
بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىزنىڭ رەھمىتى: ئھیسا
پالھچ ئادەمنى ساقایتتى

لۇقا 5: 26-17

2022-یىلى 5-ئاینىڭ 8-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بۈگۈن یېڭى سوئالىمىزغا یېڭى سوئالىمىزغا قاراپ باقایلى. 

ئۇنى ئاخباراتىڭىزدا ئوخشىمىغان تىلالردا بېسىلغانلىقىنى بایقایسىز. 

مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیلى. 

19-سوئال: جازادىن قۇتۇلۇپ ، ئال��ھنىڭ ئىلتىپاتىغا قايتۇرۇلۇشنىڭ
ئامالى بارمۇ؟

شۇنداق ، ئۇنىڭ ئادال�تنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ، خۇدا ئۆزى ، پ�ق�ت رەھىمدىللىك بىل�ن بىزنى ئۆزى بىل�ن
ياراشتۇرىدۇ ۋە بىزنى گۇناھتىن ۋە گۇناھنىڭ جازاسىدىن قۇتۇلدۇرغۇچىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ.

بىزنىڭ قۇتۇلدۇرغۇچىمىز ئھیسانىڭ رەھىم-شھپقىتى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئۈچۈن ، مھن ھھم جىسمانىي ۋە مھنىۋى جھھھتتىن ئھسلىگھ كېلىش توغرىسىدىكى

ھېكایىنى بىرلىكتھ كۆرمھكچى. 

تھڭرىنىڭ سۆزىگھ بىرلىكتھ قاراپ باقایلى. 

لۇقا 5: 26-17 

17 بىر كۈنى ، ئھیسا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقاندا ، بھزى پھرىسىیلھر ۋە دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى یېقىن ئھتراپتا ئولتۇراتتى. 



(قارىماققا بۇ كىشىلھر جھلىلىیھ ئۆلكىسى ۋە یھھۇدىیھدىكى بارلىق یېزىالردىن ، شۇنداقال یېرۇسالېمدىن كھلگھندەك قىالتتى.) رەببىمىزنىڭ شىپالىق كۈچى

ئھیسا بىلھن كۈچلۈك ئىدى.

18 بھزى ئھرلھر پالھچ ئادەمنى ئۇخالۋاتقان كارىۋاتتا ئېلىپ كھلدى. ئۇالر ئۇنى ھھزرىتى ئھیسانىڭ یېنىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى. 

19 لېكىن كىشىلھر توپى سھۋەبىدىن ئۇالر ئۇنىڭغا یېتھلمىدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇالر ئۆگزىگھ چىقىپ بىر نھچچھ كاھىش ئېلىۋەتتى. 

ئاندىن ئۇالر كېسھلنى كارىۋاتتىكى كارىۋاتقا چۈشۈرۈپ ، ھھزرىتى ئھیسانىڭ ئالدىغا كھلدى. 

20 ئھیسا ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ ، ئۇ كىشىگھ: «یىگىت ، گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى» دٻدى. 

21 لېكىن ، پھرىسىیلھر ۋە دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى ئۆز-ئۆزىگھ: «ئۇ ئۆزىنى كىم دەپ ئویالیدۇ؟ بۇ كۇپۇرلۇق! گۇناھالرنى پھقھت خۇداال

كھچۈرەلھیدۇ» دٻدى.

22 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرنىڭ نېمھ ئویالۋاتقانلىقىنى بىلگھچكھ ، ھھزرىتى ئھیسادىن: - نېمىشقا بۇنى كۆڭلىڭىزدە سورایسىز؟ 

23 «گۇناھلىرىڭىز كھچۈرۈم قىلىندى» یاكى «ئورنىدىن تۇرۇپ مېڭىڭ» دٻیىش ئاسانمۇ؟ 

24 شۇڭا مھن سىلھرگھ شۇنى ئىسپاتالیمھنكى ، ئىنسانئوغلىنىڭ یھر یۈزىدە گۇناھالرنى كھچۈرۈم قىلىش ھوقۇقى بار ». 

ھھزرىتى ئھیسا پالھچ ئادەمگھ قاراپ: - ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ، ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ئۆیگھ قایتىڭ! 

25 ھھممھیلھن ھھممھیلھننى كۆرۈپ ، دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ، كارىۋاتنى ئېلىپ ، خۇدانى مھدھىیىلھپ ئۆیىگھ قایتتى. 

26 ھھممھیلھن ھھیران قېلىش ۋە چۆچۈپ كھتتى ، ئۇالر خۇدانى مھدھىیىلھپ: «بۈگۈن بىز ھھیران قاالرلىق ئىشالرنى كۆردۇق!» دٻدى. 

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 

17-ئایھتتىن باشالیلى. 

«17 بىر كۈنى ، ئھیسا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقاندا ، بھزى پھرىسىیلھر ۋە دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى یېقىن ئھتراپتا ئولتۇراتتى. 

(بۇ كىشىلھر جھلىلىیھ ئۆلكىسى ۋە یھھۇدىیھدىكى بارلىق یېزىالردىن ، شۇنداقال یېرۇسالېمدىن كھلگھندەك قىالتتى.) رەببىمىزنىڭ شىپالىق كۈچى ئھیسا

بىلھن كۈچلۈك ئىدى ». 

بۇ پھرىسىیلھر ۋە یھھۇدىیالر قانۇنىدىكى مۇتھخھسسىسلھر ناسىرەلىك بۇ كىشىنىڭ ساقىیىشى ۋە ئوقۇتۇشى توغرىسىدىكى دوكالتالرنى تھكشۈرۈشكھ

ئھۋەتىلگھن. بىر قىسىم تھكشۈرگۈچىلھر یېرۇسالېمدىن 85 مىل یىراقلىقتا. 

ئھیسا بۇ گۇمانلىق دىنىي رەھبھرلھرنىڭ ئالدىدا چىرایلىق كىیىملىرىنى كىیىپ ئوقۇتقۇچىلىق قىلماقتا. ئۇالر ھھممھ نھرسىنى كۆزىتىۋاتىدۇ ۋە ئاڭالۋاتىدۇ.

ئۇ یھردە یھنھ نۇرغۇن كىشىلھر بار. ئۇالرنىڭ بھزىلىرى چوقۇم دٻرىزىدىن كۆرۈش ۋە ئاڭالش كېرەك ، چۈنكى ئۆي ئاللىقاچان ئادەملھر بىلھن تولغان. 

19-18-ئایھتلھر. 



“18 بھزى كىشىلھر پالھچ ئادەمنى ئۇخالۋاتقان كارىۋاتتا ئېلىپ كھلدى. ئۇالر ئۇنى ھھزرىتى ئھیسانىڭ یېنىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى. 

19 لېكىن كىشىلھر توپى سھۋەبىدىن ئۇالر ئۇنىڭغا یېتھلمىدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇالر ئۆگزىگھ چىقىپ بىر نھچچھ كاھىش ئېلىۋەتتى. 

ئاندىن ئۇالر كېسھلنى كارىۋاتتىكى كارىۋاتقا چۈشۈرۈپ ، ھھزرىتى ئھیسانىڭ ئالدىغا كھلدى. 

مېیىپ بولغاچقا ، بۇ پالھچ ئادەم ئىلگىرى بۇنداق توسالغۇالرنى باشتىن كھچۈرگھن بوالتتى. ئۇ ماڭالمایدۇ ، ئھمما ئۇ قوشنىلىرىنىڭ بىر تھرەپلىمھ

قاراشلىرىغا بھرداشلىق بھردى. ئۇنى یھھۇدىیالر جھمئىیىتىدىكى بھزى ئورۇنالردىن چىقىرىۋٻتىدىغان قانۇنالر بار ئىدى. بھزىدە ، سىز كۆرىسىز ،

كىشىلھر بىلھن خۇدا ئوتتۇرىسىدىكى توسالغۇ باشقا نھرسھ. 

ئھمما بۇ كىشىنىڭ بىر قىسىم سادىق دوستلىرى بار ئىدى. مھن ئھمھلىیھتتھ بۇ كىشىلھرنىڭ ۋاز كھچمىگھنلىكىگھ ھھیرانمھن. مېنىڭچھ ئارىمىزدىكى بھزى

كىشىلھر توپ-توپ كىشىلھرنى كۆرۈپ تاشلىغان بولۇشى مۇمكىن. بھلكىم بىز دوستىمىزغا: \- یاخشى ، بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلھن تىرىشتۇق ،

كھچۈرۈڭ. ئھگھر خۇدا بۈگۈن ئھیسانى كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلسا ، بىز ئۇنىڭ سىرتقا چىققۇچھ ساقلىشىمىز كېرەك. بىر ۋاق تاماق یھیلى ، ساقالپ

تۇرایلى ». 

دوستالر توسالغۇالرنى خۇدادىن كھلگھن ئۇچۇر سۈپىتىدە توختىتىشى كېرەك دەپ ئىزاھلىغان بوالتتى. ئھمما مۇقھددەس روھ ئېنىقكى بۇ یىگىتلھرگھ

ئېتىقاد بىلھن تولغان قھتئىي ئىرادە ۋە ئۈمىدۋارلىق ئاتا قىلدى. ئۇالر ئۆگزىسىنى دوستىغا یاردەم قىلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى دەپ قارىدى. 

ئۆي ئىچىدىكى مھنزىرىنى تھسھۋۋۇر قىالالمسىز؟ ئۆگزىنىڭ ئۈستىدە ، ئھرلھر ئھیسا ۋە كىشىلھر توپىنىڭ ئۈستىدىكى ئۆگزە كاھىشالرنى كوالۋاتىدۇ ،

ئۇرماقتا ۋە ئېلىۋاتىدۇ. چاڭ-توزان ۋە ئھخلھتلھر چۈشۈپ كېتىۋاتىدۇ. كىشىلھر ئۆگزىگھ قارىماقتا ، ئۇالرنىڭ نھزىرىگھ توپا ئېلىۋاتىدۇ! بۇ ئھیسانىڭ

ئۆیدە قىلماقچى بولغان ئوقۇتۇشىغا زور ئاۋارىچىلىق. 

19-ئایھتتھ ئۇالر: «ئۇالر كېسھل ئادەمنى كارىۋاتتىكى كارىۋاتقا چۈشۈرۈپ ، ھھزرىتى ئھیسانىڭ ئالدىدا» دٻدى. 

سىزچھ بھزى شاگىرتالر بۇ قاالیمىقانچىلىقنى توختاتماقچىمۇ؟ \-ھھي ، ئۇستازنىڭ بۇ یھردە ئوقۇتماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرمھمسىز؟ ئاھ ، ئھمما ئھیسا

ھھمىشھ رەھىم-شھپقھتكھ تولغان ئھمھسمۇ؟ رەببىمىز ئھیسا نېمىدٻگھن یاخشى پادىچى! ئھیسا نېمھ دەیدۇ؟ مھتتانىڭ ھېكایىسىنىڭ نۇسخىسىدا ، ئھیسا

مۇنداق دەیدۇ: \- ئوغلۇم ، جاسارەت قىل ، گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى. 

ئھیسا بۇ سۇنۇق ئادەمنى «ئوغلۇم» دەپ چاقىرىپ ، ئۇنىڭغا «جاسارەتلىك بول» دٻدى. ئھیسا بۇ یھردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتىدۇ ، كۆرەمسىز؟ ئۇ

ئۆیدىكى ھھممھیلھنگھ بۇزۇلۇشقا قانداق جاۋاب قایتۇرۇشنى ئۆگىتىۋاتىدۇ. ئۇ دۇنیانىڭ ئېھتىیاجى بىزنىڭ رەتلىك ۋە رەتلىك تۇرمۇشىمىزغا دەخلى

یھتكۈزگھندە ، ئۇ ئۈزۈلۈپ قېلىشالرغا قانداق ئىنكاس قایتۇرۇشىمىزنى ئۈلگھ قىلىۋاتىدۇ. ئھیسا بىزگھ بۇزۇلغان كىشىلھرگھ بولغان مۇھھببھت ۋە

كۆیۈمچان بولۇشنى كۆرسھتتى. كارىۋاتتا مېیىپ ئھمھس ، پۈتۈن ئادەمنى كۆرۈش. ئھیسا پۈتۈن ئادەمنى ، جىسمىنى ۋە روھنى یاخشى كۆرەتتى. 

ھازىر 20-ئایھتكھ قاراڭ: 

ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ: - یىگىت ، گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى. 

ھھمىشھ ئھیسا بىراۋنى ساقایتقاندا ئۇ ئادەمنىڭ ئېتىقادىغا باھا بېرىدۇ. نىجات تېپىش ، گۇناھلىرىمىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن شھخسىي ئېتىقاد كېرەك.



ئھگھر ئۇالر ئھیسانى ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى كھچۈرۈم قىلىدىغان ئۆزىنىڭ نىجاتكارى دەپ قارىمىسا ، ھېچكىم قۇتۇاللمایدۇ. بۇ ئھھۋالدا ، ئھیسا پالھچ

ئادەمنىڭ ئېتىقادىنى ، شۇنداقال ئھیسانىڭ ساقایتاالیدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغان دوستلىرىنىڭ ئېتىقادىنى كۆردى. 

كىمنى یاخشى كۆرىسىز ، كىمنى ئھیساغا ئېلىپ كېلىش كېرەك؟ توسالغۇ ۋە قارشىلىقنى یېڭىشنى خاالمسىز؟ سىز بىر قىسىم كىشىلھرنى رەت قىلىشقا ، بىر

ئادەمنى ئھیساغا ئېلىپ كېلىشكھ تھییارمۇ؟ بىز یاخشى كۆرىدىغان كىشىلھرنىڭ ئھیساسىز دوزاخقا كىرىدىغان ئۈمىدسىز ھالىتىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك.

شۇنداق قىلغاندىال ، بىز كىشىلھرنى ئھیساغا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ھھر قانداق ئىشنى قىلىشقا ئىشھنچىمىز كامىل. 

بھلكىم سىز ماڭا ئوخشایسىز. بىز دائىم «رەببىمىز مھنىۋى سۆھبھتنىڭ دەرۋازىسىنى ئاچقۇچھ» ساقالیمىز. ئھمما ئھمھلىیھتتھ بىز قوشنىلىرىمىز یاكى

ئائىلىمىزدىكىلھر یاكى دوستلىرىمىز بىلھن مھڭگۈلۈك ئىشالر توغرىسىدا پاراڭلىشىمىز. بھلكىم بىز كىشىلھرنى بھك دىندار دەپ ئویلىشىمىزدىن ئھنسىرەپ

قېلىشىمىز مۇمكىن. یاكى بىز بھك ئالدىراش بولۇپ كھتسھك ، خۇش خھۋەرنى ئورتاقلىشىشنى مۇھىم ئورۇنغا قویمایمىز. 

مھن بىر نھچچھ یىل ئىلگىرى بىر پوپنىڭ ئۇنىڭ چېركاۋىدىكى خۇش خھۋەر یھتكۈزۈش تىرىشچانلىقى ھھققىدە سۆزلىگھنلىكىنى ئاڭالپ ، ھھقىقھتھن

ئھیىبلھندىم. ئۇ ھھممىمىزنىڭ كالېندارىمىزغا مۇھىم نھرسىلھرنى قانداق قویغانلىقىمىزنى سۆزلىدى. بۇ پوپ ۋە ئۇنىڭ ئایالى ئۇالرنىڭ كالېندارىدا ھھر ئایدا

ئىككى قېتىم كاپىرالرنىڭ ئۆیىدە كھچلىك تاماق یېیىشنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدىغانلىقىنى جھزملھشتۈردى. ئۇ كاپىر بىلھن بولغان ئۈچىنچى یاكى تۆتىنچى

قېتىملىق سۆھبھت ئارقىلىق ، ئۇ مھنىۋى ئىشالر توغرىسىدا سۆزلھشكھ باشالیدۇ. ھھمدە ئۇ جامائھتچىلىكىدىن شۇنداق قىلىشنى تھلھپ قىلدى. ئۇالر

نۇرغۇن كىشىلھرنىڭ مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى كۆردى ، چۈنكى ئۇالر ئۇنى مۇھىم ئورۇنغا قویدى. 

بىز ئھیساغا ئىشھنمھي ئۆلۈپ كھتكھنلھرنىڭ مھڭگۈلۈك تھقدىرىنى ئھستھ ساقلىشىمىز كېرەك. چۈنكى بىزدە ئۇالرنىڭ مھڭگۈلۈك تھقدىرىنى

ئۆزگھرتھلھیدىغان ئۇچۇر بار. خۇش خھۋەرنى باشقىالر بىلھن ئورتاقلىشىش قوالیسىز بولۇشى مۇمكىن. لېكىن مھن پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر 1: 16 دە

ئېیتقانلىرىنى ئىشھنچ بىلھن ئېیتاالیمھن. «مھن خۇش خھۋەردىن نومۇس قىلمایمھن ، چۈنكى ئۇ ئېتىقاد قىلغان ھھر بىر ئادەمگھ ، ئالدى بىلھن یھھۇدىیغا ۋە

گرٻتسىیھلىكلھرگھ نىجاتلىق ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر». ئالدى بىلھن ماڭا ، ئاندىن قوشنامغا. ئالدى بىلھن سىزگھ ، ئاندىن دوستىڭىزغا ، تاغاڭىزغا ،

خىزمھتدىشىڭىزگھ. خۇش خھۋەر تارقىتىشنى مھقسھت قىلغان خۇش خھۋەر! 

17-ئایھتتھ «رەببىمىزنىڭ شىپالىق كۈچى ئھیسا بىلھن كۈچلۈك ئىدى» دٻیىلگھن. كۈچ ئۇ یھردە ئىدى. ئۇ بىر قىسىم سادىق دوستالرنىڭ ئۇ كارىۋاتنى

ئۆگزىگھ ئېلىپ چىقىشىنى ساقالۋاتاتتى. بىز ساقالنمىغان دوستلىرىمىزنى ۋە ئائىلىمىزنى یاخشى كۆرەمدۇق؟ یولىمىزدىكى ھھر قانداق نھرسىنى یېڭىش

ئۈچۈن؟ تاشقى توسالغۇمۇ یاكى بىزنىڭ ئىچكى كۈرىشىمىزمۇ؟ 

بۇنىڭدا ئىلگىرىلھش ئۈچۈن ، ئۆگزىدىكى دوستالر ئىگھ بولغان ئۈچ نھرسىگھ موھتاج. 

1. بىز چوقۇم ئھیسانىڭ بىردىنبىر یول ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىشىمىز كېرەك. 

2. بىز ئۆزىمىزنىڭ راھھتلىكىنى ، ئۆزىمىزنىڭ كۈن تھرتىپىنى ، ئۆزىمىزنىڭ ئىناۋىتىنى یاخشى كۆرگىنىمىزدىن قۇتۇلمىغان كىشىلھرنى تېخىمۇ یاخشى

كۆرۈشىمىز كېرەك.

3. بىز چوقۇم ئۇنىڭ یېنىغا كھلگھنلھرنى ساقایتاالیدىغانلىقىغا ئىشىنىشىمىز كېرەك. 

دوستىڭىزنىڭ مھسىلىسىنى ھھل قىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى یوق. ئھمما سىز دوستىڭىزنى ئھیساغا ، چېركاۋدىكى مھسىھنىڭ تېنىگھ ئېلىپ كېلھلھیسىز. سىز ۋە

مۇقھددەس روھ بىلھن ھھمكارلىشىش بىزنىڭ ئىمتىیاز ۋە خۇشاللىقىمىز ، سىز ئھیساغا ۋە بىر ئاۋاز ھھمراھىغا ئېھتىیاجلىق كىشىلھرگھ یاردەم بېرىش. بىز



ئۇالرنىڭ جىسمى ۋە روھى جھھھتتھ ، ئھیسانىڭ بۇ ئادەم ئۈچۈن قىلغان یولىغا یاردەم قىلىشقا تىرىشىمىز. 

بولىدۇ ، ئھمدى v20- ئایھتكھ قاراپ باقایلى. 

ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ: - یىگىت ، گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى. 

ئۇ یھردە یاتقان ، ئھیساغا قارىغان بۇ پالھچ ئادەمنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. كىشىلھر بۇ كىشىگھ ئھیسانىڭ ھھر قانداق نھرسىنى ساقایتاالیدىغانلىقىنى

ئېیتتى. بىراق ، ئھیسا نېمھ دەیدۇ؟ «گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى». بولدى. سىزچھ ئۇ كىشى ئۈمىدسىزلھنگھن بولۇشى مۇمكىن؟ بھلكىم ئۇ ئویلىغان

بولۇشى مۇمكىن: «ئھگھر ئۇ مېنى ساقایتمىسا ، بىز نېمىشقا شۇنچھ ئاۋارىچىلىققا یولۇقتۇق؟ مھن ئىقرار قىلىش ئۈچۈن بۇ یھرگھ كھلمىدىم. مېنىڭ ماڭغۇم

بار! ». 

ھایاتىمىزدا غایھت زور مھسىلىگھ یولۇققاندا ، بھزىدە مھسىلھ بىزنىڭ بارلىق ئویلىرىمىزنى خورىتىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ ئىجارە ھھققىنى تۆلھش ، خىزمھت

تېپىش یاكى داۋالىتىش ، بىز ئویالپ یېتھلھیدىغان ئىشالرنىڭ ھھممىسى. ئھمما خۇدا بىزنى ۋە مھسىلىلىرىمىزنى بىزدىنمۇ ئھتراپلىق ۋە ئھتراپلىق كۆرىدۇ.

بىز مھسىلىلىرىمىزگھ ئھھمىیھت بېرىمىز - ئۇالرنى ھھل قىلىمىز. تھڭرى بىزنىڭ قھلبىمىزگھ ئھھمىیھت بېرىدۇ - ئۇالرنى ئۆزگھرتىش. 

ئھیسا بۇ كېسھل كىشىگھ قارىغىنىدا ، پالھچ بھدەن ۋە داۋاالشنىڭ ئوڭشىلىدىغانلىقىنىال كۆرمھیدۇ. ئھیسا یھنھ بىر گۇناھكارنى كۆرىدۇ ، ئۇ چوقۇم تھۋبھ

قىلىشى ۋە كھچۈرۈم قىلىنىشى كېرەك. ئھیسا مۇكھممھل ئىنساننى كۆرىدۇ. ئۇ جىسمانىي ، ھېسسىیات ، مۇناسىۋەت ۋە مھنىۋى جھھھتتىن بۇزۇلغان

ئادەمنى كۆرىدۇ. ئھیسا ئۇ كىشىنىڭ ئازابىنى ، نومۇسىنى ، یالغۇزلىقىنى ۋە رەت قىلىنغانلىقىنى كۆردى. 

بۇ پالھچ ئادەم كھلگۈسىدە باشقىالرغا تایىنىش كھلگۈسىگھ دۇچ كھلدى. ئۆزىڭىزنى یاكى ئائىلىڭىزنى قامدىیالمایدىغانلىقىڭىزنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. بۇ

ئادەم مېڭىش ئىقتىدارىدىن باشقا نھرسھ كېرەك ئىدى. ئۇ ئۈمىد ۋە یېڭى قھلبكھ موھتاج ئىدى. بۇ ئادەم جىسمانىي ۋە ھېسسىیات ئازابىنى ساقایتىشقا موھتاج.

ئۇ بھلكىم ئاچچىقى ، ئاچچىقى ۋە ئۈمىدسىزلىكى ئۈچۈن كھچۈرۈمگھ موھتاج بولۇشى مۇمكىن. 

بىز كىشىلھرنى خۇداغا ئوخشاش مۇكھممھل ئادەم دەپ قارىشىمىز كېرەك. ئھگھر ئۇنداق قىلمىساق ، پۇل-مۇئامىلھ مھسىلىسىنى پھقھت پۇل بىلھنال ھھل

قىلىمىز ، داۋاالش مھسىلىسىنى پھقھت دورا بىلھنال ھھل قىلىمىز. بىز پھقھت مۇقھددەس كىتابنى نھقىل كھلتۈرۈش ئارقىلىق مھنىۋى مھسىلىلھرنى ھھل

قىلىشقا تىرىشىمىز. ئۇ مھسىلىلھر بىر-بىرىدىن ئایرىاللمایدۇ. دوستلىرىمنىڭ ھھممىسى بۇزۇلدى. ئھیسا ھایاتىمىزنىڭ ھھر قایسى ساھھلىرىگھ ئھسلىگھ

كھلتۈرۈش ۋە قۇتۇلدۇرۇش تھكلىپىنى بھردى. ھھمدە ئھیسا ئۆز چېركاۋىنىڭ دۇنیاغا ئوخشاش تولۇق یاردەم قىلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. 

ئھمدى 21-ئایھتكھ قاراپ باقایلى. 

«21 لېكىن ، پھرىسىیلھر ۋە دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى ئۆز-ئۆزىگھ: 

”ئۇ ئۆزىنى كىم دەپ ئویالیدۇ؟ بۇ كۇپۇرلۇق! گۇناھالرنى پھقھت خۇداال كھچۈرەلھیدۇ!” 

بۇ بىر یاخشى سوئال. ئھیسا ئۇنى كىم دەپ ئویالیدۇ؟ سىزچھ ئۇ كىم؟ ئھیسا گۇناھالرنى كھچۈرۈم قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قویدى. بىز بىلىمىزكى ،

گۇناھالرنى پھقھت خۇداال كھچۈرەلھیدۇ. شۇڭالشقا بۇ یھردە پھقھت ئىككى خىل مۇمكىنچىلىك بار. ئھیسا یا ئالدامچى ، ساختا ۋە یالغانچى. یاكى ئۇ

ئۆزى خۇدا ۋە سىزنىڭ ئھڭ چوڭقۇر ئېھتىیاجىڭىزدىكى بىردىنبىر ھھقىقىي جاۋاب. 



پېترۇس یۇھاننا 6: 68 دە ئھیساغا: ”ئى رەببىم ، بىز یھنھ نھگھ باراالیمىز؟ سىزدە مھڭگۈلۈك ھایات سۆزى بار.” مھڭگۈلۈك ھایات. مانا بۇ ھھقىقىي

مۆجىزە ، ئھیسا بۇ یھردە بھرگھن ئھڭ یاخشى سوۋغات. بۇ پالھچ ئادەم بىر نھچچھ یىل یاكى نھچچھ ئون یىل مېڭىش ئىقتىدارىدىن باشقا نھرسھ كېرەك

ئىدى. 

زامانىۋى تىبابھت دٻگىنىمىز تىز ئالماشتۇرۇش ۋە ئھزا كۆچۈرۈشكھ ئېرىشھلھیدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىدۇ. راك ۋە یۈرەك كېسھللىكلىرىگھ ئائىت دورىالر

ئۆمرىمىزنى ئۇزارتىدۇ. بىراق ھھممىمىز پارچىلىنىپ كېتىۋاتىمىز. ھھممھیلھن ئاخىرىدا ئۆلىدۇ. ئھیسانى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگھن الزارنى ئېسىڭىزدىمۇ؟

الزار ئاخىرى قازا قىلدى. ئھیسا الزارنىڭ جھسىتىنى كۆتۈرۈپ ، پالھچ ئادەمنىڭ جھسىتىنى ئۇالرنىڭ روھىغا تھگمھي ساقایتالىغان بوالتتى. ئھیسا

ئۇالرنى روھىي جھھھتتىن ئۆلۈك قىلىپ قویاتتى ، ساقایتىش پھقھت ۋاقىتلىق ئىدى. 

ئھمما بىز 20-24-ئایھتلھردە باشقىچھ بىر نھرسىنى كۆرىمىز. ئھیسا تولۇق ساقایتىدۇ. ئۇ بۇ ئادەمنىڭ جھسىتىنى یھر یۈزىدىكى ھایاتلىق ئۈچۈن قۇتقۇزىدۇ

، ئۇ ئىنساننىڭ جېنىنى جھننھتتىكى ھایاتلىق ئۈچۈن قۇتۇلدۇرىدۇ. 

باررٻت جونېس مېنىڭ بىر دوستۇم. ئۇ ماالۋىنىڭ ئىنتایىن نامرات یېرىدىكى ئھیدىز ۋىرۇسى داۋاالش ئامبۇالتورىیھسىنىڭ جھنۇبىدىكى دوختۇر. بىر

نھچچھ یىل ئىلگىرى ، دوكتور جونېس شۇ یھردىكى پوپنى تھكلىپ قىلىپ ، ئۇالرنىڭ مھنىۋى خىزمھت دٻرىكتورى بولغان. پوپنىڭ خىزمىتى خۇش

خھۋەرنى یھتكۈزۈش ۋە بىمارلىرى بىلھن دۇئا قىلىش. بھزى مالىیھ ئىئانھ قىلغۇچىالر باررٻتنىڭ قىلغىنىنى یاقتۇرمىدى. ئۇالر: «بىز بۇ پادىچىغا پۇل

تۆلھش ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتقان پۇلىڭىز بىلھن تېخىمۇ كۆپ بىمارالرغا یاردەم قىالالیمىز» دٻدى. بىمارلىرىمىزنىڭ دىنىي ھایاتى بىزنىڭ ئىشىمىز ئھمھس! ». 

دوكتور جونېس دۇنیانىڭ ئىنسانالرنىڭ ئېھتىیاجىغا ، ئازاب-ئوقۇبھتكھ تولغانلىقىنىڭ بىردىنبىر سھۋەبىنى چۈشىنىدۇ. ئىنسانالر بىلھن یاراتقۇچىمىز

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بۇزۇلغانلىقتىن ئازاب-ئوقۇبھت مھۋجۇت. بۇ ۋٻرتىكال مۇناسىۋەت بىزنىڭ گۇناھىمىز تھرىپىدىن بۇزۇلدى ، ئۇ گورىزونتال

بۇزۇلۇشنى كھلتۈرۈپ چىقاردى. دۇنیادىكى بارلىق مۇناسىۋەت ، ھېسسىیات ، جىسمانىي ۋە ماددىي ئازابالر بىز بىلھن خۇدا ئوتتۇرىسىدىكى مھنىۋى

بۇزۇلۇشنىڭ ئاالمھتلىرى. 

بىر ئاۋاز ھھمراھىدا بىز بۇ گورىزونتال ، ئىنسانالرنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرىنى یھڭگىللىتىمىز. بىز ئازاب-ئوقۇبھتلھرگھ تھسھللى ۋە شىپالىق ئاتا قىلىش

ئۈچۈن كھڭ قورساقلىق بىلھن مۇالزىمھت قىلىشنى خاالیمىز. رەببىمىزنىڭ یاخشى ئىكھنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرىگھ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى

تېتىپ بېقىشقا یاردەم قىلىش. شۇنىڭ بىلھن بىر ۋاقىتتا ، بىز كىشىلھرنىڭ ئۇالرنى یاراتقان ۋە ئۇالرنى یاخشى كۆرىدىغان خۇدا بىلھن تىك ئۇلىنىشىغا یاردەم

قىلىمىز. بىز ھھم جىسمانىي ۋە مھنىۋى خىزمھتنى قىلىشىمىز كېرەك ، بولمىسا خۇش خھۋەرمىز كھمچىل ، كۆیۈمچانلىقىمىز تولۇق ئھمھس. 

بىز ئھیساغا ئوخشاش كىشىلھرنى بىر پۈتۈن یاخشى كۆرىدىغان چېركاۋ بولغۇمىز بار. ئھمما بىز ئۇالرنى ئىمكانقھدەر یاخشى كۆرەلمھیمىز. شۇڭالشقىمۇ

كىشىلھرنى كۆرسىتىپ ئھیساغا ئېلىپ كېلىمىز. ئۇنىڭ مۇھھببىتى بىزنىڭكىدىن چوڭ ۋە چوڭقۇر. 

بۇ خۇتبىنى خۇالسىلھش ئۈچۈن ، بىزنىڭ ئاددىیال ئویلىنىپ ، ئھیسانىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىدىن ھھیران قېلىشىمىزنى ئۈمىد قىلىمھن. قاراڭ ، بۇ پالھچ

ئادەم ئۇنىڭ سۇنۇق جھسىتىنى كۆتۈرگھن دوستلىرى ، سادىق دوستلىرى تھرىپىدىن ئۇ یھرگھ ئېلىپ كېلىندى. ئھمما ئھیسانىڭ دوستلىرى كرٻستتىكى

سۇنۇق بھدىنىدىن قېچىپ كھتتى. ئھیسا قولغا ئېلىنىپ كرٻستكھ مىخالنغاندىن كېیىن ، شاگىرتالر دوستىنى تاشالپ ئۇنى ئامالسىز ۋە یالغۇز قویدى. 

بۇ پالھچ ئادەم خۇدانىڭ ئۆزى: «ئوغلۇم ، گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى» دٻگھن سۆزىنى ئاڭلىدى. ئھیسا ئاتىسى خۇدانىڭ: «ئوغلۇم ، ئۇالرنىڭ



گۇناھلىرى سېنىڭ بېشىڭدا. شۇڭالشقا مھن چوقۇم سىزدىن یۈز ئۆرۈشىم كېرەك ». مۆجىزە یۈز بھرگھندىن كېیىن ، ئھیسا پالھچ ئادەمگھ: \- ئورنۇڭدىن

تۇرۇپ مېڭىڭ ، ئۆیگھ قایتىڭ! كرٻستتھ ، ئاتىسى ئوغلىغا: «ئۇ یھردە ئېسىلىپ ئۆلۈڭالر» دٻدى. 

ئھیسا نېمىشقا بۇالرنىڭ ھھممىسىگھ بھرداشلىق بھردى؟ چۈنكى ئۇ قھلبىمىزدىكى پالھچنى داۋاالشنىڭ بىردىنبىر یولى ئىدى. گۇناھ دوستلىرىم ئىچىدىن

بىزنى ئۆلتۈرۈۋاتاتتى. لېكىن كرٻستكھ مىخالنغانلىقىمىز ئۈچۈن ، بىزنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمىز ئھیساغا تۆكۈلدى. شۇڭا بىز ساقىیىپ كېتھلھیمىز. بۇ

ئىنتایىن خۇش خھۋەر. سىز ئاڭالیدىغان ئھڭ یاخشى خھۋەر! ئھیسا بىزنىڭ گۇناھ كېسىلىمىزنى ئۆز بھدىنىگھ سۈمۈرۈپ ساقایتتى. ئھیسا بىزنىڭ

گۇناھلىرىمىزدىن مېیىپ بولۇپ قالدى ، شۇڭا بىز ساقىیىپ كېتھلھیمىز. 

بىز ئھیسا تھرىپىدىن كھچۈرۈم قىلىنغان ۋە ھوقۇق بېرىلگھندىن كېیىن ، ئۇ بىزگھ: «ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ماڭ!» دەیدۇ. ئھیسا بىزنى دوستلىرىمىز ۋە

ئائىلىمىزدىكىلھرگھ ئھۋەتىدۇ. ئھیسا بۇ خۇش خھۋەرنى باشقىالرغا یھتكۈزۈش ئۈچۈن بىزگھ ئىشھنچ ۋە ئىشھنچ ئاتا قىلدى. سىز كىشىلھرنىڭ قانداق

جاۋاب قایتۇرىدىغانلىقىغا مھسئۇل ئھمھس ، پھقھت ئۇالرنى قانداق یاخشى كۆرىدىغانلىقىڭىز ئۈچۈن. یاكى ، بۈگۈن ئۆزىڭىز داۋاالشقا موھتاج ئادەم

بولۇشىڭىز مۇمكىن؟ بھلكىم سىز ئھیسانىڭ بۇ كىشىگھ بھرگھن كھچۈرۈم ۋە ساقىیىشىنى ھېس قىلىشنى خاالیدىغان ئادەم بولۇشىڭىز مۇمكىن؟ 

ئھیسانىڭ سىزنى ساقایتىش كۈچى ۋە ئارزۇسى بارلىقىغا ئىشىنھمسىز؟ ئۇ سىزگھ: «مھن یول ، ھھقىقھت ۋە ھایات. مھندىن باشقا ھېچكىم ئاتامنىڭ یېنىغا

كھلمھیدۇ »(یۇھاننا 14: 6). ئىشىنىڭ. ئۇنىڭغا ئۈمىد ، خۇشاللىق ۋە ئىشھنچ بىلھن قاراڭ ، ئۇ سىزنىڭ ساقایغۇچىڭىز ، قۇتۇلدۇرغۇچىڭىز ، نىجاتكارىڭىز

ۋە رەببىڭىز بولسۇن. بۈگۈنمۇ. 

ۋاقتىمىزنى تاقاش ئۈچۈن دۇئا قىلىمھن. دۇئایىمىزنى 103-زەبۇر بىلھن باشالیمھن. بۇ سۆزلھرنى یېقىندىن ئاڭالڭ. بھلكىم پالھچ ئادەم ئھیسا بىلھن بولغان

مۆجىزە ۋاقتىدىن كېیىن ئۆیىگھ قایتىش جھریانىدا بۇ تونۇش سۆزلھرنى ئېیتقان بولۇشى مۇمكىن. 

1 جېنىم ، رەببىمىزنى مھدھىیىلھ. مېنىڭ ھھممىدىن مۇھىمى ، ئۇنىڭ مۇقھددەس نامىنى مھدھىیىلھڭ. 

2 جېنىم رەببىمىزنى مھدھىیىلھڭ ، ئۇنىڭ بارلىق پایدىلىرىنى ئۇنتۇپ قالماڭ. 

3 سېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىڭنى مھغپىرەت قىلىدۇ ۋە بارلىق كېسھللىكلىرىڭنى ساقایتىدۇ. 

4 ھایاتىڭىزنى ئازگالدىن قۇتۇلدۇرۇپ ، سىزگھ مۇھھببھت ۋە كۆیۈمچانلىق بىلھن تاج كىیگھن ، 

5 یاخشى ئىشلىرىڭىز بىلھن ئارزۇیىڭىزنى قاندۇرىدىغان یاشلىرىڭىز بۈركۈتتھك یېڭىلىنىدۇ. 

ئھیسا ، بىزگھ باشقا كىشىلھرنى قانداق كۆرۈشنى ئۆگھتكھنلىكىڭىزگھ رەھمھت. بىزگھ بۇ كىشىنىڭ دوستلىرىدا كۆرگھن جاسارەت ، ئىشھنچ ۋە مۇھھببھت

بېرەمسىز؟ مۇقھددەس روھ ، بىزنى قۇتۇلدۇرۇلمىغان دوستلىرىمىز ۋە ئائىلىمىزدىكىلھر ئۈچۈن دۇئا-تىالۋەت قىلىشقا یېتھكلھمسىز؟ ئاتا ، دوستلىرىمىزنى

ئھیساغا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بىزگھ پۇرسھت ۋە دادىللىق بېرەمسىز؟ پھقھت ئھیساال ساقایتاالیدۇ ، پھقھت ئۇ قۇتۇلدۇراالیدۇ. ئھمما بىزنىڭ ۋەزىپىمىزنى

ئادا قىلىشىمىزغا ، سۆز ۋە ئىشتىكى خۇش خھۋەرنى تھشۋىق قىلىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. یالغۇز شان-شھرىپىڭىزگھ. ئامىن
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