ سۆزى م�ڭگۈ قالىدۇ».



بىللھ دۇئا قىالیلى. 

ئاتا ، 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 

دۇنیانىڭ ھھرقایسى جایلىرىدىكى كىشىلھر 10 بۇیرۇقنىڭ كۈچى ۋە ھھقىقىتىنى تونۇپ یھتتى. خۇداغا ئىشھنمھیدىغان كىشىلھرمۇ سىزگھ قاتىللىق ،

ئوغرىلىق ، یالغانچىلىق یاكى زىنا قىلىشنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى ئېیتىدۇ. یھھۇدىیالر ، مۇسۇلمانالر ۋە خىرىستىیانالرنىڭ ھھممىسى بۇ 10 بۇیرۇقنى بارلىق

ئىنسانالر ئۈچۈن خۇدا بھرگھن دەپ قارایدۇ. قانداقال بولمىسۇن ، ئۇالرنىڭ مھقسىتى ۋە قوللىنىلىشىنى قانداق چۈشىنىشىمىزدە نۇرغۇن پھرقلھر بار.

خىرىستىئان دىنىدىمۇ ، 10 بۇیرۇقنى خاتا چۈشىنىشكھ ۋە قاالیمىقان ئىشلىتىشكھ بولىدۇ. 

خۇدا بىزگھ نېمھ ئۈچۈن قانۇن بېرىدۇ؟ ئۇ نېمىشقا ئۆزىمىز خالىغان ئىشنى قىلىشقا یول قویمایدۇ؟ چۈنكى ئۇ بىزنى یاخشى كۆرىدۇ. دوستلىرىم 10

ئھركىنلىك بىزگھ بېرىلگھن. 

مھن بىلھن بىللھ یاقۇپ 1: 25 گھ قاراڭ. 

25 «ئھگھر سىلھر ئۆزۈڭالرنى ئازاد قىلىدىغان مۇكھممھل قانۇننى ئھستایىدىللىق بىلھن كۆزىتىپ ، ئۇنىڭ دٻگىنىنى قىلساڭالر ۋە ئاڭلىغانلىرىڭالرنى

ئۇنتۇپ قالمىساڭالر ، خۇدا سىلھرگھ بھخت ئاتا قىلىدۇ».

ئىتائھت بھختكھ ئېلىپ بارىدۇ. یاقۇپنىڭ بۇ یھردە دٻمھكچى بولغىنى. مھن نائومىدىن كېلىپ بۇ توغرىلىق قىسقىچھ ھېكایھ سۆزلھپ بېرىشنى سورایمھن. 

نائومى: مھن تىنچ ئوكیاندىكى بىر كىچىك ئارالدا یاشایدىغان قىز ۋاقتىمدا ، سىنىپىمدا Joanne ئىسىملىك بىر مودا قىز بار ئىدى. Joanne ئىمكانقھدەر

مېنى مھسخىرە قىلدى. بۇ بىز 10 یاش ۋاقتىمىزدا باشالنغان. ئۇ بىر قېتىم ۋٻلىسىپىتىمنى یوشۇرۇپ قویدى ، شۇڭا ئۇنى تاپالمىدىم ، مھن مھكتھپتىن

ئۆیگھپىیادە قایتىشقا مھجبۇر بولدۇم. Joanne دوستلىرىمنى مھندىن یىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن مھن توغرۇلۇق یالغان كھشىپ قىلدى. نۇرغۇن كۈن

مھكتھپتىن كېیىن یىغلىغانلىقىم ئېسىمدە. بىز 16 یاش ۋاقتىمىزدا ، جوئان ماڭا ئازراق بھرداشلىق بېرىشكھ باشلىدى. 18 یاش ۋاقتىمىزدا بىر كۈنى كھچتھ

بىز بىر یىغىلىشتا بولدۇق. جوئان ئىنتایىن مھست بولۇپ كېسھل ئىدى. نۇرغۇن ساۋاقداشلىرى ئۇنىڭغا یاردەم قىلماقچى بولدى ، ئھمما ئۇ ھھممھیلھننى

یالغۇز تاشالپ قویۇشقا چاقىردى. ئاندىن ئۇ ئۇالردىن مېنى ئىزدەپ بېرىشنى تھلھپ قىلدى. مھن ئۇنىڭغا یاردەم قىلىدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىدىم. جوئان

مھندىن: «نېمىشقا سېنى بھك ئۆچ كۆرىدىغانلىقىمنى بىلھمسھن؟ چۈنكى سىز ھھممھ ئىشنى توغرا قىلدىڭىز. ئائىلىڭىزدىكىلھر سىزنى یاخشى كۆرەتتى ،

خۇدا سىزنى یاخشى كۆرەتتى. ئاتا-ئانام دوستلىرى بىلھن مھست بولۇپ قالغاندا ، ئۆیدىن ھاراق ئىچىشكھ رۇخسھت قىلدى. ئۇالر پھقھت ماڭا خۇشال-

خۇرام ئۆتۈشنى ئېیتتى. ئۇالر ماڭا نېمھ بولغانلىقىنى پھرۋا قىلمىدى. ئھمما ئاتا-ئانىڭىز سىزنى خالىغانچھ قىلىشقا یول قویمىدى ، چۈنكى ئۇالر سىزگھ

كۆڭۈل بۆلدى ». شۇ دەقىقىدە مېنىڭ یۈرىكىم یوئانغا بھكال قایغۇردى. مھكتھپتىن كېیىن یىغلىسام ئاپامنىڭ ماڭا دٻگھن سۆزلىرى ئېسىمگھ كھلدى. ئاپام بىر

قېتىم: «ئۇ قىزالر سىزگھ ھھسھت قىلىدۇ ، چۈنكى ئۇالر سىزگھ ھھسھت قىلىدۇ» دٻدى. ئاپامنىڭ نېمھ دەۋاتقانلىقىنى بىلمھیدۇ دەپ ئویلىماپتىمھن! چۈنكى

مھن جوئاننىڭ ھایاتىمنى ئۇنىڭكىدىن یاخشى دەپ ئویالیدىغانلىقىنى ئویالپ یېتھلمىدىم. ئھمما ئاپام توغرا ئېیتتى. 

نائومىنىڭ دوستىنىڭ دٻگھنلىرىنى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ «ئاتا-ئانىڭىز سىزنى خالىغانچھ قىلىشقا یول قویمىدى ، چۈنكى ئۇالر سىزگھ كۆڭۈل بۆلدى». خۇدانىڭ

بالىلىرى ، ئاتاڭنىڭ سىزگھ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. ئۇنىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتى 10 بۇیرۇقنىڭ ئارقىسىدىكى

سھۋەب.



بىز 10 بۇیرۇق بىلھن ئىككى خاتالىق سادىر قىالالیمىز. بىزدە قورقۇنچ یوق یاكى ئورۇنسىز قورقۇنچ بولىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كىشىلھر خۇداغا

ۋە ئۇنىڭ سۆزىگھ ئىشىنىشنى رەت قىلدى. ئۇالر جوئاننىڭ ئائىلىسىدىكىلھرگھ ئوخشاش قائىدىسىز یاشاشنى خاالیدۇ. ئۇالر خۇداغا ئاسىیلىق قىلىشتىن

قورقىدۇ ، چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭ بارلىقىغا یاكى ھایاتىدا ھوقۇقى بارلىقىغا ئىشھنمھیدۇ. بۇ بىر خھتھر. 

قانۇنچىلىق باشقا خھتھر. دىندارالر ئاسانال قانۇنچىلىقنىڭ خاتالىقىغا چۈشۈپ قالىدۇ. قانۇنچىلىقنىڭ ئېنىقلىمىسى بىزنىڭ ئىتائھت قىلىشىمىز ئارقىلىق ئالالھنىڭ

رازىلىقىنى یاكى بھرىكىتىنى قولغا كھلتۈرۈشكھ تىرىشىدۇ. قانۇنچىلىق ئىتائھتكھ ئوخشایدۇ ، ئھمما ئۇ قورقۇنچنىڭ تۈرتكىسىدە. ئھلۋەتتھ ، خۇدا بىلھن

بولغان مۇناسىۋىتىمىزدە قورقۇشنىڭ مۇۋاپىق یېرى بار. چىقىش 20: 18-20 گھ قایتا قاراڭ. 

19 ئۇالر مۇساغا: «سھن بىزگھ سۆزلھ ، بىز ئاڭالیمىز ، لېكىن خۇدا بىزگھ بىۋاسىتھ سۆز قىلمىسۇن ، بولمىسا بىز ئۆلىمىز» دٻدى. 

20 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بھردى: - قورقماڭالر ، چۈنكى خۇدا سىلھرنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن كھلدى. 

تھڭرىنىڭ كىشىلھرگھ بىۋاسىتھ سۆزلىگھنلىكىنى ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ بۇ ھھیران قاالرلىق. 10 بۇیرۇق بھك مۇھىم بولۇپ ، خۇدا بۇ قېتىم مۇسا ئارقىلىق

سۆزلىمىگھن. ئھكسىچھ ، كىشىلھر ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا ، ئىبراھىم ۋە مۇساغا ئوخشاش خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ئھمما تھڭرىنىڭ ئاۋازى

كىشىلھرنى ۋەھىمىگھ سالدى. گۇناھكار كىشىلھر بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن ، بىز خۇدانىڭ قۇدرىتى ۋە مۇقھددەسلىكىدىن ساغالم قورقۇشىمىز كېرەك.

تھڭرىنىڭ قانۇنى تھڭرىنىڭ خاراكتېرىنىڭ ئىپادىسى. بىزنىڭ خۇدادىن قورقىشىمىز ۋە قانۇنغا بویسۇنۇشىمىز باغالنغان. مۇسانىڭ 20-ئایھتتىكى مھنىسى.

خۇدا ئۇالرنى قوغدایدىغان تۇنجى قانۇننى ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا بھردى ، شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئھركىنلىكتىكى یارىتىلىشنىڭ باشقا نېمھتلىرىدىن

بھھرىمھن بوالالیدۇ. ئھمما ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا خۇداغا یېتھرلىك ئىشھنمىدى ۋە قورقمىدى ، شۇڭا ئۇالر بۇ بىر قانۇننى بۇزدى. تھڭرى ئوخشاش

سھۋەب بىلھن 10 بۇیرۇقنى بھردى ، بىزنى قوغداش ئۈچۈن ئھركىنلىكتىكى باشقا بارلىق نېمھتلھردىن بھھرىمھن بوالالیمىز. 

ئھمما قانۇنچىلىق بۇ ئھركىنلىكنى قۇللۇققا ئایالندۇرىدۇ. چىقىش 20: 2 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «مھن سېنىڭ خۇدایىڭ بولغان پھرۋەردىگار ، مھن سېنى

قۇللۇق ئورنى بولغان مىسىر زٻمىنىدىن قۇتۇلدۇردۇم». 

خۇدا بىزنى ئھركىنلىك ئۈچۈن قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇردى. ئھمما قانۇنچىلىق قانۇندىن پایدىلىنىپ بىزگھ قۇللۇق زەنجىرىنى یھنھ بىر قېتىم قویدى. قانۇنچىلىق

ساغالم ئھمھس ، چۈنكى ئۇ قانۇندىن باشلىنىدۇ ، مۇھھببھتتىن باشالنمایدۇ. 

بھلكىم بۇ قانۇنچىلىقنىڭ بىزنى قانداق ئازدۇرغانلىقىنى چۈشھندۈرۈپ بېرىدىغان یاخشى ئۇسۇل بولۇشى مۇمكىن. قانۇنچىلىق بىزدىن باشلىنىدۇ ۋە

تھڭرىنىڭ بىزگھ جاۋاب قایتۇرۇشىنى تھلھپ قىلىدۇ. قانۇنچىلىق مېنىڭ ھھرىكىتىمگھ جاۋاب بھرگھنلىكى ئۈچۈن ، مھن ئالالھنىڭ نېمىتىگھ ئېرىشھلھیمھن

یاكى یوقىتاالیمھن دەپ قارایدۇ. بۇ خۇش خھۋەر ئھمھس. ئىنجىل بىزگھ تېخىمۇ گۈزەل ۋە ئۈمىدۋار نھرسىلھرنى ئۆگىتىدۇ. ئىنجىل خۇدانى بىرىنچى

ئورۇنغا قویىدۇ ۋە بىزنى جاۋاب قایتۇرىدىغان ئورۇنغا قویىدۇ. خۇدا ئۆزىنى یاخشى سھۋەب بىلھن ئاتىمىز دەپ ئاتایدۇ. یاخشى ئاتا-ئانا بالىغا: «مھن

سىزنىڭ قاچا-قۇچىالرنى قىلىپ یھرنى سۈپۈرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ، ئاندىن مھن سىزنى یاخشى كۆرىمھن» دٻمھیدۇ. ئھكسىچھ ، یاخشى ئاتا-ئانا

بالىغا: «مھن سىزنى یاخشى كۆرىمھن ، سىزگھ مھسئۇلىیھتچان چوڭ بولۇشنى ئۆگىتىشنى خاالیمھن. شۇڭالشقا ، قاچا-قۇچىالرنى قىلىپ یھرنى

سۈپۈرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ». باال بالىلىق ساالھىیىتىگھ ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆي ئىشلىرىنى قىلمایدۇ. ئھكسىچھ ، باال ئىتائھت قىلىشى كېرەك ، چۈنكى

ئۇ ئائىلىنىڭ بىر ئھزاسى ، ھھمدە ئاتا-ئانىسىنىڭ مۇھھببىتىگھ جاۋاب قایتۇرىدۇ. 

ئىككى قېتىم بۆلىكىمىزدە خۇدا ئۆزىنىڭ بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى ئھسكھرتىدۇ ، بىز ئالالھنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرىغا جاۋاب قایتۇرىمىز.

خۇدا ئۆز خھلقىگھ نېمىلھرنى قىلىشنى خاالیدىغانلىقىنى سۆزلھشتىن بۇرۇن ، ئالدى بىلھن ئۇالرغا ئۆزىنىڭ نېمھ قىلغانلىقىنى ئھسلىتىدۇ. 



مھن بىلھن بىللھ چىقىش 19: 4-5 كھ قایتا قاراڭ. 

4 «مېنىڭ مىسىرلىقالرغا قىلغانلىرىمنى كۆردۈڭ. مېنىڭ سېنى قانداق قىلىپ بۈركۈتنىڭ قانىتىغا ئېلىپ كېلىپ ، ئۆزۈمگھ ئېلىپ كھلگھنلىكىمنى بىلىسھن. 

5 ئھگھر سىلھر ماڭا ئىتائھت قىلىپ ، ئھھدىگھ ئھمھل قىلساڭالر ، یھر یۈزىدىكى بارلىق خھلقلھردىن مېنىڭ ئاالھىدە خھزىنىم بولىسىلھر. چۈنكى یھر

یۈزى ماڭا مھنسۇپ ».

4-ئایھتتھ خۇدا ئۆز خھلقىگھ ئۆزىنىڭ قۇتقۇزغۇچى ۋە قوغدىغۇچى ئىكھنلىكىنى ئھسكھرتىدۇ. ئۇالر قۇللۇقتىن قۇتۇاللمىدى ، شۇڭا خۇدا ئۇالر ئۈچۈن

شۇنداق قىلدى. بھلكىم سىز 5-ئایھتتھ خۇدانىڭ «ئھگھر ماڭا ئىتائھت قىلىپ ، ئھھدىگھ ئھمھل قىلساڭ ، مېنىڭ ئاالھىدە خھزىنىم بولىسھن» دٻگھنلىكىنى

بایقىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. بھلكىم بۇ قانۇنچىلىققا ئوخشایدىغاندۇ؟ خۇدا ئۆز خھلقىنى بویسۇنمىسا ، ئۇنى سۆیۈشنى توختىتىدىغانلىقىنى ئېیتامدۇ؟ یاق 

پۈتكۈل ئىنجىل قانۇنچىلىقنىڭ خۇدانىڭ قانۇنىنىڭ مھقسىتى ئھمھسلىكىنى ئىسپاتالیدىغان پاكىتالر بىلھن تولغان. خۇدا ئۆز خھلقىدىن ئۈمىد كۈتمھكتھ. ئۇ

مۇسا ئارقىلىق ئۇالرنى ئاسىیلىق قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى ۋە لھنھتلىرىنىڭ بولىدىغانلىقىنى ئاگاھالندۇردى. ئھمما كىشىلھر ئاسىیلىق قىلغاندا ، (ۋە ئۇالر بىزدەك

دائىم ئاسىیلىق قىلدى) ، یھر یۈزىدىن ئېقىۋاتقان ھھمىشھ مېھىر-شھپقھت ئھھدىنامىسى بار ئىدى. سىز بۇ توغرىدا «یارىتىلىش 15» دىن ئوقۇسىڭىز بولىدۇ

، ئھمما ھازىر ئۇنى كۆرۈشكھ ۋاقتىمىز یوق. 

تھڭرىنىڭ 750BC ئھتراپىدا خوشایا پھیغھمبھر ئارقىلىق مېھىر-شھپقھت ھھققىدە دٻگھنلىرىنى ئاڭلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمھن. ئۇ ۋاقىتتا ئىسرائىل خھلقى

خۇدادىن ۋاز كېچىپ ، بائالغا ئوخشاش یالغان ئىالھالرغا چوقۇناتتى. ئۇالر مھنىۋى زىنا قىلغان. خۇدا كىشىلھرگھ ۋاپاسىز ئایالىغا ئېرىدەك سۆزلىدى. 

خۇدانىڭ ھوشىیا 2: 13 دە ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ. 

13 رەببىم مۇنداق دٻدى: «مھن ئۇنىڭ بائالنىڭ سۈرىتىگھ خۇشبۇي دورا كۆیدۈرگھندە ، ھالقا ۋە ئۈنچھ-مھرۋایىتالرنى كىیىپ ، ئاشىق-مھشۇقلىرىنى

ئىزدەپ سىرتقا چىققاندا ، ئھمما مھن توغرۇلۇق ھھممھ نھرسىنى ئۇنتۇپ قالغاندا ، مھن ئۇنى جازاالیمھن».

بۇ خىزمھتتىكى قانۇن. خۇدا ئۆز خھلقىنى بىرىنچى ۋە ئىككىنچى بۇیرۇقنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن چوقۇم جازالىشى كېرەكلىكىنى ئېیتتى. خۇدا ئۇالرنى

جازالىدى. ئىسرائىلىیھ ئاسسۇرىیھ تھرىپىدىن بویسۇندۇرۇلدى ۋە خھلق یىراقالرغا تارقالدى. ئھمما تھڭرىنىڭ رەھىم-شھپقىتى قھلبى ھھمىشھ ئۇنىڭ بىلھن

بولغان مۇناسىۋەتكھ قایتىش یولىنى تھمىنلھیدۇ. 

خۇدانىڭ خوشیا 2: 14-16 دە كېیىنكى سۆزلىرىنى ئاڭالڭ. 

14 بىراق ، مھن ئۇنى یھنھ بىر قېتىم ئۇتۇپ چىقىمھن.

15 مھن ئۇنىڭ ئۈزۈمزارلىقلىرىنى ئۇنىڭغا قایتۇرىمھن ۋە ئاۋارىچىلىق ۋادىسىنى ئۈمىد دەرۋازىسىغا ئایالندۇرىمھن. 

ئۇ یاش ۋاقتىدا ، مھن ئۇنى مىسىردىكى ئھسىردىن ئازاد قىلغىنىمدا ، ئۇ ماڭا ئۆزىنى بېرىدۇ. 

16 ئۇ كۈنى كھلگھندە ، - دٻدى رەببىم ، - سھن مېنى «خوجایىنىم» نىڭ ئورنىغا «ئېرىم» دەپ ئاتایسھن ». 

بۇ ئایھتلھردە تھڭرىنىڭ قھلبىنى ئاڭالمسىز؟ ئۇنىڭ بىزدەك گۇناھكار كىشىلھرنى ئۆزىگھ قایتۇرۇپ كېلىشتىكى چوڭقۇر ئارزۇسىنى ئاڭالڭ. مھن خۇدانىڭ

قانۇنىنىڭ قانۇنلۇق ئھمھس ، مۇھھببھت ھھققىدە ئىكھنلىكىنى ئېیتقىنىمدا نېمھ دٻمھكچى بولغانلىقىمنى چۈشىنىۋٻلىڭ. تھڭرىنىڭ رەھىم-شھپقىتى ئۇنىڭ

قانۇننى ئىجرا قىلىشنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىنىڭ نھتىجىسى ئھمھس. خۇدا بىزنىڭ ئاسىیلىق قىلىشىمىزغا سھل قارىمایدۇ. 

خۇدا قانۇنغا بویسۇنۇشقا ئىنتایىن ئھستایىدىل مۇئامىلھ قىلىدۇ. ئھگھر بىز ئھزەلدىن خۇدا ئىتائھت قىلىشقا كۆڭۈل بۆلمھیدۇ دەپ ئویالشقا قىزىقساق ، چوقۇم

كرٻستكھ قارىشىمىز كېرەك. ئالالھ ئادىللىق سھۋەبىدىن ئاسىیلىق قىلىشنى جازالىشى كېرەك. ئھمما رەھىم-شھپقىتى سھۋەبىدىن ، خۇدا ئوغلىنى بىزدىن



جازالىدى. مۇكھممھل ، مۇقھددەس خۇدانىڭ ئوغلى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن قۇربان بولدى. شۇڭالشقا ئھیسا مھسىھنىڭ ئىتائھت قىلىشى سھۋەبىدىن

خۇدانىڭ رەھمىتى ۋە مھغپىرىتى بىزگھ ئېرىشھلھیدۇ. خۇدا قانۇنغا سھل قارىمایدۇ ، شۇڭالشقا ئۇ ئھیسانى بىز ئۈچۈن قانۇننى ئادا قىلىشقا ئھۋەتتى. 

گاالتىیالىقالر 4: 4-7 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

4 ”لېكىن ، ۋاقىت توشقاندىن كېیىن ، خۇدا قانۇن بویىچھ تۇغۇلغان ئوغلىنى ئایالدىن ئھۋەتتى. 

5 قانۇنغا بویسۇنغانالرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ، بىز ئوغۇل بولۇپ بېقىۋٻلىشىمىز كېرەك. 

6 سھن ئوغۇل بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ، خۇدا ئۆز ئوغلىنىڭ روھىنى قھلبىمىزگھ ئھۋەتىپ: «ئاببا! ئاتا!» دەپ توۋلىدى. 

7 شۇڭا ، سھن ئھمدى قۇل ئھمھس ، بھلكى ئوغۇل ، ئھگھر ئوغۇل بولساڭ ، خۇدا ئارقىلىق ۋارىس بولىسھن ». 

نىجات تېپىشتا ، خۇدا ھھمىشھ بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. خۇدا ئۆز ئوغلىنى قانۇن بویىچھ ئھۋەتتى. دٻمھك ، ئھیسانىڭ باشقىالرغا ئوخشاش 10 بۇیرۇققا

بویسۇنۇش مھجبۇرىیىتى بار. ئھمما ئھیسا تھۋرات قانۇنىنى ئادا قىلىپ ، بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆلدى. خۇدا بىز ئۈچۈن شۇنداق قىلدى. ئۇنىڭدىن

كېیىن ، خۇدانىڭ بالىلىرى ئۇالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا جاۋاب قایتۇرىدۇ. قۇلدەك ئھمھس ، بھلكى ئوغۇلالر ۋە قىزالردەك ، گاالتىیالىقالر 4: 7 دە

كۆرگىنىمىزدەك. 

بھلكىم بۇ تام تھسۋىر سىزنىڭ ھایاتىڭىزدىكى تھڭرىنىڭ مھرھھمھتلىك خىزمىتىنىڭ ئھندىزىسىنى كۆرۈشىڭىزگھ یاردەم بېرىشى مۇمكىن. 

1. خۇدا ئالدى بىلھن ھھرىكھت قىلدى. ئۇ ئىنسانالرنى مۇھھببھتتھ یاراتتى ۋە خۇدانىڭ الیىھىسى بویىچھ یاشىغان ۋاقتىمىزدا بىزگھ ئھركىنلىك ئاتا

قىلىدىغان یاخشى قانۇنالرنى بھردى. 

2. ئھمما بارلىق ئىنسانالر بۇ قانۇنالرغا بویسۇنمایدۇ. پادىشاھ داۋۇتقا ئوخشاش ئىنسانىیھتنىڭ ئھڭ یاخشى مىسالىمۇ قورقۇنچلۇق گۇناھالرنى سادىر

قىلدى. ھېچكىم خۇدانىڭ قانۇنىنى مۇكھممھل ساقلىمىدى. پھقھت بىر ئادەمدىن باشقا ، ئھیسا. 

3. خۇدا بىزنىڭ مھغلۇبىیىتىمىزگھ ئوغلىنى ئۆزىنىڭ قۇربانلىق ئۆلۈمى ئارقىلىق بىزنى قۇتقۇزۇشقا ئھۋەتىش ئارقىلىق جاۋاب قایتۇردى. 

4. بىز ئھیسا مھسىھكھ ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، ئھیسا مھسىھنىڭ مۇكھممھل خاتىرىلىرى بىلھن بىزنى بھخت-سائادەتكھ ئېرىشتۈرىدۇ. بىز ھھمىشھ

مۇكھممھل ۋە ماس كھلمھي جاۋاب قایتۇرساقمۇ ، ئىتائھت بىلھن جاۋاب قایتۇرىمىز. 

5. قانداقال بولمىسۇن ، خۇدا ھایاتىمىزدا داۋاملىق ھھرىكھت قىلىدۇ. ئۇ بىزنى ئھیساغا ئوخشایدىغان یولغا توغرىالیدۇ ، یېتھكلھیدۇ ، جازاالیدۇ ،

رىغبھتلھندۈرىدۇ ۋە یېتھكلھیدۇ. 

6. جھننھتتھ ھامان بىر كۈنى ئازاب بولمایدۇ ، یاشمۇ بولمایدۇ ، چۈنكى گۇناھ بولمایدۇ. 

بۇ ئالتھ نۇقتا یھنھ: 

1. خۇدا كىشىل�رنى ياخشى كۆرۈپ ، بىزگ� ياخشىلىق ئۈچۈن قانۇن ب�ردى. 

2. بارلىق كىشىل�ر خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىدۇ. 

3. ئ�يسا قانۇنغا بويسۇندى ۋە گۇناھنىڭ جازاسىنى تۆل�ش ئۈچۈن بىزنىڭ ئورنىدا ئۆلدى. 

4. بىز م�سىھك� ئىشىنىمىز ، ئۇنىڭ مۇك�مم�ل خاتىرىسىنى قوبۇل قىلىمىز ۋە مۇك�مم�ل ئىتائ�تم�نلىك بىل�ن جاۋاب

قايتۇرىمىز. 

5. خۇدا داۋاملىق ك�چۈرۈم قىلىدۇ ، تۈزىتىدۇ ۋە يٻت�كل�يدۇ. 

6. ج�نن�تت� بىز ھ�رگىز گۇناھ قىلمايمىز. 

بۇ خىرىستىیان سایاھىتى ، دوستلىرىم. ئۇ سھپھردە نھدە؟ سىزنىڭ ئۇنى 4-قھدەمگھ قھدەم قویۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن ، بۇ یھردە سىز مھسىھكھ ئىشىنىسىز



ۋە ئۇنىڭغا ئھگىشىشكھ باشالیسىز. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، 10 بۇیرۇققا بویسۇنۇش سىزنى خۇداغا ئېلىپ كېلھلمھیدۇ ، چۈنكى ھھممىمىز دائىم بۇیرۇققا

خىالپلىق قىلىمىز. ئۇنىڭ ئورنىغا ، 10 بۇیرۇق خۇدا خھلقىنى بۇ بۇزۇلغان دۇنیا ئارقىلىق یېتھكلھیدىغان ئھخالقىي كومپاس. ئۇالر یولنىڭ ئىككى تھرىپىدە

قاراۋۇل بىلھن تھمىنلھیدۇ ، یولدا ماڭغاندا بىزگھ یېتھكچىلىك قىلىدۇ. بىز یالغۇز سھپھر قىلمایمىز. قانداقال بولمىسۇن ، بىر-بىرىمىز بار ، مۇقھددەس روھ

بىزنى ئىلھامالندۇرىدۇ ۋە كۈچھیتىدۇ. 

ئھمدى ئوخشاش روھ ئارقىلىق بىرلىكتھ دۇئا قىالیلى: ئھیسا ، سھن بىزنى گۇناھكار خاھىشىمىز ۋە ئادىتىمىزگھ قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇردىڭ. سىز بىزنى

قاراڭغۇلۇقتىن سۆیگۈڭىز ۋە ھھقىقىتىڭىزنىڭ نۇرىغا چىقاردىڭىز. ئھمما بىز 4000 یىل ئىلگىرى چۆلدىكى خۇدا خھلقىگھ بھك ئوخشایمىز. بىز بھزىدە كونا

ئۇسۇلالرغا قایتىشنى ئویالیمىز. بىزنى توغرا یولغا باشالش ئۈچۈن مۇھھببھت رىشاتكىسىغا موھتاج. دادا ، 10 بۇیرۇققا رەھمھت. بىزنى خۇداغا

تایىنىپ یاشاشنىڭ قائىدىلىرى بىلھن تھمىنلھیدىغان دەرىجىدە یاخشى كۆرگھنلىكىڭىزگھ رەھمھت. مۇقھددەس روھ ، قانۇننى سۆیۈش ۋە ئۇنىڭغا بویسۇنۇشقا

یاردەملىشىڭ. بىز خۇدانى پۈتۈن قھلبىمىز ، پۈتۈن جېنىمىز ، پۈتۈن زٻھنىمىز ۋە پۈتۈن كۈچىمىز بىلھن سۆیۈشنى خاالیمىز قوشنىلىرىمىزنى ئۆزىمىزدەك

سۆیۈش. ئھیسا ، بىزگھ یاردەم قىلغىن. ئىسمىڭىزدىن سورایمىز. 

ئامىن 

One Voice Fellowship


