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پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ خىرىستىیان دىنىنىڭ مھركىزى ھھقىقھتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بۈگۈن بىز 12-سوئالغا

قاراۋاتىمىز. ئۇنى ئاخباراتىڭىزدا نۇرغۇن ئوخشىمىغان تىلالردا بېسىپ چىقىرىدىغانلىقىنى بایقایسىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

12-سوئال: توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى بۇيرۇق��ردا خۇدا نېمىنى
ت�ل�پ قىلىدۇ؟

توققۇزىنچى ، بىز يالغان ئېيتمايمىز ياكى ئالدايمىز ئ�م�س ، ب�لكى مۇھ�بب�تت� ھ�قىق�تنى
سۆزل�يمىز.

ئونىنچى ، بىز رازى بولىمىز ، ھېچكىمگ� ھ�س�ت قىلمايمىز ياكى ت�ڭرىنىڭ بىزگ� ياكى بىزگ�
ب�رگ�نلىرىگ� رەنجىم�يمىز.

بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. مھن مىسىردىن چىقىش 20 دىن 9-ۋە 10-بۇیرۇقالرنى ئوقۇیمھن ، شۇنداقال كىشىلھرنىڭ خۇدا بىلھن بىۋاسىتھ

سۆزلھشكھنلىكىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن كىشىلھرنىڭ قانداق جاۋاب بھرگھنلىكىنىمۇ ئوقۇیمھن. ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 



چىقىش 20: 21-16 

16 «قوشنىڭىزغا یالغان گۇۋاھلىق بھرمھسلىكىڭىز كېرەك. 

17 «قوشنىڭىزنىڭ ئۆیىگھ ھھۋەس قىلماڭ ، قوشنىڭىزنىڭ ئایالى ، ئھر یاكى ئایال خىزمھتچىسى ، كاال یاكى ئېشھك یاكى قوشنىڭىزغا تھۋە باشقا نھرسىلھرگھ ھھۋەس

قىلماسلىقىڭىز كېرەك».

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 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 

ئالدىنقى ھھپتھ بىز خۇدانىڭ بۇیرۇقلىرىنىڭ «ئۇنداق قىلماسلىق» ۋە «بۇنى قىلىش» نى ئۆز ئىچىگھ ئالىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇالھىزە یۈرگۈزدۇق. سھككىزىنچى

بۇیرۇق بىزگھ «ئوغرىلىق قىلما» دەیدۇ. قانداقال بولمىسۇن ، خۇدا بىزدىن گۇناھتىن ساقلىنىشنىال ئۈمىد قىلىدۇ. بىز ئۇنىڭ یاخشى ئوبرازىدا یارىتىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،

بىز یاخشىلىق قىلىشقا ۋە یامانلىقتىن ساقلىنىشقا چاقىرىمىز. 

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 ». 

توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى بۇیرۇقالر بىلھن ئوخشاش. شۇڭالشقا بۈگۈن بىز یالغان سۆزلھشنىڭ نېمھ ئۈچۈن خاتا ئىكھنلىكىنى ، نېمھ ئۈچۈن ھھقىقھتنى مۇھھببھتتھ

سۆزلھشنىڭ یاخشىلىقىنى سۆزلھیمىز. بىز ئاچكۆزلۈكنىڭ نېمھ ئۈچۈن خاتا ئىكھنلىكىنى ، نېمھ ئۈچۈن رازى بولۇشنىڭ یاخشى ئىكھنلىكىنى سۆزلھپ ئۆتىمىز. 

1-نۇقتا مۇھھببھتتھ ھھقىقھتنى سۆزلھڭ. 

2-نۇقتا ، خۇدا بىزگھ بھرگھن نھرسىدىن رازى بولۇڭ. 



1-نۇقتا مۇھھببھتتھ ھھقىقھتنى سۆزلھڭ. 

ئھفھسلىكلھر 4: 15 دە ئھلچى پاۋلۇس بىزنى «ھھقىقھتنى سۆیگۈ بىلھن سۆزلھشكھ ئىلھامالندۇرىدۇ ، مھسىھكھ ئوخشاش بارغانسىرى كۈچىیىۋاتىدۇ». بۇ ئایھتتھ

سھمىمىیلىك بىلھن مھسىھنىڭ خاراكتېرى ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى كۆرەمسىز؟ خۇدا ھھقىقھتتۇر. بىز ھھقىقھتنى سۆزلىسھك ، ئھیساغا تېخىمۇ ئوخشایمىز. 

یۇھاننا 14: 6 دە ئھیسا مۇنداق دٻدى: «مھن یول ، ھھقىقھت ۋە ھایات. مھندىن باشقا ھېچكىم ئاتامنىڭ یېنىغا كھلمھیدۇ ». 

بۇنى یۇھاننا 8:44 بىلھن سېلىشتۇرۇڭ. ئۇ یھردە ، ئھیسا مۇنداق دٻدى: «شھیتان ھھمىشھ ھھقىقھتنى یامان كۆرىدۇ ، چۈنكى ئۇنىڭدا ھھقىقھت یوق. ئۇ یالغان

سۆزلىگھندە ، ئۇنىڭ خاراكتېرىگھ ماس كېلىدۇ ؛ چۈنكى ئۇ یالغانچى ۋە یالغانچىلىقنىڭ ئاتىسى». 

ئھیسا بىزگھ ھھقىقھتنى ئوچۇق ۋە ئېنىق سۆزلھیدۇ ، چۈنكى ئۇ بىزنى یاخشى كۆرىدۇ. ئۇ بىزنىڭ ئالدىمىزدا ئىككى یولنىڭ بارلىقىنى چۈشىنىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. بىز

ھھقىقھت ۋە مۇھھببھت یولىنى یاكى یالغانچىلىق ۋە ئۆچمھنلىك یولىنى تاللىیاالیمىز. 

بۇ ئاڭلىماققا ئاددىي ھھم ئاسان ، شۇنداقمۇ؟ ئۇنداق ئھمھس ، چۈنكى شھیتان یالغانچىلىقنىڭ ئاتىسى. قھلبىمىزدە گۇناھ بولغانلىقى ئۈچۈن ، بىز دائىم خاتا یولنى

تالالیمىز. بۇ بىزگھ ۋە باشقىالرغا ئازار بېرىدۇ. 

10 بۇیرۇقنىڭ ھھممىسىنىڭ مۇناسىۋەتكھ مۇناسىۋەتلىك ئىكھنلىكىنى ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ شۇڭالشقا توققۇزىنچى بۇیرۇقتا: «قوشنىڭىزغا یالغان گۇۋاھلىق بھرمھسلىكىڭىز

كېرەك» دٻیىلگھن. «یالغان سۆزلىمھ» دٻیىلمھیدۇ. چۈنكى یالغانچىلىق ۋە ئىنتىلىش مۇناسىۋەتكھ زىیان یھتكۈزىدۇ. 

ئالدىنقى تۆت بۇیرۇق خۇدا بىلھن تىك مۇناسىۋەتتھ بولۇش توغرىسىدا. قالغان ئالتھ بۇیرۇق كىشىلھر بىلھن یاخشى مۇناسىۋەت ئورنىتىش توغرىسىدا. بىزنىڭ خۇدا

بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىز بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ ، چۈنكى بىز خۇدانىڭ مۇھھببىتىنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق باشقىالرنى قانداق سۆیۈشنى ئۆگىنىمىز. خۇدا

سۆیگۈدۇر. ئھگھر بىز خۇدانى تونۇمایدىغان بولساق ، مۇھھببھتنى بىلمھیمىز. ئھگھر بىز خۇدانى تونۇمایدىغان بولساق ، ھھقىقھتتھ قانداق مېڭىشنى بىلمھیمىز. 

توغرا بولمىغان بىر نھرسھ دٻیىش توغرىمۇ؟ شۇنداق ، بۇنىڭ بھزى مىساللىرى بار. بھلكىم فىرئھۋننىڭ یھھۇدىي تۇغۇت ئانىلىرىغا مىسىردىكى یېڭى تۇغۇلغان

بوۋاقالرنىڭ ھھممىسىنى ئۆلتۈرۈشنى بۇیرۇغانلىقى ئېسىڭىزدىمۇ؟ بۇ بىر یامان بۇیرۇق. ئۇ ئایالالرنىڭ فىرئھۋنگھ ئاسىیلىق قىلىشى توغرا ۋە یاخشى ئىدى. ئایالالر

سھمىمىیھتسىز ئىدى ، بۇ راست. ئھمما ئۇالر خۇدانى سۆیۈش ۋە قوشنىالرنى سۆیۈشنىڭ تۈرتكىسىدە. ئۇالر توققۇزىنچى بۇیرۇقنى بۇزمىدى. 

گۇناھكار یالغانچىلىق قوشنىمىزنى قھستھن ئازابالش ئۈچۈن بىز ئېیتقان یاكى قىلىدىغان ئىش. ئھگھر زۇلۇم یاكى یامانلىق توغرىسىدا سۈكۈت قىلساق ، بۇمۇ گۇناھ.

بىز ھھقىقھتنى یوشۇرغاندا توققۇزىنچى بۇیرۇقنى بۇزۇپ تاشالیمىز. بھزىدە سۆزلھشنىڭ قورقۇنچلۇق یاكى خھتھرلىك بولىدىغانلىقىنى بىلىمھن. ھھممىمىز ئۆزىمىزنى

قوغداشنى خاالیمىز. ئھمما قوشنىمىز زىیانكھشلىككھ ئۇچرىغاندا سۈكۈت قىاللمایمىز ، بولمىسا یامانلىق داۋاملىشىدۇ. 

رەزىللىك مھۋجۇت ، چۈنكى بىز ئۆزىمىزنى قوشنىلىرىمىزدىنمۇ یاخشى كۆرىمىز. ئۇ ئاددىي. گۇناھ ھھددىدىن زىیادە ئۆزىنى سۆیۈشنىڭ نھتىجىسى. گۇناھ مېنىڭ

تېرىمنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھھقىقھتنى یوشۇرىدۇ. 



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. 

ئۆزىڭىزنى سۆیۈش ۋە ئۆزىڭىزنى بېقىش خاتا ئھمھس. سىز خۇدانىڭ سۈرىتىدە یاسالغان بولۇپ ، خۇدا سىزگھ ئاتا قىلغان تھن ۋە ھایاتقا كۆڭۈل بۆلۈش توغرا. ئھمما

ھھددىدىن زىیادە تھرەققىي قىلغان ئۆزىنى سۆیۈش یالغانچىلىق بىلھن نام-شۆھرىتىمىزنى قوغداشقا یاكى ھایاتىمىزنى راھھت ۋە ماددى نھرسىلھر بىلھن تولدۇرۇشقا

تىرىشىدۇ. 

ئالدىنقى ھھپتھ گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن ساقلىنىشنىڭ بىر ئۇسۇلى كىشىلھردىن ساقلىنىش بولۇشى مۇمكىنلىكىنى تھۋسىیھ قىلدىم. 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. 

لېكىن مېنىڭ قوشنام بولسىال ، مھن 10 بۇیرۇقنى بۇزۇش خھۋىپىگھ دۇچ كھلدىم ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ھھممىسى مۇناسىۋەتنى بىر تھرەپ قىلىدۇ. 10-بۇیرۇقتا «یاخشى

ئۆیگھ ھھۋەس قىلماسلىقىڭىز كېرەك» دٻیىلمھیدۇ. ئۇنىڭدا: «قوشنىڭىزنىڭ ئۆیىگھ ھھۋەس قىلماسلىقىڭىز كېرەك» دٻیىلگھن. مېنىڭچھ بۇ بىزنىڭ كېیىنكى نۇقتىمىز ھھققىدە

پاراڭلىشىدىغان یاخشى پھیت. 

2-نۇقتا ، خۇدا بىزگھ بھرگھن نھرسىدىن رازى بولۇڭ. 

ئۆزىمىزنى ھھمىشھ باشقىالر بىلھن سېلىشتۇرىدىغانلىقىمىزغا دىققھت قىلدىڭىزمۇ؟ بىز ئۆزىمىزنى باشقا كىشىلھر بىلھن ئوخشىمىغان ئىككى خىل ئۇسۇلدا سېلىشتۇرىمىز.

مۇقھددەسلىكىمىز ۋە یاخشىلىقىمىزنى ئویلىغىنىمىزدا ، ئۆزىمىزنى بىزدىن ناچار كۆرۈنگھن كىشىلھر بىلھن سېلىشتۇرىمىز. بىز: «شۇنداق ، مېنىڭ ئاچچىقلىنىش ۋە

شھخسىیھتچىلىكتھ مھسىلھ بار ، ئھمما مھن ئۇ یىگىتكھ ئوخشاش مھست ئھمھس» دەیمىز. یاكى بىز: «بھزىدە یالغان سۆزلھیدىغانلىقىم راس ، ئھمما مھن چېركاۋغا

بارىدىغان خىرىستىیان. ئۇ ئایال ھھتتا خۇداغا ئىشھنمھیدۇ ». 

بىز مۇقھددەسلىكنى سېلىشتۇرۇشتا كىشىلھرگھ تۆۋەن قارایمىز. ئھمما ماددى بۇیۇمالرنى ئویلىغىنىمىزدا یۇقىرىغا قارایمىز. بىز دەیمىز: «كاشكى ئۇ ئادەمگھ ئوخشاش

چوڭراق ئۆیۈم بولغان بولسا كېرەك. ھامان بىر كۈنى مھن ئۇنىڭ ھھیدىگھنگھ ئوخشاش چىرایلىق ماشىنىنىڭ بولۇشىنى ، یاكى ئۇ چىرایلىق زىبۇزىننھتلھرنىڭ

بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمھن ». گۇناھكار قھلبلىرىمىز مۇقھددەسلىكىمىزنى یاخشى ھېس قىلىدۇ ، گۈللىنىش دەرىجىمىزدىن قایغۇرىدۇ. 

مھن 20 یاشلىق خوندا Civic غا ئىگھ بولغان ۋاقتىم ئېسىمدە. بۇ بىر یاخشى ماشىنا ، ئھمما نۇرغۇن مھسىلىلھر بار. ھاۋا تھڭشىگۈچ ئىشلىمىدى ، ئورۇندۇقالر

یىرتىلىپ ، ئھینھك سۈرتكۈچ نورمال ئىشلىمىدى. ئۇالر مۇشۇنداق چاپلىشىپ قالىدۇ. 

بىر كۈنى مھن قاتتىق یامغۇردا ماشىنا ھھیدەپ ئىشقا ماڭدىم. مھن خوندادىكى ئۇ سۈرتكۈچلھردىن ئۈمىدسىزلھندىم. مھن یېڭى ماشىنا ھھققىدە چۈش كۆرۈشكھ

باشلىدىم. ئۆزۈمنى یېڭى نھرسىگھ الیىق ھېس قىلدىم. مھن بۇنداق كونا ئھخلھتلھرنى ھھیدەشكھ مھجبۇر بولغانلىقىمدىن ئېچىندىم. 

ئاندىن ، مھن قىزىل چىراقتا ئولتۇرغىنىمدا ، قارىسام ئاپتوبۇس بېكىتىدە بىر ئایالنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردۈم. ئۇ سوغۇق یامغۇر ئۇنىڭ ئۈستىگھ یاغقاندا بېشىنى یېپىش

ئۈچۈن گېزىت بىلھن تۇرۇپ قالدى. 



شۇ ھامان ئاچكۆز قھلبىم ئۈچۈن ئۆزۈمنى گۇناھكاردەك ھېس قىلدىم. مھن تۇیۇقسىز ماشىنىدىن تولىمۇ مىننھتدار ئىدىم. ئۇ خوندا قىزغىن ھھم قۇرغاق ئىدى. مېنىڭ

ماشىنىم رەببىمىزنىڭ كاتتا نېمىتى ئىدى.

نېمھ ئۆزگھردى؟ ئوخشاش ماشىنىنى ھھیدەۋاتاتتى. ئھمما مھن باشقىچھ بىر تھرەپكھ قارىدىم. ئھتراپىمدىكى چىرایلىق یېڭى ماشىنىالرنى كۆرگىنىمدە ، یېڭى ماشىنىغا

ئىنتىزار بولدۇم. ئۆزۈمنى ئۈستۈنكى كىشىلھر بىلھن سېلىشتۇرۇپ باقسام ، ئۇالرنىڭ ماشىنىسى تېخىمۇ یاخشى ، مھن خۇدانى ئادالھتسىز دەپ ئویلىدىم. 

ئھمما كېیىن مھن ئۆزۈمنى یامغۇردا تۇرغان ئایال بىلھن سېلىشتۇردۇم. مھندىن ئاز بولغان بىرسىگھ قارىدىم ، تۇیۇقسىز تھڭرىنىڭ ماڭا كھڭ قورساق ۋە ئاق كۆڭۈل

ئىكھنلىكىنى ھېس قىلدىم. 

دوستلىرىم ، بىزدە ئاچكۆزلۈك بىلھن مىننھتدارلىقنىڭ تاللىشى بار. مھن بۇ نھقىلنى بھك یاقتۇرىمھن. 

«يٻت�رلىك بولۇشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار. 

بىرى ، تٻخىمۇ كۆپ توپالشنى داۋامالشتۇرۇش. 

ي�ن� بىرى ، ئازراق ئارزۇ قىلىش ». 

 (GK Chesterton)

بۈگۈن سىزدە یوق نھرسىگھ ھھقىقىي ئېھتىیاجلىق نېمھ؟ دۇنیانىڭ بھزى جایلىرىدا ئاچارچىلىق ، ئۆي-ماكانسىزلىق ۋە ئىنتایىن نامراتلىق بىلھن كۈرەش قىلىدىغان

كىشىلھر بار. ئھمما بىز باي دۆلھتتىكى باي ناھىیھدە یاشایمىز. شۇنداق ، كىشىلھر بۇ یھردە بھزىدە كۈرەش قىلىدۇ. ئھگھر سىزدە یېتھرلىك یېمھكلىك بولمىسا یاكى

ئۇخالیدىغان یېرىڭىز بولمىسا ، چوقۇم ماڭا ئېیتىپ بېرىڭ. مھسىھنىڭ تېنىدە ھېچكىم ئۆزىنىڭ ئاساسلىق ئېھتىیاجى بولمىسا یاشىماسلىقى كېرەك. بىز ئھلچىلھرنىڭ 2-بابى

ۋە 4-بابىدا خىرىستىیانالرنىڭ بىر-بىرىگھ كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەكلىكىنى ئېنىق كۆرەلھیمىز. شۇڭالشقا ، بۇ چېركاۋدا ھېچكىم ئاچ قالمایدۇ ، ئۆي-ماكانسىز قالمایدۇ ،

یاكى قىشتا ئىسسىق چاپان بولمایدۇ. سىز پھقھت ماڭا یاكى چېركاۋدىكى باشقا رەھبھرلھردىن بىرىگھ دٻیىشىڭىز كېرەك ، بىز ئېھتىیاجلىق نھرسىلىرىڭىزنىڭ بولۇشىغا

كاپالھتلىك قىلىمىز. 

قھدىرلىك دوستالر ۋە خۇدانىڭ بالىلىرى ، مھن سىزدىن یھنھ بىر قېتىم سورایمھن ، سىز ھھقىقىي خۇدا ئېھتىیاجلىق بولمىغان نھرسھ بارمۇ؟ ئۇ بىزگھ كھڭ قورساقلىق

قىلدى! ئۇ بىز ئېھتىیاجلىق نھرسىلھرنى تھمىنلىدى. ئۇ یھنھ بىز ئېھتىیاجلىق نۇرغۇن نھرسىلھرنى تھمىنلىدى. بۇ توغرى ئھمھسمۇ؟ دۇنیانىڭ نۇرغۇن جایلىرىدا

ھھشھمھتلىك دەپ قارالغان تېلېفون ، تېلېۋىزور ، بھش جۈپ ئایاغ ۋە باشقا نھرسىلھرگھ ئېھتىیاجلىق ئھمھس. ئھمما بىز تېخىمۇ كۆپ ئېھتىیاجلىق دەپ ئویالیمىز. 

چۈنكى بىز ماتېرىیالىزم ھۆكۈمرانلىق قىلغان دۆلھتتھ یاشاۋاتىمىز. بۇ ئامېرىكىدىكى خىرىستىیان دىنى بىلھن رىقابھتلىشىدىغان دىنالرنىڭ بىرى. ماتېرىیالىزم

شھیئىلھردىكى خۇش خھۋەرنى خۇش خھۋەر قىلىدۇ. ماتېرىیالىزملىق خۇش خھۋەرنىڭ ۋەدىسى شۇكى ، ئھگھر سىزدە ئھڭ یېڭى تېلېفون ، ھھمدە ھھقىقھتھن چىرایلىق

ماشىنا ۋە ئھڭ چىرایلىق كىیىم بولسا ، ئۇنداقتا سىز ھھقىقھتھن خۇشال بولىسىز. 

كومپیۇتېر یاكى تېلېفونغا ئوخشاش یېڭى نھرسىلھرگھ ئېرىشىش ئۈچۈن ھھقىقھتھن ھایاجانلىنىپ باققانمۇ؟ سىز ئۇنى ھھر ۋاقىت ئویالیسىز. ئۇنى قولىڭىزدا تۇتۇپ

تۇرسىڭىز بولمایدۇ. ئاندىن یېڭى ئوبیېكتىڭىزنى بىر-ئىككى ھھپتھ ساقلىغاندىن كېیىن ، ھایاجانلىنىش سۇسلىشىدۇ. بۇ پھقھت ئۆزىڭىز ئىگھ بولغان باشقا بىر ئىش ،

یۈرىكىڭىز سىز ئارزۇ قىلغان كېیىنكى نھرسىنى ئىزدەشكھ باشالیدۇ. 



ئېالن بىزگھ تېخىمۇ كۆپ الیىق ئىكھنلىكىمىزنى ، ئھگھر بۇ مھھسۇالتنى سېتىۋالساق یاكى بۇ یېمھكلىكنى یېسھك ، قھلبىمىزدىن قانائھت ھاسىل قىلىدىغانلىقىمىزنى

ئېیتىدۇ. ماتېرىیالىزم دىنى بىزگھ یالغان بولۇپ ، 9-بۇیرۇقنى بۇزۇپ ، 10-بۇیرۇقنى بۇزۇپ تاشالیمىز! 

ۋەز-نھسىھھت 5: 10-11 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

«10 پۇلنى یاخشى كۆرىدىغانالر ھھرگىز یېتھرلىك بولمایدۇ. بایلىق ھھقىقىي بھخت ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئویالشنىڭ ئھھمىیىتى یوق! 

11 سىزدە قانچھ كۆپ بولسا ، كىشىلھر ئۇنى خھجلھشكھ یاردەم بېرىدۇ. ئۇنداقتا بایلىق نېمىدٻگھن یاخشى!

بىزنىڭ ئۇنىڭ ئورنىغا ماددى نھرسىلھرنى قوغلىشىدىغانلىقىمىزنى كۆرۈش تھڭرىنىڭ یۈرىكىنى پاراكھندە قىلىدۇ. بۇ نۇقتا: 10-بۇیرۇقنى بۇزۇش بىرىنچى ۋە

ئىككىنچى بۇیرۇقنى بۇزۇشقا باغالنغان. 

1- ۋە 2-بۇیرۇقالر بۇنى چىقىش 20: 3-4 دە ئېیتىدۇ. 

3 «مھندىن باشقا ئىالھلىرىڭىز بولماسلىقى كېرەك. 

4 «ئۆزۈڭالرغا ئاسماندا ، زٻمىندا یاكى دٻڭىزدا ھھر قانداق بىر بۇت یاكى ھھر قانداق بىر بۇتنى یاسىماسلىقىڭ كېرەك». 

ئھگھر مېنىڭ یۈرىكىم باشقىالرنىڭ نېمىگھ ئېرىشمھكچى بولسا ، مھن ئۇالرنىڭ نھرسىلىرىنى ئارزۇ قىلىپ ئۇ ئادەمگھ گۇناھ قىلغان بولىمھن. لېكىن مھنمۇ مىننھتسىز

بولغانلىقىم ئۈچۈن خۇداغا قارشى گۇناھ قىلىمھن. ئھگھر مھن خۇدا بھرگھندىنمۇ كۆپ نھرسىگھ ئېرىشىشنى ئویلىسام ، ئۇ مېنىڭ ئالالھنىڭ نېمھتلىرىگھ رازى

ئھمھسلىكىمنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئۆزىڭىزگھ «بىر كۈنى مھندە شۇنداق بولغاندا ، مھن ھھقىقھتھن خۇشال بولىمھن» دەپ باققانمۇ؟ یاكى سىز «ئۇنى ئالمىغۇچھ رازى

بولمایمھن» دەپ ئویلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. 

بىزنى خۇشال قىلىش ۋە قانائھتلھندۈرۈش ئۈچۈن خۇدادىن باشقا ھھرقانداق نھرسىگھ ئۈمىد باغلىغان ۋاقتىمىزدا ، 1- ، 2- ۋە 10-نومۇرلۇق بۇیرۇقالرغا خىالپلىق

قىلىش خھۋىپىگھ دۇچ كېلىمىز. بۇالرنىڭ ھھممىسىنى ھھل قىلىشنىڭ چارىسى نېمھ؟ ئۆزىمىزگھ ۋە قوشنىمىزغا یالغان سۆزلھشنى قانداق توختىتىمىز؟ بىز قانداق قىلىپ

ماتېرىیالىزم تۇزىقىدىن قۇتۇلۇپ ، خۇدانىڭ نېمىتىدىن رازى بولۇشنى ئۆگىنىمىز؟ 

مېنىڭچھ بۇ ئىككى رىقابھتنىڭ ھھل قىلىش چارىسى ھھر ۋاقىت تھڭرىنىڭ یاخشىلىقىغا ئىشىنىش. بھلكىم سىز مھكتھپتىكى ئىمتىھاندا ئالدامچىلىققا قىزىققان بولۇشىڭىز

مۇمكىن. یاكى خىزمىتىڭىزنى یاكى ئىناۋىتىڭىزنى قوغداش ئۈچۈن یالغان ئېیتقان بولۇشىڭىز مۇمكىن. ئھمما ئارام ئالسىڭىز ۋە خۇدانىڭ یاخشىلىقىغا ئىشھنسىڭىز ،

سھمىمىي بولۇپ ، ئىمتىھاندىن ئۆتھلمھیسىز. سىز ئىشتىن بوشىتىلغان تھقدىردىمۇ ، خىزمھتتھ ھھقىقھتنى سۆزلىیھلھیسىز. چۈنكى سىز تھڭرىنىڭ ھھقىقھت ئىكھنلىكىنى

بىلىسىز ۋە ئۇ ھھقىقھتتھ ماڭغانالرغا بھخت تىلھیدۇ. 

بىز ماتېرىیالىزمنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچرىغاندا ، شۇنى ئېسىمىزدە تۇتۇشىمىز كېرەككى ، نھرسىلھرگھ ئىگھ بولۇش ھھرگىزمۇ قھلبىمىزنى قاندۇرالمایدۇ. بۇ دۆلھت

ھھمىشھ بىزگھ تېخىمۇ كۆپ نھرسىلھرگھ ئېرىشىشنى ۋە ئېرىشىشنى ئېیتىدۇ. ئھمما خۇدانىڭ قھلبى بېرىدۇ ۋە بېرىدۇ. یۇھاننا 3: 16 دە دٻیىلگىنىدەك: «چۈنكى خۇدا

دۇنیانى شۇنچىلىك یاخشى كۆردىكى ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن ، ئۇ بىردىنبىر ئوغلىنى بھردى». 

ئاتىسى خۇدا بىزگھ كائىناتتىكى ئھڭ قىممھتلىك سوۋغاتنى بھردى. خۇدا بىزگھ ئۆزى یاخشى كۆرىدىغان ئوغلىنىڭ جھسىتى ۋە قېنىنى بېرىشنى خاالیدۇ. ئھیسا بىزدىن

پھقھت بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ، نومۇس ۋە ئۆلۈمىمىزدىنال كېلىدۇ. ئھمما بىز مھسىھكھ ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، ئۇ بىزگھ یېڭى ئۈمىد ، یېڭى قىممھت ، یېڭى ھایات ئاتا

قىلىدۇ. دوستلىرىم ، خۇدا بىزگھ بھك یاخشى مۇئامىلھ قىلدى. شۇڭالشقا ئھیسا بىزنى رازى بولۇشقا چاقىردى. 



ئىبرانىیالر 13: 5-6 دٻگھنلھرنى ئاڭالڭ: 

“5 پۇلنى یاخشى كۆرمھڭ ، بارلىقىڭىزدىن رازى بولۇڭ ، چۈنكى خۇدا:” مھن سىزنى ھھرگىز مھغلۇپ قىلمایمھن. مھن سېنى ھھرگىز تاشلىمایمھن ». 

6 شۇڭا بىز ئىشھنچ بىلھن ئېیتاالیمىز: «رەببىم مېنىڭ یاردەمچىم ، شۇڭا مھن قورقمایمھن». 

رەببىمىز بىزنىڭ یاردەمچىمىز ، دوستلىرىم. بىز ھھر قانداق ئھھۋالدا ئۇنىڭغا قورقماي ئىشھنچ قىالالیمىز. ئھمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىالیلى. 

ئھرشتىكى ئاتا ، ئھیسانى ئھۋەتكھنلىكىڭىزگھ رەھمھت ، بىز ئۇنىڭدا ئاشكارالنغان ھھقىقھتنى كۆرەلھیمىز. خۇش خھۋەرنىڭ ھھقىقىتىنى ئۆزىمىزنىڭ قھلبىمىزگھ

سۆزلىشىمىزگھ ۋە ئۇنى باشقىالر بىلھن مۇھھببھتتھ ئورتاقلىشىشىمىزغا یاردەملىشىڭ. مۇقھددەس روھ ، قھلبىمىزدە ئىنتىزار بولغان نھرسىلھرنى ئاشكارىلىشىڭىزنى

سورایمىز. بىزگھ نېمىنى قھدىرلھیدىغانلىقىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىڭ ، شۇڭا بىز ئۇ نھرسىلھرنى ئھیسا مھسىھنى ھھممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قویاالیمىز. بۇنى بىزنىڭ

مھنپھئھتىمىز ۋە شان-شھرىپىڭىز ئۈچۈن قىلىڭ. 

ئامىن

One Voice Fellowship


