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لۇقا 18: 9 - 14

2022-یىل 4-ئاینىڭ 10-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ خىرىستىیان دىنىنىڭ مھركىزى ھھقىقھتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بۈگۈن بىز 15-

سوئالغا قاراۋاتىمىز. ئۇنى ئاخباراتىڭىزدا ئوخشىمىغان تىلالردا بېسىلغانلىقىنى بایقایسىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

15-سوئال: ھېچكىم قانۇنغا رىئاي� قى��لمىغاچقا ، ئۇنىڭ م�قسىتى
نېم�؟

ت�ڭرىنىڭ مۇق�ددەس ماھىيىتىنى ۋە ئىرادىسىنى ، ق�لبىمىزنىڭ گۇناھكار ت�بىئىتىنى ۋە بويسۇنماسلىقىنى
بىل�ل�يمىز. شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ نىجاتكارغا بولغان ئېھتىياجىمىز بار.

بۇ قانۇن ي�ن� نىجاتكارىمىزغا ��يىق تۇرمۇش ك�چۈرۈشنى ئۆگىتىدۇ ۋە ن�سىھ�ت قىلىدۇ.

بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتاب ئوقۇشقا قاراپ باقایلى. 

ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 

لۇقا 18: 14-9 

9 ئاندىن ، ھھزرىتى ئھیسا ئۆزىنىڭ ھھققانىیلىقىغا ئىشىنىدىغان ۋە باشقىالرنى مھسخىرە قىلغان كىشىلھرگھ بۇ ھېكایىنى سۆزلھپ بھردى: 



10 «ئىككى كىشى دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن بۇتخانىغا باردى. بىرى پھرىسىي ، یھنھ بىرى پھسكھش باجگىر. 

11 پھرىسىي ئۆزى یالغۇز تۇرۇپ بۇ دۇئانى ئوقۇدى: «خۇدایىم ، مھن ساڭا شۈكۈر ، گۇناھكار ، زىناخور ئھمھسمھن. مھن ئھلۋەتتھ ئۇ باجگىرنى

یاقتۇرمایمھن!

12 ھھپتىدە ئىككى قېتىم روزا تۇتىمھن ، كىرىمىمنىڭ ئوندىن بىرىنى سىزگھ بېرىمھن ». 

13 لېكىن ، باجگىر یىراقتا تۇرۇپ دۇئا-تىالۋەت قىلىۋاتقاندا كۆزىنى ئاسمانغا تىكىشكھ جۈرئھت قىاللمىدى. ئھكسىچھ ، ئۇ قایغۇ ئىچىدە كۆكرىكىنى

ئۇرۇپ: «ئى خۇدا ، ماڭا رەھىم قىلغىن ، چۈنكى مھن گۇناھكار» دٻدى.

14 بىلىپ قویۇڭالركى ، بۇ گۇناھكار پھرىسىي ئھمھس ، خۇدا ئالدىدا ھھققانىي ئادەم دەپ قایتىپ كھلدى. چۈنكى ئۆزىنى ئۇلۇغلىغانالر كھمتھرلىك بىلھن

ئۆزىنى تۆۋەن تۇتقانالر ئۇلۇغلىنىدۇ ».

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 

26 یاش ۋاقتىمدا ئېسىمدە. بىرەیلھن مھن ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا ئىشلھیدىغان بىر یاش ئایال بىلھن بىر كۈننى ئورۇنالشتۇردى. كھچلىك تاماق ۋاقتىمىزدا

، مھن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ كھسپىي ئارزۇسىنى سورىدىم. ئۇ: «مھن ھامان بىر كۈنى ئامېرىكا كېڭھش پاالتا ئھزاسى بولىمھن!» دٻدى. ئۇ بۇ ئىشقا ناھایىتى

ئىشىنىدىغاندەك قىالتتى. مھن: «ۋاي ، سىزنىڭچھ ئۇ خىزمھتكھ نېمھ ماس كېلىدۇ؟» دٻدىم. ئۇ: «مېنىڭچھ مېنىڭ ئھڭ جھلپ قىالرلىق سۈپىتىم كھمتھرلىك»

دٻدى. 

ئۇ ئۆزىنىڭ كھمتھرلىكلىكىدىن تولىمۇ پھخىرلھندى. بۇ بىر خىل زىددىیھت ، مېنىڭچھ. 

بۇ ھېكایىدىكى پھرىسىي ئھیسا سھل ئوخشایدۇ. ئۇ دۇئا قىلغاندا كۆپچىلىككھ ئۆزىنىڭ كھمتھرلىكلىكىنى كۆرسھتمھكچى ئىدى. ئھمما ئۇ ھھقىقىي كھمتھرلىك

بىلھن دۇئا قىلدىمۇ؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. مھن بىلھن 9-ئایھتكھ قاراڭ. 

لۇقا 18: 9 

9 ئاندىن ، ھھزرىتى ئھیسا ئۆزىنىڭ ھھققانىیلىقىغا ئىشىنىدىغان ۋە باشقىالرنى مھسخىرە قىلغان كىشىلھرگھ بۇ ھېكایىنى سۆزلھپ بھردى. 

ھھزرىتى ئھیسا سۆزلھۋاتقان ئۈندىدارنى تونۇش تولىمۇ مۇھىم. ئھیسا بۇ ھېكایىنى پھرىسىیلھرنىڭ خاراكتېرىگھ ئوخشایدىغان كىشىلھرگھ سۆزلھپ

بھردى. ئۇ پھقھت پھرىسىیلھر بىلھنال سۆزلھشمھیدۇ. پھرىسىیلھر ئىسرائىلىیھدىكى بىر قىسىم دىنىي مۇتھخھسسىسلھر ئىدى. ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنىڭ

ئوقۇتقۇچىلىرى بولۇپ ، ئۇنىڭغا ئھستایىدىللىق بىلھن بویسۇندى. ئۇالر جھمئىیھتتھ ئىنتایىن ھۆرمھتكھ سازاۋەر ئىدى. ئھمما ئھیسا دائىم ئۇالرنى تھنقىد



قىلدى ، چۈنكى ئۇالر خاتا سھۋەبلھر تۈپھیلىدىن خۇدانىڭ قانۇنىغا بویسۇندى. ئۇالرنىڭ قھلبى خۇداغا ئھمھس ، ئۆزىگھ مھركھزلھشتى. ئۇالر ئۆزىنى

یۇقىرى ئویالپ ، «باشقىالرنى مھسخىرە قىلدى» ۋە ئۇالرغا پھس قارىدى. ئھیسا بۇ تھمسىلنى خۇدانىڭ رەھمىتىنىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ ھھققانىیلىقىغا

ئىشىنىدىغان ھھر قانداق كىشىگھ سۆزلھۋاتىدۇ. چۈنكى بۇ پوزىتسىیھ تھڭرىنىڭ مۇھھببىتىنىڭ بىزگھ ئېقىشىنى توسىدۇ. شۇنداقال بىزنىڭ باشقىالرنى

سۆیۈشىمىزنى قىیىنالشتۇرۇۋٻتىدۇ. ھازىر 10-ئایھتكھ قاراڭ. 

لۇقا 18:10 

10 «ئىككى كىشى دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن بۇتخانىغا باردى. بىرى پھرىسىي ، یھنھ بىرى پھسكھش باجگىر». 

یېرۇسالېمدىكى بۇتخانا ئېگىز بىنا قىلىنغان ، شۇڭا ئىبادەت قىلغاندا خۇداغا تېخىمۇ یېقىن ھېس قىالالیسىز. ئۇ یېرۇسالېمدىكى ئھڭ مۇھىم بىنا ئىدى. بۇ

ئىبادەتخانا دىنىي ۋە ئىجتىمائىي ھایاتنىڭ مھركىزى ئىدى. ئھیسانىڭ ھېكایىسىدىكى ھھر ئىككى كىشى ئۇ یھرگھ دۇئا-تىالۋەت قىلدى. مھن پھرىسىیلھرنىڭ

كىم ئىكھنلىكىنى ئاللىبۇرۇن چۈشھندۈردۈم. یھنھ بىر ئادەم باجگىر ئىدى. 8 كۈندە ، ئامېرىكىدا باج تاپشۇرۇش ۋاقتى توشتى. باج ئۇچۇرلىرىمىزنى ئىچكى

كىرىم مۇالزىمىتىگھ ئھۋەتىمىز. IRS. IRS دىكى ئھر-ئایالالر ۋاشىنگتوندىكى بۇ یھردىن بىر قانچھ كىلومېتىر یىراقلىقتا ئىشلھیدۇ. بھزىدە كىشىلھر باج

تاپشۇرۇشنى یاخشى كۆرمىگھچكھ ، باج یىغىش توغرىسىدا ناچار گھپلھرنى قىلىدۇ. ئھمما باج یىغىش ئورنىدا ئىشلھیدىغان كىشىلھر ناچار كىشىلھر

ئھمھس. 

2000 یىل ئىلگىرى ئىسرائىلىیھدە باج یىغقۇچىالر ئوخشىمایتتى. ئۇالر ئۆز دۆلىتى ئۈچۈن ئھمھس ، رىم ئۈچۈن باج ئالمىدى. رىم تاجاۋۇزچى ئىدى. رىم

ئىسرائىلىیھدىكى ھھممھ نھرسىنى كونترول قىلدى ۋە كىشىلھرگھ باج بېرىپ رىم ئىمپېرىیىسىنى قوللىدى. باج یىغقۇچىالر یھھۇدىي قوشنىلىرىدىن باج

یىغىدىغان یھھۇدىي ئھرلھر ئىدى. ئۇالر بۇ باجالرنى رىمغا بھردى ۋە بىر قىسمىنى ئۆزلىرى ساقالپ قویدى. مھھھ� باج تاپشۇرغۇچىالرغا

نھپرەتلىنھتتى ، چۈنكى ئۇالر باي بولۇپ دۈشمھن ئۈچۈن خىزمھت قىالتتى. دوستلىرىم ، ئھیسا بۇ باجگىرغا ئوخشاش كىشىلھر ئۈچۈن یھر یۈزىگھ

كھلدى. ماخاۋ كېسىلىگھ گىرىپتار بولغۇچىالرنىڭ ، قارىغۇالرنىڭ ۋە ھھر خىل گۇناھكارالرنىڭ بۇزۇلۇشى بىلھن تھڭرىنىڭ قھلبى رەھىمدىللىك ۋە

رەھىمدىللىك بىلھن تھسىرلىنىدۇ. ئھیسا ئۇالرنىڭ كېسھللىكىنى یاكى گۇناھلىرىنى یاخشى كۆرمھیدۇ. ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. ئھیسا ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ

رەھمىتىگھ ئېرىشىش ۋە خۇداغا پۈتۈنلھي تایىنىشنى خاالیدۇ. بۇ پھرىسىیگھ ئوخشاش كىشىلھرگھ خۇداغا تولۇق ئىشىنىش تھس ئىدى. ئھیسانىڭ 11- ۋە

12-ئایھتلھردە ئۇنى قانداق تھسۋىرلىگھنلىكىنى كۆرۈپ باقایلى. 

لۇقا 18: 12-11 

11 «پھرىسىي ئۆزى یالغۇز تۇرۇپ بۇ دۇئانى ئوقۇدى:« خۇداغا شۈكۈر ، مھن باشقا كىشىلھرگھ - ئالدامچى ، گۇناھكار ، زىناخور ئھمھسمھن. مھن

ئھلۋەتتھ ئۇ باجگىرغا ئوخشىمایمھن!

12 مھن ھھپتىدە ئىككى قېتىم روزا تۇتىمھن ، كىرىمىمنىڭ ئوندىن بىرىنى سىزگھ بېرىمھن ». 

پھرىسىیلھر ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىسۇن دەپ یۇقىرى ئاۋازدا دۇئا قىلىدۇ. ئۇنىڭ دۇئاسىغا قانداق قارایسىز؟ ئۇ خۇدا ھھققىدە دۇئا قىالمدۇ یاكى ئۆزى

توغرىمۇ؟ پھرىسىینىڭ دۇئانى داۋۇتنىڭ ۋەز-نھسىھھتتىن كېیىن بىللھ ئوقۇیدىغان بۇ دۇئاسى بىلھن سېلىشتۇرۇڭ. 51-زەبۇردا داۋۇت مۇنداق دۇئا قىلىدۇ: 

“1 ئى خۇدا ، ماڭا رەھىم قىلغىن ، سېنىڭ تۈگىمھس مۇھھببىتىڭ سھۋەبىدىن. رەھىم-شھپقىتىڭ سھۋەبىدىن گۇناھلىرىمنىڭ داغلىرىنى ئۆچۈرۈڭ. 

16 سىلھر قۇربانلىق قىلىشنى خالىمایسىلھر ، یاكى مھن قۇربانلىق قىلىمھن. كۆیدۈرمھ قۇربانلىقنى خالىمایسىز. 



17 سىز ئارزۇ قىلغان قۇربانلىق بۇزۇلغان روھ. خۇدایىم سۇنۇق ۋە تھۋبھ قىلغان قھلبنى رەت قىلمایسھن ». 

پھرىسىینىڭ دۇئاسى ئۇنداق ئھمھس! ئۇ ئۆزىنىڭ مۇقھددەس ھایاتى بىلھن ماختىنىدۇ ۋە ماختىنىدۇ. ئۇ باشقا كىشىلھرنى تھنقىدلھیدۇ. ئۇ خۇدا ھھققىدە

ھېچنېمھ دٻمھیدۇ. 

ئھیسا بىزگھ بۇ ھېكایھ بىلھن نېمىلھرنى ئۆگھتمھكچى بولۇۋاتىدۇ؟ بىز خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇغىنىمىزدا ، ئۇنىڭ بىز توغرۇلۇق نېمھ دٻیىدىغانلىقىنى

بىلمھكچىمىز. توغرا سۆزلىسھك ، خۇدانىڭ سۆزى بىزگھ ھھمىشھ بىر ئۇچۇر بېرىدۇ. ئھلۋەتتھ ، بىز ھھققىدە ئىجابىي سۆزلھرنى قىلىدىغان ئۇچۇرالرنى

یاقتۇرىمىز. 

مھسىلھن ، ئھیسا یاخشى سامارىیىلىك ھھققىدە ئېیتقان تھمسىلنى ئویالڭ. بىز ئۇ ھېكایىنى ئوقۇغىنىمىزدا ئۆزىمىزنى یاخشى سامارىیىلىك دەپ ئویالشنى

یاخشى كۆرىمىز. ئۇ قھھرىمان. یولدا زىیانكھشلىككھ ئۇچرىغۇچىغا سھل قارایدىغان ئىككى دىنىي رەھبھرنى تھنقىدلھش ئاسان. بىز بۇ تھمسىلنى

ئۆزىمىزگھ تھدبىقلىغاندا ، سامارىیىلىك كىیىملھرنى كىیىمىز. بىز ئویالیمىز ، - دٻدى ئھیسا سامارىیىلىكنى ماختىدى. مھن سامارىیىلىكلھرگھ ئوخشاش

یاشاشقا تىرىشىمھن ، شۇڭا ئھیسامۇ مېنى ماختىسۇن! ». شۇنداق قىلغىنىمىزدا ، ئھیسا بىزگھ بۇ تھمسىلدە ئۆگھتمھكچى بولغان بىر مۇھىم دەرسنى قولدىن

بېرىپ قویدۇق. بىز قھھرىمان ئھمھس. ھھر بىر ئىنجىل ھېكایىسىدە ئھیسا قھھرىمان. بىز ئھیسانىڭ یاردىمىگھ موھتاج یولدا زىیانكھشلىككھ

ئۇچرىغۇچىمىز. ھھمدە ئھیسا یاردەمگھ موھتاج ئىكھنلىكىنى بىلىدىغانالرغا یاردەم قىلىشنى خاالیدۇ. 

ئھیسانىڭ ئوقیا ۋە ئوقیا بارلىقىنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئۇ ھھقىقھت ئوقلىرىنى ئېتىۋاتىدۇ. بۇ ئوقالر ئازابلىنىدۇ ، چۈنكى ئھیسا ئۇالرنى ئىنسانالرنىڭ

قھلبىگھ قارىتىدۇ. ئھیسا بىزنىڭ قھلبىمىزدە یوقىتىشقا تېگىشلىك غۇرۇر ۋە گۇناھنىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ. شۇڭالشقا ئۇ بىۋاسىتھ سۆزلھیدۇ. ئھیسا مھسىلىنى

بىۋاسىتھ نىشانالپ ، مۇھھببھت بىلھن ئېتىدۇ. 

بۈگۈنكى تھمسىلدە ، كىم بولۇشنى خاالیسىز؟ ھھممىمىز باجگىرغا ئوخشاش دۇئا قىلىشنى خاالیمىز ، شۇنداقمۇ؟ بىز بۇ ھېكایىنى ئوقۇپ ، باجگىرالرنىڭ

كىیىمىنى كىیدۇق. بىز بۇ ھېكایىنىڭ مھزمۇنى مۇنداق دەپ ئویالیمىز: «ئھیسا باجگىرنى ماختىدى. مھن باجگىرغا ئوخشاش یاشاشقا ۋە دۇئا قىلىشقا

تىرىشىمھن ، شۇڭا ئھیسامۇ مېنى ماختىسۇن! ». دوستۇم ، مېنى یېقىندىن ئاڭالڭ. ئھیسا سېنى یاخشى كۆرىدۇ. شۇڭالشقا ئۇ ئوقلىرىنى بىۋاسىتھ

یۈرىكىڭىزگھ توغرىالیدۇ. ئۇ باجگىرغا قارىتىپ ئوق چىقارمایدۇ. ئۇ پھرىسىیگھ قارىتىپ ئوق چىقىرىۋاتىدۇ. ئۇ سىزگھ ۋە ماڭا قارىتىپ ئوق

چىقىرىۋاتىدۇ. 

سىز بۇ تھمسىلنى چۈشىنىشنى ، ئۇنىڭدىن ئۆگىنىشنى خاالمسىز؟ ئھگھر شۇنداق قىلسىڭىز ، ئۇنداقتا سىز پھرىسىیلھرنىڭ كىیىمىنى كىیىشىڭىز كېرەك. ئھیسا

بىزنىڭ غۇرۇرىمىز ۋە گۇناھلىرىمىزغا ئوق ئاتماقتا. 

ھھممىمىز ئۆزىمىزنى باشقىالردىن یاخشى دەپ ئویالیمىز. مھن دائىم كۆڭلۈمدە «خۇداغا شۈكرى ، مھن ئۇ كىشىلھرگھ ئوخشىمایمھن» دەپ ئویالیمھن.

ھھممىمىز بىرسىگھ تۆۋەن قارایمىز. ئۇ بىزنى ئۆزىمىزنى تېخىمۇ یاخشى ھېس قىلدۇرىدۇ. 

مېنىڭ دائىم كىمنى تۆۋەن كۆرىدىغانلىقىمنى بىلھمسىز؟ پھرىسىیلھر. بۇ مھسخىرە ، شۇنداقمۇ؟ قھلبىمدە ئۇالرنىڭ ئىالھىیھت ۋە ئھقىل-پاراسىتىگھ

ئىشىنىدىغان كىشىلھرنى باھاالیمھن ۋە تھنقىدلھیمھن. مھن ئۇالرنى ھھر ۋاقىت توغرا دەپ قارایدىغان كىشىلھرگھ قارایمھن. مھن ئۇالرغا ئوخشىمایمھن.

ئھمما مھن بۇ تھمسىلنى ئوقۇغىنىمدا ، مھن خۇددى پھرىسىیگھ ئوخشاش ھھرىكھت قىلىۋاتقانلىقىمنى كۆرىمھن. مھن باشقىالرغا پھس قارایمھن ، ئۇالرنى



تھنقىدلھیمھن ، چۈنكى ئۇالر باشقىالرغا پھس قارایدۇ! مېنىڭچھ مھن ئۇالردىن یاخشى. لېكىن مھنمۇ ئوخشاش. سىزچۇ؟ كىمنى تۆۋەن كۆرىسىز؟

قھلبىڭىزدە كىمنى تھنقىد قىلىسىز ، غۇرۇرىڭىزنى ۋە ئىناۋىتىڭىزنى ئۆستۈرمھكچى بولۇۋاتىسىز؟ 

بۇ یھردە مھن كۆرۈشنى خاالیمھن. بۇ تھمسىلنى ھھقىقىي چۈشىنىش ئۈچۈن ، چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ پھرىسىي ئىكھنلىكىڭىزنى كۆرۈشتىن باشلىشىڭىز

كېرەك. بىز یاخشى كۆرۈنۈشكھ ۋە یاخشىلىق قىلىشقا تىرىشىمىز ، چۈنكى خۇدادىن یاخشىلىق ئالماقچى. بىز ئالالھنىڭ ۋە باشقا كىشىلھرنىڭ ماختىشىغا

سازاۋەرمىز. بىز ئۆزىمىزنى باشقىالردىن یاخشى دەپ ئویالیمىز ، ئۇالرنىڭ تھستىقىدىن ئاچ قالدۇق. مانا بۇ ئىیسا ئھلھیھىسساالمنىڭ مۇھھببھت ئوقلىرى

بىلھن ئېتىۋەتكھن ئىپتىخارلىق پوزىتسىیىسى. 

دوستلىرىم ، ئھیسانىڭ ئىپتىخارلىقىڭىز ۋە گۇناھلىرىڭىزغا ئوقیا ئېتىشىگھ یول قویۇڭ. مۇقھددەس روھ سىزگھ مۇنداق دۇئا قىلىشقا یاردەم بېرەلھیدۇ: «ئى

خۇدا ، ماڭا رەھىم قىل ، چۈنكى مھن گۇناھكار». مۇقھددەس روھنىڭ قھلبىڭىزدىكى غۇرۇر ۋە گۇناھنى نامایان قىلىشىغا یول قویسىڭىز ، ئىككىنچى

تھمسىلنى بۇ تھمسىلدىن ئۆگىنىشكھ تھییار بولىسىز. كھمتھرلىك ۋە رەھىمدىللىك دەرسى. 

لۇقا 18:13 

13 لېكىن ، باجگىر یىراقتا تۇرۇپ دۇئا-تىالۋەت قىلىۋاتقاندا كۆزىنى ئاسمانغا تىكىشكھ جۈرئھت قىاللمىدى. ئھكسىچھ ، ئۇ قایغۇ ئىچىدە كۆكرىكىنى

ئۇرۇپ: «ئى خۇدا ، ماڭا رەھىم قىلغىن ، چۈنكى مھن گۇناھكار» دٻدى. ”

باجگىر دۇئادا ئۆزىنى ھېچكىم بىلھن سېلىشتۇرمایدۇ. ئھگھر ئۇ ئۆزىنى ھھر قانداق نھرسھ بىلھن سېلىشتۇرۇۋاتقان بولسا ، بۇ تھڭرىنىڭ مۇكھممھل

قانۇنىیىتى. بۈگۈنكى كاتولىك دىنىدىكى سوئال 15-نومۇر: 

«ھېچكىم قانۇننى ساقلىیالمىغاچقا ، ئۇنىڭ مھقسىتى نېمھ؟». 

«بىز خۇدانىڭ مۇقھددەس تھبىئىتىنى ۋە ئىرادىسىنى ، شۇنداقال گۇناھكار تھبىئىتىمىزنى ۋە قھلبىمىزنىڭ بویسۇنماسلىقىنى بىلھلھیمىز. شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ

نىجاتكارىمىزغا موھتاج». 

پھرىسىي خۇدانىڭ قانۇنىنى توغرا مھقسھتتھ ئىشلھتمىدى. پھرىسىیلھر قانۇندىن پایدىلىنىپ ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن قىلىپ ، یاخشى نام-شۆھرەت

تىكلىدى. شۇڭالشقا ئۇ ئۆزىنىڭ نىجاتكارغا بولغان ئېھتىیاجىنى بىلمھیتتى. ئھمما باجگىر بۇ قانۇننىڭ خۇدانىڭ مۇقھددەس خاراكتېرىنى ئھكىس

ئھتتۈرىدىغانلىقىنى چۈشھنگھن. ئۇ ئۆزىنىڭ قانۇنغا خىالپلىق قىلغۇچى ئىكھنلىكىنى ، ئۆزىنىڭ نىجاتكارغا موھتاج ئىكھنلىكىنى چۈشھنگھن. باجگىر ئۇنىڭ

قھلبىنىڭ ئھھۋالىنى ئاشكارىالیدىغان ئۈچ خىل فىزىكىلىق ئىشنى قىلىدۇ. ئۇ یىراقتا. ئۇ خۇداغا یاكى باشقا كىشىلھرگھ یېقىنلىشىشقا ئھرزىمھیدۇ. ئىككىنچىدىن

، ئۇ یھرگھ قارىدى. ئۇ خۇدانىڭ مۇقھددەس ئىكھنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئھمھسلىكىنى بىلىدۇ. ئۈچىنچى قىلىدىغان ئىشى ئۇنىڭ كۆكرىكىنى ئۇرۇش. بۇ ئۆزىنى

ئھیىبلھشنىڭ ، تھۋبھ قىلىشنىڭ ئاالمىتى. ئۇ ئۆزىگھ ۋە خۇداغا سادىق بولىدۇ. 

باجگىرنىڭ دۇئاسى بىزگھ ئھزرا روھانىینىڭ ئھزرا 9: 5-6 دىكى دۇئانى ئھسلىتىدۇ. ئھزرا مۇنداق دٻدى: 

«5 قۇربانلىق قىلىنغاندا ، مھن كىیىملىرىمنى یىرتىپ ماتھمدە ئولتۇرغان یھردىن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ، تىزلىنىپ یىقىلىپ ، خۇدایىم رەببىمگھ قولۇمنى

ئۇزاتتىم.

6 دۇئا قىلدىم: «ئى خۇدایىم ، مھن بھك خىجىلمھن ؛ یۈزۈمنى ساڭا كۆتۈرۈش ئۈچۈن قىزىرىپ كھتتىم ، چۈنكى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز بېشىمىزدىن ئېگىز

دۆۋىلھنگھن ، جىنایىتىمىز ئاسمانغا یھتتى».



بۇ ئالالھ ئاڭلىماقچى بولغان دۇئا. یاخشى دۇئا چوڭ سۆزلھرگھ یاكى مۇرەككھپ تىلغا موھتاج ئھمھس. یاخشى دۇئا ئىالھىیھت بىلىملىرىنى تھلھپ

قىلمایدۇ. ئالالھنىڭ نھزىرىدە یاخشى دۇئا یاردەم ۋە رەھىم-شھپقھت تىلھیدۇ. بىز ئھیسا نامىدا كھمتھرلىك بىلھن دۇئا قىلغىنىمىزدا ، خۇدا دۇئالىرىمىزغا

جاۋاب بېرىدۇ. 

ئامېرىكىغا قوبۇل قىلىنىش ئۈچۈن سىزگھ بۇنداق ۋىزا الزىم ، شۇنداقمۇ؟ ئھگھر سىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا قوبۇل قىلىنماقچى بولسىڭىز ، كھمتھرلىك

ۋىزىسى الزىم. كھمتھرلىك پاسپورتىڭىزدىكى ۋىزا تامغىسىغا ئوخشایدۇ. پھرىسىي ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلھن ئاللىبۇرۇن خانلىقنىڭ پۇقراسى

ئىكھنلىكىگھ ئىشىنھتتى. ئۇ خۇدادىن ھېچ نھرسھ سورىمىدى. باجگىر خۇدادىن رەھىم-شھپقھت ۋە كھچۈرۈم سورایدۇ. ئھگھر ئۇ خۇدا ئۇنىڭغا بھخت ئاتا

قىلسىال ، ئۇ پھقھت پادىشاھلىقنىڭ پۇقراسى بوالالیدىغانلىقىنى بىلىدۇ. 

لۇقا 18:14 

14 بىلىپ قویۇڭالركى ، بۇ گۇناھكار پھرىسىي ئھمھس ، بھلكى خۇدانىڭ ئالدىدا ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان ئۆیىگھ چۈشتى. 

باجگىرنىڭ «ئۇنىڭ ئۆیىگھ چۈشكھنلىكى» گھ دىققھت قىلىڭ. بۇنىڭغا ئوخشاش كىچىك تھپسىالتالر ئادەتتھ ئىنجىلنى ئوقۇغاندا مھلۇم مھنىنى بىلدۈرىدۇ.

ئھیسا مھسىھنىڭ ھھممىمىزدە كۆرمھكچى بولغان كھمتھرلىك پوزىتسىیىسىنى گھۋدىلھندۈرىدىغان یھنھ بىر یول. ئھیسا بۇ كھمتھرلىك پوزىتسىیىسىنى ئۆز

ھایاتىدا ئۈلگھ قىلدى. 

بۈگۈن پالما یھكشھنبھ. بۇ ھھپتھ بىز ئھیسا ھایاتىنىڭ ئاخىرقى بىر ھھپتىنى ئھسلھیمىز. بۇ جۈمھ كۈنى بىز ئۇنىڭ كھمتھرلىك ۋە كرٻستتىكى

ئىتائھتمھنلىكىنى ئھسلھیمىز. 

بىز ئىیسا ئھلھیھىسساالمنىڭ زەپھر قۇچۇشى توغرىسىدا بىر ئوقۇشنى ئاڭلىدۇق. ئۇ كرٻستتھ ئۆلۈشتىن بھش كۈن بۇرۇن یېرۇسالېمغا كھلدى. ئۇ

پادىشاھقا ئوخشاش یېتىپ كھلدى ، ئھمما باشقىچھ بىر پادىشاھ. ئۇ ھارۋىغا یاكى ئالتۇن یالىتىلغان ۋاگوننىڭ ئورنىغا یاش ئېشھككھ مىنگھن. 

مھتتا 21: 5-4: 

4 ”بۇ دٻگھن بېشارەتنى ئھمھلگھ ئاشۇرۇش ئۈچۈن یۈز بھردى. 

5 «یېرۇسالېم خھلقىگھ ئېیتقىنكى ،« پادىشاھىڭ سېنىڭ یېنىڭغا كېلىۋاتىدۇ. ” 

یېرۇسالېمدىكى پھرىسىیلھر ۋە باشقا دىنىي داھىیالر ئھیسانى یامان كۆرەتتى ، چۈنكى ئۇ ئۇالرنىڭ دىنىي بویسۇنۇشىدىن خۇدانىڭ تھسىرلھنمھیدىغانلىقىنى

ئۆگھتكھن. چۈنكى ئۇالر خۇدانى ئھمھس ، بھلكى ئۆزىگھ مھركھزلھشكھن. ئۇالر پۈتۈن ھایاتىنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ئىناۋىتى ۋە ئىتائھتمھنلىكى ئۈستىگھ

قۇرغان. ئھیسا بىزنىڭ پۈتۈن ھایاتىمىزنى ئۇنىڭ ئورنىغا بویسۇنۇشقا چاقىردى. ھېكایىدىكى پھرىسىینىڭ نۇرغۇن یوشۇرۇن گۇناھلىرى بار. ئۇ

كۆرۈنھرلىك گۇناھ بولغان كىشىلھرگھ پھس قارىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىگھ داغ چۈشۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆزىنى باشقا كىشىلھردىن ئایرىدى. 



ئھیسادا ھېچقانداق گۇناھ یوق ، ئھمما ئۇ كۆرۈنگھن گۇناھلىرى بار كىشىلھر بىلھن بىللھ بولدى. ئھیسا گۇناھكارالرنىڭ دوستى بولۇپ ، بۇ سھۋەبتىن

تھنقىدنى قوبۇل قىلىشنى خاالیدۇ. 

پھرىسىي تاشقى ھھرىكھتكھ ئھھمىیھت بېرىدۇ. ئھیسا دىققىتىمىزنى قھلبىمىزنىڭ ئىچكى ئھھۋالىغا مھركھزلھشتۈردى. پھرىسىي گھرچھ گۇناھكار بولسىمۇ

، ئۆزىنى گۇناھكار دەپ تونۇشنى خالىمىدى. ئھیسا گھرچھ گۇناھسىز بولسىمۇ گۇناھكار دەپ تونۇلۇشنى خاالیدۇ. پھرىسىیلھر یېرۇسالېمدىن پھخىرلىنىپ

ماڭدى ، شۇنداق بولغاندا كىشىلھر ئۇنىڭ مۇقھددەسلىكىنى ۋە ھھققانىیلىقىنى كۆرەلھیدۇ. ئھیسا بىزنىڭ نومۇسىمىزنىڭ كرٻستىنى یېرۇسالېمدىن ئۆتكۈزدى ،

شۇنداق بولغاندا كىشىلھر ئۇنىڭ سۆیگۈسى ۋە كھمتھرلىكلىكىنى كۆرەلھیدۇ. پھرىسىي ئۆزىنى ئۈستۈن قىلدى ، لېكىن ئھیسا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتتى. ئھیسا

قھبرىگھ چۈشۈشنى ۋە سېنىڭ ئورنۇڭدا ئۆلۈشنى خاالیدۇ ، خۇدا ئۇنى ئۇلۇغلىدى. 

ئۆزىمىزنى تۆۋەن تۇتۇشنى خاالیدىغان ۋاقتىمىزدا ، خۇدا بىزنى ئۈستۈن قىلىدۇ. ئھگھر بىز گۇناھكارلىقىمىزنى ئېتىراپ قىلىپ ، ئھیسانى رەببىمىز دەپ

قوبۇل قىلساق ، خۇدا بىزنى ئۆزىنىڭ سۆیۈملۈك ئوغۇل-قىزلىرى دەپ ئاتایدۇ. ئاتىسى خۇدا بىزنى ئۇنىڭ داستىخىنىغا ، جھننھتتىكى ئۆیىدە مھڭگۈ

یاشاشقا تھكلىپ قىلىدۇ.

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى ، كھمتھرلىك دۇئایىمىزنى ۋە سھمىمىي قھلبىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاتاغا رەھمھت ئېیتىمىز. 

ئھرشتىكى ئاتا ، ئھیسانىڭ ئاجایىپ تھلىماتلىرىغا رەھمھت. مۇقھددەس روھ ، قھلبىمىزدىكى یوشۇرۇن نھرسىلھرنى بىزگھ كۆرسھتكھنلىكىڭىزگھ رەھمھت.

ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھ ، ھھممىڭالرنىڭ بىز ئۈچۈن تىرىشىشىمىز كېرەك ، ئۆلۈشكھ تېگىشلىك ئىشالرنى ئاشكارىلىشىمىز كېرەك. بىزنى

رەھىمدىللىكىڭىز ۋە مھغپىرىتىڭىزدىن یىراقالشتۇرىدىغان غۇرۇر ۋە ئۆزىگھ تایىنىشنى كۆرسىتىش ئۈچۈن. نىجاتكارىمىز ئھیسا بىلھن بىزنى

ئۇلۇغلىغانلىقىڭىزنى بىلىپ ، ئۆزىمىزنى كھمتھرلىك قىلىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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