
ئارام ئېلىش ۋە ئىشھنچ: بۇیرۇق 4 & 5
چىقىش 20: 12-8

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېخ دىنىدىن 10-سوئالنى كۆرۈۋاتىمىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

10-سوئال: خۇدا تۆتىنچى ۋە ب�شىنچى بۇيرۇق��ردا نېمىل�رنى ت�ل�پ
قىلىدۇ؟

تۆتىنچى ، دەم ئېلىش كۈنى بىز ئاممىۋى ۋە ش�خسىي دۇئا-تى��ۋەتل�ردە ۋاقىت چىقىرىپ ، دائىملىق
خىزم�تتىن ئارام ئالىمىز ، رەببىمىز ۋە باشقى��رغا خىزم�ت قىلىمىز ، شۇڭا م�ڭگۈلۈك دەم ئېلىش كۈنىنى

كۈتىمىز.

ب�شىنچى ، بىزنىڭ ئاتىمىزنى ۋە ئانىمىزنى ياخ�� كۆرىدىغانلىقىمىز ۋە ھۆرم�تل�يدىغانلىقىمىز ، ئۇ��رنىڭ
خۇداغا بولغان ئىنتىزامى ۋە يۆنىلىشىگ� بويسۇنۇشىمىز.

بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. 

مھن چىقىش 20: 8-12 دىن تۆت ۋە بھش بۇیرۇقنى ئوقۇیمھن. 

8 «دەم ئېلىش كۈنىنى مۇقھددەس قىلىپ ساقالشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. 

9 ئادەتتىكى خىزمىتىڭىز ئۈچۈن ھھر ھھپتىدە ئالتھ كۈن بار ، 

10 ئھمما یھتتىنچى كۈنى ، خۇدایىڭ پھرۋەردىگارغا بېغىشالنغان دەم ئېلىش كۈنىدۇر. ئۇ كۈنى ئائىلىڭىزدە ھېچكىم ھېچقانداق ئىشنى قىاللمایدۇ. بۇ

سىزنى ، ئوغۇل-قىزلىرىڭىزنى ، ئھر-ئایال خىزمھتكارلىرىڭىزنى ، چارۋىلىرىڭىزنى ۋە ئاراڭالردا یاشایدىغان چھتئھللىكلھرنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ.

11 پھرۋەردىگار ئالتھ كۈندە ئاسمانالرنى ، زٻمىننى ، دٻڭىزنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نھرسىلھرنى یاراتتى. ئھمما یھتتىنچى كۈنى ئۇ ئارام

ئالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن رەببىمىز دەم ئېلىش كۈنىنى مۇبارەكلھپ ، ئۇنى مۇقھددەس دەپ ئایرىدى.



12 ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمھتلھ. شۇنداق قىلساڭ ، تھڭرىڭ پھرۋەردىگار ساڭا بھرگھن زٻمىندا ئۇزۇن ، تولۇق ئۆمۈر كۆرىسھن ». 

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. 

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 

بىلگىنىڭىزدەك ، خۇدا بىزگھ ھایاتىمىز بىلھن ئۇنى قانداق ھۆرمھتلھشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بىزگھ 10 بۇیرۇق بھردى. سىزچھ ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى

ئىختىیارى ئھمھسمۇ؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. ئھمما مېنىڭچھ بھزىدە بىز تۆتىنچى بۇیرۇقنى یېتھرلىك دەرىجىدە قوبۇل قىلمایمىز. ئھمما بىز قىلىشىمىز

كېرەك. ئھسلى تىلدا «قاتىللىق قىلماسلىق» ۋە «ئوغرىلىماسلىق» پھقھت ئىككى ئىبرانىیچھ سۆز. تۆتىنچى بۇیرۇق ، دەم ئېلىش كۈنى ھھققىدە 55 سۆز

بىلھن چۈشھندۈرۈلگھن. بۇ باشقا بۇیرۇقالرغا قارىغاندا كۆپ. 

«قاتىللىق قىلماسلىق» نۇرغۇن چۈشھندۈرۈشكھ موھتاج ئھمھس ، ئھلۋەتتھ. بۇ بىر ئاددىي پىكىر. ئھمما مېنىڭچھ ، خۇدا ھھقىقھتھن ۋاقىت چىقىرىپ دەم

ئېلىش كۈنىنىڭ سھۋەبىنى چۈشھندۈردى. 

بھزى كىشىلھر بۈگۈن ئھستایىدىللىق بىلھن قارىمىسىمۇ ، دەم ئېلىش كۈنى خىرىستىیانالر ئۈچۈن ئىختىیارى ئھمھس. چىقىش 31: 16 دە مۇنداق دٻیىلگھن:

«16 ئىسرائىل خھلقى دەم ئېلىش كۈنىنى ئھۋالدمۇ ئھۋالد داۋامالشتۇرىدۇ. 

17 بۇ مھن بىلھن ئىسرائىل خھلقى ئوتتۇرىسىدىكى پھرۋەردىگارنىڭ ئالتھ كۈندە ئاسمان-زٻمىننى یاراتقانلىقى ، یھتتىنچى كۈنى ئارام ئېلىپ ، ئارام

ئالغانلىقىنىڭ بھلگىسى. »

بۇنى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ 

خۇدا دەم ئېلىش كۈنىنىڭ مھڭگۈ مھۋجۇت ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئۇ یھنھ دەم ئېلىش كۈنىنىڭ ئاساسى ۋاقىتنىڭ ، یھنى یارىتىلىشنىڭ باشلىنىشىغا

تۇتىشىدىغانلىقىنى ئېیتتى. خۇدا ئۆزى یارىتىلغاندىن كېیىن ئارام ئالدى. خۇدا نېمىشقا ئارام ئالىدۇ؟ ئۇ چارچىغانلىقى ئۈچۈن ئھمھس ، بھلكى ئىككى

سھۋەبتىن: 

1. خۇدانىڭ خىزمىتى تامامالندى - ھھر كۈنى ئۇ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغاندىن كېیىن ، رەببىمىز «یاخشى» دەپ جاكارلىدى. 

ئۇ ھېچنىمىنى تۈگىتىپ قویمىدى ، یاراتقانلىرىنىڭ ھھممىسى ناھایىتى یاخشى ئىدى. تھڭرىنىڭ ئاراملىرى ئۇنىڭ خىزمىتىنىڭ تامامالنغانلىقىنى ۋە

مۇكھممھللىكىنى تھبرىكلىدى. 

2. تھڭرىنىڭ ئارام ئېلىشىدىكى ئىككىنچى سھۋەب ، بارلىق مھخلۇقاتالرنىڭ تۇرمۇش ئھندىزىسىنى بھرپا قىلىش. 

دەم ئېلىش كۈنى ئىدىیھسى ئھمھلىیھتتھ یارىتىلغان. چىقىش 23: 10 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «ئالتھ یىل زٻمىنىڭىزنى تېرىپ ، ئۇنىڭ ھوسۇلىنى یىغىۋالىسھن ،

ئھمما یھتتىنچى یىلى یھرنى ئارام ئالدۇر». تېرىلغۇ یھرمۇ ئارام ئېلىشى كېرەك. ئوخشاش زىرائھتلھرنى یىلمۇ-یىل تېرىسىڭىز ، تۇپراقنىڭ ئوزۇقلۇق



یېتىشمھیدۇ. تھڭرى ئارام ئېلىشنىڭ ئېھتىیاجىنى ئۆزىنىڭ زٻمىنى ، ھایۋانلىرى ۋە ئادەملىرىنىڭ الیىھىسىگھ سىڭدۈردى. ئۇ ئىنسانالرنى ھھر كۈنى ئۈچتىن

بىر قىسىم ئۇخالیدىغان مھخلۇق قىلىپ الیىھھلھپ چىقتى. 

تھڭرى ئۇنىڭ قۇیاش سىستېمىسى الیىھىسىگھ ئارام بھردى. یېرىم كۈن یھر یۈزىدە قاراڭغۇ. المپۇچكىدىن ئىلگىرى ، بۇ كىشىلھرنى ئىشلھشنى توختىتىشقا

مھجبۇرلىغان. ئۇالر قاراڭغۇدا ئىشلىیھلمھیتتى ، شۇڭا ئۇالر ئۆیدە بولۇشى ، ئۇخلىشى ۋە ئارام ئېلىشى كېرەك ئىدى. 

دوستلىرىم ، شھنبھ دەم ئېلىش بارلىق یارىتىلىشنىڭ توقۇلمىلىرىغا توقۇلدى. ئھمما بىز مھلۇم سھۋەبلھر تۈپھیلىدىن ئارام ئېلىشقا قارشى كۈرەش قىلىمىز.

بھزىدە مھن قىلىدىغان ئىشالر تىزىملىكىمدىكى نھرسىلھردىن بھكال ئېشىپ كھتكھندەك ھېس قىلىمھن. ھھرقانچھ ئىشلىسھممۇ ئۆزۈمنى تۇتالمایدىغاندەك

ھېس قىلىمھن. 

ئۆزىڭىزنى شۇنداق ھېس قىالمسىز؟ 

سىز پھقھت دٻڭىز بویىغا چىقىپ كېتىشنى خاالمسىز؟ مھن قىلىمھن. قانداقال بولمىسۇن ، مھن تھتىلدە كېتىپ ، ئارام ئااللمىدىم. بۇ ئىش سىزگھ یۈز

بھردىمۇ؟ تھتىلدىن ئۆیگھ قایتىپ كېلىپ ، ئایرىلغىنىڭىزدەك ھېس قىلىسىز. دٻڭىز ساھىلى ناھایىتى یاخشى ، ئھمما قۇم ۋە دەم ئېلىش ۋاقتىڭىز ھھقىقىي ئارام

ئېلىش ئۈچۈن قھلبىڭىزدە چوڭقۇر ھېس قىلىدىغان بۇ سېغىنىشنى قاندۇرالمایدۇ. سىز تۇز سۈیىگھ ئھمھس ، تىرىك سۇغا موھتاج. 

ئھیسا سىزنى تونۇغاندىن یاخشىراق بىلىدۇ. ھھمدە ئۇ سىز قھیھردە ، ھھقىقىي ئېھتىیاجلىق نھرسىلھر بىلھن سىز بىلھن كۆرۈشىدۇ. 1600 یىل ئىلگىرى ،

چېركاۋنىڭ ئافرىقىلىق ئېپىسكوپى سانت ئاۋگۇستىن بۇنى یازغان: ”خۇدا بۇالرنىڭ ھھممىسى سىزگھ: ئاچ قالسىڭىز ئۇ سىزگھ ناندۇر. ئۇسسىغان

بولسىڭىز ئۇ سىزگھ سۇ بولىدۇ. ئھگھر قاراڭغۇلۇقتا بولسىڭىز ، ئۇ سىزگھ یورۇقلۇق”. 

ئھیسانىڭ ھھر خىل كىشىلھرگھ بھرگھن ئارام ئېلىش ئۈچۈن بھزى شھخسىي تھكلىپلىرىنى ئاڭالڭ. ئورنى ۋە تاشقى قىیاپىتى بىلھن خۇدانى ۋە ئھتراپىدىكى

كىشىلھرنى رازى قىلىشقا تىرىشىۋاتقان بىر باي یىگىتكھ. ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - ئارام ئېلىڭ ، ئۆزىڭىزنىڭ بارلىق مۇھىملىقىڭىزدىن ، غۇرۇرىڭىزدىن

ۋە مال-مۈلۈكلىرىڭىزنى چىڭ تۇتۇڭ. ئۇالرنى قویۇپ بېرىڭ ، شۇنداق بولغاندا ھھقىقىي ئارام ئاالالیسىز ». 

ئۆز ئائىلىسىدىن قېچىشقا ، بىر جایدىن ئایلىنىپ كېتىشكھ ۋە ئۇنىڭدىن قورقىدىغان كىشىلھر توپىدىن ساقلىنىشقا مھجبۇرالنغان ماخاۋ كېسىلىگھ گىرىپتار

بولغانغا. بۇ ماخاۋ كېسىلىنى كۆرگھن ھھممھیلھن قورقۇپ ۋارقىراپ: «ناپاك! ناپاك!» دٻدى. ئھیسا ئۇ كىشىگھ: «كېلىڭالر ، ئارام ئېلىڭ ، شىپالىق ۋە

قوبۇل قىلىڭ ، مھندە بھدىنىڭىز ۋە روھىڭىز ئۈچۈن ئارام ئېلىڭ» دٻدى. 

ئوخشىمىغان دىنىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە مىللىتىدىن بولغان سامارىیىلىك ئایالغا نىسبھتھن ، بىرەیلھن یھھۇدىیالر بىلھن سۆزلىشىشكىمۇ بولمایدۇ.

مۇناسىۋىتى بھك بۇزۇلغان بۇ ئایالغا ئھیسا: «بۇ تىرىك سۇنى ئېلىپ ئىچىڭ. ئۇزاققىچھ ئۇسسۇزلۇقىڭىزنى قاندۇراالیدىغان بىردىنبىر نھرسىنى قوبۇل

قىلىڭ. ئارام ئېلىڭ ». 

ئۆزلىرىنى ھھققانىي پھرىسىیلھرگھ ، ئۇالر خۇدانى یاخشى كۆرىدۇ دەپ ئویلىغان ، چۈنكى ئۇالر زىرە ئۇرۇقىنىڭ% 10 تىنى ساناپ بولغان.

پھرىسىیلھر خۇدانىڭ یازغان قانۇنىنىال ئھمھس ، بھلكى ئۇالر یھھۇدىیالر ئۈچۈن كھشىپ قىلغان قوشۇمچھ قائىدىلھر ۋە چھكلىمىلھرنىمۇ ئھستایىدىللىق

بىلھن بویسۇندى. 

خۇدادىن تھستىق ۋە باشقا كىشىلھرنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولغان بۇ كىشىلھرگھ خۇدا مۇنداق دەیدۇ: «سىلھر بۇ قائىدە-تۈزۈملھردىن ھېرىپ



كھتمھمسىلھر؟ ئۇنى یاساشتىن زٻرىكمھمسىز؟ قانۇننى مۇكھممھل ئىجرا قىلمایدىغانلىقىڭىزنى قھلبىڭىزدە بىلىسىز. جىسمانىي جھھھتتىن زىنا قىلمىسىڭىزمۇ

كاللىڭىزدا شۇنداق قىلىسىز. بھلكىم كالپۇكىڭىز بىلھن یالغان سۆزلىمھسلىكىڭىز مۇمكىن ، ئھمما قھلبىڭىزدە قېرىنداشلىرىڭىز ھھققىدە یاخشى بولمىغان ۋە

یالغان گھپلھرنى قىلىسىز ». ئھیسا ئۇ پھرىسىیلھردىن: «ئۆزىڭىزنى مۇكھممھل قانۇن قوغدىغۇچى دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن ، ئالدى تھرەپنى ساقالپ

قېلىشتىن ھېرىپ كھتمىدىڭىزمۇ؟» دەپ سورىدى. \- ئۇنىڭدىن ۋاز كېچىشكھ ، ئارام ئېلىشقا تھییارمۇ؟ مھندە ۋە قانۇنغا بویسۇنۇشتا ئارام ئېلىشمۇ؟ چۈنكى

مھن ئۇنىڭغا تولۇق بویسۇندۇم »دەیدۇ ئھیسا. «مھن ھھممىنى قىلدىم - چۈنكى سىزنىڭ مھڭگۈ قىاللمایدىغانلىقىڭىزنى بىلىمھن». 

ئھیسا مھغلۇبىیھتنىڭ یۈكىنى ھېس قىلغان ھھممھیلھنگھ: «سېنىڭ گۇناھلىرىڭنى تۆلھش ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىپ ئۆلدىم. ئاندىن مھن یھنھ بىر قېتىم

ئورنۇمدىن تۇردۇم ، شۇڭا سىزدە ئۈمىد بار ، چۈنكى سىز مېنىڭ بارلىق قانۇن-بھلگىلىمىلىرىمنىڭ ئىناۋىتىگھ ئېرىشىسىز! ئھمدى سھن مھندە ئارام

ئاالالیسھن ، ئھمدى قانۇننىڭ یۈكى ۋە لھنىتىگھ ئۇچرىمایسھن. ئۇنىڭ ئورنىغا ماڭا ئھگىشىڭ ، خۇشاللىق ۋە مۇھھببھتتھ ماڭا ئىتائھت قىالالیسىز ». 

سىزچۇ؟ بۇزۇلۇشىڭىزنىڭ ، بىئاراملىقىڭىزنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ ھازىر قھیھردە ئارام ئېلىشنى ئھڭ ئارزۇ قىلىسىز؟ ھھزرىتى ئھیسا سىلھرگھ: -

ھارغىن ۋە یۈكلھنگھنلھرنىڭ ھھممىسى مېنىڭ یېنىمغا كېلىڭالر ، مھن سىلھرگھ ئارام بېرەي. (مھتتا 11: 28) ھھقىقىي ئارام ئېلىش سىز قوبۇل قىلىشقا

تېگىشلىك نھرسھ ، ئۇنى ئۆزىڭىز یارىتالمایسىز. 

ھھقىقىي ئارام دٻگھن نېمھ؟ 

خىزمىتىمىز تۈگىگھندە ئۇنى تاپامدۇق؟ یاق ، بىز ئھسھرلىرىمىزدە ئھمھس ، ئھسھرلىرىمىزدىن ئارام ئېلىشىمىز كېرەك. ئىبرانىیالر 4: 10-11 دە مۇنداق

دٻیىلگھن: «10 چۈنكى ، كىمكى خۇدانىڭ ئارامگاھىغا كىرگھن بولسا ، ئۇمۇ خۇدانىڭ خىزمىتىدىن ئارام ئالىدۇ. 11 شۇڭا بىز بۇ ئارامغا كىرىشكھ

تىرىشىمىز ». 

تھڭرىنىڭ ئارام ئېلىشى بایلىق یاكى ئىناۋەت توپالشتا تېپىلمایدۇ. ئۇ ئاممىباب یاكى بىخھتھرلىكتھ تېپىلمایدۇ. سىز ھھرگىزمۇ یېتھرلىك پۇل تېجھپ

قااللمایسىز یاكى ھھقىقىي ئارام ئاالالیسىز. ھھقىقىي ئارام ئېلىشنىڭ بىرىنچى قھدىمى ھھممىمىزنىڭ قانچىلىك چوڭقۇر ، جاھىل ، ئۆزىگھ

تایىنىدىغانلىقىمىزنى ئېتىراپ قىلىش. بىز ئۆزىمىز ، ئىشالرنى ئۆزىمىز قىلىشقا تىرىشىمىز. بۇ بىزنىڭ ھھقىقىي ئارام ئېلىشتىكى ئھڭ چوڭ توسالغۇمىز. \-

ھھرگىز تھسلىم بولماڭ! قھلبىمىزنىڭ پھریادىدۇر. شۇنداقتىمۇ یاراتقۇچىمىز ۋە پادىشاھىمىزغا تھسلىم بولۇش ھھقىقىي ئارام ئېلىشنىڭ بىرىنچى قھدىمى. 

خۇدا بىزگھ تھسلىم بولۇشنىڭ ھېكمىتىنى ئۆگىنىشىمىز ئۈچۈن ئاتا-ئانىالرنى بھردى. بۇ 4 ۋە 5 بۇیرۇق ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ بىرى. ئھگھر بىز

خۇداغا ئىشىنىشنى خالىمىساق ، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئارام ئېلىش بۇیرۇقىغا بویسۇنمایمىز. ئھگھر بىز ئاتا-ئانىمىزغا ئىشىنىشنى خالىمىساق ، ئۇالرغا

بویسۇنمایمىز ۋە ئھقىل-پاراسھتنى ئۆگھنمھیمىز. 

یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ بۈگۈنكى سوئالىمىز بھشىنچى بۇیرۇق ھھققىدە مۇنداق دەیدۇ: «بىز دادىمىزنى ۋە ئانىمىزنى یاخشى كۆرىمىز ۋە

ھۆرمھتلھیمىز ، ئۇالرنىڭ خۇداغا بولغان ئىنتىزامى ۋە یۆنىلىشىگھ بویسۇنىمىز». ئۇ یھردىكى ئاتا-ئانىمىز بىلھن خۇدا ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى

كۆرەمسىز؟ بىز خۇدانىڭ ئىنتىزامىغا بویسۇنۇشقا چاقىرىمىز. دٻمھك ، ئاتا-ئانىمىز خۇداغا بویسۇنۇشى كېرەك ، شۇڭا ئۇالر بىزنى ئھقىل-پاراسھت بىلھن

تھربىیھلھیدۇ ۋە یېتھكلىیھلھیدۇ. 

تھڭرى ئاتا-ئانىمىزنى ئىشلىتىپ بىزگھ ئۈلگھ بولىدۇ. بۇ ئۇالرنىڭ مۇكھممھل ئىكھنلىكىدىن دٻرەك بھرمھیدۇ. بۈگۈن مۇكھممھل ئاتا-ئانىالر بارمۇ؟

ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. ئھمھلىیھتتھ ، بىز بالىلىرىمىزغا ئۈلگھ بوالالیدىغان موھىم ئۇسۇل ، ئۇالرغا قانداق تھۋبھ قىلىشنى كۆرسىتىش. 



ئاتا-ئانىالر: بالىلىرىڭىزدىن كھچۈرۈم سوراپ باقامسىز؟ 

سىز قىلىشىڭىز كېرەك. ئھگھر مھن بالىلىرىمنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى مۇكھممھل دەپ كۆرسھتسھم ، ئۇالرغا ئھیساغا قانداق ئھگىشىشنى ئۆگھتمھیمھن. لېكىن

مھن گۇناھلىرىمنى ۋە مھغلۇبىیىتىمنى بالىلىرىمغا ئىقرار قىلغىنىمدا ، ئۇالرغا خۇداغا قانداق ئھگىشىشنى ئۆگىتىمھن. 

مېنىڭ بىرىنچى خىزمىتىم خۇداغا بویسۇنۇش ۋە ئۇنىڭغا ئھگىشىش. مېنىڭ ئىككىنچى خىزمىتىم بالىلىرىمغا ئۆزلىرى ئۈچۈن خۇدا بىلھن قانداق مېڭىشنى

ئۆگىتىش. بالىالر خۇداغا بویسۇنۇشنىڭ ئۈلگىسى سۈپىتىدە ئاتا-ئانىسىغا بویسۇنىدۇ. خۇداغا ۋە ئاتا-ئانىمىزغا بویسۇنۇش تھبىئىي ئھمھس ، شۇڭالشقا

ئۇالرنىڭ ھھر ئىككىسى 10 بۇیرۇققا كىرىدۇ. 

خۇدا بىزنىڭ ئھركىنلىككھ ئېرىشىشنى خاالیدىغانلىقىمىزنى بىلىدۇ ، ئھمما ئۇ بىزنى ئۆزىنىڭ یاخشى قائىدىلىرى دائىرىسىدە ئھركىنلىك ئاتا قىلغۇدەك

دەرىجىدە یاخشى كۆرىدۇ. مھن خۇدانىڭ قائىدىسىدىن ئھركىنلىك قوغالشقاندا ئھخمھقمھن ، چۈنكى بۇ ھھرگىزمۇ مھن ئىزدەۋاتقان خۇشاللىقنى كھلتۈرۈپ

چىقارمایدۇ. ئھمما بىز جاھىللىق بىلھن ئىشالرنى ئۆزىمىز قىلىشقا تىرىشىمىز ، خۇددى ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا تۇنجى گۇناھقا ئوخشاش. بىزنىڭ

ئاسىیلىقىمىز ھھمىشھ قۇرۇق ۋە ئۈمىدسىزلىنىدۇ. بۇ بىر سوۋغات! بۇ سىزنىڭ تىرىشچانلىقىڭىز ۋە تىرىشچانلىقىڭىز ھھرگىزمۇ ئۇالر ۋەدە قىلغان نھرسىنى

ئېلىپ كېلھلمھسلىكى خۇدادىن كھلگھن سوۋغا. 

ھھقىقىي ئۆزىڭىزگھ قانچىلىك تایىنىدىغانلىقىڭىزنى ئېتىراپ قىلغۇچھ ھھقىقىي ئارام باشالنمایدۇ. مھسىھكھ: «مانا مھن. ئۆتكۈزۈۋٻلىڭ. ھایاتىمنىڭ رەببى

بولۇڭ ». 

ھھزرىتى ئھیسا: «تھكھببۇرلۇقنى تاشالپ ، مېنىڭ یېنىمغا كېلىپ ئارام ئالغىن» دٻگىنىدە ، ئۇ ئۆلۈمنى ھېس قىلىشى مۇمكىن. ئۇ. خۇداغا بویسۇنۇش

سىزنىڭ غۇرۇرىڭىز ۋە ئۆزىڭىزگھ تایىنىشىڭىزنىڭ ئۆلۈشىنى تھلھپ قىلىدۇ. ئھمما ئۇ ھھقىقىي ھایاتنىڭ باشلىنىشى. 

116-زەبۇردا ئارام ئېلىشنىڭ سھۋەبىنى ئاڭالڭ. 

«7 جېنىم یھنھ خاتىرجھم بولسۇن ، \[نېمىشقا؟\] چۈنكى رەببىم ماڭا یاخشىلىق قىلدى. 

8 ئۇ مېنى ئۆلۈمدىن ، كۆزلىرىمنى یاشتىن ، پۇتلىرىمنى پۇتلىشىپ قېلىشتىن ساقالپ قالدى. 

9 شۇنداق قىلىپ ، مھن بۇ یھردە یاشاۋاتقان چېغىمدا رەببىمنىڭ ھۇزۇرىدا ماڭىمھن! ». 

ھھقىقىي ئارام رەببىمىزنىڭ ھۇزۇرىدا مېڭىش ، ئۇنىڭ سىز ئۈچۈن قىلغانلىرىغا ئارام ئېلىش ئارقىلىق تېپىلىدۇ. ئاتا-ئانىمىزغا ئىتائھت قىلىپ ، دەم ئېلىش

كۈنىمىز بىلھن خۇداغا ئىشھنچ قىلغىنىمىزدا ، بىز خۇدادىن یىراقالشماي ، خۇدا بىلھن بىللھ ماڭىمىز. ئھمما یۈرىكىم ھھمىشھ ئۆزۈمنىڭ یولىنى تېپىشقا

تىرىشىدۇ. مھن سىزنىڭ یۈرىكىڭىزنىڭ ئوخشاش ئىكھنلىكىنى دوغا تىكىمھن. 

شۇڭالشقىمۇ تھڭرى بىزگھ ئھگىشىدىغان ھھپتىلىك رٻتىمنى بېرىدۇ. كونا ئھھدىدە ، خۇدا خھلقى 6 كۈنلۈك خىزمھتتىن كېیىن ئارام ئالدى. ئۇالر یھرشارى

ۋە مھنىۋى جھھھتتىن ھھپتھ بویى جاپالىق ئىشلىدى ، ئاندىن بۇ خىزمھتلھردىن كېیىن ئارام ئالدى. 

یېڭى ئھھدىگھ ئېتىقاد قىلغۇچىالر بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن ، ھھپتىمىز دەم ئېلىش كۈنى بىلھن ئاخىرالشمایدۇ. ئۇ ئارام ئېلىش بىلھن باشلىنىدۇ. بىزنىڭ دەم

ئېلىش كۈنىمىز ھھپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى ، بىز مھسىھنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىدە ئارام ئالىمىز. بىز پادىشاھنىڭ سۆیۈملۈك ئوغۇل-قىز

ئىكھنلىكىمىزنى بىلگھنلىكىمىزدىن راھھتلىنىپ ئارام ئالىمىز. ئۇ بىلىملھر بىزنىڭ خىزمھت ۋاقتىمىزنى ئارام ئېلىش بىلھن باشالیدۇ. یھكشھنبھ پۈتۈن بىر



ھھپتھ قویۇپ بېرىش تاختىسىغا ئوخشایدۇ. 

یھكشھنبھ كۈنى ئارام ئالمىساق ، دەم ئېلىش كۈنىنىڭ سوۋغىنى ئاچالمایمىز. بىز تېخىمۇ كۆپ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىش ۋە

ئالدىراشلىقىمىزنى توختىتالمایمىز. ئھگھر دەم ئېلىش كۈنى ئارام ئالمىسىڭىز ، ئھیسا مھسىھتىكى قالغانلىرىڭىزنىڭ رٻئاللىقىنى ھېس قىلمایسىز. 

باي دوستىڭىز سىزنى ھاۋایغا ئىككى ھھپتھ دەم ئالسا ، تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. سىز دٻڭىز بویىدىكى بىر ئۆیدە تۇرىسىز. ئھمما خاتىرە كومپیۇتېرىڭىزنى

ۋە بىر تۈركۈم كىتاب ۋە ھۆججھتلھرنى ئېلىپ كېلىسىز. سىز 14 كۈننىڭ ھھر بىرىنى ئۆیىڭىزگھ تاقاپ جھننھتتھ ئۆتكۈزۈپ ، كومپیۇتېرىڭىزغا یېزىڭ. بۇ

دەم ئېلىشمۇ؟ بھدىنىڭىز بىر ئارالدا ، دٻڭىز بویىدا بولىدۇ. ئھمما یۈرىكىڭىز ۋە زٻھنىڭىز یھنىال خىزمھتتھ بوالالیدۇ. یھنھ بىر تھرەپتىن ، بھدىنىڭىز

خىزمھتكھ چىقاالیدۇ ، روھىڭىز ئارام ئاالالیدۇ. بۇ قانداقمۇ مۇمكىن؟ 

ئۆزىڭىزدىن بۇ سوئالنى سوراپ بېقىڭ: مھن خىزمىتىمگھ ، یاكى مھسىھنىڭ خىزمىتىگھ

ئىشىنھمدىم؟

ئھگھر ھھممھ ئىش مېنىڭ قىلغان ئىشىمغا باغلىق بولسا ، ئۇنداقتا مھن قانچھ دەم ئېلىش كۈنىنى ئېلىپ كھتسھممۇ ھېچقىسى یوق - مھن ھھمىشھ بىئارام

بولىمھن. ئھگھر مېنىڭ بىخھتھرلىكىم ۋە مۇۋەپپھقىیىتىم یالغۇز ماڭا باغلىق بولسا ، مھن ھھرگىز یېتھرلىك قىاللمایمھن. بۇمۇ بالىالرنىڭ ئاتا-ئانىسىغا

ئاسىیلىق قىلىشىدىكى سھۋەب. چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرى قارار چىقارسا تېخىمۇ كۆپ بىخھتھرلىك ۋە خۇشاللىققا ئېرىشىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. ئھمما بالىالر

ئاتا-ئانىسىنىڭ یاردىمىسىز ئاقىالنھ قارار چىقىرىشقا تھییار ئھمھس. ئاتا-ئانىالرمۇ ئالالھنىڭ یاردىمىسىز ئاقىالنھ قارار چىقالمایدۇ. 

شۇڭالشقا خۇدا ھھممىمىزنى ھھقىقىي ئارام ئېلىشقا تھكلىپ قىلىدۇ. دوستلىرىم ، ھھممھ ئىشنى ئۆزىمىز قىلىشقا ئۇرۇنۇشنى توختىتىشىمىز كېرەك. ئھگھر

یھكشھنبھ كۈنى راستىنال ئارام ئالساق ، دۈشھنبھ كۈنى دەم ئېلىش كۈنى روھىي ھالىتى بىلھن خىزمھتكھ چىقاالیمىز. بىز بارلىق یاخشى ئىشالر ئۈچۈن

یالغۇز خۇداغا ئىشىنىش بىلھن بىر ۋاقىتتا ، دەم ئېلىش كۈنى روھىي ھالىتىمىز ئىشلھشكھ یول قویىدۇ. قاراڭ ، دەم ئېلىش كۈنىنى یۈكلھش یاكى یۈك

ئھمھس. ئۇ بىزگھ الزىملىق بارلىق نھرسىلھرنىڭ مھنبھسىنى ئھسلھش ۋە ئارام ئېلىش ئۈچۈن خۇدانىڭ بىزگھ بھرگھن سوۋغىسى. 

كالالمنى ۋە قھلبىمىزنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن بىر مىنۇت ۋاقىت سھرپ قىلىپ ئاخىرالشتۇرماقچى. مھسىھ بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىزدە قالغانلىرى

ھھققىدە ئویلىنىپ باقایلى. ئھگھر بۇ سىز ئۈچۈن بىر یېڭى ئىدىیھ - روھىڭىزنى مھسىھكھ ئارام ئالدۇرسىڭىز ، ئۇ غھلىتھ یاكى یېڭى تۇیۇلسىمۇ ، ئۇنىڭ

بىلھن سۆزلىشىڭ. ھھممىمىز مۇقھددەس روھتىن بىزنىڭ ئارامسىزلىقىمىزنى ، تىرىشچانلىقىمىزنى ، بېسىمىمىزنى یاكى جاھىللىقىمىزنى رەت قىلىپ ئۇنى

بىزنى ئۇنىڭ ئارامگاھىغا ئېلىپ كىرىشنى رەت قىلىشىنى سورایلى. ئۇنىڭدىن ھایاتىڭىزنىڭ ھھر بىر كۈنىگھ مھسئۇل بولۇشىنى تھلھپ قىلىڭ ، شۇندىال

گۇناھنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ۋە تھڭرىنىڭ سۆیۈملۈك بالىسى بولۇشنىڭ مھڭگۈلۈك ئارام ئېلىشىنى ھېس قىالالیسىز. ھازىر بىر مىنۇت دۇئا قىلىڭ ، ئاندىن

بىر-ئىككى مىنۇتتىن كېیىن دۇئا قىلىمھن. 

دۇئا قىالیلى. 

ئھیسا ، دەم ئېلىش كۈنىگھ رەھمھت. ھھر یھتتىنچى كۈنى ئارام ئېلىش پۇرسىتى بولۇپ ، ئھرشتىكى ئاتىمىز ئېھتىیاجلىق نھرسىلھرنىڭ تھمىنلىگۈچىسى

ئىكھنلىكىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. ئھیسا سھن بىزنى گۇناھلىرىمىزنىڭ یۈكىدىن خاالس قىلدىڭ. ئھندىشىمىزنى ئۈستىگھ تۆكھلھیدىغان ئادەم سىز. سىز پھقھت

جىسمانىي ۋە مھنىۋى ھایاتنىڭ مھنبھسى. قانداقال بولمىسۇن ، بۇ ھھقىقھتلھرنىڭ ھھممىسى بىز ئۇنتۇپ قالىدىغان ئىشالر. شۇڭا بىز دەم ئېلىش كۈنىنى

مھشىق قىلىشىمىز كېرەك. مۇقھددەس روھ ، بىزگھ ئارام ئېلىش ۋە دۇئا-تىالۋەت قىلىشقا ۋاقىت ئاجرىتىدىغان تالالشالرنى تاللىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. دادا



، بىز قانداق ئىشلھیمىز ، ئارام ئالىمىز ۋە یاخشى كۆرىمىز. بىز بۇنى شانلىق ئوغلىڭىز ئھیسانىڭ نامىدا سورایمىز. 

ئامىن

One Voice Fellowship


