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تونۇشتۇرۇش 

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ خىرىستىیان دىنىنىڭ مھركىزى ھھقىقھتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بۈگۈن بىز 14-سوئالغا

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

14-سوئال: خۇدا بىزنى ئۆزىنىڭ قانۇنىغا ئ�م�ل قى��لماي
ياراتتىمۇ؟

ياق ، ئ�مما تۇنجى ئاتا-ئانىمىز ئادەم ئاتا بىل�ن ھاۋا ئانىنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ، بارلىق
م�خلۇقات��ر يىمىرىلدى. بىز ھ�ممىمىز گۇناھ ۋە گۇناھ ئىچىدە تۇغۇلدۇق ، ت�بىئىتىمىز بۇزۇلۇپ ،

خۇدانىڭ قانۇنىغا ئ�م�ل قى��لمايمىز.

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

رىملىقالر 5: 21-12 

12 ئادەم گۇناھ سادىر قىلغاندا ، گۇناھ دۇنیاغا كىردى. ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى ئۆلۈمنى ئېلىپ كھلدى ، شۇڭا ھھممھ ئادەم گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۆلۈم

ھھممھ ئادەمگھ كېڭھیدى.

13 شۇنداق ، كىشىلھر قانۇن چىقىرىشتىن ئىلگىرىال گۇناھ قىلدى. ئھمما ئۇ بۇزۇلغۇدەك قانۇن بولمىغاچقا ، ئۇ گۇناھ ھېسابالنمىدى. 



14 شۇنداقتىمۇ ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ زامانىدىن تارتىپ مۇسانىڭ زامانىغىچھ ، ھھتتا ئادەم ئھلھیھىسساالمغا ئوخشاش خۇدانىڭ ئوچۇق ئھمرىگھ بویسۇنمىغانالرمۇ

ئۆلدى. ھازىر ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ سىمۋولى ، ئۇ تېخى كھلمھیدىغان مھسىھنىڭ نامایھندىسى.

15 لېكىن ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى بىلھن خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى ئارىسىدا ناھایىتى چوڭ پھرق بار. چۈنكى ، بۇ بىر ئادەمنىڭ گۇناھى نۇرغۇن ئادەمگھ

ئۆلۈم ئېلىپ كھلدى. بىراق ، خۇدانىڭ ئاجایىپ مېھىر-شھپقىتى ۋە ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق نۇرغۇن كىشىلھرگھ كھچۈرۈم قىلىش سوۋغىسى تېخىمۇ چوڭ.

16 خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتىنىڭ نھتىجىسى شۇ ئادەمنىڭ گۇناھىنىڭ نھتىجىسى بىلھن ئوخشىمایدۇ. چۈنكى ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى ئھیىبلھشكھ سھۋەب بولدى ،

ئھمما خۇدانىڭ ھھقسىز سوۋغىسى گھرچھ بىز نۇرغۇن گۇناھلىرىمىزدا گۇناھكار بولساقمۇ ، خۇدا بىلھن ھھققانىي ئادەم بولدۇق.

17 چۈنكى ، ئادەم ئىسىملىك بۇ ئادەمنىڭ گۇناھى نۇرغۇن كىشىلھرگھ ھۆكۈمرانلىق قىلدى. لېكىن ، خۇدانىڭ ئاجایىپ مېھىر-شھپقىتى ۋە ھھققانىیلىق سوۋغىسى تېخىمۇ

چوڭ ، چۈنكى ئۇنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ ھھممىسى ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ.

18 شۇنداق ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ بىر گۇناھى ھھممھ ئادەمنى ئھیىبلھیدۇ ، ئھمما مھسىھنىڭ بىر ھھققانىي ھھرىكىتى خۇدا بىلھن توغرا مۇناسىۋەت ۋە ھھممھ ئادەم

ئۈچۈن یېڭى ھایات ئېلىپ كېلىدۇ.

19 بىر ئادەم خۇداغا ئاسىیلىق قىلمىغاچقا ، نۇرغۇن كىشىلھر گۇناھكار بولۇپ قالدى. ئھمما باشقا بىر ئادەم خۇداغا ئىتائھت قىلغانلىقى ئۈچۈن ، نۇرغۇن كىشىلھر

ھھققانىي ئادەم بولىدۇ.

20 خۇدانىڭ قانۇنى بارلىق كىشىلھرنىڭ گۇناھكارلىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن بېرىلدى. ئھمما كىشىلھر بارغانسىرى گۇناھ سادىر قىلغاچقا ، خۇدانىڭ ئاجایىپ شھپقىتى

تېخىمۇ كۆپھیدى.

21 شۇڭا ، گۇناھ بارلىق كىشىلھرگھ ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۇالرنى ئۆلۈمگھ دۇچار قىلغاندەك ، ھازىر خۇدانىڭ ئاجایىپ شھپقىتى ئۇنىڭ ئورنىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ،

رەببىمىز ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشىدۇ.

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: ئھسلى گۇناھ: یۇقۇمالنغان ۋە ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ 

پاۋلۇس 12- ۋە 18-ئایھتلھردە بىر-بىرىگھ زىتتھك ئىككى نھرسىنى ئېیتتى. 

«12 ئادەم گۇناھ سادىر قىلغاندا ، گۇناھ دۇنیاغا كىردى. ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى ئۆلۈم ئېلىپ كھلدى ، شۇڭا ھھممھ ئادەم گۇناھ قىلغانلىقتىن ئۆلۈم ھھممھ

ئادەمگھ كېڭھیدى». 12-ئایھتتھ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز سھۋەبىدىن ئۆلۈم ھھممھ ئادەمگھ تارقالغاندەك قىلىدۇ. ئھمما كېیىن پاۋلۇس 18-ئایھتتھ باشقىچھ گھپ قىلغاندەك

قىلىدۇ. «18 ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ بىر گۇناھى ھھممھ ئادەمنى ئھیىبلھیدۇ». 18-ئایھتتھ پاۋلۇس ئادەم بىر قېتىم گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ھھممھیلھننىڭ ئۆلۈمگھ

ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئېیتتى. بۇ یھردە بىر سوئال بار ، ئۆلۈم ۋە ئھیىبلھش مېنىڭ گۇناھلىرىمنىڭ نھتىجىسىمۇ یاكى ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىمۇ؟ بۇ بىر مۇھىم

سوئال. ئالدى بىلھن ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىنىڭ ھھممىمىزنى قانداق یۇقۇمالندۇرۇپ ، بىزنىڭمۇ گۇناھكار بولۇشىمىزنى كھلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى



سۆزلھپ ئۆتھیلى. 

ئىندىۋىدۇئال غھرب دۇنیاسى شھخسىي مھسئۇلىیھتكھ ئىشىنىدۇ. ئادەم ئۆزىنىڭ گۇناھىغا مھسئۇل بولدى. خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى ئھخالق جھھھتتىكى

مھغلۇبىیىتى سھۋەبىدىن جازالىدى. ھھممىمىز ئىرسىیھت ۋە ھھرىكىتىمىز ئۇالردىن ۋارىسلىق قىلىمىز. ئادەم گۇناھكار بولغاچقا ، ئۇنىڭ بالىلىرى ، نھۋرىلىرى ،

نھۋرىلىرىنىڭ ھھممىسى گۇناھكار. خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىق تاللىشىمىزغا مھسئۇل بولىدۇ. بىزدە گۇناھ-مھسىیھت بىلھن تۇغۇلۇشىمىز ئۈچۈن گۇناھ قىلىش ئادىتىمىز بار.

بۇ بىز ئادەمدىن یۇقۇمالنغانغا ئوخشاش. ئھفھسلىكلھر 2: 3 خىرىستىیانالرنى مۇنداق تھسۋىرلھیدۇ: «3 ھھممىمىز گۇناھكار تھبىئىتىمىزنىڭ قىزغىن ئارزۇسى ۋە

خاھىشىغا ئھگىشىپ ، ئاشۇنداق تۇرمۇش كھچۈرەتتۇق. تھبىئىتىمىز بىلھن بىزمۇ باشقىالرغا ئوخشاش خۇدانىڭ غھزىپىگھ ئۇچرىدۇق». ھھممىمىز گۇناھكار تھبىئھت

بىلھن تۇغۇلدۇق. بۇ پاكىت ئھسلى گۇناھ دەپ ئاتىلىدۇ. 

ئھمما بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كىشىلھر ئھسلى گۇناھقا ئىشھنمھیدۇ. ئۇالر بالىالر پاك ۋە پاك روھالر بىلھن گۇناھسىز تۇغۇلىدۇ ، دەپ قارایدۇ. ئھگھر بۇ راست

بولسا ، نېمىشقا ئىككى یاشلىق بالىالر ئویۇنچۇق ئۈستىدە ئۇرۇشۇپ قالىدۇ؟ ئۇالرغا بۇنداق قىلىشنى كىم ئۆگھتتى؟ بھزىلھر یامانلىق بىزگھ دۇنیادىن كېلىدۇ دەیدۇ.

شۇڭالشقا ، ئاتا-ئانىالرنىڭ خىزمىتى بالىلىرىنى دۇنیادىكى رەزىللىكتىن قوغداش. ھھر قانداق ئىجتىمائىي مھسىلىنىڭ دۇنیاۋى ھھل قىلىنىشى مائارىپ. بۇ دۇنیاۋى كۆز

قاراش ئىنسان قھلبىنىڭ تھبىئىیال یاخشىلىققا مایىل ئىكھنلىكىنى ، پھقھت یامانلىقتىن یىراقلىشىشقا ئېھتىیاجلىق ئىكھنلىكىنى پھرەز قىلىدۇ. كىشىلھرگھ توغرا تھربىیھ ۋە

پۇرسھت بېرىلگھندە یاخشىلىقنى تالالیدۇ. سىزنىڭچھ بۇ راستمۇ؟ مھن قىلمایمھن. 

چۈنكى مھن ئۆز قھلبىمدىكى قاراڭغۇلۇقنى كۆرەلھیمھن. 

دۇنیا بىزگھ یامانلىق ئېلىپ كھلمھیدۇ. بىز یامانلىقنى دۇنیاغا ئېلىپ كېلىمىز. دۇنیادا نېمھ ئۈچۈن ئۇرۇش ، نامراتلىق ، ئىرقچىلىق ، زۇلۇم ۋە خورالشالر بولىدۇ؟

چۈنكى ئىنسانالر گۇناھكار قھلبىمىزدىكى گۇناھ خاھىشىدىن ئاقىدىغان گۇناھكار ئىشالرنى قىلىدۇ. بۇ دۇنیا بىزنى بۇزمایدۇ. دۇنیانى بۇزىدىغان ئىنسانالر. 

بىز یاخشى ئىشالرنى قىالالیمىز ، ئھلۋەتتھ. بىز ھھمىشھ گۇناھ قىلمایمىز. ئھمما بىز ئویلىغان ، ھېس قىلغان ۋە قىلغان ئىشالرنىڭ ھھممىسى گۇناھنىڭ تھسىرىگھ

ئۇچرایدۇ. بۇ سۇ قاچىسىغا ئوخشایدۇ. دۇنیا بىزنىڭ مۇشۇنداق تۇغۇلۇشىمىزغا ، ۋىجدانىمىز ۋە پاك قھلبىمىز بىلھن ئىشىنىمىز. ئھمما ھھقىقھت شۇكى ، گۇناھ ئادەم

ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى ئارقىلىق دۇنیاغا كىردى. ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ ئھۋالدلىرىنىڭ ھھممىسى بۇ گۇناھ تھبىئىتى بىلھن یۇقۇمالنغان. ئۇ ھایاتىمىزنىڭ ھھر بىر

قىسمىغا تھسىر كۆرسىتىدۇ. 

ئوخشاشال ، بۇ سۇنىڭ ھھر بىر قىسمى بۇ سىیاھ بىلھن داغالنغان یاكى یۇقۇمالنغان. ئھمما ھېكایىنىڭ یھنھ نۇرغۇنلىرى بار. بىزمۇ ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىغا

كىرگۈزۈلدۇق. 18-ئایھتتھ «18 ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ بىر گۇناھى ھھممھ ئادەمنى ئھیىبلھیدۇ» دٻیىلگھن. بىز ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى سھۋەبىدىن روھىي ۋە

جىسمانىي ئۆلۈمگھ ھۆكۈم قىلىنغان. بۇ ئامېرىكىغا ئوخشاش یھككھ مھدەنىیھتتىكى كىشىلھرگھ ئادىل ئھمھس. لېكىن نۇرغۇنلىرىڭىز كوللېكتىپ مھسئۇلىیھتنى

چۈشىنىدىغان مھدەنىیھتلھردىن. ئھگھر سىز ئۇنىۋٻرسىتېتتا دەرس ئۆتھلمىسىڭىز ، ئۇنىڭ ئائىلىڭىزگھ قانداق تھسىر كۆرسىتىشىدىن ئھنسىرەیسىز. ئھگھر چوڭ تاغىڭىز

ھاراقكھش بولۇپ ، شھھھر ئھتراپىدا پۇتلىشىپ كھتسھ ، تۇغقانلىرىڭىزنىڭ ھھرىكىتى سھۋەبىدىن نومۇس ھېس قىلىسىز. بۇ خىل كوللىكتىپ نومۇس ئامېرىكىدىكى

كىشىلھرگھ ئانچھ ئھھمىیىتى یوق. ئھمما ئۇ ئىنجىلدىكى نھرسىلھرنى كۆرۈشنىڭ ئىنجىلدىكى بىر ئۇسۇلى. 

یارىتىلىش ۋە رىملىقالردا ، خۇدانىڭ سۆزى گۇناھنىڭ مھسئۇلىیىتىنى ئادامنىڭ مۈرىسىگھ یۈكلھیدۇ. ھاۋا ئانا بىلگىنىڭىزدەك ئالدى بىلھن مېۋىنى یېدى. ئۇالر ھھر

ئىككىسىنى یھپ بولغاندىن كېیىن ، یارىتىلىش 3: 9 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «پھرۋەردىگار خۇدا ئۇ ئادەمنى چاقىرىپ ، ئۇنىڭغا:« سھن نھدە؟ »دٻدى. خۇدا ئادەم

ئھلھیھىسساالمنى ئائىلىسىنىڭ رەھبىرى قىلدى ، شۇڭالشقا خۇدا ئادەم ئھلھیھىسساالمنى ھھر ئىككىسىنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا مھسئۇل قىلدى. 



یھنھ بىر مىسال یھشۇنىڭ 7-بابىدا. خۇدا خھلقى جھڭدە مھغلۇبىیھتكھ ئۇچرىدى. ئۇالرنىڭ مھغلۇب بولۇش سھۋەبىنى ئاڭالڭ. یھشۇئا 7: 1 دە مۇنداق دٻیىلگھن: “1

ئھمما ئىسرائىلىیھ پھرۋەردىگارغا ئایرىلغان ئىشالر توغرىسىدىكى كۆرسھتمىگھ خىالپلىق قىلدى. ئاخان ئىسىملىك كىشى بۇ بېغىشالنغان نھرسىلھرنىڭ بھزىلىرىنى

ئوغرىالپ كھتتى ، شۇڭا پھرۋەردىگار ئىسرائىلالرغا قاتتىق غھزەپلھندى. ئاچان زىمرىنىڭ ئوغلى كارمىنىڭ ئوغلى ئىدى. یھھۇدا قھبىلىسىدىكى زٻراھنىڭ ».

خۇدانىڭ پۈتۈن ئىسرائىلالرغا ئاچچىقالنغانلىقىغا دىققھت قىلىڭ. ئاخان بۇ نھرسىلھرنى ئوغرىلىغان بىردىنبىر ئادەم ، ئھمما خۇدا پۈتۈن مىللھتنىڭ كۆرسھتمىگھ

خىالپلىق قىلغانلىقىنى ئېیتتى. یھشۇئا 7: 22-26 دە كېیىنكى ئىشالر مانا بۇ. 

«22 شۇنىڭ بىلھن ، یھشۇئا بىر قىسىم كىشىلھرنى ئاختۇرۇشقا ئھۋەتتى. ئۇالر چېدىرغا یۈگۈرۈپ كېلىپ ، ئوغرىالنغان بۇیۇمالرنى ئاخان ئېیتقاندەك یوشۇرۇپ

قویدى.

23 ئۇالر چېدىردىكى نھرسىلھرنى ئېلىپ ، یوشۇۋا ۋە پۈتۈن ئىسرائىلالرغا ئېلىپ كھلدى. ئاندىن ، ئۇالرنى پھرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدا یھرگھ قویدى. 

24 یھشۇئا ۋە پۈتۈن ئىسرائىلالر ئاخان ، كۈمۈش ، لىباس ، ئالتۇن قاچا ، ئوغۇللىرى ، قىزلىرى ، كاال ، ئېشھك ، قوي ، ئۆچكھ ، چېدىر ۋە بارلىق نھرسىلىرىنى

ئېلىپ ، ئۇالرنى ئاخور ۋادىسىغا ئېلىپ كھلدى. .

25 یھشۇئا ئاخانغا: «نېمىشقا بىزگھ ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كھلدىڭ؟ پھرۋەردىگار ئھمدى سىلھرگھ ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ »دٻدى. 

26 ئۇالر ئاخاننىڭ ئۈستىگھ ناھایىتى چوڭ بىر دۆۋە دۆۋە دۆۋىلھپ قویدى. شۇڭالشقا بۇ یھر شۇنىڭدىن باشالپ ئاۋارىچىلىق ۋادىسى دەپ ئاتالغان. شۇنىڭ بىلھن

پھرۋەردىگار ئھمدى ئاچچىقالنمىدى ».

ئاخان شھخس سۈپىتىدە رەببىگھ قارشى گۇناھ قىلدى. لېكىن خۇدا ئوغۇللىرىنى ، قىزلىرىنى ۋە چارۋىلىرىنى جازالىدى. خۇدا یھنھ پۈتۈن خھلقنى جازالىدى ، ئۇالرنىڭ

جھڭدە مھغلۇپ بولۇشىغا سھۋەب بولدى. بۇ ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى زامان قۇلىقىغا تولىمۇ ئادالھتسىزدەك قىلىدۇ. قانداقال بولمىسۇن ، بۇ خىل قاراش ئىنجىل ۋە

ئىنسانىیھت تارىخىدا ئۇچرایدۇ. مېنىڭ قىلغىنىم ئھتراپىمدىكى ھھممھیلھنگھ تھسىر كۆرسىتىدۇ. ھھممھیلھننىڭ قىلغانلىرى ماڭا تھسىر قىلىدۇ. 

بۇ مىسالالرنى مۇقھددەس كىتابتىن كۆرۈڭ. 

یھشایا 6: 5 «مھن ناپاك لھۋ ئادەم ، مھن ناپاك لھۋلھر ئارىسىدا یاشایمھن». 

زەبۇر 106: 6 «بىز ۋە ئاتا-بوۋىلىرىمىز گۇناھ قىلدۇق ، گۇناھ ئۆتكۈزدۇق ، یامانلىق قىلدۇق». 

یھرەمىیا 14:20 «ئى رەببىمىز ، بىزنىڭ رەزىللىكىمىزنى ۋە ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ گۇناھسىزلىقىنى ئېتىراپ قىلىمىز ، چۈنكى بىز ساڭا گۇناھ قىلغان». 

ئامېرىكىدىكى ئھجدادلىرىمىزنىڭ تاللىشى بۈگۈنمۇ بىزگھ تھسىر كۆرسىتىدۇ. ئھگھر ۋىرگىنىیھ شىتاتىنىڭ رىچموندنىڭ بۇ خھرىتىسىگھ قارىسىڭىز ، شھھھرنىڭ

ئوخشىمىغان جایلىرىغا قىزىل ، سېرىق ، كۆك یاكى یېشىل رەڭلىك بھلگھ قویۇلغانلىقىنى كۆرەلھیسىز. بۇ خھرىتھ 99 یىل بۇرۇنقى 1923-یىلدىن باشالنغان.

ئامېرىكىدىكى ھۆكۈمھتنىڭ ئۆي قھرزىگھ كاپالھتلىك قىلىدىغان پروگراممىسى بار بولۇپ ، كىشىلھرنىڭ ئۆي سېتىۋٻلىشى ۋە بایلىق یارىتىشىغا قوالیلىق یارىتىدۇ. ئھمما

1960-یىلالرغىچھ ، بۇ ئۆي قھرزى قارا تھنلىك ۋە كۆچمھنلھر كۆپ ئولتۇراقالشقان ئاھالىلھرگھ ئېرىشھلمىگھن. بۇ مھھھللىلھرگھ خھرىتھ قىزىل دەپ بھلگھ

قویۇلغان. بانكىالر ئۇ مھھھللىلھردە ھۆكۈمھت سۇغۇرتىسىغا قھرز بېرەلمھیدۇ. 

ئھمما بۇ قھرزلھر چىكاگوغا یېقىن جایدا تۇرىدىغان بوۋا-مومىلىرىمغا ئوخشاش ئاق تھنلىكلھرگھ ئېرىشھلھیتتى. 99 یىل ئىلگىرى بوۋا-مومىلىرىم ئۆي سېتىۋٻلىپ بایلىق

قۇراالیتتى. ئۇالر بۇ بایلىقتىن پایدىلىنىپ تېخىمۇ چوڭ ئۆي سېتىۋٻلىپ ، ئىگىلىك تىكلھپ ، بالىلىرىنى ئۇنىۋٻرسىتېتقا ئھۋەتتى. قىزىل ۋە سېرىق رایونالردىكى قارا ۋە

كۆچمھن ئاھالىلھر ئۆي قھرزى ئااللمىدى. ھھمدە ئۇالرنىڭ دائىم ئاق مھھھللىلھرگھ كۆچۈشى چھكلھنگھن. شۇڭالشقا ، قارا ۋە كۆچمھن ئائىلىلھر نامراتلىق دەۋرىگھ



پېتىپ قالدى. ئۇالر بالىلىرىغا ۋە نھۋرىلىرىگھ مىراس قالدۇرۇش ئۈچۈن بایلىق قۇرالمىدى. 

بۈگۈنكى كۈندە ئامېرىكىدا ئاق تھنلىك ئائىلىلھرنىڭ% 71 ىنىڭ ئۆیى بار ، قارا ئائىلىلھرنىڭ بولسا% 41. بۇ مېنىڭ كۆز قارىشىم: سىیاسھتنى قایتىدىن الیىھىلھش ئاز

سانلىق مىللھت ئائىلىلىرى ۋە مھھھللىلىرىگھ ئھۋالدمۇ ئھۋالد زىیان كھلتۈردى. ئھمما ئھۋالد ئھۋالد بایلىق ماڭا ۋە ماڭا ئوخشایدىغان نۇرغۇن كىشىلھرگھ نھپ

یھتكۈزدى. 

بىر ئھۋالدنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كېیىنكى ئھۋالدالرغا تھسىر قىلىشى ئىنجىلنىڭ پرىنسىپى. خۇدا بۇنى چىقىش 20: 5 دە دەیدۇ. «مھن ئاتا-ئانىالرنىڭ گۇناھلىرىنى بالىلىرىغا

ئارتىپ قویاي ؛ پۈتكۈل ئائىلھ تھسىرگھ ئۇچرایدۇ ، ھھتتا مېنى رەت قىلغانالرنىڭ ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى ئھۋالدلىرىدىكى بالىالر». 

بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتابتا ، پاۋلۇس ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرى سھۋەبىدىن بارلىق ئىنسانالرنىڭ نومۇس ۋە ئھیىب یۈكىنى ئۈستىگھ ئالىدىغانلىقىنى ئېیتتى. 12-ئایھتتىكى

«ھھممھ ئادەم گۇناھ قىلدى» دٻگھنلىك «ھھممھ ئادەم ئادەم بىلھن بىللھ گۇناھ سادىر قىلغان». 

بىرىنچى نۇقتىنى خۇالسىلھپ ئۆتھي. بىز ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىدىن یۇقۇمالندۇق ، شۇنداقال ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىغا كىرگۈزۈلدۇق. بۇنى چۈشىنىش

نېمھ ئۈچۈن مۇھىم؟ چۈنكى بىزنىڭ نىجاتلىقىمىز ئۇنىڭغا باغلىق. بىز ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىغا كىرگۈزۈلگھنگھ ئوخشاش ، بىزمۇ ئھیسا مھسىھنىڭ شھپقىتىگھ

كىرگۈزۈلگھن. بۈگۈن مېنىڭ باشقا بىر نھرسھ دٻیىشىمنى ئاڭلىمىسىڭىز ، بۇنى ئاڭالڭ: خۇدا بىزنى گۇناھكار دەپ قارایدۇ ، چۈنكى ئادەم ئاتامىز. ئھمما ئھیسا بىزنىڭ

نىجاتكارىمىزغا ئایالنغاندا ، خۇدا بىزنى گۇناھسىز دەپ قارایدۇ. ھھممىمىز گۇناھكار تۇغۇلدۇق ، چۈنكى بىز ھھممىمىز ئادەم بالىسى. ئھمما بىز ئھیسا مھسىھكھ

ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، بىز خۇدانىڭ بالىلىرى سۈپىتىدە قایتا تۇغۇلۇشىمىز مۇمكىن. 

2-نۇقتا ئھیسا ئىككىنچى ۋە ئۇلۇغ ئادەم 

دۇنیا ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھىنىڭ بىزنىڭ ئھیىبلىنىشىمىز ۋە ئۆلۈمىمىزنى كھلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلىش تھس. خىرىستىیانالرمۇ بۇ پىكىرنى ئانچھ

یاقتۇرمایدۇ. ئھمما ئۇنى چۈشىنىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىشىمىز تولىمۇ مۇھىم ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ مھسىھنىڭ قېنى بىلھن قۇتۇلۇشىمىزنىڭ بىردىنبىر یولى. 17 - 19 -

ئایھتلھردە مھن بىلھن قایتا قاراڭ. 

«17 چۈنكى ، بۇ بىر ئادەمنىڭ گۇناھى ئادەمگھ ئۆلۈمنى ھۆكۈمرانلىق قىلدى. لېكىن ، خۇدانىڭ ئۇلۇغ مېھىر-شھپقىتى ۋە ھھققانىیلىق سوۋغىسى تېخىمۇ چوڭ ،

چۈنكى ئۇنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ ھھممىسى بۇ بىر ئادەم ئارقىلىق گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ. ئھیسا مھسىھ.

18 شۇنداق ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ بىر گۇناھى ھھممھ ئادەمنى ئھیىبلھیدۇ ، ئھمما مھسىھنىڭ بىر ھھققانىي ھھرىكىتى خۇدا بىلھن توغرا مۇناسىۋەت ۋە ھھممھ ئادەم

ئۈچۈن یېڭى ھایات ئېلىپ كېلىدۇ.

19 بىر ئادەم خۇداغا ئاسىیلىق قىلمىغاچقا ، نۇرغۇن كىشىلھر گۇناھكار بولۇپ قالدى. ئھمما باشقا بىر ئادەم خۇداغا ئىتائھت قىلغانلىقى ئۈچۈن ، نۇرغۇن كىشىلھر

ھھققانىي ئادەم بولىدۇ ».

مھن بۇنىڭدىنمۇ ئېنىق دٻیھلمھیمھن. خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھىغا ئادەم ئاتا قىلدى. خۇدا ئھیسانى سېنىڭ گۇناھلىرىڭ ۋە مېنىڭ گۇناھلىرىمغا مھسئۇل

قىلدى. بىزنىڭ ئادامنىڭ گۇناھى سھۋەبىدىن گۇناھ ۋە ئھیىبلىنىش ئىچىدە تۇغۇلۇشىمىز ئادىلدەك قىالمدۇ؟ یاق ئۇ ئادىل ئھمھس. ئھمما ئھیسانىڭ گۇناھىڭىز ئۈچۈن



ئۆلۈشى توغرا بوالمدۇ؟ یاق ئۇ ئادىل ئھمھس. ئھمما بۇ ھھقىقھت ، شۇڭالشقا بىز ئۇنىڭ ئاجایىپ سۆیگۈسى ۋە رەھىم-شھپقىتى ئۈچۈن خۇداغا دۇئا قىلىمىز ۋە ئۇنى

ئۇلۇغالیمىز. 

ئادامنىڭ گۇناھى سھۋەبىدىن ئۆلۈم ، ئازاب ۋە رەزىللىك دۇنیانى باشقۇرىدۇ. شۇنداق ، بىزمۇ گۇناھ قىلىمىز. ئھمما بىزنىڭ گۇناھ تھبىئىتىمىز ئاتىمىز ئادەمدىن كېلىدۇ.

مھسىھنىڭ ئىتائھت قىلىشى سھۋەبىدىن ھایات ، خۇشاللىق ۋە ھھققانىیلىق خىرىستىیانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. مھڭگۈلۈك ھایات بىزگھ نىجاتكارىمىز ئھیسا مھسىھتىن

كېلىدۇ. بىز مھسىھكھ ئىشىنىدىغان پھیتتھ یۈز بېرىدۇ. ھایاتىڭىزنى ئھیساغا بھرگھندە ، ئىككى ئىش یۈز بېرىدۇ. بىرىنچى ، ئۇنىڭ قۇربانلىق قېنى گۇناھلىرىڭىزنى

یۇیۇۋٻتىدۇ. ئھیسانىڭ ساپ ۋە مۇكھممھل قېنى ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى ئۆچۈرەلھیدىغان بىردىنبىر نھرسھ. ئىككىنچى ئىش شۇكى ، خۇدا بىزگھ ھھقسىز سوۋغات

سۈپىتىدە ئاجایىپ شھپقھت ئاتا قىلىدۇ. ئھگھر سىز مھسىھكھ ئىشھنگھن بولسىڭىز ، ئۇنداقتا ئۇنىڭ مۇكھممھل ھھققانىیلىق خاتىرىسى سىزنىڭ ھھققانىیلىق خاتىرىڭىزگھ

ئایلىنىدۇ. ئاتىسى خۇدا سىزگھ قارىسا ، ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ ئھۋالدلىرىنىڭ گۇناھ بىلھن بویالغانلىقىنى كۆرمھیدۇ. ئھكسىچھ ، ئاتىسى سىزنى مھسىھ بىلھن

بىرلھشتۈرگھنلىكىڭىزنى كۆرىدۇ ، شۇڭا ئۇنىڭ گۇناھسىز ئوغلى ئھیساغا ئوخشاش ئېنىق خاتىرىڭىز بار. 

شھیتان سىزنىڭ یھنىال ئھیىبلىنىۋاتقانلىقىڭىزغا ئىشىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. شھیتان سىزنى خۇدا سىزنى یاخشى كۆرمھیدۇ ، خۇدا سىزنىڭ دۇئالىرىڭىزنى ئاڭلىمایدۇ

دەپ ئویلىشىڭىزنى خاالیدۇ. ئھمما شھیتان یالغانچى. ئھگھر سىلھر ئھیسا مھسىھكھ باغالنغان بولساڭالر ، ئىچىڭالردا یېڭى ھایاتقا ئېرىشىسىلھر. ئۇ یېڭى ھایات بىزگھ

گۇناھ قىلماسلىققا كۈچ ئاتا قىلىدۇ. ھامان بىر كۈنى جھننھتتھ گۇناھ ، ئازاب ۋە ئۆلۈم بولمىغان یھردە یاشایمىز. 

بىز تۈگىتىشتىن بۇرۇن بىز گھۋدىلھندۈرۈشكھ تېگىشلىك یھنھ بىر ئىش بار. 15-ئایھتتھ پاۋلۇس مۇنداق دەیدۇ: «ئھمما ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ گۇناھى بىلھن خۇدانىڭ

مېھىر-شھپقىتى ئوتتۇرىسىدا زور پھرق بار. چۈنكى بۇ بىر ئادەمنىڭ گۇناھى نۇرغۇن ئادەمگھ ئۆلۈم ئېلىپ كھلدى. بىراق ، خۇدانىڭ ئاجایىپ مېھىر-شھپقىتى ۋە

ئۇنىڭ باشقا بىر ئادەم ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق نۇرغۇن كىشىلھرگھ كھچۈرۈم قىلىش سوۋغىسى تېخىمۇ چوڭ ». 17-ئایھتتھ پاۋلۇس مۇنداق دەیدۇ: «لېكىن ، خۇدانىڭ

ئۇلۇغ مېھىر-شھپقىتى ۋە ئۇنىڭ ھھققانىیلىق سوۋغىسى تېخىمۇ چوڭ». نېمىشقا پاۋلۇس ئىككى قېتىم دٻگۈدەك ئوخشاش گھپنى قىلىدۇ؟ 

چۈنكى پاۋلۇس بىزنىڭ خۇدانىڭ مۆجىزە ماتېماتىكىسىنى چۈشىنىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. مھسىلھن ، ئۆیىڭىزگھ بانكىغا 100،000 دولالر قھرزدار دەپ تھسھۋۋۇر

قىلىپ بېقىڭ. سىزنىڭ 100 مىڭ دولالرلىق قھرزىڭىز بار ، تۆلىیھلمھیسىز ، چۈنكى سىز جىسمانىي جھھھتتىن مېیىپ. ئھمما بانكا سىزگھ رەھىم قىلىدۇ. بانكا قھرزنى

كھچۈرۈم قىلىدۇ. ھازىر ھېچنېمىگھ قھرزدار ئھمھسسىز. نېمىدٻگھن سوۋغات! ئھمما بۇ مۆجىزە ماتېماتىكا ئھمھس. 

مھن مۆجىزە ماتېماتىكىسىنى چۈشھندۈرۈپ ئۆتىمھن. تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ ، ھھر بىرىمىزنىڭ 100،000 دولالرلىق گۇناھ قھرزىمىز بار. ئھخالقىي جھھھتتىن

مېیىپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ئۇنى تۆلىیھلمھیمىز. بىراق ، خۇدا بىزگھ رەھىم قىلدى. بىز گۇناھلىرىمىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن مھسىھكھ ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ،

قھرزىمىز ئۆچۈرۈلىدۇ. بىز 15-ئایھتتھ دٻیىلگھندەك كھچۈرۈم سوۋغىسىنى تاپشۇرۇۋالىمىز. بىز ھازىر ھېچنېمىگھ قھرزدار ئھمھسمىز! ئھمما بۇ ھھقىقىي مۆجىزە

ئھمھس. خۇدا بىزنىڭ قھرزىمىزنى كھچۈرۈم قىلىشتىن باشقا ئىشالرنى قىلىدۇ. بىز یھنھ 17-ئایھتتھ دٻیىلگھندەك مھسىھنىڭ ھھققانىیلىق سوۋغىسىنى تاپشۇرۇۋالىمىز.

تھڭرى بىزنىڭ ئھخالقىي بانكا ھېساباتىمىزغا بىر مىلیون دولالر ، یھنى یۈز مىلیون دولالر قھرز بېرىدۇ! شۇڭالشقىمۇ پاۋلۇس «خۇدانىڭ ئاجایىپ شھپقىتى ۋە ئۇنىڭ

ھھققانىیلىق سوۋغىسى تېخىمۇ ئۇلۇغ» دەیدۇ. بىز ئھیساغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ئھخالقىي قھرزىمىز ئۈچۈن كھچۈرۈمگھ ئېرىشىمىز ، شۇنداقال ئھخالقىي

ھېساباتىمىزغا ئىناۋەت بېرىمىز. ئاتىسى خۇدا بىزنى ئوغلى ئھیسانىڭ مۇكھممھل خاتىرىسىگھ كىیگھنلىكىمىزنى كۆرىدۇ. بۇ بىر مۆجىزە. 

پوپ جون پىپېر مۇنداق دەیدۇ: 

«ئادەم گۇناھ سادىر قىلغاندا ، بىز گۇناھ سادىر قىلىپ ئۆلدۇق. 

م�سىھ ئىتائ�ت قىلغاندا ، بىز بويسۇندۇق ۋە ياشىدۇق. 



ئادەم ئ�ل�يھىسساالمنىڭ گۇناھى بىزگ� يۈكل�نگ�ن ۋە بىز ئۆلگ�ندەك ، م�سىھنىڭ ھ�ققانىیلىقى بىزگ� يۈكل�نگ�ن ۋە بىز

ياشايمىز ». 

بۇ كىشىنى ھھیران قالدۇرىدىغان ھھقىقھت. ئۇنىڭغا ئىشھنسىڭىز ، خۇدا سىزنى گۇناھ ۋە نومۇس ۋە قانۇننىڭ یۈكىدىن خاالس قىلىدۇ. ئىشىنھمسىز؟ شۇنداق بولۇشىنى

ئۈمىد قىلىمھن! ئھمدى ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىالیلى ، ئاتىسىغا ئۇنىڭ ئاجایىپ شھپقىتىگھ رەھمھت ئېیتىمىز. 

ئھرشتىكى ئاتا ، بىز سېنىڭ ئوغلىڭ ئھیسانىڭ نامىدا كھلدۇق. سىز بىلھن بىۋاسىتھ سۆزلىشىش ھوقۇقىمىز یوق. ئھمما بىز ئۆزىمىز بولمىغان ھھققانىیلىققا مۇیھسسھر

بولدۇق. ئۇ مېھىر-شھپقھتنىڭ ھھقسىز سوۋغىسى بولۇپ ، بىزنى ئالھم پادىشاھىنىڭ ئوغۇل-قىزلىرىغا ئایالندۇرىدۇ. بىزگھ ئىشھنچ ۋە خۇشاللىق ، تىنچلىق ۋە

مىننھتدارلىق بىلھن یاشاشقا یاردەم قىلىڭ. شۇڭا بىز قىلغان بارلىق ئىشلىرىمىزدا سىزنى ئۇلۇغلىیاالیمىز. بىز بۇنى ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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