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پاسخا بایرىمى

پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

بھزىلىرىڭىز بۈگۈن بىر ئاۋازلىق ھھمراھىنى زىیارەت قىالالیسىز. بىز بارلىقىمىزدىن خۇشالمىز! بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ،

چۈنكى ئۇ خىرىستىیان دىنىنىڭ مھركىزى ھھقىقھتلىرىنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بۈگۈن بىز 16-سوئالغا قاراۋاتىمىز. ئۇنى ئاخباراتىڭىزدا نۇرغۇن

ئوخشىمىغان تىلالردا بېسىپ چىقىرىدىغانلىقىنى بایقایسىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

16-سوئال: گۇناھ دېگ�ن نېم�؟

گۇناھ ئۆزى ياراتقان دۇنيادا خۇدانى رەت قىلىش ياكى ئۇنىڭغا س�ل قاراش ، ئۇنىڭغا پايدىسىز ياشاش
ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىش ، ئۇنىڭ قانۇنىدا ت�ل�پ قىلغان ئىش��رنى قىلماسلىق ياكى قىلماسلىق -

بىزنىڭ ئۆلۈمىمىز ۋە بارلىق م�خلۇقات��رنىڭ پارچىلىنىشىنى ك�لتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۈگۈن پاسخا بایرىمى یھكشھنبھ. مھن بۈگۈن یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىدىن ئارام ئېلىشنى ئویلىدىم. ئھمما مھن دۇئا قىلىپ ، خۇدادىن مېنى یېتھكلىشىنى

تھلھپ قىلغىنىمدا ، 16-سوئالنىڭ جاۋابىنى ئویلىدىم. مھنمۇ ئھیسانىڭ كرٻستتھ دٻگھنلىرىنى ئویلىدىم. \- خۇدایىم ، خۇدایىم ، نېمىشقا مېنى تاشلىۋەتتىڭ؟

(مھتتا 27: 46) تاشلىۋٻتىلگھن دٻگھنلىك تاشلىۋٻتىلگھنلىكنى كۆرسىتىدۇ. بىراۋنى یالغۇز ۋە یاردەمسىز قالدۇرۇش. نېمھ ئۈچۈن ئاتىسى خۇدا خۇدانى

كرٻستكھ مىخلىدى؟ چۈنكى ئاتىسى كرٻستكھ مىخالنغان ئوغلىغا قارىغىنىدا ، ئۇنىڭ بىزنىڭ گۇناھىمىزنى یېپىپ قویغانلىقىنى كۆردى. ئھمما ئاتىسى

ئھیسانى كرٻستتھ رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇ بىزنى ئوغۇل-قىز سۈپىتىدە قوبۇل قىالالیدۇ. مانا بۇ پاسخا بایرىمىنىڭ پاجىئھسى ۋە غھلىبىسى. ئھیسا

ئۈچۈن ئۆلۈم بىز ئۈچۈن ھایاتنى كۆرسىتىدۇ. مانا بۈگۈن مھن سىلھر بىلھن ئورتاقالشماقچى. باشالش ئۈچۈن ، مھن ھازىر مھتتا 27 دىن ئازراق

ئوقۇیمھن. ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 



مھتتا 27: 50-45. 

«45 ئالتىنچى سائھتتىن باشالپ توققۇزىنچى سائھتكىچھ پۈتۈن زٻمىندا قاراڭغۇلۇق كۆرۈلدى. 

46 توققۇزىنچى سائھت ئھتراپىدا ، ھھزرىتى ئھیسا قاتتىق ئاۋاز بىلھن: - ئېلى ، ئېلى ، لېما ساباھانىمۇ؟ یھنى «خۇدایىم ، خۇدایىم ، نېمىشقا مېنى

تاشلىۋەتتىڭ؟».

47 ئھتراپتىكى بھزى كىشىلھر بۇنى ئاڭالپ: «بۇ كىشى ئىلیاسنى چاقىرىۋاتىدۇ. 

48 ئۇالرنىڭ بىرى دەرھال یۈگۈرۈپ كېلىپ ، بىر تال شارپا ئېلىپ ، ئۇنى ئاچچىق شاراب بىلھن تولدۇرۇپ ، ئۇنى قومۇشقا سېلىپ ، ئۇنىڭغا بھردى. 

49 لېكىن ، باشقىالر: «ساقالپ تۇرۇڭ ، ئىلیاسنىڭ ئۇنى قۇتۇلدۇرغىلى كېلىدىغان-كھلمھیدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقایلى» دٻدى. 

50 ھھزرىتى ئھیسا یھنھ قاتتىق ئاۋاز بىلھن توۋلىدى. 

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. 

ئھرشتىكى ئاتا ، بىز سىلھرگھ ھایات ۋە ھھقىقھتنىڭ مھنبھسى بولغانلىقى ئۈچۈن كھلدۇق. ئھیسا ، بىز رەھىم-شھپقھت ۋە مۇھھببھتكھ تولغانلىقىڭىز ئۈچۈن

دۇئا قىلىمىز. مۇقھددەس روھ ، خۇدانىڭ سۆزى بىلھن ئۆزگھرتىش ئۈچۈن قھلبىمىزنى ۋە زٻھنىمىزنى ئېچىڭ. ئامىن 

45-ئایھت بىزگھ كھچ سائھت 12 دىن 3 كىچھ یېرۇسالېمغا سىرلىق قاراڭغۇلۇق چۈشكھنلىكىنى ئېیتىدۇ. ئۇ ۋاقىتالر ئھیسانىڭ كرٻستكھ ئېسىلغان

ۋاقىتلىرى ئىدى. ئھیسا ۋاقىرىغاندا چۈشتىن كېیىن سائھت 3 ئھتراپىدا: \- خۇدایىم ، خۇدایىم ، نېمىشقا مېنى تاشلىۋەتتىڭ؟ ئىنجىلدىكى گرٻكچھ سۆز

ئھیسانىڭ توۋلىغانلىقىدىن دٻرەك بېرىدۇ. ئھیسا یۇقىرى ئاۋازدا سۆزلىمىدى ۋە ئاۋازىنى چىقارمىدى. ئۇ بۇ ئاالھىدە پھیتتھ قاتتىق ۋارقىراپ كھتتى. مھتتا

27:26 بىزگھ ئھیسانىڭ قامچا یاكى قامچا قىلىنغانلىقىنى ئېیتىدۇ. رىملىقالر ئۇنىڭ ئىچىدە مېتال پارچىلىرى بار قامچا ئىشلىتىپ ، زىیانكھشلىككھ

ئۇچرىغۇچىغا ئھڭ چوڭ ئازاب ۋە زىیان كھلتۈردى. بىراق ، ھھزرىتى ئھیسا ۋاقىرىمىدى. تىرناقلىرى ئۇنىڭ قوللىرى ۋە پۇتلىرى بىلھن ئۇرۇلغاندا ، بىز

ئھیسانىڭ ۋاقىرىغىنىنى ئوقۇمایمىز. ئھیسا نېمھ ئۈچۈن 46-ئایھتتھ ۋاقىرایدۇ؟ جىسمانىي ئازاب سھۋەبىدىن ئھمھس. ھھزرىتى ئھیسا: - خۇدایىم ، خۇدایىم

بۇ بھك ئازابلىنىدۇ! یاق ، ئھیسا ئۆزى نېمھ ئۈچۈن ۋاقىرىغانلىقىنى بىزگھ ئېیتىپ بېرىدۇ. بۇ تاشلىۋٻتىلگھن یۈرەكنىڭ ۋارقىراشلىرى ئىدى. \- نېمىشقا

مېنى تاشلىۋەتتىڭ؟ 

بىز ئھلچى ئھقىدىسىنى بالدۇر ئوقۇغان. ئۇنىڭدا ئھیسا دوزاخقا چۈشكھن دٻیىلگھن. دوزاخنى ئاساسلىقى فىزىكىلىق جاي یاكى مھنزىل دەپ قارىماسلىقىمىز

ناھایىتى مۇھىم. دوزاختىكى كىشىلھر قاتتىق ئازابلىنىدۇ ، چۈنكى ئۇالر خۇدادىن ۋە یاخشى ئىشالردىن مھڭگۈ ئایرىلىدۇ. ئھیسا ئاشۇ دەھشھتلىك

ئایرىلىشنىڭ دەھشھتلىك ئازابىنى باشتىن كھچۈردى. 

ئھیسا ئاتىسى ۋە مۇقھددەس روھ بىلھن یېقىن ۋە سۆیۈملۈك مۇناسىۋەتتھ ئھبھدىي یاشىغان. ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھ مۇكھممھل مۇھھببھتتھ بىللھ

بولغانلىقى ئۈچۈن جھننھت جھننھت ئىدى. بىراق ، خۇدانىڭ خھلقىنىڭ بارلىق گۇناھلىرى ئھیساغا كرٻستكھ مىخالنغاندىن كېیىن ، ئاتىسى یۈز ئۆرۈدى.

ئاتىسىنىڭ مۇكھممھل مۇقھددەسلىكى ئھیساغا ئایالنغان گۇناھلىق قۇرتتىن یىراقلىشىشى كېرەك ئىدى. ئھیسا خۇدانى سۆیۈشنىڭ ئورنىغا خۇدانىڭ بارلىق

ھۆكۈمىنى ھېس قىلدى. ئھیسا جھننھتتىن ئایرىلدى ۋە شۇ دەقىقىدە دوزاخنى تېتىدى. شۇ سھۋەبتىن ئۇ ۋارقىراپ: «خۇدایىم ، خۇدایىم ، نېمىشقا مېنى



تاشلىۋەتتىڭ؟» دەپ توۋلىدى. ئھیسا بۇ سۆزنى قىلغاندا 22-زەبۇرنى نھقىل كھلتۈرگھن. 

زەبۇر 22: 1-2 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

“1 تھڭرىم ، خۇدایىم ، نېمىشقا مېنى تاشلىۋەتتىڭ؟ نېمىشقا مېنى قۇتۇلدۇرۇشتىن ، نالھ-پھریادلىرىمدىن یىراق قىلىسھن؟ 

2 ئى خۇدایىم ، مھن كۈندۈزى یىغالیمھن ، لېكىن سىلھر جاۋاب بھرمھیسىلھر ، ئھمما كېچىدە ئارام تاپالمایمھن ». 

ئھیسا كرٻستكھ ئېسىلغاندا 22-زەبۇر ھھققىدە ئېنىق ئویلىنىۋاتاتتى. ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ ئۆزىدىن یىراق ئىكھنلىكىنى ھېس قىالتتى. ھھزرىتى ئھیسا قاتتىق

ئازابلىنىپ یىغالپ كھتتى ، لېكىن ئاتىسى جاۋاب بھرمىدى. 22-زەبۇرنى ئھیسا ئھجدادى پادىشاھ داۋۇت یازغان. داۋۇت زەبۇر كىتابىغا ئۆزىنىڭ

ناخشىلىرىنى ۋە دۇئالىرىنى یازغاندا ، ئۇ مۇقھددەس كىتاب یازغان. ئھلچى پېترۇس ئھلچىلھر 2:30 دا داۋۇتنىڭ پھیغھمبھر ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. بۇ زەبۇر

یېڭى ئھھدىدە كۆپ قېتىم نھقىل ئېلىنغان ، چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ كھلگۈسى خىزمىتى توغرىسىدىكى بېشارەتلھر بىلھن تولغان. ئھمما 22-زەبۇر ئاالھىدە.

بۇ زەبۇر داۋۇتقا قارىغاندا ئھیسا ھھققىدە كۆپ. 22-زەبۇر داۋۇتتا یۈز بھرمىگھن تھپسىالتالر بىلھن تولغان. ئھمما ئۇالر ئھیسانى كرٻستكھ مىخالش

جھریانىدا یۈز بھردى. 

ھازىر 22-زەبۇرنىڭ 6-8-ئایھتلىرىنى ئاڭالڭ. 

6 «ئھمما مھن بىر قۇرت ، ئىنسان ئھمھس ، ئىنسانىیھت تھرىپىدىن مھسخىرە قىلىنغان ۋە كىشىلھر تھرىپىدىن خارالنغان ئادەم ئھمھس. 

7 مېنى كۆرگھنلھرنىڭ ھھممىسى مېنى مھسخىرە قىلىدۇ. ئۇالر ماڭا ئېغىز ئاچتى. ئۇالر بېشىنى لىڭشىتىدۇ. 

8 «ئۇ پھرۋەردىگارغا تھۋەككۈل قىلىدۇ ، ئۇنى قۇتۇلدۇرۇپ قالسۇن ، چۈنكى ئۇ ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ». 

مھن 22-زەبۇرنىڭ یېڭى ئھھدىنىڭ خۇش خھۋەرلىرىدە قانداق ئھمھلگھ ئاشقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتمھكچىمھن. مھن بىلھن بىللھ مھتتا 27: 39 ، 43-41. 

«39 یولدىن ئۆتكھنلھر بېشىنى لىڭشىتىپ ئۇنى مھسخىرە قىلدى 

41 باش روھانىیالر ، تھۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالر بىلھن ئۇنى مھسخىرە قىلىپ: 

42 «ئۇ باشقىالرنى قۇتۇلدۇرۇپ قالدى ، ئۇ ئۆزىنى قۇتۇلدۇرالمایدۇ. ئۇ ئىسرائىلىیھ پادىشاھى ، ئھمدى كرٻستتىن چۈشسۇن ، بىز ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز. 

43 ئۇ خۇداغا ئىشىنىدۇ. ئھگھر ئۇ خالىسا ، خۇدا ئۇنى قۇتۇلدۇرسۇن. چۈنكى ئۇ: «مھن خۇدانىڭ ئوغلى» دٻدى. ” 

قىلغان ئىشىڭىز سھۋەبىدىن نومۇس ھېس قىالمسىز؟ خاتالىق ئۆتكۈزگھنلىكىڭىز یاكى ئھخمھقلىق قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كىشىلھر سىزنى كۈلدۈردىمۇ؟ مھن

تھخمىنھن 12 یاش ۋاقتىمدا ۋاسكېتبول كوماندىسىدا ئوینىدىم. مھن بىر قورقۇنچلۇق ۋاسكېتبول ماھىرى ئىدىم. ئھمما بىر ئویۇن جھریانىدا ، مھن سېۋەتنىڭ

ئاستىدا تۇراتتىم. توپ بار باال ماڭا توپ تاشالشنى خالىمىدى ، ئھمما مھن ئوچۇق ئىدىم. سېۋەتكھ ئېنىق ئوق تھگدىم. شۇنىڭ بىلھن ئۇ توپنى ماڭا تېز

تاشلىدى. مھن ئاالقزادە بولۇپ كھتتىم. مھن ئۆردەك قىلدىم. توپ بېشىمدىن ئۇچۇپ كھتتى. چېنىقىش ئۆیىدىكىلھرنىڭ ھھممىسى كۈلۈشۈپ كھتتى.

خىزمھتداشلىرىم ئاچچىقالندى. ئھمما ئامما ماڭا قاراپ كۈلۈشۈپ كھتتى. مھن قایتا ئوینىمىدىم. مھن بھك نومۇس قىلدىم ۋە خىجىل بولدۇم. 

كىشىلھر ھھزرىتى ئھیسادىن قاراپ كۈلدى. ئۇ بىزنىڭ نومۇسسىز ئىشلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈشنى خاالیدۇ. ۋاسكېتبول ئاستىدىكى ئۆردەككھ ئوخشىمایدۇ. بۇ

پھقھت ئھخمھقلىق. مھن ئۆزىمىزگھ ۋە باشقا كىشىلھرگھ قىلغان یامان ، قورقۇنچلۇق ئىشالرنى سۆزلھۋاتىمھن. نومۇسسىز ئىشالر ، ئھیسا قوبۇل قىلىشنى

خاالیدۇ. ئھیسا ھایاتىدا نومۇس قىالرلىق ئىشالرنى قىلىپ باقمىغان. ئھمما ئۇ سىز ۋە مھن ئۈچۈن مھسخىرە قىلىندى ، كۈلدى ۋە نومۇس قىلدى. بىزنىڭ

بارلىق نومۇس ۋە گۇناھلىرىمىز ئھیسا بىلھن بىللھ كرٻستكھ مىخالندى. ئۇ روھىي ، ھېسسىیات ، مۇناسىۋەت ۋە جىسمانىي ئازابنى ھېس قىلدى. بىز



ئۈچۈن. 22-زەبۇرنىڭ كرٻستكھ مىخلىنىشنىڭ جىسمانىي ئازابىنى قانداق تھسۋىرلىگھنلىكىگھ قاراپ باقایلى. 

«14 مھن سۇدەك تۆكۈلۈپ كھتتىم ، سۆڭھكلىرىمنىڭ ھھممىسى بوغۇلۇپ كھتتى ؛ یۈرىكىم مومغا ئوخشایدۇ ؛ كۆكرىكىمدە ئېرىپ كېتىدۇ. 

15 مېنىڭ كۈچۈم قاچا-قۇچىالرغا ئوخشاش قۇرۇپ كھتتى ، تىلىم ئېڭھكلىرىمگھ چاپلىشىپ قالدى. سھن مېنى ئۆلۈم توپىغا تاشالیسھن ». 

كرٻستكھ مىخالنغان ۋاقىتتا ، زىیانكھشلىككھ ئۇچرىغۇچىنىڭ مۈرىسى بوغۇمدىن تارتىپ چىقىرىلىدۇ. قولىڭىزغا ئېسىلىۋٻلىشمۇ نھپھسلىنىشنى ئىنتایىن

قىیىنالشتۇرىدۇ. ئۆپكىڭىز بھك جاپالىق ئىشلھیدۇ ، ئۇالر یۈرىكىڭىزگھ بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. كرٻستكھ ئېسىلىشنىڭ ئازابى ۋە تىرىشچانلىقى زىیانكھشلىككھ

ئۇچرىغۇچىنى بھك ئۇسسۇزلۇق قىلىدۇ. یۇھاننا 19: 28-30 دە زەبۇر 22: 15 نىڭ قانداق ئھمھلگھ ئاشقانلىقىغا قاراڭ. 

«28 شۇنىڭدىن كېیىن ، ھھزرىتى ئھیسا ھھممھ ئىشنىڭ تۈگىگھنلىكىنى بىلگھندىن كېیىن ،« مھن ئۇسسىدىم »دٻدى. 

29 بىر قاچا ئاچچىق ھاراق قاچىالنغان بىر قاچا شۇ یھردە تۇرۇپ قالدى. 

30 ھھزرىتى ئھیسا ئۈزۈم ھارىقىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېیىن ، ھھزرىتى ئھیسا: - ئۇ تۈگىدى ، - دٻدى. 

كېیىنكى قھدەمدە ، مھن سىز بىلھن زەبۇر 22: 16 نى كۆرمھكچى. 

«16 ئىتالر مېنى ئورىۋالىدۇ ؛ بىر یامانلىق مېنى قورشىۋالىدۇ ؛ ئۇالر قول ۋە پۇتۇمنى تېشىپ كھتتى».

16-ئایھتتھ كرٻستتھ یۈز بھرگھن ئىشالر ئېنىق تھسۋىرلھنگھن. رىم ئھسكھرلىرى ۋە غھزەپلھنگھن ئىسرائىلالر توپى ئھیسانى قورشاۋغا ئالدى. ئاندىن

ئھسكھرلھر ئۇنىڭ قوللىرىنى ۋە پۇتىنى مىخ بىلھن تېشىپ ، ئۇنىڭ جھسىتىنى كرٻستكھ مھھكھم باغلىدى. 

ھازىر زەبۇر 22: 17 گھ قاراڭ. 

«17 مھن بارلىق سۆڭھكلىرىمنى ساناپ بېرەلھیمھن - ئۇالر ماڭا تىكىلىپ قاراپ خۇشال بولىدۇ». 

ئۇنىڭ جھسىتى ئۇنىڭ قولىدىن ئېسىلىپ ، ئھیسانىڭ كۆكرىكىنىڭ تېرىسى چىڭ تارتىلدى. ئۇ قاتتىق نھپھس ئېلىۋاتقاندا ھھممھیلھن ئۇنىڭ قوۋۇرغىسىنىڭ

تېرىدىن بېسىپ تۇرغانلىقىنى كۆردى. كىشىلھر ئۇنىڭ ئازابالنغان بھدىنىگھ تىكىلىپ تۇراتتى. رىم ھھممھیلھننىڭ جىنایھتچىلھر ۋە قوزغىالڭچىالرنىڭ

قانداق جازالىنىدىغانلىقىنى كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلدى. 

22-زەبۇرنىڭ ئھیسا تۇغۇلۇشتىن 1000 یىل بۇرۇن یېزىلغانلىقىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. ئھمما بۇ زەبۇردىكى تھپسىالتالر ئاجایىپ كونكرٻت. دوستلىرىم ،

ئىنجىلغا ئىشىنھلھیسىز ۋە ئىشىنىسىز. ئۇ خۇدانىڭ ھھقىقىي ۋە جانلىق سۆزى. 

زەبۇر 22: 18 گھ قاراڭ. 

«18 ئۇالر مېنىڭ كىیىملىرىمنى بۆلۈشۈۋاتىدۇ ، كىیىملىرىم ئۈچۈن ئۇالر چھك تاشلىدى». 

«چھك تاشالش» قىمار ئویناشنى كۆرسىتىدۇ. كىمنىڭ مۇكاپاتقا ئېرىشكھنلىكىنى كۆرۈش ئۈچۈن بىر نھرسھ یاكى باشقا نھرسھ تاشالش. 18-ئایھتنى

یۇھاننانىڭ یۇھاننا 19: 23-25 دىكى خھۋەرلىرى بىلھن سېلىشتۇرۇڭ. 



“23 لھشكھرلھر ھھزرىتى ئھیسانى كرٻستكھ مىخلىغاندىن كېیىن ، ئۇنىڭ كىیىملىرىنى ئېلىپ تۆت بۆلھككھ بۆلدى ، ھھر بىر ئھسكھرنىڭ بىر قىسمى ؛

ئۇنىڭ كىیىمىمۇ بار ئىدى.

24 شۇنىڭ بىلھن ، ئۇالر بىر-بىرىگھ: «ئۇنى یىرتىپ تاشلىمایلى ، بھلكى كىمنىڭ كىم ئىكھنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا كۆپ یھر تاشالیلى» دٻدى. 

بۇ مۇقھددەس یازمىالرنى ئھمھلگھ ئاشۇرۇش ئۈچۈن: «ئۇالر مېنىڭ كىیىملىرىمنى بۆلۈشتى ، كىیىملىرىم ئۈچۈن ئۇالر نۇرغۇن نھرسىلھرنى تاشلىدى».

شۇڭا ئھسكھرلھر بۇ ئىشالرنى قىلدى ».

بىز زەبۇر 22: 1-18 دە ئھیسانىڭ كرٻستكھ مىخالنغانلىقى ۋە ئۆلۈمىنى قانداق تھسۋىرلىگھنلىكىنى كۆردۇق. مېنىڭچھ بۇ كېیىنكى ئایھتلھر پاسخا

بایرىمىنى تھسۋىرلھیدۇ. ئھیسا ئۆلمىدى. ئۇنىڭ ھایاتى قھبرىدىن قۇتۇلدى. 

زەبۇر 22: 22-19. 

19 «ئى رەببىم ، سھن یىراق ئھمھس ، ئى مېنىڭ یاردىمىم ، تېزدىن ماڭا یاردەم قىلغىن! 

20 جېنىمنى قىلىچتىن ، قىممھتلىك ھایاتىمنى ئىتنىڭ كۈچىدىن قۇتۇلدۇرۇڭ! 

21 مېنى شىرنىڭ ئاغزىدىن قۇتۇلدۇرغىن! سھن مېنى یاۋا كاال مۈڭگۈزىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدىڭ! 

22 مھن سېنىڭ ئىسمىڭنى قېرىنداشلىرىمغا ئېیتىپ بېرىمھن. جامائھتنىڭ ئارىسىدا مھن سېنى مھدھىیھلھیمھن ». 

ئۇ تىرىلگھندىن كېیىن ، ئھیسا قھبرىدىكى ئایالالرغا بېرىپ ، قېرىنداشلىرىغا ئۆزىنىڭ ھایات ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئاندىن ، ئھیسا ئۆز قېرىنداشلىرىنى

كۆرگىلى باردى. ئۇ شاگىرتلىرى بىلھن بىللھ غىزاالندى. ئھیسا ئۇالرغا كونا ئھھدىنىڭ مھسىھ توغرىسىدىكى بېشارەتلھر بىلھن تولغانلىقىنى چۈشھندۈردى. 

ئھیسانىڭ تىرىلىشى ئىنسانىیھت تارىخىدىكى ئھڭ مۇھىم ۋەقھ ئىدى. بۇ خىرىستىیان چېركاۋىنىڭ باشلىنىشى ئىدى. بىز ئىشىنىدىغان ، قىلغان ھھر بىر

ئىشىمىز ، جھننھت ھھققىدە ئالدىن پھرەز قىلغانلىرىمىزنىڭ ھھممىسى ئھیسانىڭ قایتا تىرىلىشىنى ئاساس قىلىدۇ. قایتا تىرىلىشتىن گۇمانالنسىڭىز یاكى

قایمۇقۇپ قالسىڭىز ، ماڭا ئېیتىپ بېرىڭ. مھن سىز بىلھن چاي ئىچىپ ، بۇ توغرىلىق پاراڭلىشىشنى خاالیمھن! گۇمان ۋە سوئاللىرىڭىزغا سھل قاراش

بھك مۇھىم. تھڭرى سىزنىڭ بۇ ئىشالرنىڭ ھھقىقىتىگھ ئىشىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ ، چۈنكى ئۇ ھایاتىڭىزنى مھڭگۈ ئۆزگھرتىدۇ. 

تىرىلگھندىن كېیىن ، ئھیسا شاگىرتلىرى بىلھن بىللھ یھر یۈزىدە 40 كۈن تۇردى. ئاندىن ئۇ جھننھتكھ چىقتى. ئۇ یولغا چىقىشتىن بۇرۇن ، ئھیسا بۇنى

شاگىرتالرغا ئھلچىلھر 1: 8 دە سۆزلھپ بھردى. 

8 «مۇقھددەس روھ سىلھرگھ كھلگھندە ، سىلھر كۈچ-قۇدرەتكھ ئېرىشىسىلھر. سىلھر مېنىڭ گۇۋاھچىلىرىم بولىسىلھر ، یېرۇسالېمدا ، پۈتۈن یھھۇدىیھدە ،

سامارىیھدە ۋە دۇنیانىڭ ئۇ چېتىدە كىشىلھرگھ مھن توغرۇلۇق سۆزلھپ بېرىمھن».

8-ئایھتتھ بایان قىلىنغان ئىنجىلنىڭ جۇغراپىیىلىك تارقىلىشىنى كۆرەمسىز؟ دەسلھپكى چېركاۋدا یۈز بھرگھن ئىشالر دەل مۇشۇ. ئۇ 22-زەبۇرنىڭ یۈز

بېرىشتىن 1000 یىل بۇرۇن تھسۋىرلىگھنلىرى. بۇ ئایھتلھرنى داۋۇتنىڭ زەبۇردىن كۆرۈپ باقایلى. ئھیسانىڭ ئھلچىلھر 1: 8 دە سۆزلىگھن جۇغراپىیىلىك

پایدىلىنىشىنى ئىزدەڭ. 

زەبۇر 22: 23 ، 28-26. 

«23 پھرۋەردىگاردىن قورقىدىغانالر ، ئۇنى مھدھىیىلھڭالر! یاقۇپنىڭ ئھۋالدلىرى ، ئۇنى مھدھىیىلھڭ ۋە ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ، ئھي ئىسرائىل

ئھۋالدلىرى!



26 ئازابالنغۇچىالر یھپ-ئىچىدۇ. ئۇنى ئىزدىگۈچىلھر پھرۋەردىگارنى مھدھىیىلھیدۇ. 

قھلبىڭىز مھڭگۈ یاشىسۇن! 

27 یھر یۈزىنىڭ ھھممھ یېرى پھرۋەردىگارنى ۋە پۈتۈن مىللھتلھرنى ئھسلھیدۇ ۋە ئۇنىڭغا یۈزلىنىدۇ ئالدىڭىزدا دۇئا قىلىدۇ. 

28 چۈنكى پادىشاھلىق پھرۋەردىگارغا مھنسۇپ ، ئۇ مىللھتلھرگھ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ». 

مھن 27-ئایھتنى یاخشى كۆرىمھن ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ بىر ئاۋاز ھھمراھىدا بۇ یھردە باشتىن كھچۈرۈۋاتقانلىرىمىزنى تھسۋىرلھیدۇ. «بارلىق

مىللھتلھرنىڭ ئائىلھ-تاۋابىئاتلىرى ئالدىڭىزدا دۇئا-تىالۋەت قىلىدۇ». ئھیسا دۇنیانىڭ ھھر قایسى جایلىرىدىن سىز ۋە ماڭا ئوخشاش كىشىلھرنى خۇدانىڭ بىر

ئائىلىسىگھ ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن یاشىدى ۋە ئۆلدى. 

بىز بۇ خۇتبىنى ئھیسانىڭ زەبۇرنىڭ 22-ئایھتنىڭ 1-ئایىتىدىن نھقىل كھلتۈرگھنلىكى ھھققىدە سۆزلھشكھ باشلىدۇق. ئۇ یھنھ 22-زەبۇرنىڭ ئاخىرىنى

بىلھتتى. مېنىڭچھ ، ئاخىرقى ئىككى ئایھت ئھیسانىڭ نېمىشقا شۇنچھ ئازاب-ئوقۇبھتلھرگھ بھرداشلىق بېرىشنى خاالیدىغانلىقىنى چۈشھندۈرۈپ بېرىدۇ.

ئھمدى 22-زەبۇرنىڭ ئاخىرقى ئىككى ئایىتىنى كۆرۈپ باقایلى ، ئاندىن بۈگۈنكى تھلىماتنى ئاخىرالشتۇرایلى. 

30 «ئھۋالدالر ئۇنىڭغا خىزمھت قىلىدۇ ؛ ئۇنى كېیىنكى ئھۋالدالرغا رەببىمىز سۆزلھیدۇ. 

31 ئۇالر كېلىپ ، ئۆزىنىڭ ھھققانىیلىقىنى تېخى تۇغۇلمىغان بىر خھلققھ جاكارالیدۇ ». 

ئھۋالد كېیىنكى ئھۋالدالرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئایھتلھر كھلگۈسىدە نۇرغۇن كىشىلھرنىڭ «ئۇنىڭ ھھققانىیلىقىنى جاكارالیدىغانلىقىنى» ئالدىن پھرەز قىلغان.

ئۇالر كھلگۈسى ئھۋالدالرغا «ئۇنىڭ قىلغانلىقىنى ئېیتتى». ئۇ نېمھ قىلدى؟ ئھیسا گۇناھ ۋە ئۆلۈمنى ئاخىرالشتۇردى. ئۇ شۇنداق قىلدى. مانا بۇ ئھیسانىڭ

جىسمانىي ئازابقا دۇچار بولۇشىدىكى سھۋەب. ئھیسا دادىسىدىن ئایرىلىشقا دۇچار بولۇپ ، دوزاخنىڭ یېگانھ ئىكھنلىكىنى ھېس قىلدى ، چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ

ۋەزىپىسىنى ئورۇنداشنىڭ بىردىنبىر یولى ئىكھنلىكىنى بىلھتتى. یھھیا پھیغھمبھرنىڭ 19: 30 دا ئھیسانىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدىكى خھۋەرلىرىگھ قاراڭ. 

30 ھھزرىتى ئھیسا ئاچچىق ھاراقنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېیىن ، ھھزرىتى ئھیسا: - ئۇ تۈگىدى ، - دٻدى. 

ئھیسا گھرچھ یھر یۈزىدىكى ۋەزىپىنى بھك ئازابلىغان بولسىمۇ ، ئۇنى تاماملىدى. 22-زەبۇرنى ئوقۇش ۋە ئھیسانىڭ بھرداشلىق بھرگھنلىرىنى ئویالش

ناھایىتى ئازابلىق. ئھمما زەبۇر ئاشۇ شانلىق ئۈمىد سۆزلىرى بىلھن ئاخىرلىشىدۇ: «ئۇ قىلدى». \- بولدى. بۈگۈن كھچتھ چېركاۋدىن چىققاندا ، ئېسىڭىزدە

بولسۇن. ئھتھ بىز خىزمھتكھ ، مھكتھپكھ ، بۇ یىقىلغان دۇنیادا یھنھ بىر ھھپتھ یاشاشقا قایتىمىز. كىشىلھر بىزگھ یاخشى مۇئامىلھ قىلمایدۇ. بىز باشقىالرغا

یاخشى مۇئامىلھ قىلمایمىز. بىز خاتالىق سادىر قىلىپ ، توقۇنۇش ۋە كېسھللىكلھرگھ دۇچار بولىمىز. ئھیسا تېخى قایتىپ كھلمىگھچكھ ، گۇناھ ۋە بۇزۇلۇش

یھنىال مھسىلھ بولۇپ كھلمھكتھ. ئھمما بىز سھۋرچان ۋە ئھپۇچان بوالالیمىز. بىز تھۋبھ قىالالیمىز ۋە مۇقھددەس روھ بىزنى ئۆزگھرتھلھیدۇ. بىز بۇ

ھھپتھ ئۈمىد ۋە خۇشاللىق بىلھن یاشىیاالیمىز. چۈنكى بىز مھسىھنىڭ تامامالنغان خىزمىتى ئارقىلىق قۇتۇلدۇق ۋە قایتا تۇغۇلدۇق. \_ ئۇ قىلدى! 

بىزنى قۇتۇلدۇرۇپ ، یېڭى ھایاتقا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ھازىر ئۆلۈپ كھتكھن ۋە قایتا تىرىلگھن نىجاتكارىمىز ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىالیلى. 

ئھرشتىكى ئاتا ، سىزنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىڭىزنى چۈشىنىش تھس. ئھمما كرٻست بىزنىڭ چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. كرٻستتىكى سۆیۈملۈك

ئوغلىڭىزنى ئویلىغىنىمىزدا ، بىزگھ بولغان مۇھھببىتىڭىزنىڭ چوڭقۇرلىقىنى چۈشىنىمىز. بۇ ھھپتھ ئۇنى ئھستھ ساقلىشىمىزغا یاردەملىشىڭ. شھیتان بىزنى



ئۈمىدسىزلھندۈرۈشكھ قىزىقتۇرغاندا ، بىزنىڭ گۇناھ ۋە نومۇسلىرىمىزنى ئھسلىگھندە ، بىزگھ كرٻستنى ئھسلىتىدۇ. «ئۇ تۈگىدى» دٻگھن ھھقىقھتنى چىڭ

تۇتۇشىمىزغا یاردەملىشىڭ. \_ ئۇ قىلدى! شۇڭالشقا ، بىز ۋە بالىلىرىڭىز مھڭگۈ ئھركىن ، كھچۈرۈم قىلىنىدۇ ، یاخشى كۆرىمىز. بىز بۇنى ئھیسا نامىدا

دۇئا قىلىمىز. ئامىن

One Voice Fellowship


