
ئالتىنچى ، یھتتىنچى ۋە سھككىزىنچى بۇیرۇقالردا
خۇدا نېمىنى تھلھپ قىلىدۇ؟
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2022-یىلى 13-مارتتىكى خىتاب

پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 11-سوئالىغا قاراۋاتىمىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

11-سوئال: ئالتىنچى ، ي�تتىنچى ۋە س�ككىزىنچى بۇيرۇق��ردا
خۇدا نېمىنى ت�ل�پ قىلىدۇ؟

ئالتىنچى ، بىز ئازار ب�رم�يمىز ، ئۆچ كۆرم�يمىز ياكى قوشنىمىزغا دۈشم�نلىك قىلمايمىز ، ب�لكى
س�ۋرچان ۋە تىنچ بولۇڭ ، ھ�تتا دۈشمىنىمىزنىمۇ مۇھ�بب�ت بىل�ن قوغلىشىمىز.

ي�تتىنچى ، بىز جىنسىي ئ�خ��قسىزلىقتىن يىراق تۇرۇپ ، م�يلى نىكاھتا ياكى يالغۇز تۇرمۇشتا
بولسۇن ، پاك ۋە ساداق�تم�نلىك بىل�ن ياشايمىز ، بارلىق ناپاك ھ�رىك�تل�ردىن ، كۆرۈنۈشل�ردىن ،

سۆزل�ردىن ، ئوي-پىكىرل�ردىن ياكى ئارزۇ-ئىست�كل�ردىن ساقلىنا��يمىز.

س�ككىزىنچى ، بىز باشقى��رنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى ن�رسىل�رنى رۇخس�تسىز ئالمايمىز ، ياكى بىز
پايدىلىنىدىغان بىرىمىزدىن ياخشىلىق قىلمايمىز.



بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 

رىملىقالر 13: 8- 14 

8 بىر-بىرىڭىزنى سۆیۈش مھجبۇرىیىتىڭىزدىن باشقا ، ھېچكىمگھ قھرزدار ئھمھس. ئھگھر قوشنىڭىزنى یاخشى كۆرسىڭىز ، خۇدانىڭ قانۇنىدىكى تھلھپلھرنى

ئورۇندایسىز.

9 چۈنكى ، بۇیرۇقالردا: «زىنا قىلماڭ ، ئادەم ئۆلتۈرمھڭ ، ئوغرىلىق قىلماڭ ، ئاچكۆزلۈك قىلماڭ» دٻیىلگھن. بۇالر ۋە باشقا باشقا بۇیرۇقالر بۇ بىر بۇیرۇققا

یىغىنچاقالنغان: «قوشنىڭىزنى سۆیگھندەك سۆیۈڭ».

10 مۇھھببھت باشقىالرغا زۇلۇم قىلمایدۇ ، شۇڭا مۇھھببھت خۇدانىڭ قانۇنىدىكى تھلھپلھرنى ئورۇندایدۇ. 

11 بۇ تېخىمۇ تھخىرسىز ، چۈنكى ئۇنىڭ قانچىلىك كېچىكىپ قالغانلىقىنى بىلىسىز. ۋاقىت توشۇپ كھتتى. ئویغىن ، چۈنكى بىزنىڭ نىجاتلىقىمىز ھازىر بىز ئىشھنگھنگھ

قارىغاندا یېقىنالشتى.

12 كېچھ بولدى. نىجاتلىق كۈنى پات یېقىندا كېلىدۇ. شۇڭا مھینھت كىیىملھردەك قاراڭغۇ ئھمھللىرىڭىزنى چىقىرىپ تاشالپ ، توغرا تۇرمۇشنىڭ پارقىراق ساۋۇتلىرىنى

كىیىڭ.

13 بىز بىر كۈنگھ تھۋە بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ، ھھممھیلھننىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن الیىق تۇرمۇش كھچۈرۈشىمىز كېرەك. یاۋا یىغىلىشالرنىڭ ۋە مھستلىكنىڭ

قاراڭغۇلۇقلىرىغا ، یاكى جىنسىي ئھخالقسىزلىق ۋە ئھخالقسىز تۇرمۇش یاكى جېدەل-ماجىرا ۋە ھھسھتخورلۇققا قاتناشماڭ.

14 ئھكسىچھ ، رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىغا كىیىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ یامان ئارزۇلىرىڭىزنى قاندۇرۇشنىڭ یوللىرى ھھققىدە ئۆزىڭىزنى ئویالپ قویماڭ. 

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 

1-نۇقتا: قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزدەك سۆیۈڭ (8-10-ئایھتلھر) 

2-نۇقتا: ئالالھنىڭ بۇیرۇقلىرى «ئۇنداق قىلماڭ» ۋە «بۇنى قىل» (12-14-ئایھتلھر) نى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. 

1-نۇقتا: قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزدەك سۆیۈڭ (8-10-ئایھتلھر) 

10 بۇیرۇقنى ئوقۇغاندا ناھایىتى ئاددىیدەك قىلىدۇ. ئۇالر ئاددىي. یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ بۈگۈنكى سوئالى 6 ، 7 ۋە 8-نومۇرلۇق بۇیرۇقالر ھھققىدە. ئۇالر:

«ئادەم ئۆلتۈرمھ ، زىنا قىلما ، ئوغرىلىق قىلما» دەیدۇ. بۇ بایانالر قاالیمىقانمۇ؟ ئھمھلىیھتتھ ئھمھس. لېكىن مھن بۈگۈن سىزگھ ئىككى نھرسىنى ئوتتۇرىغا قویماقچى.

بىرىنچىدىن ، خۇدا بۇ بایانالرنى تېخىمۇ ئېنىق ۋە چۈشىنىشكھ ئاسان قىلدى. ئىككىنچىدىن ، خۇدامۇ بۇ بایانالرنى تۇنجى قېتىم كۆرگھنگھ قارىغاندا تېخىمۇ چوڭقۇر ۋە



كھڭرى قىلدى. 

رىملىقالر 13: 8-10 غا تېخىمۇ یېقىندىن قاراپ باقایلى. 8-ئایھتتىكى بىرىنچى: 

“8 ھېچكىمگھ قھرزدار بولماڭ ، پھقھت بىر-بىرىڭىزنى سۆیۈش مھجبۇرىیىتىڭىزدىن باشقا ، ئھگھر قوشنىڭىزنى یاخشى كۆرسىڭىز ، خۇدانىڭ قانۇنىنىڭ تھلىپىنى

ئورۇندىسىز.”

قوشنىڭىزنى سۆیۈڭ ، خۇدانىڭ قانۇنىنى ئھمھلگھ ئاشۇرىسىز. بۇ بالىنىڭ چۈشىنىشى ئۈچۈن یېتھرلىك ئېنىق. ئھمما ئۇ یھنھ نۇرغۇن سوئالالرنى كھلتۈرۈپ

چىقىرىدىغان دەرىجىدە مۇرەككھپ. «مېنىڭ قوشنام كىم؟» دٻگھندەك سوئالالر. خۇدانىڭ قانۇنى مۇتھخھسسىسى ئھیسادىن بۇ سوئالنى سورىغاندا ئېسىڭىزدە بولۇشى

مۇمكىن. دەل شۇ ۋاقىتتا ئھیسا یاخشى سامارىیىلىكنىڭ ھېكایىسىنى ئۇنىڭ جاۋابى سۈپىتىدە سۆزلھپ بھردى. ئھیسانىڭ سۆزىگھ قارىغاندا ، قوشنىمىز خۇدا بىزنىڭ

یولىمىزغا سالغان ھھر قانداق موھتاج ئادەم. قوشنىمىز ئالالھنىڭ دىققىتىمىزنى تارتىدىغان ئېھتىیاجى بار كىشى. بۇ بىزگھ كىمنى یاخشى كۆرىدىغانلىقىمىزنى ئېیتىپ 8-

ئایھت بىلھن یاردەم بېرىدۇ. ھازىر بىز «قوشنىمىزغا بولغان مۇھھببھت قانداقراق؟» دەپ سورىشىمىز كېرەك. ئۇ ئادەمنى سۆیۈشنىڭ مھنىسى نېمھ؟ »دٻگھن سوئالغا

جاۋاب تېپىش ئۈچۈن ، رىملىقالر 13: 9-10 غا قایتا قاراپ باقایلى. 

“9 چۈنكى بۇیرۇقالردا:” زىنا قىلماڭالر. ئادەم ئۆلتۈرمھسلىكىڭىز كېرەك. ئوغرىلىق قىلماسلىقىڭىز كېرەك. »بۇ بۇیرۇقالر ۋە باشقا بۇیرۇقالر:« قوشنىڭىزنى

سۆیگھندەك سۆیۈڭ ».

10 مۇھھببھت باشقىالرغا زۇلۇم قىلمایدۇ ، شۇڭا مۇھھببھت خۇدانىڭ قانۇنىدىكى تھلھپلھرنى ئورۇندایدۇ ». 

پاۋلۇس «قوشنىڭىزنى ئۆزۈڭنى سۆیگھندەك سۆي» دٻگھن 7 ، 6 ، 8 ۋە 10-بۇیرۇقالرنىڭ ئاددىي خۇالسىسى. مېنىڭچھ بۇ نۇرغۇن مھنىگھ ئىگھ. ئھگھر

قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى سۆیگھندەك سۆیسىڭىز ، قوشنىڭىزنىڭ مال-مۈلۈكلىرىگھ ھۆرمھت قىلىسىز. سىز ئۇنىڭدىن ئوغرىلىق قىلمایسىز ، چۈنكى سىز ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ

نھرسىلىرىگھ ھھقلىق ئىكھنلىكىنى چۈشىنىسىز. 

بۇ یھردە تېخىمۇ چوڭقۇر بىر ھھقىقھت بار. تھڭرىنىڭ پاۋلۇس ئارقىلىق بىزگھ ئېیتقانلىرىنىڭ ماھىیىتى شۇكى ، ھھرىكىتىمىز قھلبىمىزدە باشلىنىدۇ. بھزىدە خاتا ئىش

قىلغاندا «نېمىشقا بۇنداق قىلغانلىقىمنى بىلمھیمھن!» دەیمىز. قانداقال بولمىسۇن ، بىز سھۋەبسىز ئىشالرنى قىلمایمىز. قىلغان ۋە قىلمایدىغان ھھر بىر ئىشىمىز قھلبىمىزدىن

كېلىدۇ. ئھیسا بۇنى مھتتا 12: 35 دە ئېیتقان. 

«35 یاخشى ئادەم یاخشى قھلب خھزىنىسىدىن یاخشى نھرسىلھرنى ئىشلھپ چىقىرىدۇ ، یامان ئادەم یامان قھلبنىڭ خھزىنىسىدىن یامان ئىشالرنى پھیدا قىلىدۇ». 

نېمھ ئۈچۈن ھازىر روسىیھ ئھسكھرلىرى ئۇكرائىناغا بېسىپ كىردى؟ بۇ رەزىل ئۇرۇش قانداق باشالنغان؟ بۇ توغرىسىدا بىرلىكتھ ئویلىنىپ باقایلى. ئۇرۇشقا

قاتنىشىش ئۈچۈن چوقۇم ئھسكھرلىرىڭىزنىڭ جھسىتى ، زٻھنى ۋە قھلبىنى مھشىق قىلىشىڭىز كېرەك. ئھسكھرلھر جىسمانى جھھھتتىن كۈچلۈك بھدەنگھ موھتاج ، شۇڭا

ئۇالر یۈگۈرۈپ سھكرەپ جھڭ قىالالیدۇ. ئھسكھرلھر خھرىتىنى قانداق ئوقۇشنى ، ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىشنى ۋە جھڭ مھیدانىدا قارار چىقىرىشنى چۈشىنىدىغان

ئھقىلگھ موھتاج. ئھسكھرلھر یھنھ باشقا ئىنسانالرنى ئۆلتۈرۈشنى مھقسھت قىلغان قھلبلھرگھ موھتاج. 

2-دۇنیا ئۇرۇشىدا ، گېرمانىیھدىكى یھھۇدىیالر ئۆز دوستلىرى ۋە قوشنىلىرى تھرىپىدىن زىیانكھشلىككھ ئۇچرىغان ۋە ئۆلتۈرۈلگھن. بۇنداق ناچار ھھرىكھتلھرنى

كھلتۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن ، ئادولف گىتلېر گېرمانىیھ خھلقىنى یھھۇدىیالرنىڭ دۈشمىنى دەپ قایىل قىلدى. قاراڭ ، بىراۋنى ئۆلتۈرۈشتىن بۇرۇن ، سىزدە ئۇنىڭدىن

قورقۇش ۋە ئۆچ كۆرۈشنىڭ سھۋەبى بولۇشى كېرەك. 



شۇڭالشقا ئۇرۇشتا دۈشمھنگھ ھھمىشھ ھاقارەتلىك ئىسىمالر بېرىلىدۇ. ئامېرىكا ئھسكھرلىرى گېرمانالرنى «كراۋت» دەپ ئاتىدى. ئۇالر ئىراقلىقالرنى «التاپھتلىك»

دەپ ئاتىدى ۋە ئاسىیالىقالرنى «غاز» یاكى «یۇمىالق كۆز» دەپ ئاتىدى.

رىۋاندادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جھریانىدا ، كىشىلھر بىر-بىرىنى «خوراز» ، «چاشقان» یاكى «یىالن» دەپ ئاتىغان. ئۇ ئىسىمالرنىڭ مھقسىتى بار. چۈنكى خۇدانىڭ

قانۇنى قھلبىمىزگھ یېزىلغان. ھھتتا ئاتېئىزىمچىالرمۇ ئۇالرنىڭ قھلبىگھ «ئادەم ئۆلتۈرمھیدۇ». ئىنسانالرنىڭ جېنىنى ئېلىشنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى ھھممىمىز بىلىمىز. ئھگھر

سىز بىر گۇرۇپپىنى باشقا گۇرۇپپىنى ئۆلتۈرۈشكھ قىزىقتۇرماقچى بولسىڭىز ، ئالدى بىلھن ئۇالرنى ئادىمىیلھشتۈرۈشىڭىز كېرەك. خورازنى ئۆلتۈرۈش تھبىئىي ،

شۇڭا ئھسكھرلىرىڭىزنى ئۆلتۈرۈشنى ئاسانالشتۇرىدىغان كىشىلھرنى چاقىرىش. شۇڭالشقا پۇتىن ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتىنى «زەھھرلىك چېكىملىك چھككۈچىلھر ۋە یېڭى

ناتسىستالر شایكىسى» دەپ تھسۋىرلىگھن. پۇتىننىڭ تىل تاللىشى رۇسىیھ ئھسكھرلىرىنىڭ قھلبىنى ئۇكرائىنالىقالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن تھییارلىغان. پۇتىن

ئھسكھرلىرىنىڭ ئۇكرائىنالىقالرنىڭ روسىیھنىڭ دۈشمىنى ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. پۇتىن مۇنداق دٻدى: ئۇكرائىنالىقالرنى ئۆلتۈرۈش قاتىللىق ئھمھس ، ئۇ

ئۆزىنى قوغداش. 

10-ئایھتنى قایتا ئاڭالڭ. 

«10 مۇھھببھت باشقىالرغا زۇلۇم قىلمایدۇ ، شۇڭا مۇھھببھت خۇدانىڭ قانۇنىدىكى تھلھپلھرنى ئورۇندایدۇ». 

پاۋلۇسنىڭ بۇ یھردە ئوتتۇرىغا قویغان سۆزى: ئھگھر قوشنىڭىزنى ھھقىقىي یاخشى كۆرسىڭىز ، ئۇنى ئۆلتۈرمھیسىز. ھېچقانداق سھۋەبسىزال قوشنا دۆلھتكھ تاجاۋۇز

قىلمایسىز. چۈنكى مۇھھببھت باشقىالرغا یامانلىق قىلمایدۇ. ئھمما قھلبىمىزدە ئاچچىقلىنىش ، شھھۋەت یاكى ئاچكۆزلۈك بولغاندا ، ئۇ بىزنى قاتىللىق ، زىنا یاكى

ئوغرىلىق كھلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

بۈگۈنكى دۇنیادا نېمىشقا شۇنچھ كۆپ رەزىللىك بار دەپ ئویالمسىز؟ قاتىللىق ، زىنا ۋە ئوغرىلىق سىز ۋە ماڭا ئوخشاش كىشىلھرنىڭ قھلبىدىكى ئاچچىقلىنىش ،

شھھۋەت ۋە ئاچكۆزلۈك سھۋەبىدىن یۈز بېرىدۇ. رەزىللىك مھۋجۇت ، چۈنكى بىز ئۆزىمىزنى قوشنىلىرىمىزدىنمۇ یاخشى كۆرىمىز. ئۇ ئاددىي. گۇناھ ھھددىدىن زىیادە

ئۆزىنى سۆیۈشنىڭ نھتىجىسى. گۇناھ قوشنىمغا: «مھن سېنىڭ بارلىقىڭنى خاالیمھن ، شۇڭا ئۇنى سھندىن ئېلىۋالىمھن» دەیدۇ. گۇناھ خۇداغا: «مھن نېمىنى خالىسام

شۇنى قىلىشنى خاالیمھن ، ئھگھر ئۇالر مېنىڭ یولۇمغا كىرسھ ، مھن سېنىڭ قانۇنلىرىڭغا پھرۋا قىلمایمھن» دەیدۇ. 

خۇدانى سۆیۈش ۋە قوشنىالرنى سۆیۈش گۇناھ ۋە یامانلىقنىڭ ھھل قىلىش چارىسى. ئھمما یاخشى سۆیۈش ئۈچۈن ، ئالدى بىلھن تھڭرىنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىنى

قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك. ئھیسانى كرٻستكھ مىخلىغان مىخ ئھمھسلىكىنى بىلھمسىز؟ ئھیسا خالىسا كرٻستتىن چۈشۈشكھ كۈچى بار ئىدى. ئھمما ئھیسا قوشنىسىنى

(سىزنى) یاخشى كۆردى ، ئۇ ئۆز ھایاتىنى یاخشى كۆرمىدى. 

ئۇنى كرٻستكھ مىخلىغان مھسىھنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتى ئىدى. ئۇ مىخ ئھمھس ئىدى. نىجاتكارىمىزنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىدە نۇرغۇن مۇھىم ئىالھىي ئۆلچھملھر

بار. ئھمما كرٻست ئارقىلىق یھتكۈزۈلگھن ناھایىتى ئاددىي بىر ئۇچۇر بار: خۇدا سىزنى یاخشى كۆرىدۇ. بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز بىزنى خۇدانىڭ دۈشمىنىگھ

ئایالندۇرىدۇ. ئھمما خۇدا سىزنى بھك یاخشى كۆرىدۇ ، ئۇ سىزسىز ئھبھدىي ئۆتۈشنى خالىمایدۇ. شۇڭا مۇھھببھتتھ ، ئاتىسى خۇدا خۇدانى ئۆلۈشكھ ئھۋەتتى. ھھمدە

مۇھھببھتتھ ئھیسا قھبرىدىن ئورنىدىن تۇرۇپ ، بىزگھ یېڭى ھایات ئاتا قىلدى. مانا ئھمدى ئىچىڭىزدىكى مۇقھددەس روھنىڭ كۈچى بىلھن مۇھھببھت ھایاتىدا

یاشىیاالیسىز. 

مھسىھنىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتى قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى سۆیگھندەك سۆیۈشكھ كۈچ بېرىدۇ. بۇ «پادىشاھلىق قىممىتى». خۇدا مۇقھددەس روھنى 11-ئایھتتھ



دٻیىلگھندەك بىزگھ «ئویغىنىش» قا ئھۋەتكھندە ، بىز پادىشاھلىق قىممىتىنى بىلىشكھ ۋە ئھمھل قىلىشقا باشالیمىز. ئویغىنىپ ، مھسىھ بىلھن تىرىلگھن ۋە مۇقھددەس روھ

بىلھن تولغانمۇ؟ دوستلىرىمنىڭ شۇنداق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمھن. بولغۇچھ ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا قانداق یاشاشنى چۈشىنھلمھیسىز. ئھمدى كۆرۈپ باقایلى: 

2-نۇقتا: خۇدانىڭ بۇیرۇقلىرى «ئۇنداق قىلماڭ» ۋە «بۇنى قىل» قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. 

رىملىقالر 13: 12- 14 دە مھن بىلھن قایتا قاراڭ. بۇ ئایھتلھردە خۇدا بىزگھ نېمھ قىلماسلىقىمىز كېرەكلىكىنى ، شۇنداقال نېمھ قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى ئېیتىپ بېرىدۇ. 

“12 كېچھ دٻگۈدەك كېتىپ قالدى ؛ نىجاتلىق كۈنى پات یېقىندا كېلىدۇ. شۇڭا مھینھت كىیىملھردەك قاراڭغۇ ئھمھللىرىڭىزنى چىقىرىپ تاشالپ ، توغرا تۇرمۇشنىڭ

پارقىراق ساۋۇتلىرىنى كىیىڭ.

13 بىز بىر كۈنگھ تھۋە بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ، ھھممھیلھننىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن الیىق تۇرمۇش كھچۈرۈشىمىز كېرەك. یاۋا یىغىلىشالرنىڭ ۋە مھستلىكنىڭ

قاراڭغۇلۇقلىرىغا ، یاكى جىنسىي ئھخالقسىزلىق ۋە ئھخالقسىز تۇرمۇش یاكى جېدەل-ماجىرا ۋە ھھسھتخورلۇققا قاتناشماڭ.

14 ئھكسىچھ ، رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىغا كىیىڭ. ھھمدە ئۆزىڭىزنىڭ یامان ئارزۇلىرىڭىزنى قاندۇرۇشنىڭ یوللىرى ھھققىدە ئۆزىڭىزنى ئویلىماڭ ». 

باشقا كىشىلھرگھ ئازار بېرىپ گۇناھ سادىر قىلىدىغان نۇرغۇن یوللىرىمىز بار. گۇناھتىن ساقلىنىشنىڭ یولى كىشىلھردىن ساقلىنىش دەپ ئویالش ئادەمنى قىزىقتۇرىدۇ.

سىز ھېچكىمدىن یىراق بىر ئارالدا یالغۇز بۇ یىگىتكھ ئوخشاش بوالالیسىز. سىزنىڭچھ ، «ئادەم ئۆلتۈرمھسلىكىڭىز كېرەك» دٻگھن بۇیرۇققا بویسۇنۇشى تھسمۇ؟

ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. ئارالدا ئۇنى ئۆلتۈرەلھیدىغان ئادەم یوق. ئھمما خۇدانىڭ قوشنىمىزنى سۆیۈش بۇیرۇقىچۇ؟ ئھگھر مھن یالغۇز باشقا كىشىلھردىن یىراق بىر

ئارال بولسام ، ئۇنداقتا مھن ھېچكىمگھ بھخت بواللمایمھن. ئھگھر قوشنىلىرىم بولماسلىقنى تاللىسام قوشنامنى یاخشى كۆرمھیمھن! 

12b- ئایھتتھ دٻیىلگھندەك «مھینھت كىیىملھردەك قاراڭغۇ ئھمھللىرىڭىزنى چىقىرىۋٻتىش» یېتھرلىك ئھمھس. بىز یھنھ «توغرا تۇرمۇشنىڭ پارالق ساۋۇتلىرىنى

كىیىشىمىز» كېرەك. دوگالس مو مۇنداق دەیدۇ: «بۇیرۇققا پھقھت تاشقى جھھھتتىن ماسلىشىش تھڭرىنىڭ ئارزۇسى ئھمھس. خۇدا سھمىمىي مۇھھببھتنى خاالیدۇ:

باشقا كىشىلھرگھ سھمىمىي ، ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈش ھھر خىل ھھرىكھتلھرگھ تۆكۈلىدۇ ». 

قورقۇنچنىڭ تۈرتكىسىدە ئىتائھت قىلىش گۇناھتىن ساقلىنىشقا ئھھمىیھت بېرىدۇ ، چۈنكى «ئوغرىلىق قىلماسلىقىڭىز كېرەك». ئھمما مۇھھببھتنىڭ تۈرتكىسىدە بویسۇنۇش

یاخشىلىقنى ئاساس قىلىدۇ. مۇھھببھت «مھن قوشنامدىن ئوغرىلىق قىلمایمھن. مھن قوشنامنىڭ خۇشال ۋە بىخھتھر بولۇشىنى ئۈمىد قىلغاچقا ، ئۇنىڭغا ئېھتىیاجلىق

نھرسىلھرنى بېرىمھن. مھن ئۇنىڭغا بھخت تىلھش ۋە كھڭ قورساق بولۇشنىڭ یوللىرىنى تېپىشقا تىرىشىمھن ». 

دوستلىرىم ، خۇدانىڭ مۇكھممھل قانۇنى مۇكھممھل ئىتائھت قىلىشنى تھلھپ قىلىدۇ. ئھمما ھېچقایسىمىز مۇكھممھل ئىتائھت قىاللمایمىز. شۇڭالشقا نىجاتلىق پھقھت

مېھىر-شھپقھت بىلھنال كېلىدۇ. ئىنجىلدىكى مېھىر-شھپقھتنىڭ ئھڭ یاخشى ئېنىقلىمىسى ئھفھسلىكلھر 2: 5-4. 

«4 لېكىن خۇدا رەھىم-شھپقھتكھ باي ، ئۇ بىزنى بھك یاخشى كۆردى ، 

5 گھرچھ بىز گۇناھلىرىمىز سھۋەبىدىن ئۆلۈپ كھتكھن بولساقمۇ ، مھسىھنى تىرىلدۈرگھندە بىزگھ ھایاتلىق ئاتا قىلدى. پھقھت خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھنال

قۇتۇلدىڭىز! ».

ئھفھسلىكلھر 2: 4 دە مۇنداق دٻیىلگھن: خۇدا سېنى بھك یاخشى كۆردى ، ۋە رەھىم-شھپقھتكھ باي ، ئۇ بىزنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۈزۈل-كېسىل ھھرىكھت قىلدى.



ئاتىسىنىڭ رەھىم-شھپقىتى ئۇنى ئوغلىنى یھر یۈزىگھ ئھۋەتىپ مۇكھممھل تۇرمۇش كھچۈرۈش ۋە قۇربانلىق بىلھن ئۆلۈشكھ ئۈندىدى. چۈنكى بۇ بىزگھ ئوخشاش

كىشىلھرنىڭ گۇناھلىرىمىزدا ئۆلۈپ كېتىشىنىڭ مھنىۋى جھھھتتىن قۇتۇلۇشى ۋە تىرىلىشىنىڭ بىردىنبىر یولى ئىدى. ئھیسانى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگھن ئوخشاش كۈچ ،

ئھیساغا ئىشھنگھندە ، خۇدا سىزنى روھىي ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلگھن. 

بۇ یھردە مېھىر-شھپقھت دٻگھن سۆزنىڭ یاخشى ئېنىقلىمىسى بار: «مېھىر-شھپقھت ئالالھنىڭ كىشىلھرگھ بولغان چھكسىز مېھىر-شھپقىتى. مېھىر-شھپقھتكھ ئېرىشكىلى

بولمایدۇ ، الیىقمۇ یاكى قایتۇرغىلى بولمایدۇ ». مھرھھمھت گۇناھكارالرنى ئھۋلىیاالرغا ئایالندۇراالیدۇ. مھرھھمھت یامانلىقنى یاخشىلىققا ئۆزگھرتھلھیدۇ. مھن

سىزگھ یېڭى بىر سۆزنى تونۇشتۇرماقچى: گرافىك. ئۇنىڭ تھرجىمھ یۇمشاق دٻتالىدا توغرا تھرجىمھ قىلىنغان یاكى قىلىنمىغانلىقىنى بىلمھیمھن ، چۈنكى ئۇ دوكتور

داۋىد ئاندٻرسون كھشىپ قىلغان سۆز. ئۇ مارىالند شتاتىدىكى Bridgeway مھھھ� چېركاۋىنىڭ پوپى ، بىر ئاۋازلىق ھھمراھىغا ئوخشاش كۆپ مھدەنىیھتلىك

چېركاۋ. دوكتور ئاندٻرسون GRACISM ناملىق بۇ ئۇلۇغ كىتابنى یازغان. «گرافىزىم» باشقا ئىككى سۆزنىڭ بىرىكىشى: مېھىر-شھپقھت ۋە ئىرقچىلىق. 

ئىرقچىلىق «رەڭگى ، سىنىپى یاكى مھدەنىیىتى سھۋەبىدىن باشقىالرنى سۆزلھش ، ھھرىكھت قىلىش یاكى سھلبىي پىكىر قىلىش». ئىرقچىلىق تېرىسىنىڭ رەڭگى یاكى

مھدەنىیىتى سھۋەبىدىن ئاكتىپلىق بىلھن باشقىالرنى ھاقارەتلھیدۇ یاكى ئازارالیدۇ. گرافىك ئھكسىچھ بولىدۇ. گرافىك ئوخشىمایدىغان ئادەمگھ ئاكتىپ یاردەم بېرىدۇ.

چۈنكى خۇدانىڭ قانۇنى بىزگھ: «بۇنى قىلما» ، شۇنداقال بىزگھ: «بۇنى قىل» دەیدۇ. 

دوكتور ئاندٻرسون مۇنداق دەیدۇ: «گرافىك مىللىي سىزىق ۋە ئىرق چېگراسىدىن ھالقىپ ، ئوخشىمىغان كىشىلھرگھ ، چھت-یاقا یاكى چھتكھ قېقىلغانالرغا یاردەم ۋە«

ئارتۇقچھ شھپقھت »بېرىدۇ. بۇ ئادەم یاكى گۇرۇپپا ھھر قانداق رەڭ ، مھدەنىیھت یاكى جىنسقا ئىگھ بوالالیدۇ ». دوكتور ئاندٻرسوننىڭ سۆزىگھ قارىغاندا ،

گرافىزىمنىڭ یھتتھ ئىجابىي ۋەدىسى بار: 

1. مھن سېنى كۆتۈرىمھن. 

2. مھن سېنى یېپىپ قویاي. 

3. مھن سىلھر بىلھن ئورتاقلىشىمھن. 

4. مھن سېنى ھۆرمھتلھیمھن. 

5. مھن سىز بىلھن بىللھ بولىمھن. 

6. مھن سېنى ئویلىشىمھن. 

7. سېنى تھبرىكلھیمھن. 

دوستلىرىم ، بۇ یھتتھ ئىش قوشنىڭىزنى ئۆزىڭىزنى سۆیگھندەك سۆیۈشنىڭ مھنىسى. ئھمما بىز بۇ ئىشالرنى ئۆزىمىز قىاللمایمىز. بىز خۇدا تھلھپ قىلغان ئىشالرنى

قىلىش ئۈچۈن ئالالھنىڭ یاردىمىگھ موھتاج. شۇڭالشقا 13- ۋە 14-ئایھتلھر مۇنداق دەیدۇ: 

«13 یاۋایى یىغىلىشالرنىڭ ۋە مھستلىكنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىغا ، جىنسىي ئھخالقسىزلىق ۋە ئھخالقسىز تۇرمۇش ، جېدەل-ماجىرا ۋە ھھسھتخورلۇققا قاتناشماڭ. 

14 ئھكسىچھ ، رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىغا كىیىنىڭالر ». 

دوستلىرىم ، مھن 13-ئایھتتىكى ئاشۇ ئىشالرنىڭ ھھممىسىدە گۇناھكار. ھالبۇكى ، مھن خۇدانىڭ رەھمىتى ۋە مېھىر-شھپقىتى بىلھن مېنى كھچۈرۈم قىلدىم ۋە

تىرىلدۈردۈم. 

ھازىر مھن ئھیساغا ئھگھشكۈچى بولغانلىقىم ئۈچۈن ، 13-ئایھتتھ تھسۋىرلھنگھن ھھرىكھتكھ قایتالمایمھن. مھن خىرىستىیان بولۇش سۈپىتىم بىلھن مھسىھنىڭ نامىنى



ئېلىپ یۈرىمھن. مېنىڭ ھھرىكىتىم مھسىھنىڭ نامىغا شان-شھرەپ یاكى نومۇس ئېلىپ كېلىدۇ. مھن چوقۇم تاشلىشىم كېرەك بولغان سھلبىي ھھرىكھتلھر ، شۇنداقال مھن

چوقۇم قویۇشىم كېرەك بولغان ئاكتىپ ھھرىكھتلھر بار. 

شۇڭالشقىمۇ 14-ئایھت بىزنى «رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىغا كىیىش» كھ ئۈندەیدۇ. شۇڭالشقىمۇ دۇئا قىلىمىز ، مۇقھددەس كىتاب ئۈستىدە ئویلىنىمىز ۋە

خۇدانىڭ سۆزىنى ئھستھ ساقالیمىز. خۇتبىمىزنى ئاخىرالشتۇرۇش ئۈچۈن ، بىز مۇالزىمھتتھ ئىلگىرى ئاڭلىغان ئایھتلھرنى یھنھ بىر قېتىم ھھمبھھىرلىمھكچى.

پاۋلۇسنىڭ بىز قىلىشقا تېگىشلىك سھلبىي ھھرىكھتلھرنى ۋە بىز قىلىشقا تېگىشلىك ئاكتىپ ھھرىكھتلھرنى قانداق ئاتىغانلىقىنى ئاڭالڭ. 

كورىنتلىقالرغا 1 - خھت 13: 7-4

“4 مۇھھببھت سھۋرچان ۋە ئاق كۆڭۈل ؛ مۇھھببھت ھھسھت قىلمایدۇ ۋە ماختىنىدۇ ؛ ئۇ ھاكاۋۇر ئھمھس 

5 یاكى قوپال. ئۇ ئۆز یولىدا چىڭ تۇرمایدۇ. ئۇ ئاچچىقالنمایدۇ ۋە ئاچچىقالنمایدۇ. 

6 ئۇ زۇلۇمدىن خۇشال ئھمھس ، بھلكى ھھقىقھت بىلھن خۇشال بولىدۇ. 

7 مۇھھببھت ھھممھ نھرسىنى كۆتۈرىدۇ ، ھھممھ نھرسىگھ ئىشىنىدۇ ، ھھممھ نھرسىنى ئۈمىد قىلىدۇ ، ھھممھ نھرسىگھ بھرداشلىق بېرىدۇ ». 

مھن نائومى بىلھن توي قىلغان تۇنجى یىلىمدا بۇ ئایھتلھرنى یادلىدىم. چۈنكى نىكاھنى ئۆز كۈچۈم بىلھن قىلىش بھك تھس. مھن «رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىغا

ئۆزۈمنى كىیىش» كېرەكلىكىنى ھېس قىلدىم. گۇناھكار قىلمىشالرنى تاشالش ۋە ئایالىم ۋە بالىلىرىم الیىق بولغان مۇھھببھتنى كىیىش ئۈچۈن تھڭرىنىڭ یاردىمىگھ

موھتاج ئىدىم. 

بۇ ھھپتھ مھسىھنىڭ ھۇزۇرى بىلھن قانداق كىیىنىسىز؟ سىزنىڭ بۇنداق قىلىشنى پىالنلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. چۈنكى ھھممىمىز خۇدا تھلھپ قىلغان ئىشالرنى قىلىش

ئۈچۈن ئالالھنىڭ یاردىمىگھ موھتاج. بىز ھازىر دۇئا-تىالۋەت قىلىپ ، مۇقھددەس روھتىن رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرى ۋە یاردىمى بىلھن بىزگھ بھخت

تىلھیمىزمۇ؟ 

دۇئا قىالیلى. ئھرشتىكى ئاتا ، بىز سېنى ھایاتىمىز بىلھن ھۆرمھتلھشنى خاالیمىز ، ئھمما قھلبىمىز دائىم ئاچچىقلىنىش ، شھھۋەت ۋە ئاچكۆزلۈك بىلھن تولغان. بىز

ئھتراپىمىزدىكى كىشىلھرگھ ئازار بېرىمىز ۋە سھل قارایمىز ، چۈنكى بىز ئۆزىمىزنى بھك یاخشى كۆرىمىز. بىز ئۆزىمىزنىڭ راھھتلىكىمىزنى ، بىخھتھرلىكىمىزنى ۋە

خۇشاللىقىمىزنى قوشنىلىرىمىزدىنمۇ یاخشى كۆرىمىز. ئھیسا ، سىزنىڭ مۇھھببىتىڭىز ئۇنىڭغا ئوخشىمایدۇ. یھر یۈزىگھ كېلىش ئۈچۈن جھننھتنىڭ راھھتلىكى ۋە

بىخھتھرلىكىدىن ئایرىلدىڭىز. بىز گۇناھلىرىمىزدا ئۆلگھندە ، دۈشمىنىڭالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بۇ یھرگھ كھلدىڭ. ئاكتىپ رەھىم-شھپقىتىڭىزگھ رەھمھت. بىزگھ

مھسىھنىڭ ھۇزۇرىنى كىیىشكھ یاردەملىشىڭ. باشقىالرنى بىزنى سۆیگھندەك سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ ، شۇنداق بولغاندا كىشىلھر سىزنى بىلىدۇ ۋە سىزگھ ئىشىنىدۇ.

بىز بۇالرنىڭ ھھممىسىنى ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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