
ۋەزنىڭ ئىسمى: ئھڭ چوڭ بۇیرۇق: بىر پۈتۈن
مۇھھببھت

تھۋرات قانۇنى 6: 14-4

كلېمېنت تېندو ، پىراكتىكانىت پوپ

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ توققۇزىنچى سوئالىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىرلىكتھ ئوقۇپ باقایلى. 

9-سوئال: خۇدا بىرىنچى ، ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى بۇيرۇق��ردا نېمىل�رنى
ت�ل�پ قىلىدۇ؟

جاۋاب: بىرىنچى ، بىز خۇدانى بىردىنبىر ھ�قىقىي ۋە تىرىك ت�ڭرى دەپ بىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز.

ئىككىنچىدىن ، بارلىق بۇتقا چوقۇنۇشتىن ساقلىنىپ ، خۇداغا نامۇۋاپىق دۇئا قىلمايمىز.

ئۈچىنچى�� ، بىز خۇدانىڭ نامىغا قورقۇنچ ۋە ھۆرم�ت بىل�ن مۇئامىل� قىلىشىمىز ، ئۇنىڭ سۆزىگ� ۋە
ئ�س�رلىرىگ� ھۆرم�ت قىلىمىز.

بۇ سوئال ئالدىنقى ئۈچ بۇیرۇققا مھركھزلھشتى. بۈگۈن بىز كۆرۈۋاتقان بۆلھكتھ ئون بۇیرۇقنىڭ قىسقىچھ مھزمۇنى بار. تېكىستىمىزنى كۆرۈشتىن

بۇرۇن ، ئۇ تېپىلغان كىتابقا مۇناسىۋەتلىك بىر قانچھ نھرسىنى تىلغا ئېلىشقا ئھرزىیدۇ. 

تھۋرات قانۇنى مۇسانىڭ بھش كىتابىنىڭ بھشىنچى. خۇدا ئاللىبۇرۇن ئىسرائىلىیھنى مىسىردىن ئېلىپ كھلدى ، ئۇالر بۇ یھردە 430 یىل قۇل بولدى. ئۇالر

خۇدادىن رەھىم-شھپقھت تىلىگھندە ، ئۇالرنىڭ پھریادلىرىنى ئاڭلىدى ۋە مۇسانى ئۇالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ۋە قۇتقۇزغۇچىسى بولۇشقا ئھۋەتتى. 

بۇ مھنىۋى ئھھمىیھتكھ ئىگھ فىزىكىلىق قۇتۇلۇش ئىدى. شۇنداق ، ئۇالر جىسمانى جھھھتتىن قۇل قىلىنغان ۋە قۇللۇقتىن قۇتقۇزۇشقا موھتاج. ئھمما ئۇالر

یھنھ پھقھت خۇداال بېرەلھیدىغان مھنىۋى قۇتقۇزۇشقا موھتاج ئىدى. شۇڭالشقىمۇ خۇدا ئۇالرغا قانداق یاشاش كېرەكلىكىنى ئېیتتى. مانا بۇ ئون بۇیرۇق



تۇنجى قېتىم چىقىش 20: 1-17 دە بېرىلگھن مھزمۇن. ھازىر ، سىناي تېغىدىكى بۇ پائالىیھتتىن نھچچھ ئون یىل كېیىن ، كېیىنكى ئھۋالدالر ۋەدە قىلىنغان

تۇپراققا كىرىشكھ تھییارلىق قىلماقتا. ئۇالر قىلىشتىن بۇرۇن ، ئۇالر قانۇننى قایتا ئاڭلىشى كېرەك. شۇڭالشقا «تھۋرات قانۇنى» تېكىستىمىز تېپىلغان

كىتابنىڭ ئىسمى. تھۋرات قانۇنى «ئىككىنچى قانۇن» مھنىسىنى بىلدۈرىدۇ. ئھمدى دىققىتىمىزنى ئۆزىمىزگھ مھركھزلھشتۈرەیلى. 

تېكىست: تھۋرات قانۇنى 6: 15-4 

4 «ئھي ئىسرائىلىیھ ، ئاڭال ، پھرۋەردىگارىمىز بولغان پھرۋەردىگار بىردۇر. 

5 خۇدایىڭ بولغان رەببىڭنى پۈتۈن ۋۇجۇدىڭ ، پۈتۈن جېنىڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ بىلھن سۆیگىن. 

6 بۈگۈن مھن ساڭا بۇیرۇغان بۇ سۆزلھر قھلبىڭدە بولىدۇ. 

7 ئۇالرنى بالىلىرىڭىزغا ئھستایىدىللىق بىلھن ئۆگىتىڭ ، ئۆیىڭىزدە ئولتۇرغاندا ، یولدا ماڭغاندا ، یاتقاندا ۋە ئورنىڭىزدىن تۇرغاندا ئۇالر ھھققىدە سۆزلھڭ. 

8 ئۇالرنى قولىڭىزدىكى بھلگھ سۈپىتىدە باغالڭ ، ئۇالر كۆزلىرىڭىزنىڭ ئالدى تھرىپىگھ ئوخشاش بولىدۇ. 

9 ئۇالرنى ئۆیىڭىزنىڭ ئىشىك ئالدى ۋە ئىشىك ئالدىڭىزغا یېزىڭ. 

10 «خۇدایىڭ پھرۋەردىگار سېنى ئاتا-بوۋىلىرىڭغا ، ئىبراھىمغا ، ئىسھاققا ۋە یاقۇپقا قھسھم قىلغان زٻمىنغا ئېلىپ كىرگھندە ، سھن بھرمىگھن چوڭ ۋە

یاخشى شھھھرلھر بىلھن 11 ئۆي ۋە ئۆیلھر تولۇق. سىز تولدۇرمىغان بارلىق یاخشى نھرسىلھردىن ، سىز قازمىغان قۇدۇقالردىن ، تېرىمىغان

ئۈزۈمزارلىق ۋە زەیتۇن دەرىخىدىن - تاماق یھپ تویغاندا ،

12 ئاندىن ، مىسىردىن قۇللۇق ئۆیىدىن ئېلىپ چىققان پھرۋەردىگارنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىڭالرغا دىققھت قىلىڭالر. 

13 سىلھر پھرۋەردىگارىڭالردىن قورقىدۇ. ئۇنىڭغا خىزمھت قىلغىن ، ئۇنىڭ ئىسمى بىلھن قھسھم قىلىسھن. 

14 باشقا ئىالھالرغا ، ئھتراپىڭىزدىكى خھلقلھرنىڭ ئىالھلىرىغا ئھگىشىشكھ بولمایدۇ. 

15 چۈنكى ، پھرۋەردىگارىڭ بولغان پھرۋەردىگارىڭ ھھسھتخور خۇدادۇر. خۇدایىڭ پھرۋەردىگارىڭنىڭ غھزىپى ساڭا قارشى چىقمىسۇن ، ئۇ سېنى

یھر یۈزىدىن یوقىتىدۇ.

بىرلىكتھ یھشایا 40: 8 نى بىرلىكتھ ئوقۇیمىز.

«ئوت-چۆپلھر قۇرۇپ كېتىدۇ ، گۈ�ر سۇسالیدۇ ، ئھمما تھڭرىمىزنىڭ سۆزى مھڭگۈ قالىدۇ».

دۇئا قىالیلى. 

مھرھھمھتلىك رەببىمىز ، بىز سىزنىڭ سۆزىڭىز ۋە تارىختىكى قۇتۇلۇش خىزمىتىڭىزگھ رەھمھت ئېیتىمىز. ئى رەببىم ، بىز بۇ ۋەز-نھسىھھت ئارقىلىق

سۆزلىشىڭنى ۋە ئاڭلىشىمنى تىلھیمىز. ئاڭلىغانلىرىمدىن ، خھلقىڭىزگھ نېمىنى بىلمھكچى بولسىڭىز شۇنى سۆزلھپ بېرەي. سۆزىڭىزنىڭ قھلبىمىزنى ئىللىتىپ

، سىزنى سۆیۈشىمىزگھ ، سىزگھ ئىتائھت قىلىشىڭىزغا ، سىزگھ خىزمھت قىلىشىنى ۋە بىردىنبىر ھھقىقىي خۇداغا دۇئا قىلىشىنى تىلھیمىز. ئۇ بىز دۇئا

قىلىۋاتقان ئھیسانىڭ قىممھتلىك نامىدا. ئامىن 

 Holistic Love بىرىنچى نۇقتا: ئھڭ چوڭ بۇیرۇق

5-4-ئایھتلھر: 

4 «ئھي ئىسرائىلىیھ ، ئاڭال ، پھرۋەردىگارىمىز بولغان پھرۋەردىگار بىردۇر. 



5 پھرۋەردىگارىڭنى پۈتۈن ۋۇجۇدىڭ ، پۈتۈن جېنىڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ بىلھن سۆیگىن ». 

مۇسا بۇ سۆزلھرنى خۇدانىڭ خھلقىگھ ئېیتقىنىدا ، ئۇنىڭ پات یېقىندا ئۆلىدىغانلىقىنى بىلدى. ئۇ ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ، كىشىلھردىن ئھستایىدىللىق بىلھن

ئاڭالشنى تھلھپ قىلىدۇ ، چۈنكى ئۇالرنىڭ تھقدىرى بۇ ئۇلۇغ ۋە بىرىنچى بۇیرۇققا باغلىق. 

سىزنىڭ ئۆلۈپ كېتىش ئالدىدا تۇرغان یاشانغان دادىڭىزنى ئویلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. ئۇ بالىلىرىغا ئاخىرقى سۆزىنى ئېیتقاندا ، سىزچھ بالىالر

ئھستایىدىل ئاڭالیدۇ؟ شۇنداق ، چۈنكى ئۇنىڭ نېمھ دٻیىشى تولىمۇ مۇھىم. 4-ئایھتتھ ، مۇسا «ئاڭالش» دەپ تھرجىمھ قىلىنغان پېئىلنى ئىشلىتىدۇ. بۇ بىر

ئېغىر سودا. كىشىلھر چوقۇم خۇدانىڭ دٻگھنلىرىنى ئاڭلىشى كېرەك ، بولمىسا ئۇالر خۇدا ۋەدە قىلغان نېمھتلھردىن مھھرۇم قالىدۇ. 

4-ئایھتتھ بۇ ئاددىي ، ئھمما چوڭقۇر بىر جۈملھ سۆز بار: «تھڭرىمىز پھرۋەردىگار ، پھرۋەردىگار بىر». چوڭ ھھرپلھردىكى «پھرۋەردىگار» نىڭ

ئىسمى ئىبرانىي تىلىدا YAHWEH. بۇ خۇدانىڭ ئھھدە ئىسمى. ئۇ پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى. ئۇ بىردىنبىر پھرۋەردىگار ، ۋاقىت ۋە بوشلۇقتا باشقا ئىالھ

یوق (یھشایا 44: 6). ئىسرائىلىیھ خۇدانى كۆرۈپ ، ئۇنىڭ سىناي تېغىدا ئۇنىڭ قورقۇنچلۇق ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ئھمما ئۇالر ھایات قالدى. ئۇالر ئالالھنىڭ

رەھمىتى ۋە ئىلتىپاتىنى باشتىن كھچۈردى. شۇڭالشقا ئۇالر ئۇنى «رەببى» دەپ ئاتایدۇ. ئۇ خۇداغا بولغان ھۆرمھتنىڭ ئىسمى. 

4-ئایھتتھ: «پھرۋەردىگار بىردۇر» دٻیىلگھن. تھڭرى ئۆزگىچھ ۋە ئىتتىپاق. سىز بۇ سۆزنى «پھقھت پھرۋەردىگارال بىر» دەپ تھرجىمھ قىالالیسىز.

بىزگھ مھلۇمكى ، بۇ تھڭرى ئۈچ ئىالھتا بىرلىككھ كھلگھن ئۈچ ئادەمدە مھۋجۇت. كونا ئھھدىدە ئۈچ ئىالھ ئوچۇق ئۆگىتىلگھن. یېڭى ئھھدە مھتتا 28: 19

غا ئوخشاش بۆلھكلھردە ئۈچ ئىالھنى ئوچۇق ئۆگىتىدۇ. لۇقا 3:22; كورىنتلىقالرغا 1 - خھت 13: 14 ۋە باشقىالر. 

ئھمدى بىز 5-ئایھتكھ قاراپ باقایلى: «5 تھڭرىڭ پھرۋەردىگارىڭنى پۈتۈن ۋۇجۇدىڭ ، پۈتۈن جېنىڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ بىلھن سۆیگىن». 

چۈنكى خۇدا ئالدى بىلھن ئۇالرنى یاخشى كۆردى ، ھازىر ئۇنىڭ خھلقى ئۇنى یاخشى كۆرەلھیدۇ ، یۇھاننا 4: 19 دە. بىزنىڭ خۇداغا بولغان

مۇھھببىتىمىز ئۇنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىنىڭ چوڭقۇرلۇقى ۋە كھڭلىكىگھ ماس كېلىشى كېرەك. شۇڭالشقا بىز خۇدانى بىر پۈتۈنلۈك بىلھن سۆیۈشىمىز

كېرەك. پۈتۈن جېنىمىز ۋە پۈتۈن كۈچىمىز ، كۈچىمىز ۋە كۈچىمىز بىلھن. تھڭرى كىشىلھرگھ بۇ دەرىجىدىكى ئىتتىپاقلىق ۋە ساداقھتمھنلىكنى قوبۇل

قىلىدىغان باشقا ھېچكىمنىڭ یوقلىقىنى ئېیتماقتا. 

نىكاھ رىشتىسى بۇ خىل ۋەدىسىنى ناھایىتى یاخشى چۈشھندۈرۈپ بېرىدۇ. تھڭرىنىڭ پىالنى شۇكى ، بىر ئھر مھڭگۈلۈك مۇھھببھت مۇناسىۋىتىدە بىر

ئھرنىڭ ھھممىسىنى بىر ئایالىغا بېرىدۇ. بۇ سىز ئارزۇ قىلغان نىكاھمۇ؟ ئھلۋەتتھ شۇنداق. مانا بۇ تھڭرىنىڭ ئۆز خھلقىدىن كۈتىدىغان ۋەدىسىنىڭ

دەرىجىسى. ئھرنىڭ باشقا ئایالى بولماسلىقى ، ئایالىنىڭ باشقا ئېرى بولماسلىقى كېرەك. ئھگھر ئۇالر باشقا ئاشىق-مھشۇقالرنى قوغلىسا ، نھتىجىدە

ھھسھتخورلۇق ، ئاچچىقلىنىش ۋە ئازاب بولىدۇ. 

تھڭرى بىزنى باشقا ئاشىق-مھشۇقالر بىلھن ئورتاقلىشىشنى خالىمایدۇ. شۇڭالشقا ، بىز ھھر قانداق ئىشنىڭ قھلبىمىزنى ئۇنىڭدىن یىراقالشتۇرۇشىنىڭ

ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك. چۈنكى ئۇ یالغۇز خۇدا ، ئۇ بىزگھ بولغان ساداقھتمھنلىكىنى ئىسپاتلىدى. شۇڭالشقا ، بۇتقا چوقۇنىدىغانالر ئۇنىڭ

ھھسھتخورلۇق قاتتىق ئاچچىقى بىلھن ھاالك بولىدۇ. ئھمما ھایاتىنى ئۇنىڭغا تولۇق ئىشھنچ ۋە ئىتائھت بىلھن بېغىشلىغانالر یاشىسىال بھختلىك بولىدۇ. 

ئىككىنچى نۇقتا: ئىسرائىلىیھ ئھڭ چوڭ بۇیرۇقتىكى سۆزلھر بىلھن نېمھ قىلىشى كېرەك؟ 



بۇ یھردە بىز قىلىشقا تېگىشلىك تۆت ئىش بار. 

1. بۇ سۆزلھرنى قھلبىڭىزدە ساقالڭ. 

6-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «6 بۈگۈن مھن ساڭا بۇیرۇغان بۇ سۆزلھر قھلبىڭدە بولىدۇ». 

بۇ خۇدانىڭ سۆزىنى قىممھتلىك خھزىنھ دەپ قاراشقا چاقىرىق. مۇقھددەس روھنىڭ ئىلھامى بىلھن زەبۇر 119: 11 نىڭ ئاپتورى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر

سۆزنى قىلغان: «مھن ساڭا قارشى گۇناھ قىلماسلىقىم ئۈچۈن ، سۆزىڭنى قھلبىمدە ساقلىدىم».  

2. ئۇالرنى كېیىنكى ئھۋالدالرغا ئۆگىتىڭ. 

7-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «ئۇالرنى بالىلىرىڭىزغا ئھستایىدىللىق بىلھن ئۆگىتىڭ». خۇدا بىزنى رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئۆگىتىش ئارقىلىق كېیىنكى ئھۋالد

ئېتىقادچىالرنى یېتىشتۈرۈشكھ قاتنىشىشقا تھكلىپ قىلىدۇ. 

3. ئۇالر بىلھن ھھر ۋاقىت پاراڭلىشىڭ. 7b- ئایھت: «… ئۆیىڭىزدە ئولتۇرغاندا ، یولدا ماڭغاندا ، ئۇخلىغاندا ۋە ئورنىدىن تۇرغاندا ئۇالر ھھققىدە

پاراڭلىشىڭ». بۇ ئھڭ چوڭ بۇیرۇق ئۇالر بارغانال یېرىدە ئۇالرنىڭ یېتھكچىسى بولۇش ئىدى. 

زەبۇر 119: 105- ئایھتتھ ئوقۇغىنىمىزدا: «سېنىڭ سۆزىڭ پۇتۇمنى یېتھكلھیدىغان چىراغ ۋە یولۇمغا نۇر». 

4. ئۇالرنى ئېلىپ یۈرۈشكھ ئھپلىك ۋە ئۇنتۇلغۇسىز ھالھتكھ كھلتۈرۈڭ. 8-9-ئایھتلھردە مۇنداق دٻیىلگھن: 

“8 ئۇالرنى قولۇڭدىكى بھلگھ سۈپىتىدە باغالڭ ، ئۇالر كۆزلىرىڭىزنىڭ ئالدى تھرىپىگھ ئوخشاش بولىدۇ. 

9 ئۇالرنى ئۆیىڭىزنىڭ ئىشىك ئالدى ۋە دەرۋازىلىرىڭىزغا یېزىڭ ». خۇدانىڭ سۆزىنى ئۇالرنىڭ قولىغا باغالش ئۈچۈن بۇ كۆرسھتمىنى ئوقۇغىنىمدا ،

یېڭى تىلالرنىڭ سۆزلۈك ئامبىرىنى ئۆگىنىشنى ئویالیمھن. مھن 4 خىل تىلنى رەسمىي ئۆگھندىم. 

یېڭى سۆزلۈكلھرنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ، مھن ئىزچىل چاقماق كارتىسىنى تھلھپ قىلىپ كھلدىم. 

ئۇالر ئېلىپ یۈرۈشكھ ئھپلىك ، شۇڭا مھن ئۇالرنى ھھر قانداق جایدا ئۆگىنىپ ، كالالمنى سۆز بىلھن تویۇندۇراالیمھن. خۇدا بىزنىڭ سۆزىمىز بىلھن

تویۇنۇشىمىزنى خاالیدۇ. بۈگۈن بىز مۇقھددەس كىتابنى قولىمىزغا ئوراپ قویمایمىز یاكى پېشانىمىزگھ كىیمھیمىز. ئھمما قھلبىمىزنىڭ خۇدانىڭ سۆزىنى

ئھستھ ساقلىشى ئۈچۈن نېمھ قىالالیمىز؟ ھایاتىڭىزدىكى ھامان مھۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ئایھتلھرنى قھیھرگھ قویاالیسىز؟ 

سىزگھ ماس كېلىدىغان نھرسىنى تېپىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. 

ئھگھر پىكىرگھ ئېھتىیاجلىق بولسىڭىز ، ماڭا یاكى پوپ كىرىسقا خھۋەر قىلىڭ ، بىز سىزگھ یاردەم

بېرەلھیمىز!

ئۈچىنچى نۇقتا: ئھڭ چوڭ بۇیرۇقنىڭ سۆزى ئىسرائىلىیھ ئۈچۈن نېمىدىن دٻرەك بېرىدۇ؟ كىشىلھر ۋەدە قىلىنغان یھرگھ كھلگھندە ، ئۇالر ئىشلىمىگھن

نۇرغۇن بھختلھرگھ ۋارىسلىق قىلدى. 

خۇدا ئۇالرنى 12-ئایھتتھ ئاگاھالندۇرۇپ: «پھرۋەردىگارنى ئۇنتۇپ قالمىسۇن». 

خۇدا ھھمىشھ بىزنىڭ نېمھتلھرگھ ئھمھس ، بھلكى بھختنىڭ رەببىگھ ئھھمىیھت بېرىشىمىزنى خاالیدۇ. ئھگھر بىزنىڭ خۇداغا بولغان سۆیگۈ ۋەدىمىزگھ

ئھستایىدىل مۇئامىلھ قىلىنسا ، ئالالھنىڭ نېمھتلىرى خۇشاللىنارلىق ئىش. 

بۇنىڭدىن باشقا ، مۇسا كىشىلھرنى ئاگاھالندۇرۇپ ، ئھگھر ئۇالر پھرۋەردىگارنى ئۇنتۇپ ، باشقا ئىالھالرنىڭ ئارقىسىدىن یۈگۈرسھ ، پھرۋەردىگار

ئۇالرنى بۇ یھردىن قوغالپ چىقىرىدۇ. 

شۇڭالشقا كېیىنكى ئایھت خۇدا خھلقىگھ رەببىدىن ساغالم قورقۇشنى ئھسلىتىدۇ. 

13a- ئایھت: «سىلھر پھرۋەردىگارىڭالردىن قورقىدۇ». 



بۇ ماڭا «ھ�يران قاالرلىق م�رھ�م�ت» ناخشىسىنىڭ ئىككىنچى بٻیىتىنى ئ�سل�تتى: 

«بۇ مٻنىڭ ق�لبىمنى قورقۇشنى ئۆگ�تك�ن رەھم�ت. 

مٻھىر-ش�پق�ت مٻنىڭ قورقۇنچۇمنى پ�س�يتتى. 

بۇ مېھىر-شھپقھت قانچىلىك قىممھتلىك كۆرۈندى. 

مھن تۇنجى قېتىم ئىشھنگھن سائھت ». ئىسرائىلىیھ مىسىردا 430 یىل قورقۇنچ ۋە قورقۇنچ ئىچىدە یاشىغان. 

خۇدا ئۇالرنى قۇللۇقتىن قورققاندىن كېیىن ، ئۇالرنى بىردىنبىر توغرا قورقۇنچقا چاقىردى: رەببىدىن قورقۇش. 

بۇ بىردىنبىر قورقۇنچ باشقا بارلىق قورقۇنچالرنى یوقىتاالیدۇ ، ھھمدە خۇداغا خىزمھت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنۇش ئۈچۈن كېرەكلىك ئھقىل-پاراسھت

بىلھن تھمىنلھیدۇ. شۇڭالشقا ، 13-ئایھتنىڭ قالغان قىسمىدا: «سھن ئۇنىڭغا خىزمھت قىلىسھن ۋە ئۇنىڭ ئىسمى بىلھن قھسھم قىلىسھن» دەیدۇ. خۇدا ھھمىشھ

راستچىل بولغاچقا ، ئۇنىڭ خھلقى ھھقىقھتنى یاخشى كۆرۈشى ۋە سۆزلىشى كېرەك. ئۇالرنىڭ «ھھئھ» چوقۇم ھھئھ ، ئۇالرنىڭ «یاق» چوقۇم یاق

بولۇشى كېرەك (مھتتا 5: 37). 

خۇدانىڭ ئىسمى بىلھن قھسھم قىلىش كېرەك. 

باشقا ھھر قانداق ئىشنى قىلىش ئالالھنىڭ نامىنى بىكارغا ئېلىپ ، ئۈچىنچى بۇیرۇقنى بۇزغانلىق بولىدۇ. 

ئھمدى 14-15-ئایھتلھرنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى: 

«14 سھن باشقا ئىالھالرغا ، ئھتراپىڭدىكى خھلقلھرنىڭ ئىالھلىرىغا ئھگھشمھڭ. 

15 چۈنكى ، پھرۋەردىگارىڭ بولغان پھرۋەردىگارىڭ ھھسھتخور خۇدادۇر. خۇدایىڭ پھرۋەردىگارنىڭ غھزىپى ساڭا قارشى چىقمىسۇن ، ئۇ سېنى یھر

یۈزىدىن ھاالك قىلىدۇ ». نىكاھتا ، ئایالى سادىق بولۇشى یاكى ئېغىر ئاقىۋەتلھر بولۇشى كېرەك. تھڭرىنىڭ قۇتۇلدۇرۇلغان خھلقى ئۇنىڭ تاللىغان

كېلىنچىسى ، شۇڭا ئۇالر باشقا ئىالھالرنىڭ ئارقىسىدىن ماڭماسلىقى كېرەك یاكى ئېغىر ئاقىۋەتلھر كېلىپ چىقىشى كېرەك خۇدادىكى بۇ ھھسھتخورلۇق

گۇناھ ئھمھس ، ئھلۋەتتھ. ئۇ تھڭرىنىڭ ئۆزىنىڭ مۇقھددەس نامىغا بولغان قىزغىنلىقىنى ۋە بىزنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ساداقھتمھنلىكىمىزنى تھلھپ قىلىدىغان

قىزغىنلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

ئۇنىڭ شان-شھرىپىنى باشقا ئىالھالر بىلھن ئورتاقلىشالمایدۇ (چىقىش 20: 5 ؛ یھشۇئا 24: 19). 

ئۇنىڭ شان-شھرىپى ۋە یاخشىلىقىمىز ئۈچۈن ئۇ یالغۇز چوقۇنۇشى كېرەك. خۇالسھ ۋە ئىنجىل قوللىنىش بۇ بۆلھكتھ ، ئىسرائىلىیھنىڭ خۇدانىڭ قۇتۇلغان

خھلقى ئىكھنلىكىنى كۆرىمىز. 

خۇدا ئۇالرنىڭ بھندىسىنى مۇسا ئارقىلىق ئھمھلگھ ئاشۇردى. 

ئھمما بۇ ھېكایىنىڭ ئاخىرى ئھمھس. دوستالر ، خۇدا مۇسانى ئىشلىتىپ ئۆز خھلقىنى مىسىردىن ۋەدە قىلىنغان زٻمىنغا باشالپ باردى. ئھمما مۇسا ۋەدە

قىلىنغان یھرنى یىراقتىنال كۆردى. ئۇ ئھزەلدىن ئۇنىڭغا كىرمىگھن. مۇسادىن كېیىن ، یھشۇئا ئىسرائىلىیھنىڭ رەھبىرى بولدى. تھڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلھن

ئۇالر ئىئوردان دەریاسىدىن ئۆتتى. یھشۇئامۇ ئۆلدى. یھشۇئادىن كېیىن خھلقنى سوتچىالر ، روھانىیالر ، پادىشاھالر ۋە پھیغھمبھرلھر یېتھكلىدى.

ئۇالرنىڭ ھھممىسى مۇساغا ئوخشاش ئۆلدى. دوستالر ، بۇ كىشىلھرنىڭ ھھممىسى كېلىپ-كېلىشكھ مھجبۇر بولدى. 

چۈنكى ئۇالر پھقھت رٻئاللىقنىڭ سایىسى ئىدى. 

ئۇالرنىڭ رەھبھرلىكى ئاخىرقى پادىشاھ ۋە قۇتۇلدۇرغۇچى ئھیسا مھسىھنى كۆرسھتتى. مۇسا ۋە كونا ئھھدىدىكى باشقا قھھرىمانالرنىڭ ھھممىسى

گۇناھكار كىشىلھر بولغاچقا ئۇالر ئۆلدى. ئۇالر ھېچقاچان ئۆلۈمدىن تىرىلمىگھن. ئۇالر جىسمانى جھھھتتىن خۇدا خھلقىنى یېتھكلىیھلھیدۇ ۋە

قۇتۇلدۇراالیدۇ. ئھمما ئۇالرنىڭ گۇناھكارلىقى سھۋەبىدىن ، ئۇالر ئۆزلىرى بىر قۇتۇلدۇرغۇچىغا موھتاج. 

پھقھت مھسىھ ، تولۇق خۇدا ۋە تولۇق ئىنسان ، كىشىلھرنى مھڭگۈلۈك ۋە مھنىۋى جھھھتتىن قۇتۇلدۇراالیدۇ. 

ئھیسا مھسىھنىڭ ئىتائھت قىلىشى بىلھن بىز گۇناھكار كىشىلھر بىر ھھقىقىي ۋە تىرىك خۇدانى سۆیھلھیمىز ، ئۇنىڭغا بویسۇنىمىز ، خىزمھت قىالالیمىز ۋە

ئۇنىڭغا چوقۇنىمىز. دوستلىرىم ، ئھگھر سىز بۇ یھرگھ كېلىپ ، پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلھن خۇدانى قانداق سۆیۈشكھ باشالیدىغانلىقىڭىزنى ئویلىسىڭىز ،

قىاللمایدىغانلىقىڭىزنى بىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن! ئىسرائىلىیھ مىسىردا خۇدانى سۆیمھیدۇ ۋە ئۇنىڭغا بویسۇنمایدۇ. ئۆزىڭىز ئارقىلىق خۇدانى ھھقىقىي



سۆیھلمھیسىز ۋە ئۇنىڭغا ئىتائھت قىاللمایسىز. سىلھر ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلمىغۇچھ ، سىلھر یھنىال مىسىردا تۇرىسىلھر. بۇ ئۇچۇر سىزنى

قۇتقۇزۇۋٻلىشى كېرەك ، قۇتقۇزۇلمىغان دوستۇم. ئھمما بۇ ئۇچۇرنى ئاڭلىغانلىقىڭىز ئۈچۈن ئۈمىدسىزلھنمھڭ. خۇدا رەھىمدىل ۋە مۇستھھكھم مېھىر-

شھپقھتكھ تولغان بولۇپ ، گھرچھ مۇسا ئھلھیھىسساالمنى قانچھ یاخشى تھمىنلىگھن بولسىمۇ ، ئھیسا مھسىھنى قۇتۇلدۇراالیسىز. ئھیسا سىزنى خۇدانىڭ

ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىدىغان مۇكھممھل قۇتۇلدۇرغۇچى. ئھیسا سىزنىڭ بىردىنبىر ئۈمىدىڭىز ۋە یاردىمىڭىز. سىزنىڭ قىلىشقا تىگىشلىك ئىشىڭىز ،

مىسىردىكى كىشىلھرگھ ئوخشاش ئېتىقادتا رەھىم-شھپقھت تىلھش. 

گۇناھلىرىڭىزغا تھۋبھ قىلىڭ ، نىجاتكارىڭىز سۈپىتىدە مھسىھكھ ئىشىنىڭ. 

ئۇنداقتا سىز خۇشاللىق بىلھن چىن دىلىڭىزدىن خۇدانى سۆیھلھیسىز ۋە ئۇنىڭغا بویسۇناالیسىز.  

رەببىنى تونۇغانالرغا ، ئۇنىڭغا ئىشھنگھنلھرگھ ، ئھیسا مھسىھنىڭ ھایاتى ، ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى بىلھن بىز ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن خۇداغا

شۈكۈر ئېیتىش پۇرسىتىمىز بار. 

مۇقھددەس روھنىڭ كۈچى ئارقىلىق ، بىز ھازىر ئۇنى سۆیۈشىمىز ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر ۋە خۇشاللىقتىن ئىتائھت قىلىشىمىز كېرەك. بۇ خىل مۇھھببھت

یۇقۇملۇق. ئۇ چوقۇم باشقىالرغا ، كېیىنكى ئھۋالد ئېتىقادچىالرغا تارقىلىشى كېرەك. 

ئىسرائىلىیھ بالىلىرىغا خۇدانىڭ قىلغانلىرىنى ئېیتقىنىدەك ، بىزمۇ شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك. 

بىز كېیىنكى ئھۋالدالرغا خۇدانى چىن دىلىمىزدىن ، پۈتۈن ۋۇجۇدىمىزدىن ، پۈتۈن كۈچىمىز بىلھن سۆیگھنلىكىمىزنى ، قوشنىلىرىمىزنى ئۆزىمىزدەك

سۆیگھنلىكىمىزنى كۆرسىتىمىز.  

شۇنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەككى ، بۇ مۇھھببھت پھقھت بىزگھ ئھڭ یېقىن كىشىلھر یاكى بىزگھ ئوخشایدىغانالر ئۈچۈنال ئھمھس. 

بۇ مۇھھببھت ناتونۇش كىشىلھرگھ ، ھھتتا بىزنىڭ دۈشمىنىمىز دەپ قارایدىغانلىرىمىزغىمۇ كېڭھیدى. دوستالر ، بىز پھقھت شۇ ئۇسۇلنىال یاخشى

كۆرەلھیمىز ، چۈنكى خۇدا بىزنى تۇنجى قېتىم قۇتۇلدۇرغۇچىمىز ئھیسا مھسىھتھ سۆیدى. خۇدانىڭ روھى سىزگھ ۋە مھن خۇدانى پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز

بىلھن ، پۈتۈن جېنىمىز ، پۈتۈن زٻھنىمىز ۋە پۈتۈن كۈچىمىز بىلھن خۇدانى سۆیسۇن. 

ئۇ بىزگھ ئۆزىمىزنى باشقىالرغا ئوخشاش چىن ، سھمىمىي ۋە سھمىمىي سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلسۇن. 

ئۇ بىزگھ ھایات بولسىال ئۆزىمىزگھ دۇئا-تىالۋەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا خىزمھت قىلىش ئۈچۈن كۈچ

ئاتا قىلسۇن.

بىللھ دۇئا قىالیلى داداڭ ، سۆزىڭ ئارقىلىق بىزگھ سۆزلىگھنلىكىڭگھ رەھمھت. ئى رەببىم ، بىز روھىڭنىڭ مھسىھنى ۋە ئاتىسىنىڭ شان-شھرىپىنى

كۆرۈشكھ سھۋەبچى بولغان سۆزىڭنى داۋاملىق ئىشلىتىشىنى تىلھیمىز. دادا ، سۆزىڭنى بىزگھ كۆرسھتكىنىدەك سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلغىن. قوشنىڭىزنى

سۆزىڭىزنىڭ ھھقىقىتى بىلھن سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. ئى رەببىم ، ئاتا-ئانىالرغا ، بالىالرغا ، یالغۇز كىشىلھرگھ ، یاشالرغا ۋە یاشانغانالرغا

یاخشىلىق بىلھن یاردەم قىلىڭ. 

بىز ھازىر ۋە مھڭگۈ تېخىمۇ كۆپ یاشاش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا ھھممىمىز سۆزىڭىزنى قھدىرلھیلى. 

ئۇ بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىز ۋە رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز ۋە ئىشىنىمىز. 

ئامىن

One Voice Fellowship


