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2022-یىل 5-ئاینىڭ 1-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 18-سوئالغا قاراۋاتىمىز. 

ئۇنى ئاخباراتىڭىزدا نۇرغۇن ئوخشىمىغان تىلالردا بېسىپ چىقىرىدىغانلىقىنى بایقایسىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

18-سوئال: خۇدا بىزنىڭ ئىتائ�تسىزلىكىمىز ۋە بۇتقا چوقۇنۇشىمىزنىڭ
جازا��نماسلىقىغا يول قويامدۇ؟

ياق ، ھ�ر بىر گۇناھ ئال��ھنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ، مۇق�ددەسلىكى ۋە ياخشىلىقىغا ۋە ئۇنىڭ ھ�ققانىي
قانۇنىيىتىگ� زىت كېلىدۇ ، خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزغا ھ�ققانىي ئاچچىقلىنىدۇ ۋە ئۇ��رنى بۇ ھاياتتا ۋە

ك�لگۈ�� ھاياتتا ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكۈمىدە جازا��يدۇ.

ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 

رىملىقالر 1: 25-16 

16 چۈنكى ، مھن ئھیسا مھسىھ توغرىسىدىكى خۇش خھۋەردىن نومۇس قىلمایمھن. 

ئۇ خىزمھتتىكى تھڭرىنىڭ كۈچى ، ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھھممىسىنى - ئالدى بىلھن یھھۇدىینى ، شۇنداقال یھھۇدىي ئھمھسلھرنى قۇتۇلدۇرىدۇ. 

17 بۇ خۇش خھۋەر بىزگھ خۇدانىڭ بىزنى قانداق قىلىپ توغرا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ باشتىن-ئاخىر ئىشھنچ بىلھن ئھمھلگھ ئاشىدۇ.

مۇقھددەس یازمىالردا دٻیىلگىنىدەك: «ئىمان ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم ھایات بولىدۇ».



18 لېكىن ، خۇدا ئۆزىنىڭ گۇناھلىرى بىلھن ھھقىقھتنى باستۇرغان بارلىق گۇناھكار ، رەزىل كىشىلھرگھ بولغان غھزىپىنى ئھرشتىن كۆرسىتىدۇ. 

19 ئۇالر خۇدا توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى بىلىدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇالرغا ئایان قىلدى. 

20 دۇنیا یارىتىلغاندىن بۇیان ، كىشىلھر یھر ۋە ئاسماننى كۆردى. تھڭرى یاراتقان ھھر بىر ئىش ئارقىلىق ئۇالر ئۇنىڭ كۆرۈنمھیدىغان سۈپھتلىرىنى -

ئۇنىڭ مھڭگۈلۈك كۈچى ۋە ئىالھىي ماھىیىتىنى ئېنىق كۆرەلھیدۇ. شۇڭا ئۇالرنىڭ خۇدانى تونۇمایدىغان باھانىسى یوق.

21 شۇنداق ، ئۇالر خۇدانى تونۇیتتى ، ئھمما ئۇالر ئۇنىڭغا خۇدادەك دۇئا قىلمایتتى ، ھھتتا ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېیتمایتتى. ھھمدە ئۇالر خۇدانىڭ قانداق

بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ئھخمھق پىكىرلھرنى قىلىشقا باشلىدى. نھتىجىدە ئۇالرنىڭ كاللىسى قاراڭغۇلىشىپ گاڭگىراپ قالدى.

22 ئھقىللىق دەپ دەۋا قىلىپ ، ئۇالر پۈتۈنلھي ئھخمھق بولۇپ قالدى. 

23 ئۇالر شان-شھرەپلىك ، مھڭگۈ ھایات خۇداغا چوقۇنۇشنىڭ ئورنىغا ، نوقۇل ئادەملھر ، قۇشالر ، ھایۋانالر ۋە ئۆمىلىگۈچى ھایۋانالرغا

ئوخشایدىغان بۇتالرغا چوقۇندى.

24 شۇنىڭ بىلھن ، خۇدا ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكى نومۇسسىز ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنى تاشلىدى. نھتىجىدە ، ئۇالر بىر-بىرىنىڭ بھدىنى بىلھن ناچار ۋە

پھسكھش ئىشالرنى قىلدى.

25 ئۇالر خۇدا توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى یالغانغا ئالماشتۇردى. شۇنىڭ بىلھن ئۇالر خۇدا یاراتقان نھرسىلھرگھ ئھبھدىي ماختاشقا ئھرزىیدىغان

یاراتقۇچىنىڭ ئورنىغا چوقۇندى ۋە ئۇنىڭغا خىزمھت قىلدى! ئامىن

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 

18-ئایھتكھ قاراپ باشالیلى. 

«خۇدا ئۆزىنىڭ گۇناھلىرى بىلھن ھھقىقھتنى باستۇرىدىغان بارلىق گۇناھكار ، رەزىل كىشىلھرگھ بولغان غھزىپىنى جھننھتتىن كۆرسىتىدۇ». 

مھن بېسىش دٻگھن سۆزگھ ئھھمىیھت بھرمھكچى. ئىنگلىزچىدا باستۇرۇش سۆزى تۇتۇپ تۇرۇش یاكى تۇتۇپ تۇرۇش دٻگھنلىك. پاۋلۇس 18-ئایھتتھ

ھھقىقھتنىڭ بارلىقىنى ، ئھمما كىشىلھر ھھقىقھتنى باستۇرىدىغانلىقىنى ئېیتتى. ئۇالر ھھقىقھتنى قانداق تۇتىدۇ یاكى تۇتۇپ تۇرىدۇ؟ «ئۇالرنىڭ رەزىللىكى

بىلھن». ھھقىقھتنى ئىنكار قىلىش پھقھت كاللىمىزدا قىلىدىغان ئىش ئھمھس. بىزنىڭ گۇناھ-مھسىیھتلىرىمىز ھھقىقھتنى كۆرمھسكھ سالىدۇ. 

ئۇنىۋٻرسىتېتقا چىققاندىن كېیىن قىزالرنى ھاراق ئىچىشكھ ۋە قوغالشقا باشلىدىم. بۇ ئىش باشلىنىپ بىر نھچچھ ئایدىن كېیىن ، مھن تھڭرى یوقلۇقىنى قارار

قىلدىم. مھن ئۇ ۋاقىتتا ھھرىكىتىمنىڭ خۇداسىزلىق بىلھن قانداق باغالنغانلىقىنى ھېس قىاللمىدىم. ئھمما ئۇلىنىش بار. تھڭرىنىڭ مھۋجۇتلۇقى ۋە



خاراكتېرىنىڭ دەلىلى یارىتىلىشتا ناھایىتى ئېنىق. مھن كىچىك ۋاقتىمدا چېركاۋدا تھڭرىنىڭ خاراكتېرى ۋە ئھخالق قانۇنىیىتىنى ئۆگھندىم. ئالىي مھكتھپتھ

ئۆگھنگھنلىرىم مېنىڭ گۇناھكار قىلمىشىمغا زىت كېلىدۇ. مھن تاللىشىم كېرەك ئىدى ، شۇنداقمۇ؟ مھن كۆڭلۈمدىكى تھڭرىنىڭ ئاۋازىغا جاۋاب بېرىپ ،

مھست بولۇپ قىزالرنى قوغالشنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. یاكى مھن خۇدانىڭ ئاۋازىنى ۋە ئۇنىڭ ھھقىقىتىنى باساالیمھن. 

بۇنى مىسال قىلىپ باقایلى. 

ئھخالق قانۇنىنىڭ ھھقىقىتى قھلبىمىزگھ یېزىلغان. تھڭرىنىڭ خاراكتېرىنىڭ ھھقىقىتى یارىتىلىشنىڭ ھھممىسىگھ یېزىلغان. تھڭرى مھۋجۇت بولۇپ ، ھھممھ

نھرسىنى یاراتتى ۋە ھھممھ نھرسىنىڭ پادىشاھى. مھن ئالىي مھكتھپتىكى ھھرىكىتىمنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى بىلھتتىم. تھڭرىنىڭ ئھخالق قانۇنى مېنىڭ

ھھرىكىتىمگھ زىت ئىدى. مھن داۋاملىق ھاراق ئىچىشنى ۋە قىزالرنى قوغالشنى ئویلىدىم ، شۇڭا ئىككى ھھقىقھتنى بېسىشىم كېرەك ئىدى. تھڭرىنىڭ

مھۋجۇتلۇقى ۋە خۇدانىڭ ئھخالق قانۇنىیىتى توغرىسىدىكى ھھقىقھت. 

ئۇلىنىشنى كۆرەمسىز؟ 

پاۋلۇس 18-ئایھتتھ بىزنىڭ گۇناھكار ھھرىكىتىمىزنىڭ ئېغىرلىقى ھھقىقھتنى باستۇرىدىغانلىقىنى ئېیتتى. مېنىڭ خۇداسىزلىق مېنىڭ رەزىل قىلمىشىمنىڭ

نھتىجىسى ئىدى. بۇ یھردە یھنھ بىر مىسال بار. مھن ھھقىقھتھن یاخشى كۆرىدىغان خىرىستىیان ناخشىچىسى بار. بىر نھچچھ یىل ئىلگىرى ئۇ ئایالىنى

ئالدىدى. ئۇالر ئاجرىشىپ كھتتى. بۇ كىشى ئۇنىڭ گۇناھىغا تھۋبھ قىلمىدى. ئھكسىچھ ، ئۇ ئۆزىنىڭ خۇداغا ئھمدى ئىشھنمھیدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ئۇ

ئایالىدىن ئایرىلدى ۋە خۇدادىن ئایرىلدى. بۇ كىشى ئىلگىرى ئھیسا ۋە ئىنجىلدىكى ھھقىقھت ھھققىدە گۈزەل ناخشىالرنى ئېیتاتتى. 

نېمھ ئۆزگھردى؟ 

خۇدا ئۆزگھردىمۇ؟ یاق. 

ھھقىقھت ئۆزگھردىمۇ؟ یاق. 

بۇ ئادەم ئۆزگھردى. ئۇ ئېغىر گۇناھ قىلدى. ئاندىن ، ئۇ ھېس قىلغان گۇناھ ۋە نومۇسنى باستۇرۇش ئۈچۈن ، ئۇ خۇدا توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى رەت

قىلدى. مھن بىلھن 19- ۋە 20-ئایھتلھرگھ قاراڭ. 

«19 ئۇالر خۇدا توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى بىلىدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇالرغا ئایان قىلدى. 

20 دۇنیا یارىتىلغاندىن بۇیان ، كىشىلھر یھر ۋە ئاسماننى كۆردى. تھڭرى یاراتقان ھھر بىر ئىش ئارقىلىق ئۇالر ئۇنىڭ كۆرۈنمھیدىغان سۈپھتلىرىنى -

ئۇنىڭ مھڭگۈلۈك كۈچى ۋە ئىالھىي ماھىیىتىنى ئېنىق كۆرەلھیدۇ. شۇڭا ئۇالرنىڭ خۇدانى تونۇمایدىغانلىقىغا باھانىسى یوق ».

مھن پاۋلۇسنىڭ 19- 20-ئایھتلىرىدە ئېیتقانلىرىغا پایدىلىق نھرسىلھرنى قوشاالیمھن دەپ ئویلىمایمھن. مھن پھقھت بۇنى دەیمھن. ئىنسانالر ھھیران

قاالرلىق ئىشالرنى قىالالیدۇ. بىز تېلېفون ، ئالھم كېمىسى ، سھنئھت ئھسھرلىرى ۋە مۇزىكا ئىجاد قىلدۇق. بىز یاراتقان نھرسىلھر بارغانسىرى

مۇرەككھپ ۋە ھھیران قاالرلىق. قانداقال بولمىسۇن ، بۇ كومپیۇتېردا كرٻمنىي ، ئالیۇمىن ۋە مىسنى كىم یاسىغان؟ خۇدا ئۇنى یاراتتى. بۇ كومپیۇتېرنى

الیىھىلىگھن ئھر-ئایالالردا ئھقىللىق مېڭىنى كىم یاسىغان؟ خۇدا ئۇالرنىڭ مېڭىسىنى یاراتتى. تھبىئھتنىڭ گۈزەللىكىگھ یاكى تېخنىكىنىڭ مۇرەككھپلىكىگھ

قارىسىڭىز ، خۇدا توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى كۆرىسىز. سىز بۇ ھھقىقھتنى باستۇرۇپ ، ئۇنى ئىنكار قىالالیسىز. بۇتلىرىمىز كاللىمىزنى

ئارىالشتۇرۇۋەتكھن تھقدىردىمۇ ، ئۇ یھنىال ھھقىقھت. 

21- ۋە 22- ئایھتلھر: 



“21 شۇنداق ، ئۇالر خۇدانى تونۇدى ، ئھمما ئۇالر ئۇنىڭغا خۇداغا چوقۇنمایتتى ، ھھتتا ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېیتمایتتى. ئۇالر خۇدانىڭ قانداق بولىدىغانلىقى

توغرىسىدا ئھخمھق پىكىرلھرنى قىلىشقا باشلىدى. نھتىجىدە ، ئۇالرنىڭ كاللىسى قاراڭغۇ ۋە گاڭگىراپ قالدى.

22 ئھقىللىق دەپ دەۋا قىلىپ ، ئۇالر پۈتۈنلھي ئھخمھق بولۇپ قالدى ». 

ئىبادەت قىلىش ۋە شۈكۈر قىلىش روھىمىزغا پایدىلىق ، چۈنكى ئۇالر بۇتقا چوقۇنۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. خۇدا نېمىشقا بىزنىڭ ئۇنىڭغا چوقۇنۇشىمىزنى ۋە

ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېیتىشىمىزنى خاالیدۇ؟ تھڭرى ئۆزىنى مھركھز قىلغان ۋە شھخسىیھتچىمۇ؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. ئۇ بىزنىڭ ئىبادەت قىلىدىغانلىقىمىزنى

ۋە قھلبىمىزنىڭ قىممھت قارىشىغا رەھمھت ئېیتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. بۇ ئاي ۋە كېلھر ئاي نۇرغۇن كىشىلھر تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي مھكتھپنى پۈتكۈزىدۇ.

ئوغلىمىز داۋىد 6-ئایدا تولۇق ئوتتۇرا مھكتھپنى پۈتكۈزىدۇ. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ بۇ ئایدىكى ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا سۆزلھیدىغان نۇتقىنى

تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئھگھر ئۇ مھكتھپتىكى ئۇتۇقلىرى ئۈچۈن بارلىق ئىناۋەتنى ئالسا قانداق قارایسىز؟ ئھگھر ئۇ ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا یاردەم قىلغانلىقىغا

رەھمھت ئېیتمىغان بولسا؟ بۇ یاخشى ئھمھس. بۇ ئۇنىڭ یۈرىكىنىڭ ئۆزىگھ مھپتۇن بولۇپ ، شھخسىیھتچى ئىكھنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئوقۇغۇچى

ئوقۇتقۇچىسىز ھېچ نھرسھ ئۆگىنھلمھیدۇ. ئۇ ئوقۇتقۇچىلىرىغا ۋە ئۇنىڭغا یاردەم قىلغان ئوقۇتقۇچىالرنى ھۆرمھتلىشى ۋە ئۇالرغا رەھمھت ئېیتىشى

كېرەك. 

یھكشھنبھ كھچتھ بۇ ئۆیدە بىز یاراتقۇچىمىزنى ھۆرمھتلھیمىز ۋە ئۇنىڭغا رەھمھت ئېیتىمىز. رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز بولمىسا ھېچ ئىش

قىاللمایدىغانلىقىمىزنى ئۆزىمىزگھ ئھسكھرتىمىز. بۇتقا چوقۇنۇشنىڭ گۇناھى قھلبىمىزنى ئۆزىمىزگھ ۋە ئارزۇیىمىزغا مھركھزلھشتۈرىدۇ. ئىبادەت بىزگھ

ھھر بىر بھخت ئاتا قىلىدىغان بىردىنبىر ھھقىقىي خۇداغا شۈكۈر ئېیتىشنى ئھسكھرتىدۇ. ئىبادەتكھ دائىم قاتنىشىش ناھایىتى مۇھىم. چۈنكى ئىبادەت بىزنىڭ

قھلبىمىزنى یالغانغا ئھمھس ، بھلكى ھھقىقھتكھ مھركھزلھشتۈرۈشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. 

23-ئایھت «ئۇالر شان-شھرەپلىك ، مھڭگۈ یاشایدىغان خۇداغا چوقۇنۇشنىڭ ئورنىغا ، نوقۇل ئادەملھر ، قۇشالر ، ھایۋانالر ۋە ئۆمىلىگۈچى

ھایۋانالرغا ئوخشایدىغان بۇتالرغا چوقۇندى». 

مھن دۈشھنبھ كۈنى ئىنگىلىزچھ خىزمىتىمىزدە ئىنجىل دەرسى ئۆتۈۋاتاتتىم. بىز خۇدانىڭ خھلقىنىڭ مىسىردىن چىقىش كىتابىدا سىناي تېغىدىن یاسالغان

ئالتۇن موزاینى سۆزلھۋاتاتتۇق. مھن ئىنگلىز ئوقۇغۇچىالرغا «بۇت» دٻگھن سۆزلۈكنى ئۆگھتتىم. مھن ئۇالرغا بۇ بۇتالرغا چوقۇنىدىغان كىشىلھرنىڭ

رەسىمىنى كۆرسھتتىم. مھن سىنىپتىن «سىزچھ بۇ یاخشىمۇ؟» دەپ سورىدىم. خىرىستىیان بولمىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرى چۈشھنگھن. ئۇ: «بۇ

ئھخمھقلىق ، چۈنكى ئۇ كىشىلھر ھھیكھ�رنى یاسىدى. ھھیكھ�ر خۇدا بواللمایدۇ ». بۇ ئوقۇغۇچى پاۋلۇسنىڭ بۈگۈنكى تېكىستنىڭ 23-ئایىتىدە

سۆزلھۋاتقان ئوخشاش ھھقىقھتنى ھېس قىلدى. بىزدەك یارىتىلغان جانلىقالرغا یارىتىلغان نھرسىلھرگھ چوقۇنۇش ئھخمھقلىق. 

خۇدا سېنى یاراتتى. خۇدا ئالھمنى یاراتتى. خۇدا پۇل ۋە خىزمھت ، قۇش ۋە ھایۋانالرنى یاراتتى. بىز خۇدا یاراتقان نھرسىلھرگھ چوقۇنغاندا ،

ھھقىقھتنى یالغانغا ئالماشتۇرىمىز. كىشىلھر سىناي تېغىدا شۇنداق قىلدى. ئۇالر بىر ئالتۇن موزایغا چوقۇندى ۋە «سھن بىزنى مىسىردىن قۇتۇلدۇرغان

ئىالھ!» دٻیىشتى. بۇ یالغان. تھڭرىنىڭ قھلبىگھ چوڭقۇر ئازار بېرىدىغان كىشىنى ھاقارەتلھیدىغان یالغانچىلىق. چۈنكى ، خۇدا ئۇالرنى مىسىردىن

قۇتۇلدۇردى. 

قھلبىمىزنى خۇدا یاراتقان نھرسىگھ بھرگھن ۋاقتىمىزدا ئوخشاش ئىشنى قىلىمىز. كۆڭلىڭىزنى نېمىگھ بېرىشكھ قىزىقتۇرىسىز؟ بىخھتھرلىك ، خۇشاللىق

یاكى قېچىشنى نھدىن ئىزدەیسىز؟ ئېھتىیات قىلىڭ ، چۈنكى یاخشى ئىشالر ھھتتا قھلبىمىز ئۇالرنى بھك قھدىرلىگھندە بۇتقا ئایلىنىدۇ. خىزمىتىدە

مۇۋەپپھقىیھت قازىنىشنى ھېس قىلمایدىغان ئادەمنى ئویالڭ. ئۇ ئۆستۈرۈلۈشىنى چوڭقۇر ئۈمىد قىلىدۇ. ئۇ باشقا خىزمھتچىلھرگھ نازارەتچى بولۇشنى ،



باشقۇرغۇچى یاكى دىرٻكتور بولۇشنى خاالیدۇ. ئۇ كۆڭلىدە «مھن نازارەتچى بولغاندا ، كىشىلھر مېنى ھۆرمھتلھیدۇ» دەپ ئویالیدۇ. خىزمھتتھ بۇ

تھشۋىقاتقا ئېرىشىش ئۈچۈن ، ئۇ قوشۇمچھ سائھت ئىشلھیدۇ. ئۇ ئائىلىسىگھ سھل قارایدۇ ، چېنىقىش ۋە دۇئاغا سھل قارایدۇ. ئۇ خىزمھتتھ كىچىك یالغان

سۆزلھیدۇ ، خوجایىن بىلھن بولغان ئىناۋىتىنى ئۆستۈرىدۇ. بۇ تھشۋىقنى قوغلىشىشتىكى بېسىم ۋە تھشۋىش سھۋەبىدىن ، ئۇ تېخىمۇ كۆپ ھاراق ئىچىشكھ

باشالیدۇ. بۇ ئۇنىڭ ئۇیقۇ سۈپىتىگھ ۋە خىزمىتىگھ تھسىر كۆرسىتىدۇ. بۇ ئىشالرنىڭ ھھممىسى نېمھ ئۈچۈن یۈز بېرىدۇ؟ چۈنكى ئۇنىڭ یۈرىكى خىزمھتتھ

ئھڭ مۇھىم ئىش سۈپىتىدە تھشۋىق قىلىشقا ئھھمىیھت بھرگھن. دوستلىرىمنى كۆرىسىز ، بۇتالر قۇربانلىق قىلىشنى تھلھپ قىلىدۇ. بۇ ئادەم قھلبىنىڭ

مھقسىتىگھ یېتىش ئۈچۈن نۇرغۇن نھرسىلھرنى قۇربان قىلىدۇ. 

سىزچۇ؟ 

ئھگھر ھایاتىڭىزدىكى بۇتالرغا ئىشھنمىسىڭىز ، بۇ سوئالالرنى ئۆزىڭىزدىن سورىسىڭىز بولىدۇ. مھن بىر نھرسىگھ بھك كۆپ پۇل خھجلھۋاتىمھنمۇ؟ مھن

بھك كۆپ ۋاقتىمنى بېرىۋاتىمھنمۇ؟ ئھگھر بىرسى مھندىن مېنىڭ قىلمىشىمنى سورىسا ، مھن مۇداپىئھ ۋە ئاچچىقمۇ؟ جىمجىت دەقىقىلھردە كالالم نھگھ

یۆتكىلىدۇ؟ مھن ئھزەلدىن «مھندە باردىال خۇشال بولىمھن» دەیمھنمۇ؟ «مھن پھقھت مۇشۇنداق بولغاندا ئاندىن ئۆزۈمنى بىخھتھر ھېس قىلىمھن» دەیمھن.

مۇقھددەس روھتىن قھلبىمىزدىكى ئىشالر توغرىسىدا ھھقىقھتنى كۆرسىتىشىنى سوراڭ. بىز روھنىڭ یاردىمىگھ موھتاج ، چۈنكى بىز ئۆزىمىزگھ یالغان ،

بۇتلىرىمىزمۇ یالغان. ئھمما خۇدا بىزنىڭ ئھركىن ئىرادىمىزنى ھۆرمھتلھیدۇ. ئۇ بىزنىڭ گۇناھ قىلىشىمىزغا ۋە ئۆزىمىزگھ ئازار بېرىشىمىزگھ یول قویىدۇ.

بۇنى 24-ئایھتتھ كۆرىمىز. 

24-ئایھت ”شۇنىڭ بىلھن خۇدا ئۇالرنى كۆڭلىدە خالىغان نومۇسسىز ئىشالرنى قىلىشتىن ۋاز كھچتى. نھتىجىدە ، ئۇالر بىر-بىرىنىڭ بھدىنى بىلھن ناچار ۋە

پھسكھش ئىشالرنى قىلدى”. 

خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى توسىیالىغان بوالتتى. خۇدا ھھممىگھ قادىر ، ئۇالرنىڭ مېۋە یېیىشىنىڭ ئالدىنى ئاالالیدۇ. ئھكسىچھ ، خۇدا ئۇالرنىڭ

قھلبىنىڭ ئۆزىگھ سادىق یاكى ئھمھسلىكىنى ئارزۇ قىلدى. خۇدا ئۇالرنىڭ ھھقىقھتكھ ئىشىنىدىغان یاكى ئىشھنمھیدىغانلىقىنى كۆرۈشنى خاالیدۇ.

بىلگىنىڭىزدەك ، ئۇالر شھیتاننىڭ گېپىنى ئاڭالشنى تاللىدى. ئۇالر گۇناھكار قھلبلىرىگھ ئالالھنىڭ ئورنىغا ئىشىنھتتى. خۇدا بىزنىڭ بۇ تالالشالرنى

قىلىشىمىزغا یول قویىدۇ ، چۈنكى ئۇ بىزنى قۇل یاكى ماشىنا ئادەم قىلمىدى. مھسىھ بولمىسا ، بىز قھلبىمىزنىڭ خاھىشىغا قۇل بولىمىز. 

ئاپتور CS Lewis بۇنى ئھیسا تھرىپىدىن قۇتۇلدۇرۇلمىغان كىشىلھر ھھققىدە یازغان: «ئۇالر تھلھپ قىلغان دەھشھتلىك ئھركىنلىكتىن مھڭگۈ بھھرىمھن

بولىدۇ ، شۇڭا ئۆز-ئۆزىگھ قۇل». خۇدادىن مۇستھقىل بولۇش بىزنى خۇشال قىلىدىغانلىقى یالغان. بىز ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا ئوخشاش ئھركىنلىكنىڭ

ئۆزىمىز خالىغان ئىشنى قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئھمما بىز ئھركىنلىكىمىزدىن پایدىلىنىپ ئۆزىمىزگھ ۋە باشقىالرغا زىیان سالىمىز. خۇدا بىزنىڭ

گۇناھلىرىمىزنىڭ ھایاتىمىزغا ئازاب ئېلىپ كېلىشىگھ یول قویىدۇ ، شۇڭا بىز ھھقىقھتنى كۆرىمىز. بۈگۈن بىزنىڭ كاتېزىمزىم سوئالىمىزنىڭ جاۋابىمۇ بۇنى

ھھل قىلىدۇ: «خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزغا ھھققانىي ئاچچىقالندى ۋە ئۇالرنى بۇ ھایاتتا ۋە كھلگۈسى ھایاتتا ئۆزىنىڭ ھھققانىي ھۆكۈمىدە جازاالیدۇ».

بۇ پاۋلۇسنىڭ 18-ئایھتتھ چۈشھندۈرگھن شۇم خھۋەر. 

18-ئایھت «خۇدا بارلىق گۇناھكار ، رەزىل كىشىلھرگھ رەزىللىكى بىلھن ھھقىقھتنى باستۇرىدىغان غھزەپنى جھننھتتىن كۆرسىتىدۇ». 

مھن خۇدا خھلقىنىڭ ئالتۇن موزاینى یاساپ ئۇنىڭغا سھجدە قىلغان ۋاقىتنى تىلغا ئالدىم. ئۇالر ئالتۇن بۇتقا: «سھن بىزنى مىسىردىن قۇتۇلدۇرغان ئىالھ»

دٻدى. ئھگھر سىز بۇ ئھھۋالدا خۇدا بولغان بولسىڭىز ، ئاچچىقلىنامسىز؟ ئھلۋەتتھ شۇنداق. ئۇنىڭ خھلقى قھلبىنى یالغان ئىالھقا بېرىۋاتاتتى. ئۇالر بۇتنى



یاساش ئۈچۈن جىسمانىي ئالتۇنلىرىنى بھردى ، بۇ ئۇالرنىڭ قھلبىنىڭ ئىپادىسى ئىدى. ۋاقتىمىزنى ۋە پۇلىمىزنى نېمىگھ بھرسھك شۇنى ئاشكارىالیدۇ. ئۇ

بىزنىڭ قھلبىمىزنىڭ نېمىنى ئھڭ قھدىرلھیدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. تھڭرى بىزگھ زٻھنىمىزنى ، بھدىنىمىزنى ، ۋاقتىمىزنى ، پۇلىمىزنى بھردى. ئۇ یالغۇز

بىزنىڭ ئىبادىتىمىز ۋە ساداقھتمھنلىكىمىزگھ الیىق. بىز بۇتالرغا قھلبىمىزنى ، جىسمىمىزنى ، پۇلىمىزنى ۋە ۋاقتىمىزنى بھرگھندە ، خۇدا ئاچچىقلىنىشنى

توغرىمۇ؟ ھھئھ ، ئۇ ئھلۋەتتھ. 

تھڭرى بىزنىڭ سۆیگۈلىرىمىزگھ ھھسھت قىلىدۇ. 

بۇ غھلىتھ تۇیۇلۇشى مۇمكىن ، چۈنكى بىز ھھسھتخورلۇقنى یامان ئىش دەپ قارایمىز. ئھمما ئایالى ئېرىنىڭ باشقا بىر ئایال بىلھن نۇرغۇن ۋاقتىنى

ئۆتكۈزگھنلىكىنى كۆرسھ ، ئۇ قانداق ھېسسىیاتتا بولىدۇ؟ ئۇ ھھسھتخورلۇق ۋە ئاچچىقلىنىش ھېس قىلىدۇ ، چۈنكى یولدىشى ئۇنىڭ ۋاقتىنى ۋە یۈرىكىنى

باشقا بىر ئایالغا بېرىۋاتىدۇ. بۇ ئایالى ھھسھتخورلۇق ۋە ئاچچىقلىنىش توغرا. خۇدا بىزنىڭ بۇتقا چوقۇنۇشىمىزنى ئىنجىلدا تىلغا ئالغاندا ، ئۇنى زىنا دەپ

تھسۋىرلھیدۇ. چۈنكى بىز یۈرىكىمىزنى باشقىالرغا بېرىمىز. 

پاۋلۇس بىزگھ بۇ شۇم خھۋەرنى سۆزلھۋاتىدۇ ، شۇڭا خۇش خھۋەرنىڭ مھنىسى بولىدۇ. ئىنجىل سۆزى خۇش خھۋەرنى كۆرسىتىدۇ. بىز شۇم خھۋەر

بولمىسا خۇش خھۋەرنى چۈشىنھلمھیمىز. مھسىھنىڭ گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن قۇربانلىق قىلغان ئاجایىپ شھپقىتىنى كۆرۈش ئۈچۈن ، ئالدى بىلھن

گۇناھلىرىڭىزنى ئېنىق كۆرۈشىڭىز كېرەك. پاۋلۇسنىڭ رىملىقالرغا یازغان خېتىدە بۇ یھردە قىلىۋاتقان ئىشى. ئۇ بىزنىڭ كىشىلىك ئھھۋالىمىزغا ناھایىتى

بىۋاسىتھ ۋە سھمىمىي بولۇۋاتىدۇ. كىشىلھر ھھقىقھتنى یالغانغا ئالماشتۇرغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇالر یالغانغا بولغان ئېتىقادىدىن سىلكىش ئۈچۈن سىرالنمىغان

ھھقىقھتكھ موھتاج. خۇدا بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىغا بولغان چوڭقۇر ئېھتىیاجىمىزنى كۆرۈشىمىزنى خاالیدۇ ، شۇڭا بىز «خۇدا ماڭا یاردەم قىلسۇن! خۇدا

مېنى گۇناھلىرىمدىن قۇتۇلدۇرسۇن! ». شۇنداق دٻگىنىمىزدە ، خۇش خھۋەرنى ئاڭالشقا تھییارمىز. 16- ۋە 17- ئایھتلھردىكى خۇش خھۋەرنى كۆرۈپ

باقایلى. 

16 چۈنكى ، مھن ئھیسا مھسىھ توغرىسىدىكى خۇش خھۋەردىن نومۇس قىلمایمھن. ئۇ خىزمھتتىكى تھڭرىنىڭ كۈچى ، ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھھممىسىنى -

ئالدى بىلھن یھھۇدىینى ، شۇنداقال یھھۇدىي ئھمھسلھرنى قۇتۇلدۇرىدۇ.

17 بۇ خۇش خھۋەر بىزگھ خۇدانىڭ بىزنى قانداق قىلىپ توغرا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ باشتىن-ئاخىر ئىشھنچ بىلھن ئھمھلگھ ئاشىدۇ.

مۇقھددەس یازمىالردا دٻیىلگىنىدەك: «ئىمان ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم ھایات بولىدۇ».

پاۋلۇس تھسۋىرلىگھن بۇ خۇش خھۋەرگھ ئائىت بىر قانچھ ئىشقا دىققھت قىلىڭ. «ئۇ خىزمھتتىكى تھڭرىنىڭ كۈچى». بىز ئۆزىمىزنى قۇتۇلدۇرمایمىز.

پھقھت خۇداال كىشىلھرنى مىسىردىن قۇتۇلدۇردى. ئۇالرنى یالغۇز چۆلدە ساقلىدى. بىزنى پھقھت گۇناھلىرىمىز ۋە بۇتقا چوقۇنۇشتىن قۇتۇلدۇراالیدۇ. بۇ

نىجاتلىق ئالدى بىلھن ئىسرائىلىیھدىكى یھھۇدىي خھلقىگھ كھلدى. ئھمما ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئھیسانىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى

باستۇرۇپ قویدى. ئۇالر ئھیسا كۆرسھتكھن مۆجىزىلھرنىڭ كۈچىنى رەت قىلدى. ئۇالر مھسىھنى ۋە كىشىلھرنى قانداق قۇتۇلدۇرغىلى بولىدىغانلىقى

توغرىسىدىكى ھھقىقھتنى رەت قىلدى. ھھر قانداق ئادەم ئھیسا مھسىھنىڭ ھایاتى ، ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىگھ ئىشىنىش ئارقىلىق یھھۇدىي ئھمھسلھرنى ئۆز

ئىچىگھ ئالىدۇ. 17-ئایھت بىزگھ شۇنداق. 

خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ۋە بۇتقا چوقۇنۇشىمىزدىن غھزەپلىنىشكھ ھھقلىق. بۇ بىز بۈگۈن سۆزلھۋاتقان شۇم خھۋەر. لېكىن خۇشخھۋەر مۇنداق: خۇدا

ئۆزىنىڭ ھھققانىي ئاچچىقىنى ئوغلى ئھیساغا تۆكتى. خۇدا بىزنى گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن جازاالشنىڭ ئورنىغا ، گۇناھسىز ئوغلى ئھیسانى جازالىدى. بىز



ھھر قانداق یارىتىلغان نھرسىنىڭ ئورنىغا ئھیساغا بولغان ئىشھنچىمىزنى ۋە ئىشھنچىمىزنى قویساق ، خۇدانىڭ كۈچى خىزمھت قىلىشقا باشالیدۇ. ئۇ

خىزمھتتىكى تھڭرىنىڭ كۈچى ، ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھھممىسىنى قۇتۇلدۇرىدۇ. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى ، ئھیسانىڭ ئىسمى بىلھن. ئھرشتىكى ئاتا ، سىزنىڭ ئاچچىقىڭىز ۋە مۇھھببىتىڭىزنى چۈشىنىشىمىز تھسكھ توختایدۇ. ئھمما كرٻست

بىزنىڭ چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزغا ۋە بۇتقا چوقۇنۇشىمىزغا ئاچچىقلىنىشىڭىز توغرا. ئھجھبلىنھرلىك یېرى شۇكى ، ئھیساغا

ئوخشاش بىگۇناھ ئادەم گۇناھ ئۈچۈن ئۆلۈپ كېتىشى كېرەك ، چۈنكى ئۇ ئھزەلدىن گۇناھ قىلمىغان. غھزىپىڭىزنى بىز ئورنىغا ئھیساغا تۆكتىڭىز.

شۇڭالشقا بىزنىڭ نىجاتلىقىمىز ئاجایىپ شھپقھت. بىز كرٻستكھ قارىغىنىمىزدا بىزنى قانچىلىك یاخشى كۆرىدىغانلىقىڭىزنى چۈشىنىمىز. بۇ ھھپتھ سىزنىڭ

مۇھھببىتىڭىزنى ئھستھ ساقلىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ ، شۇڭا قھلبىمىز ھېچقانداق یالغان ئىالھ تھرىپىدىن ئېزىقتۇرۇلمایدۇ. بىز بۇنى ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. 

ئامىن

One Voice Fellowship


