
بىر مۇرەسسھچى ۋە قۇتۇلدۇرغۇچى بار
1 تىموتىي 2: 8-1

2022-یىلى 5-ئاینىڭ 15-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىدىكى 52 سوئالنى تھتقىق قىلىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن

ھازىر 20-سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇپ باقایلى. 

20-سوئال: قۇتۇلدۇرغۇچى كىم؟

بىردىنبىر قۇتۇلدۇرغۇچى رەببىمىز ئ�يسا م�سىھ ، خۇدانىڭ م�ڭگۈلۈك ئوغلى ، ئۇنىڭدا خۇدا ئىنسان
بولۇپ ، گۇناھنىڭ جازاسىنى ئۆزى ئۈستىگ� ئالىدۇ.

ئھیسا بىزنىڭ ئھركىنلىكىمىزنى سېتىۋٻلىش ئۈچۈن قېنىنى بھرگھن بىزنىڭ قۇتۇلدۇرغۇچىمىز. ئھیسا یھر یۈزىگھ بىز بىلھن جھننھت ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈك

یاساش ئۈچۈن كھلدى. بىز بۈگۈن ئۇ كۆۋرۈك ھھققىدە توختىلىمىز. بىز پاۋلۇسنىڭ تىموتىیغا یازغان بىرىنچى خېتىدىن بھزى ئایھتلھرنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.

تىموتىي یاش پوپ. پاۋلۇس تىموتىینىڭ ئۇستازى ، ئۇنىڭ خۇدا خھلقىنىڭ پادىچىسى بولۇپ یېتىشىپ چىقىشىغا یاردەم بېرىدۇ. تھڭرىنىڭ سۆزىگھ بىرلىكتھ

قاراپ باقایلى. 

1 تىموتىي 2: 8-1 

1 مھن ئالدى بىلھن بارلىق كىشىلھر ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى تھلھپ قىلىمھن. 

خۇدادىن ئۇالرغا یاردەم قىلىشىنى سوراڭ. ئۇالرغا ۋاكالىتھن شاپائھت قىلىڭ ، ئۇالرغا رەھمھت ئېیتىڭ. 

2 پادىشاھالر ۋە ھوقۇقدارالرنىڭ ھھممىسىگھ بۇ یول بىلھن دۇئا قىلىڭ ، شۇندىال بىز تھقۋادارلىق ۋە ئىززەت-ھۆرمھت بىلھن خاتىرىلھنگھن تىنچ ۋە

خاتىرجھم تۇرمۇش كھچۈرەلھیمىز.

3 بۇ یاخشى ھھم نىجاتكارىمىز خۇدانى خۇرسھن قىلىدۇ ، 



4 ھھممھیلھننىڭ قۇتۇلۇشىنى ۋە ھھقىقھتنى چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىدىغان 4. 

5 چۈنكى ، خۇدا بىلھن ئىنسانىیھتنى یاراشتۇراالیدىغان بىر خۇدا ۋە بىر مۇرەسسھچى - ئھیسا مھسىھ. 

6 ئۇ ھھممھیلھنگھ ئھركىنلىك سېتىۋٻلىش ئۈچۈن جېنىنى بھردى. بۇ تھڭرىنىڭ دۇنیاغا دەل ۋاقتىدا بھرگھن ئۇچۇرى. 

7 مھن یھھۇدىي ئھمھسلھرگھ ئېتىقاد ۋە ھھقىقھت توغرىسىدا بۇ ئۇچۇرنى ئۆگىتىش ئۈچۈن ۋەز-نھسىھھتچى ۋە ئھلچى بولۇپ تالالندىم. مھن مۇبالىغھ

قىلمایمھن - پھقھت راست گھپ قىلىمھن.

8 دۇئا-تىالۋەت سورۇنلىرىنىڭ ھھممىسىدە مھن ئىنسانالرنىڭ غھزەپ ۋە تاالش-تارتىشالردىن خالىي ھالدا مۇقھددەس قولالر بىلھن خۇداغا كۆتۈرۈلۈپ

دۇئا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمھن.

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

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

ئامىن 

بۇ ئایھتلھرنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى ، رەببىمىزنىڭ بۈگۈن ئۇنىڭ سۆزىدىن نېمىلھرنى چۈشىنىشىمىزنى خاالیدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقایلى. بۇ یھردە یھنھ

1- ۋە 2-ئایھتلھر بار.

“1 مھن ئالدى بىلھن بارلىق كىشىلھر ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى تھلھپ قىلىمھن. خۇدادىن ئۇالرغا یاردەم قىلىشىنى ئۆتۈنۈڭ ؛ ئۇالرغا ۋاكالىتھن شاپائھت

قىلىڭ ۋە ئۇالرغا شۈكۈر قىلىڭ.

2 پادىشاھالر ۋە ھوقۇقدارالرنىڭ ھھممىسىگھ بۇ یول بىلھن دۇئا قىلىڭ ، شۇندىال بىز تھقۋادارلىق ۋە ئىززەت-ھۆرمھت بىلھن خاتىرجھم ۋە خاتىرجھم

تۇرمۇش كھچۈرەلھیمىز ».

2-ئایھتكھ قاراش مېنى بىر سوئالنى ئویالندۇرىدۇ. قانداق قىلغاندا تىنچ ۋە خاتىرجھم تۇرمۇش كھچۈرەلھیمىز؟ ئاڭلىماققا بھك یېقىشلىق ئھمھسمۇ؟ بۇنداق

شھھھردە مۇمكىنمۇ؟ بۇنداق دۇنیادا توقۇنۇش ۋە قىیىنچىلىققا تولغان مۇمكىنمۇ؟ 

تىنچ ۋە خاتىرجھم یاشاش ئۈچۈن چوقۇم توقۇنۇش ۋە مالىمانچىلىقتىن قۇتۇلۇشىڭىز كېرەك. بىز پاۋلۇسنىڭ 8-ئایىتىدە تىلغا ئالغان ئاچچىق ۋە تاالش-

تارتىشالردىن قۇتۇلۇشىمىز كېرەك. بۇالر بىزنىڭ تىنچ ۋە خاتىرجھم تۇرمۇش قوغلىشىمىزغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ئىشالر. ئھمما بۇ یھردە بىز دۇچ

كېلىدىغان مھسىلھ. ھایاتىمىزدىكى توقۇنۇش ۋە تاالش-تارتىش نھدىن كھلگھن؟ ئۇالر ئۆزىمىزدىن ، ئھتراپىمىزدىكى باشقا كىشىلھردىن كېلىدۇ. ئىنسانالر

بارلىق توقۇنۇش ۋە قاالیمىقانچىلىقالرنى كھلتۈرۈپ چىقارغانلىقى ئۈچۈن ، بىز ئۇالرنى مھغلۇپ قىاللمایمىز. ئۇالر ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىدىن بۇیان

ئىنسانىیھتنىڭ بىر قىسمى. ئھگھر بىز خاتىرجھم ۋە خاتىرجھم تۇرمۇش كھچۈرمھكچى بولساق ، یۇقىرىدىن ، سىرتتىن كھلگھن بىرەیلھننىڭ بىزنى

قۇتقۇزۇۋٻلىشىغا موھتاج. 



بۇ خۇدا یارىتىلىش 3: 15 دە ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا ۋەدە قىلغان. شھیتان ھاۋانى ئالدانغاندىن كېیىن ، خۇدا بۇنى شھیتانغا ئېیتتى: 

«15 مھن سھن بىلھن ئایال ئوتتۇرىسىدا ، ئھۋالدلىرىڭ بىلھن ئۇنىڭ ئھۋالدلىرى ئوتتۇرىسىدا دۈشمھنلىك پھیدا قىلىمھن. 

ئۇ سىزنىڭ بېشىڭىزنى ئۇرىدۇ ، سىز ئۇنىڭ تاپىنىغا ئۇرۇسىز ». 

خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ ئھۋالدلىرىنىڭ شھیتاننى مھغلۇب قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بھردى. بۇ كىشى شھیتان تھرىپىدىن ئېغىر یارىلىنىدۇ. ئھمما بۇ

كىشى بېشىنى ئېزىش ئارقىلىق شھیتان ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ. گۇناھ ۋە ئۆلۈم ھھر بىر ئىنساننىڭ لھنىتىگھ ئایالندى ، چۈنكى ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا

خۇدانىڭ ئورنىغا شھیتاننى ئاڭلىدى. ئھمما خۇدا بىز ئوتتۇرىغا قویغان مھسىلىلھرنى ھھل قىلىدۇ. ئۇ ئۆز ئۆلۈمى ئارقىلىق ئۆزىگھ ئھگھشكھن ھھر بىر

كىشىگھ تىنچلىق ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئھیسانى ئھۋەتتى. 

پاۋلۇسنىڭ 1- ، 4- ۋە 6-ئایھتلھردە «ھھممھ ئادەم» یاكى «ھھممھ ئادەم» نى تىلغا ئالغان ۋاقىتلىرىغا دىققھت قىلىڭ. گۇناھ ھھممىمىزنى تھڭرىنىڭ

دۈشمىنى قىلىدۇ. كىشىلھر بىلھن تھڭرى ئوتتۇرىسىدا تىك توقۇنۇش بار. گۇناھمۇ یھر یۈزىدە دۈشمھن قىلىدۇ. توغرىسىغا توقۇنۇش بار. تىك ۋە

توغرىسىغا زىددىیھتنى ھھل قىالالیدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىككى تھرەپكھ ۋەكىللىك قىلىدىغان ئادەم. تولۇق خۇدا ۋە تولۇق ئىنسان بولغان ۋاسىتىچى.

ۋاسىتىچى ئىككى تھرەپكھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن توقۇنۇش یاكى تاالش-تارتىشقا پېتىپ قالغان كىشى. ۋاسىتىچى باشقا ئىككى ئادەم یاكى گۇرۇپپا

ئوتتۇرىسىدا ئوڭۇشلۇق بولىدۇ. بىز ئالدىنقى ھھپتىدىكى خۇتبىدە مۇرەسسھچىلھرنىڭ یاخشى ئۈلگىسىنى كۆردۇق. 

مانا بۇ بىز كۆرگھن تېكىستنىڭ بىر قىسمى ، 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. 

17-ئایھتتھ «رەببىمىزنىڭ شىپالىق كۈچى ئھیسا بىلھن كۈچلۈك ئىدى» دٻیىلگھن. ئھیسا ۋە ئۇنىڭ ساقىیىش كۈچى شۇ ئۆیدە. شھھھردە ساقىیىپ كېتىشنى

خاالیدىغان پالھچ ئادەم بار ، ئھمما ئۇ ماڭالمایدۇ. ئۇ قانداق قىلىپ ئھیساغا باراالیدۇ؟ ئۇ مۇرەسسھچىلھرگھ موھتاج ئىدى. خۇداغا شۈكرى ، بۇ پالھچ

ئادەمنىڭ یاخشى دوستلىرى بار ئىدى. 

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. بۇ كىشىلھر ۋاز

كھچمىگھنلىكى ئۈچۈن ، ئۇالر ئۈنۈملۈك ۋاسىتىچى ئىدى. ئۇالر پالھچ ئادەم بىلھن ئھیسانىڭ شىپالىق كۈچى ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈك یاسىدى. 

بۇ ئۆیدە ھېچكىم پالھچ ئھمھس ، مھن كۆرەلھیمھن. ئھمما ھھممىمىزنىڭ ئېغىر كېسھل بار. بىز ئھخالق جھھھتتھ مېیىپ ، ئۆزىمىزنى داۋالىیالمایمىز.

پاۋلۇس رىمغا یازغان خېتىدە ئۆزىنىڭ گۇناھ بىلھن بولغان مېیىپ كۈرىشىنى تھسۋىرلىگھن. پاۋلۇس مھسىھنىڭ ئھگھشكۈچىلىرى ئىدى ، ئھمما رىملىقالر

7: 18-24 دە ئۇ مۇنداق دەیدۇ: 



«18 مھن بىلىمھنكى ، مھندە یاخشى نھرسھ یوق ، یھنى مېنىڭ گۇناھكار تھبىئىتىمدە. مھن توغرا ئىش قىلىشنى خاالیمھن ، ئھمما قىاللمایمھن. 

19 مھن یاخشى ئىشالرنى قىلىشنى خاالیمھن ، ئھمما قىلمایمھن. مھن خاتا ئىش قىلىشنى خالىمایمھن ، ئھمما ھھر ھالدا قىلىمھن. 

20 لېكىن مھن خالىمایدىغان ئىشنى قىلسام ، مھن ھھقىقھتھن خاتاالشقان ئھمھس. ئۇنى مھندە یاشایدىغان گۇناھ. 

21 مھن ھایاتنىڭ بۇ پرىنسىپىنى بایقىدىم ، یھنى توغرا ئىش قىلماقچى بولسام ، چوقۇم خاتا ئىش قىلىمھن. 

22 مھن خۇدانىڭ قانۇنىنى چىن دىلىمدىن یاخشى كۆرىمھن. 

23 ئھمما ئىچىمدە كالالم بىلھن ئۇرۇش قىلىدىغان یھنھ بىر كۈچ بار. بۇ كۈچ مېنى ئىچىمدىكى گۇناھنىڭ قۇلى قىلىدۇ. 

24 ئاھ ، مھن نېمىدٻگھن ئېچىنىشلىق ئادەم! مېنى گۇناھ ۋە ئۆلۈم ھۆكۈمرانلىق قىلغان بۇ ھایاتتىن كىم قۇتۇلدۇرىدۇ؟ ». 

پاۋلۇس گۇناھنى پارازىت قۇرت دەپ تھسۋىرلىدى. بۇ خۇددى ئۆتكۈزۈۋالىدىغان كېسھلگھ ئوخشایدۇ. بۇ بىز ساقایتالمایدىغان كېسھللىك. ئھكسىچھ بىز

گۇناھ قىلىشنى تاللىغانلىقىمىز ئۈچۈن ئۇنى تېخىمۇ ناچارالشتۇرىمىز. بىز باشقا كىشىلھرگھ ئازار بھردۇق ، ئۆزىمىزنىمۇ ئازابلىدۇق. بىز ئۆزگھرتىشكھ

ئامالسىز ۋە كۈچسىزمىز. مېنى ۋە سىزنى كىم قۇتۇلدۇرىدۇ؟ دوستلىرىم بىزگھ قۇتقۇزغۇچىغا موھتاج. بىز بىر قۇتۇلدۇرغۇچى ۋە ۋاسىتىچىگھ موھتاج. 

مھن بىلھن بىللھ سوتخانىنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. سوتچى ۋە گۇناھكار ئادەم بار. زەبۇر 50: 6 دە ئوقۇغاندەك ، خۇدا سوتچى.

«ئاسمان ئۆزىنىڭ ھھققانىیلىقىنى جاكارالیدۇ ، چۈنكى خۇدا ئۆزى سوتچى!». 

خۇدا مۇكھممھل ۋە مۇقھددەس ، ئۇنىڭ قانۇنلىرى یاخشى ۋە ھھقىقھت. سىز گۇناھكار ئادەم. سىز خۇدانىڭ 10 ئھمرىگھ ۋە باشقا قانۇنلىرىغا خىالپلىق

قىلدىڭىز. بھزىدە ھھرىكىتىڭىزگھ بویسۇنمایسىز. بھزىدە كۆڭلىڭىزگھ یاكى قھلبىڭىزگھ ئاسىیلىق قىلىسىز. ئھمما ھھممىمىز گۇناھكار. 

ئھگھر بىز دۇنیانىڭ ھھر قایسى جایلىرىغا نھزەر سېلىپ ، بارلىق توقۇنۇش ۋە قاالیمىقانچىلىقالرنى كۆرسھك ، ھھممھیلھننىڭ گۇناھكار ئىكھنلىكىنى

بىلىمىز. پاۋلۇس رىملىقالر 3: 10 - 12 دە مۇنداق دەیدۇ. 

«10 مۇقھددەس یازمىالردا دٻیىلگىنىدەك:« ھېچكىم ھھققانىي ئھمھس ، ھھتتا بىرمۇ ئھمھس. 

11 ھېچكىم ئھقىللىق ئھمھس. ھېچكىم خۇدانى ئىزدىمھیدۇ. 

12 ھھممھیلھن یۈز ئۆرۈدى. ھھممىسى بىكار بولۇپ كھتتى. ھېچكىم یاخشى ئىش قىلمایدۇ ، بىرمۇ ئھمھس ». 

بىر كۈنى ھھممھیلھن خۇدا ئالدىدا تۇرىدۇ ، ئۇ بىزنىڭ ھایاتىمىزغا ھۆكۈم قىلىدۇ. ئھلچى یۇھاننا ۋەھىیلھر 20: 11-12 دە قىیامھت كۈنىنى كۆرگھن. 

«11 ئاندىن مھن بىر چوڭ ئاق تھختنى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغان ئادەمنى كۆردۈم. ئۇنىڭ ھۇزۇرىدىن یھر-ئاسمان قېچىپ كھتتى ، ئۇالرغا

ھېچقانداق یھر تېپىلمىدى.

12 مھن چوڭ-كىچىك ئۆلۈكلھرنىڭ تھختنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى ۋە كىتابالرنىڭ ئېچىلغانلىقىنى كۆردۈم. 

ئاندىن یھنھ بىر كىتاب ئېچىلدى ، ئۇ ھایاتلىق كىتابى. 

ئۆلۈكلھر كىتابتا یېزىلغانالرغا ، قىلغانلىرىغا ئاساسھن ھۆكۈم قىلىندى ». 

بىزنىڭ سوتچىمىز بولغان خۇدا ئالدىدا تۇرغىنىمىزدا ، بىزنىڭ ئۈمىدىمىز نېمھ؟ بھزى كىشىلھر خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قېلىشىنى ئۈمىد



قىلىدۇ. ئۇالر خۇدانىڭ: «بۇنىڭدىن ئھنسىرىمھڭ. بۇ چوڭ مھسىلھ ئھمھس ». باشقىالر سىزگھ زىیان یھتكۈزگھندە شۇنداق دەیسىز؟ باشقىالر سىزگھ یالغان

سۆزلىسھ ، یاكى جىسمانى جھھھتتىن ئازار بھرگھندە یاكى ئىشھنچىڭىزگھ خىیانھت قىلغاندا نېمھ قىلىسىز؟ بۇنىڭغا سھل قارىسىڭىز بوالمدۇ؟ یاق ، ئھلۋەتتھ

ئۇنداق قىلمایسىز. خۇدا مۇقھددەس ، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قالمایدۇ. بۇ بىزنىڭ قىیىنچىلىققا دۇچ كھلگھنلىكىمىزنى بىلدۈرىدۇ. 

ئھمما خۇدا بالىلىرىنى یاخشى كۆرىدىغان بولغاچقا ، ئۇنىڭ ھھل قىلىش چارىسى بار. خۇدا ئوغلى بىزنىڭ ۋاستىچىمىز سۈپىتىدە سوت زالىغا قھدەم قویدى.

خۇدانىڭ ئوغلى ئھیسا ئاتىسى خۇدا بىلھن سۆزلھیدۇ. ئھیسا مۇنداق دٻدى: «ئاتا ، مھن بۇ ئادەمنى بھك یاخشى كۆرىمھن. مھن ئۇنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن

ئازابلىنىپ ئۆلۈپ كېتىشىنى خالىمایمھن. ئۇنىڭ ئورنىغا مېنى جازالىغىن ، ئۇ ئھركىن بوالالیدۇ ». بىزنىڭ ۋاسىتىچىمىز ۋە قۇتۇلدۇرغۇچىمىز شۇنداق

قىلىدۇ. 

5-ۋە 6-ئایھتلھردە مھن بىلھن قایتا قاراڭ: 

«5 چۈنكى ، خۇدا بىلھن ئىنسانىیھتنى یاراشتۇراالیدىغان بىر خۇدا ۋە بىر ۋاسىتىچى - ئھیسا مھسىھ. 

6 ئۇ ھھممھیلھنگھ ئھركىنلىك سېتىۋٻلىش ئۈچۈن جېنىنى بھردى. بۇ تھڭرىنىڭ دۇنیاغا دەل ۋاقتىدا بھرگھن ئۇچۇرى ». 

ئھیسا بىردىنبىر بىز بىلھن خۇدا ئوتتۇرىسىدا ۋاسىتىچى بولۇشقا الیاقھتلىك. چۈنكى پھقھت ئھیساال خۇدا ھھم ئىنسان. بىز بھزىدە ئھیسانىڭ كرٻستتىكى

خىزمىتىنى بۈیۈك ئالماشتۇرۇش دەپ ئاتایمىز. ئىككى ئادەم بىر-بىرىگھ نھرسھ بھرگھندە ئالماشتۇرۇش. ئھگھر مھن جورجدىن ماشىنا سېتىۋالماقچى

بولسام ، ئۇنىڭغا پۇل بېرىمھن ، ئۇ ماڭا ماشىنا بېرىدۇ. ئىككىمىز بىر نھرسھ بھرگھندە ، ھھر ئىككىمىز بىر نھرسھ تاپشۇرۇۋالغاندا ئالماشتۇرۇش یۈز

بېرىدۇ. 6-ئایھتتھ بىز ئھركىنلىككھ ئېرىشھلھیمىز دەپ ، ئھیسا ئۆزىنىڭ ھایاتىنى بھردى. 

بۇ رەسىمگھ قاراڭ. ئھیسا بىر تھرەپتھ ، ھېچقانداق گۇناھ یوق. ئۇ ئھزەلدىن بىر قېتىممۇ گۇناھ ئۆتكۈزمھي یاشایدىغان بىردىنبىر ئىنسان. مھن قارشى

تھرەپتھ ، گۇناھىم بىلھن قىزىل بویالغان. مھن ئاتا-ئانام ئادەم بىلھن ھاۋا ئانىغا ئوخشاش جاھىل ۋە مۇستھقىل ئىنسان. ھھممىمىز ئۆزىمىزنىڭ مھسىلىسىنى

ئۆزىمىز ھھل قىلىشقا تىرىشىمىز. ئھمما بىز بۇ گۇناھ مھسىلىسىنى ئۆزىمىز ھھل قىاللمایمىز. گۇناھنىڭ داغلىرى پۈتۈن بھدىنىمىزدىن ئۆتىدۇ ، ئۇمۇ بىزنىڭ

روھىمىزدا. ئۇ ھھتتا بىزنىڭ یاخشى ئھمھللىرىمىزنى داغالپ ، یاخشى نىیىتىمىزنى بۇزىدۇ. قانداق قىلغاندا گۇناھىمىزنى یۇیاالیمىز؟ ئۇ بۈیۈك

ئالماشتۇرۇشنى تھلھپ قىلىدۇ. 

خۇدا مۇقھددەس ۋە ھھققانىي سوتچى. بىزنىڭ گۇناھىمىزنى ئۇنتۇپ قالغىلى بولمایدۇ. ئھیسا ئاتىسىغا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن جازالىنىشنى

خاالیدىغانلىقىنى ، شۇڭا بىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشىمىزنى ئېیتتى. گۇناھلىرىمنىڭ داغلىرى كرٻستتىكى مھسىھكھ یۆتكھلدى. بىزنىڭ گۇناھىمىز گۇناھسىز

ئادەمدەك ئازاب-ئوقۇبھت چېكىپ قازا قىلغان خۇدانىڭ بىگۇناھ قوزىسى ئھیساغا یۈكلھندى. بۇ خۇش خھۋەر! 

مھن ئھیساغا ئىشھنگھن ۋە ئۇنىڭ نامىغا ئىشھنگھندە گۇناھلىرىم ، نومۇس ، ئھیىب ۋە جازاسىم یۇیۇۋٻتىلدى. 

تېخىمۇ كۆپ خۇش خھۋەر بار. بىز كھچۈرۈم قىلىشتىن باشقا نھرسھ كېرەك. بىز ئھیساسىز روھىي جھھھتتىن ئۆلدۇق. بىز خۇدا بىلھن یارىشىشتىن

ئىلگىرى یېڭى ھایاتقا موھتاج. ئھیسا بىزنىڭ گۇناھ ۋە نومۇسلىرىمىزنى قوبۇل قىلىدۇ ، بىز ئھیسادىن مۇقھددەس ۋە شھرەپكھ ئېرىشىمىز. 

1- تىموتىي 2: 6 دە: 

«6 ئۇ ھھممھیلھنگھ ئھركىنلىك سېتىۋٻلىش ئۈچۈن جېنىنى بھردى. بۇ تھڭرىنىڭ دۇنیاغا دەل ۋاقتىدا بھرگھن ئۇچۇرى». 

بۈیۈك ئالماشتۇرۇش باغچىدا باشالنغان مھسىلىنى ئۆزگھرتتى. گۇناھ ۋە نومۇس ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھى ئارقىلىق دۇنیاغا كىردى. ئھگھر



سىز ئھیسانى رەببىڭىز ۋە نىجاتكارىڭىز دەپ ئېتىقاد قىلسىڭىز ، ئۇنداقتا گۇناھلىرىڭىز ۋە نومۇسلىرىڭىز ئھیسا بىلھن بىللھ قھبرىگھ دەپنھ قىلىندى. ئھیسا

پاسخا بایرىمى سھھھردە قایتا تىرىلگھندىن كېیىن ، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ۋە نومۇسلىرىمىز قھبرىگھ دەپنھ قىلىندى. ئھیسا تىرىلدى ۋە ئۇنىڭ نومۇسى

شھرەپ بىلھن ئالماشتۇرۇلدى. ھھمدە ئۇ بۇ شھرەپنى بىز بىلھن ئورتاقلىشىدۇ. 

شۇڭالشقا بىز ئھیسا بىلھن ئھركىنلىك ۋە خۇشاللىق ئىچىدە ماڭاالیمىز. بىز ئھیساغا ئوخشاش ئاتىسىغا دۇئا قىالالیمىز. چۈنكى بىز ئۇنىڭ مۇكھممھل

خاتىرىسىگھ ئاساسھن ، ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. شۇڭالشقا پاۋلۇس بۇنى 8-ئایھتتھ ئېیتاالیدۇ: 

«8 دۇئا-تىالۋەت سورۇنلىرىنىڭ ھھممىسىدە مھن ئىنسانالرنىڭ غھزەپ ۋە تاالش-تارتىشالردىن خالىي ھالدا مۇقھددەس قولالر بىلھن خۇداغا

كۆتۈرۈلۈپ دۇئا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمھن».

ئھگھر بىز ئھیسا تھرىپىدىن پاكىز یۇیۇلغان بولساق ، سىز ۋە مېنىڭ مۇقھددەس قوللىرىمىز بار. بىز ۋە بىز ئھیسا بىلھن بىللھ ماڭغاندا ئاچچىقلىنىش ۋە

تاالش-تارتىشالردىن خالىي یاشىیاالیمىز. ھھمدە بىزنىڭ دۇئالىرىمىزنى ئاڭلىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ، ئاتىمىز خۇداغا ئىشھنچ بىلھن دۇئا قىالالیمىز. 

بۇ ۋەزنى تۈگىتىش ئۈچۈن دۇئا توغرىسىدا پاراڭلىشایلى. 1-ئایھتتھ مھن بىلھن قایتا قاراڭ. 

“1 مھن ئالدى بىلھن بارلىق كىشىلھر ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى تھلھپ قىلىمھن. خۇدادىن ئۇالرغا یاردەم قىلىشىنى ئۆتۈنۈڭ ؛ ئۇالرغا ۋاكالىتھن شاپائھت

قىلىڭ ۋە ئۇالرغا شۈكۈر قىلىڭ.”

«شاپائھت» دٻگھن پېئىلنى كۆرەمسىز؟ بىراۋغا شاپائھت قىلغىنىڭىزدا ، سىز مۇرەسسھچى بولىسىز. بىزنىڭ سوت مھیدانىدىكى كۆرۈنۈش ئېسىڭىزدىمۇ؟

ئھیسا سىز ئۈچۈن شاپائھت قىلىش ئۈچۈن ، سوت زالىغا كھلدى. ئۇ ئاتىسىغا دۇئا قىلدى ۋە بىزنىڭ ۋاسىتىچىمىز بولدى. 

بىز كىشىلھر ئۈچۈن دۇئا قىلغىنىمىزدا قىلىۋاتقان ئىشىمىز. بىز ئھیسا قىلغان ئىشالرنى قىاللمایمىز ، ئھلۋەتتھ. ئۇ مۇكھممھل مۇرەسسھچى ۋە بىزنىڭ

گۇناھلىرىمىزنى كھچۈرەلھیدىغان بىردىنبىر كىشى. ئھمما بىز یۈتۈپ كھتكھن ۋە ئازار بھرگھن كىشىلھرگھ شاپائھت قىالالیمىز ، ھھمدە ئاتىسىدىن ئۇالرغا

یاردەم قىلىشىنى سورایمىز. باشقىچھ ئېیتقاندا ، بىز ئالدى بىلھن ئھیسانىڭ بىزنى ئاتىمىزغا ئېلىپ كېلىشىگھ یول قویىمىز. ئاندىن بىز ئۇنىڭ ئوغۇل-قىزلىرى

بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ، باشقىالرنىمۇ ئاتىسىغا ئېلىپ كېلھلھیمىز. بۇ ئىككى ئېلېمېنت پاۋلۇسنىڭ كورىنت شھھىرىدىكى چېركاۋغا یازغان بۇ قىسمىدا قولغا

ئېلىنغان. 

كورىنتلىقالرغا 2 - خھت 5: 18- 20: 

«18 بۇالرنىڭ ھھممىسى خۇدا تھرىپىدىن كھلگھن ھھدىیھ ، ئۇ بىزنى مھسىھ ئارقىلىق بىزگھ قایتۇرۇپ كھلدى. 

ھھمدە خۇدا بىزگھ كىشىلھرنى یاراشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ۋەزىپىنى بھردى. 

19 چۈنكى ، خۇدا ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولۇپ ، دۇنیانى ئۆزى بىلھن یاراشتۇردى. ھھمدە ئۇ بىزگھ یاراشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئېسىل ئۇچۇرنى

بھردى.

20 شۇڭا بىز مھسىھنىڭ باش ئھلچىلىرىمىز. خۇدا بىز ئارقىلىق مۇراجىئھتنامىسىنى ئوتتۇرىغا قویدى. بىز «خۇداغا قایتىپ كھل!» دەپ ئۆتۈنگھندە ،

مھسىھ ئۈچۈن سۆزلھیمىز.



قېرىنداشالر ، خۇدا بىزگھ ئاجایىپ ئىمتىیاز ۋە مھسئۇلىیھت ۋە خۇشاللىق ئاتا قىلدى. ئھتراپىمىزدىكى ئاچچىقلىنىش ۋە تاالش-تارتىشالرغا قارىغىنىمىزدا

ئۆزىمىزنى چارىسىز ھېس قىلىمىز. ئھمما بىز قىالالیدىغان بىر ئىش بار. یۈتۈپ كھتكھن ۋە ئازار بھرگھن قوشنىلىرىمىزغا شاپائھت قىالالیمىز. بىز

ئھیساغا دۇنیاغا ۋەكىللىك قىلىدىغان باش ئھلچى بوالالیمىز. خۇدا بىز ئارقىلىق مۇراجىئھت قىلىدۇ ، بىزنى ئىشلىتىپ قۇتقۇزۇلمىغان قوشنىلىرىمىزغا

ھھقىقھت سۆزلىرىنى قىلىدۇ. بىزنىڭ ھېچكىمنى قۇتقۇزۇش كۈچىمىز یوق. بىز ھېچكىمنى ساقایتالمایمىز. ئھمما بىز پالھچ دوستىنى ئھیساغا ئېلىپ كھلگھن

كىشىلھرگھ ئوخشاش كىشىلھرنى ئھیساغا ئېلىپ كېلھلھیمىز. بىز كىشىلھرنى دۇئا ئارقىلىق ، ئىنجىلدىكى ھھقىقھتنى كۆرسىتىش ۋە ئۇالرنى دۇئا قىلىشقا

تھكلىپ قىلىش ئارقىلىق ئھیساغا ئېلىپ كېلىمىز. 

بىزنىڭ ئۇ ئىشالرنى قىلىش ئىرادىمىز ئھیسانىڭ بىزگھ بھرگھن ۋەدىسىدىن كېلىدۇ. ئھمدى بىز ئۇنى قۇتقۇزۇۋالغانلىقىمىز ئۈچۈن ، ھھمدە ئۇنىڭ یھر

یۈزىدىكى پادىشاھلىق خىزمىتىگھ قاتنىشىش ئىمتىیازىغا رەھمھت ئېیتىمىز. 

ئھیسا ، بۈیۈك ئالماشتۇرۇشقا رەھمھت. بىز ئامالسىز ۋە گۇناھكار ئىدۇق. ئۆزىمىزنىڭ گۇناھىمىز بىلھن زەنجىر بىلھن باغالندۇق. سوتچى بىزنى

جازالىدى. ئھمما كېیىن قھدەم قویدىڭىز. سىز مۇكھممھل مۇرەسسھچى ، تولۇق خۇدا ۋە تولۇق ئادەم بولۇشنى تھشھببۇس قىلدىڭىز. گۇناھلىرىمىزنى

بھدىنىڭىزگھ سىڭدۈردىڭىز. سھن بىزگھ مۇقھددەسلىكىڭ ۋە ئىززەت-ھۆرمىتىڭنى بھردىڭ. شۇڭالشقا بىز ئۆزىمىز ۋە باشقا كىشىلھر ئۈچۈن دۇئا قىلغاندا ،

ئاتىمىزنىڭ دۇئالىرىمىزنى ئاڭالیدىغانلىقىنى بىلىپ ، ئىسمىڭىز بىلھن ئىشھنچ بىلھن دۇئا قىالالیمىز. مۇقھددەس روھ ، دۇئانىڭ بۇ سوۋغىتىنى قھدىرلھش ۋە

ئىشلىتىشنى ئھسكھرتىڭ. بىز بۇالرنىڭ ھھممىسىنى ئھیسانىڭ كۈچلۈك ئىسمى بىلھن سورایمىز. 
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