
داۋۇت گولیاتنى مھغلۇب قىلدى ، ئھمما ئھیسا
شھیتاننى مھغلۇب قىلدى

1 سامۇئىل 17: 1-11 ؛ 16, 26, 51-31

2022-یىلى 29-ماي

پوپ كىرىس سىكىس

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

ھازىر 22-سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن بىللھ جاۋابنى بىرلىكتھ ئوقۇپ باقایلى. 

22-سوئال: نىجاتكار نېم� ئۈچۈن ھ�قىقىي ئادەم بولۇ�� كېرەك؟

ئىنسان ت�بىئىتىدە ئۇ بىزگ� ۋاكالىت�ن پۈتۈن قانۇنغا بويسۇنۇپ ، ئىنسان��رنىڭ گۇناھىنىڭ جازاسىغا
ئۇچرايدۇ.

شۇنداق�� ئۇ بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزغا ھېسداشلىق قى����يدۇ.

تونۇشتۇرۇش 

ئھیسا بىزنىڭ نىجاتكارىمىز ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز. ئۇ بىزنى گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان ئىنسانغا ئایالندى. ئھیسانىڭ غھلىبىسىنى چۈشىنىشىمىزگھ

یاردەم قىلىش ئۈچۈن ، مھن داۋۇت ۋە گولیات ھھققىدىكى مھشھۇر ھېكایىنى كۆرگۈم بار. بۇ بىر ئۇزۇن ھېكایھ ، شۇڭا مھن 1 سامۇئىلنىڭ كىتابىنىڭ

17-بابىدىن ئوقۇغىنىمدا ئاڭالڭ. 

1 سامۇئىل 17: 1-11 ؛ 16, 26, 51-31 

1 فىلىستىیھلىكلھر ھازىر جھڭگھ ئاتلىنىپ ، یھھۇدىیھدىكى سوكوھ بىلھن ئھفھس دەمھمدە الگىر قۇردى. 

2 سائۇل ئىسرائىل ئھسكھرلىرىنى ئھال ۋادىسىغا یېقىنالشتۇرۇپ قارشى چىقتى. 



3 شۇنىڭ بىلھن فىلىستىیھلىكلھر بىلھن ئىسرائىلالر قارشى تاغ باغرىدا بىر-بىرىگھ قارىشىپ ، جىلغىنىڭ ئوتتۇرىسىغا كھلدى. 

4 ئاندىن گاتتىن كھلگھن فىلىستىیھلىك چېمپىیون گولیات فىلىستىیھلىكلھرنىڭ قاتارىدىن چىقىپ ، ئىسرائىلىیھ قوشۇنلىرىغا دۇچ كھلدى.  

ئۇنىڭ بوي ئېگىزلىكى توققۇز مېتىردىن ئاشىدۇ!

5 ئۇ بىر مىس قالپاق كىیگھن بولۇپ ، ئۇنىڭ خھت ساندۇقىنىڭ ئېغىرلىقى 125 قاداق ئىدى. 

6 ئۇ یھنھ مىس پۇت ساۋۇتلىرىنى كىیىپ ، مۈرىسىگھ بىر مىس نھیزە كۆتۈردى. 

 

7 نھیزىسىنىڭ ئوقى توقۇمىچىلىقنىڭ دەستىسىدەك ئېغىر ۋە قېلىن بولۇپ ، ئېغىرلىقى 15 قاداق كېلىدىغان تۆمۈر نھیزە بىلھن یاسالغان.  

ساۋۇت كۆتۈرگۈچى قالقان كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭدى.

 

8 گولیات ئورنىدىن تۇرۇپ ئىسرائىلالرنى ھاقارەتلىدى.  

\- نېمىشقا ھھممىڭالر ئۇرۇشقا چىقىسىلھر؟ دەپ چاقىردى.  

«مھن فىلىستىیھلىكنىڭ چېمپىیونى ، لېكىن سھن پھقھت سائۇلنىڭ خىزمھتكارى.  

بۇ یھرگھ چۈشۈپ مھن بىلھن ئۇرۇش قىلىدىغان بىر ئادەمنى تالالڭ!

 

9 ئھگھر ئۇ مېنى ئۆلتۈرسھ ، بىز سېنىڭ قۇلۇڭ بولىمىز.  

ئھگھر مھن ئۇنى ئۆلتۈرسھم ، سىز بىزنىڭ قۇللىرىمىز بولىسىز!

 

10 مھن بۈگۈن ئىسرائىلىیھ قوشۇنلىرىغا قارشى تۇرىمھن!  

ماڭا جھڭ قىلىدىغان ئادەمنى ئھۋەتىڭ! ».

11 سائۇل بىلھن ئىسرائىلالر بۇنى ئاڭالپ قاتتىق چۆچۈپ كھتتى. 

16 قىرىق كۈن ، ھھر كۈنى ئھتىگھن ۋە كھچتھ ، فىلىستىیھلىك چېمپىیون ئىسرائىلالر قوشۇنىنىڭ ئالدىدا توختاپ قالدى. 

26 داۋۇت یېقىن ئھتراپتا تۇرغان ئھسكھرلھردىن: «بىر ئادەم بۇ فىلىستىیھلىكنى ئۆلتۈرگھنلىكى ۋە ئىسرائىلىیھگھ بولغان ئىشھنچىسىنى

ئاخىرالشتۇرغانلىقى ئۈچۈن نېمىگھ ئېرىشىدۇ؟  

قانداقال بولمىسۇن ، بۇ تىرىك خۇدانىڭ قوشۇنلىرىغا قارشى تۇرۇشقا رۇخسھت قىلىنغان بۇ مۇشرىك فىلىستىیھلىك كىم؟

31 داۋۇتنىڭ سوئالى سائۇل پادىشاھقا خھۋەر قىلىندى ۋە پادىشاھ ئۇنى چاقىردى. 

 

32 داۋۇت سائۇلغا مۇنداق دٻدى: - بۇ فىلىستىیھلىكتىن ئھنسىرىمھڭ.  

\- مھن ئۇنىڭ بىلھن ئۇرۇشقىلى بارىمھن!

 

33 ”مھسخىرە قىلماڭ!” سائۇل جاۋاب بھردى.  

«بۇ فىلىستىیھلىك بىلھن ئۇرۇشۇپ ، غھلىبھ قىالالیدىغان ئامال یوق!  

سىز پھقھت بىر ئوغۇل باال ، ئۇ كىچىكىدىن باشالپال جھڭچى ».

 

34 لېكىن ، داۋۇت قھتئىیلىك بىلھن چىڭ تۇردى.  

ئۇ: «مھن دادامنىڭ قوي ۋە ئۆچكىنى بېقىۋاتىمھن» دٻدى.  

«شىر یاكى ئېیىق پادىدىن قوزىالرنى ئوغرىلىغىلى كھلگھندە ،

 

35 مھن ئۇنىڭ كھینىدىن كالتھك بىلھن بېرىپ ، قوزىالرنى ئاغزىدىن قۇتۇلدۇرىمھن.  

ئھگھر ھایۋان ماڭا یۈزلھنسھ ، مھن ئۇنى مھڭزىدىن تۇتۇپ ئۆلتۈرىمھن.



36 مھن بۇنى ھھم شىر ۋە ئېیىقالرغا قىلدىم ، مھن بۇ مۇشرىك فىلىستىیھلىكنىمۇ قىلىمھن ، چۈنكى ئۇ تىرىك تھڭرىنىڭ قوشۇنلىرىغا خىالپلىق قىلغان! 

 

37 مېنى شىر ۋە ئېیىقنىڭ تىرنىقىدىن قۇتۇلدۇرغان رەببىم مېنى بۇ فىلىستىیھلىكتىن قۇتۇلدۇرىدۇ! ».  

سائۇل ئاخىرى ماقۇل بولدى. ئۇ: «بولىدۇ ، ئالغا ئىلگىرىلھ» دٻدى.  

\_ رەببىم سىز بىلھن بىللھ بولسۇن!

38 شۇنىڭدىن كېیىن ، سائۇل داۋۇتقا ئۆزىنىڭ قورال-یاراغلىرىنى بھردى. 

39 داۋۇت ئۇنى كىیىپ ، قىلىچنى باغالپ ، بىر-ئىككى قھدەم بېسىپ ئۇنىڭ قانداقلىقىنى كۆردى ، چۈنكى ئۇ ئھزەلدىن بۇنداق نھرسىلھرنى كىیىپ

باقمىغان.  

ئۇ سائۇلغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ: «مھن بۇالرغا كىرەلمھیمھن» دٻدى.  

«مھن ئۇالرغا كۆنھلمىدىم». شۇنىڭ بىلھن داۋۇت ئۇالرنى یھنھ ئېلىپ كھتتى.

 

40 ئۇ ئېقىندىن بھش سىلىق تاشنى ئېلىپ پادىچىسىنىڭ سومكىسىغا سالدى.  

ئاندىن ، ئۇ پھقھت پادىچى خادىملىرى بىلھن قوراللىنىپ ، جىلغىدىن ئۆتۈپ ، فىلىستىیھلىك بىلھن ئۇرۇشتى.

41 گولیات قالقاننى ئېلىپ داۋۇتقا قاراپ ماڭدى. 

42 بۇ قوپال یۈزلۈك بالىنى كۆزگھ ئىلماي مھسخىرە قىلىش. 

43 ئۇ داۋۇتقا قاراپ: «مھن بىر ئىتمۇ؟» دٻدى. ئۇ داۋۇتنى ئىالھلىرىنىڭ ئىسمى بىلھن تىللىدى. 

44 ”بۇ یھرگھ كېلىڭالر ، مھن گۆشلىرىڭىزنى قۇشالرغا ۋە یاۋایى ھایۋانالرغا بېرىمھن!” گولیات ۋارقىراپ كھتتى. 

 

45 داۋۇت فىلىستىیھلىكلھرگھ مۇنداق جاۋاب بھردى: - سھن قىلىچ ، نھیزە ۋە نھیزە بىلھن مېنىڭ یېنىمغا كھلدىڭ.  

ئھمما مھن سىلھرگھ ئاسماندىكى قوشۇنالرنىڭ رەببى - ئىسرائىلىیھ قوشۇنلىرىنىڭ تھڭرىسى نامىدا كھلدىم.

 

46 بۈگۈن رەببىم سېنى بویسۇندۇرىدۇ ، مھن سېنى ئۆلتۈرىمھن ۋە بېشىڭنى كېسىمھن.  

ئاندىن مھن ئادەملىرىڭىزنىڭ جھسىتىنى قۇشالرغا ۋە یاۋا ھایۋانالرغا بېرىمھن ، پۈتۈن دۇنیا ئىسرائىلىیھدە تھڭرىنىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ!

 

47 بۇ یھرگھ یىغىلغانالرنىڭ ھھممىسى پھرۋەردىگارنىڭ ئۆز خھلقىنى قۇتۇلدۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ، ئھمما قىلىچ ۋە نھیزە بىلھن ئھمھس.  

بۇ رەببىمىزنىڭ جېڭى ، ئۇ سېنى بىزگھ بېرىدۇ ».

48 گولیات ھۇجۇمغا ئاز قالغاندا ، داۋۇت ناھایىتى تېزال یۈگۈرۈپ كېلىپ ئۇنىڭ بىلھن كۆرۈشتى. 

 

49 ئۇ پادىچىنىڭ سومكىسىغا یېتىپ كېلىپ ، بىر تاشنى چىقىرىپ ، ئۇنى سىیرىلمىسى بىلھن ئېتىپ ، فىلىستىیھلىكنىڭ پېشانىسىگھ ئۇردى.  

تاش چۆكۈپ كھتتى ، گولیات یىقىلىپ یھرگھ یىقىلدى.

50 شۇنىڭ بىلھن ، داۋۇت قىلىچ بولمىغاچقا ، فىلىستىیھلىكنى ئارغامچا ۋە تاش بىلھنال یھڭدى. 

 

51 داۋۇت یۈگۈرۈپ كېلىپ ، گولیاتنىڭ قىلىچىنى قىلىچتىن چىقاردى.  

داۋۇت ئۇنى ئۆلتۈرۈپ ، بېشىنى كېسىۋەتتى.  

فىلىستىیھلىكلھر چېمپىیونىنىڭ ئۆلگھنلىكىنى كۆرۈپ ، بۇرۇلۇپ یۈگۈردى.

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 

مھن بۇ ئۇچۇرنى ئىككى قىسىمغا ئایرىدىم. 

A. قىسمى داۋىد نېمھ قىلدى ۋە نېمھ دٻمھكچى. 

B. قىسىم مھسىھنىڭ نېمھ قىلغانلىقى ۋە بىز ئۈچۈن نېمىدىن دٻرەك بېرىدىغانلىقى. 

A. قىسمى داۋىد نېم� قىلدى ۋە نېم� دېم�كچى

مھن بۇ ۋەقھلھرنى مۇنداق بایان قىلماقچى: ئادەم ، دۈشمھن ، مھسىلھ ، غھلىبھ. 

1. ئۇ كىشى. 

داۋۇت ئائىلىسىدىكى ئھڭ كىچىك ئوغلى. بۇ ئىنجىلدىكى بىر ئھندىزە. تھڭرى دائىم ئھڭ چوڭ یاكى ئھڭ كۈچلۈك ئوغلىنىڭ ئورنىغا كىچىك ئوغلىنى

تالالیدۇ. مھسىلھن ، یۈسۈپنى ئویالڭ. یۈسۈپ ئھڭ كىچىكى ئىدى ، ئھمما خۇدا یۈسۈپنى ئىشلىتىپ ئائىلىسىدىكىلھرنى ۋە مىسىردىكى بارلىق كىشىلھرنى

قۇتۇلدۇردى. یۈسۈپ بىلھن داۋۇت ھھر ئىككىسى ئھقىللىق ، باتۇر یىگىتلھر بولۇپ ، ئۇالر رەببىگھ ئىشىنىدۇ. داۋۇتنىڭ خۇداغا بولغان ئىشھنچىسى بىز

كۆرگىنىمىزدەك ئۇنىڭ ئھڭ مۇھىم قىممىتى. 

2. دۈشمھن. 

گولیات فىلىستىیھلىك ، ئىسرائىلىیھنىڭ دۈشمىنى. فىلىستىیھلىكلھر بۈگۈنكى كۈندە پھلھستىنلىكلھر بىلھن ئوخشاش ئھمھس. كونا ئھھدىدىكى ئىسرائىلىیھ

بۈگۈنكى ئىسرائىلىیھ بىلھن ئوخشاش ئھمھس. ئۇالرنىڭ ئىسمى ئوخشاش ، ئھمما ئۇالر ئوخشاش ئھمھس. 

گولیات غایھت زور ، تھكھببۇر ، قورقۇنچلۇق ئادەم. گولیات داۋۇت ، پادىشاھ سائۇل ۋە ئىسرائىل قوشۇنىنى ھاقارەتلىدى. گولیاتمۇ تھڭرىنىڭ دۈشمىنى.

گولیات فىلىستىیھلىكلھرنىڭ دەسلھپكى ئىالھى داگوننىڭ نامىدا داۋۇتنى تىللىدى. 

داگون بىلھن تھڭرى بۇ ھېكایىدە رىقابھتلىشىۋاتىدۇ. یالغان ئىالھ ۋە بىردىنبىر ھھقىقىي تھڭرى ھھر بىر چېمپىیونغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. چېمپىیونالر ھھر

ئىككىسى ئۇنىڭ ئىالھىنىڭ غھلىبھ قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قویدى. ئىككى ئادەم ئۇرۇشۇۋاتىدۇ. ئھمما داۋۇت 27-ئایھتتھ: «جھڭ رەببىمىزدۇر» دەیدۇ. 

3. مھسىلھ. 

داۋىد مۇمكىن بولمایدىغان قىیىنچىلىقالرغا دۇچ كھلگھندەك قىلىدۇ. روشھن مھسىلھ شۇكى ، ھېچكىم گولیاتنى مھغلۇپ قىاللمایدۇ. بۇ گولیاتنىڭ چوڭ-

كىچىكلىكى ۋە قوراللىرىنىڭ تھپسىلىي چۈشھندۈرۈلۈشى بىلھن ئېنىق. 40 كۈن ئىچىدە پۈتۈن ئىسرائىلىیھ ئارمىیىسى گولیاتتىن قورقۇپ پالھچ ھالغا



چۈشۈپ قالدى. پادىشاھ سائۇل داۋۇتقا ئىشھنمھیتتى. 

33-ئایھتكھ قاراڭ. 

 

33 ”مھسخىرە قىلماڭ!” سائۇل جاۋاب بھردى.  

«بۇ فىلىستىیھلىك بىلھن ئۇرۇشۇپ ، غھلىبھ قىالالیدىغان ئامال یوق!  

سىز پھقھت بىر ئوغۇل باال ، ئۇ كىچىكىدىن باشالپال جھڭچى ».

گولیات داۋۇتنىڭ قىالالیدىغانلىقىغا ئھلۋەتتھ ئىشھنمھیتتى. گولیات بۇنى 43-44-ئایھتتھ مۇنداق دەیدۇ: 

 

43 ئۇ داۋۇتقا قاراپ: «مھن بىر ئىتمۇ؟» دٻدى.  

ئۇ داۋۇتنى ئىالھلىرىنىڭ ئىسمى بىلھن تىللىدى.

44 ”بۇ یھرگھ كېلىڭالر ، مھن گۆشلىرىڭىزنى قۇشالرغا ۋە یاۋایى ھایۋانالرغا بېرىمھن!” گولیات ۋارقىراپ كھتتى. 

ھېچكىم داۋۇتقا ئىشھنمھیدۇ. بۇ یھردىكى ھھقىقىي مھسىلھمۇ؟ ئھگھر بۇ مھسىلھ بولسا ، ئۇنداقتا ھھل قىلىش چارىسى داۋىدنىڭ ئۆزىگھ ئىشىنىشى كېرەك.

بۇ ھېكایىنىڭ دىسنىي كىنو نۇسخىسى بولىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ ۋالت دٻسنىي ئۆزى: «ئھگھر بىز ئۇالرنى قوغلىشىشقا جۈرئھت قىلساق ، بارلىق ئارزۇیىمىز

ئھمھلگھ ئاشىدۇ» دٻدى. 

بىز بۇنىڭغا ئىشىنىشنى یاخشى كۆرىمىز. بىز قھھرىمان بولۇشنى خاالیمىز! سىزچھ داۋىد دىسنىي قھھرىمانى ، ئۇ «ئۇنىڭ یۈرىكىگھ ئھگىشىپ» ،

«ئۆزىگھ سادىق» ئىدى؟ داۋۇتنىڭ «ئارزۇسىنى قوغلىغانلىقى» ۋە «ئىچىدىن» غھلىبھ قىلىدىغان جاسارەتنى تاپقانلىقى توغرىسىدىكى ھېكایىنىڭ دەرسى

بارمۇ؟ 

یاق ، داۋىد قھھرىمان ئھمھس ، چۈنكى ئۇ ئۆزىگھ ئىشىنىدۇ. داۋۇت ئۆزىنىڭ خۇداسىغا ئىشىنىدۇ. مانا بۇ ئۇنىڭ غھلبىسىنىڭ مھنبھسى. 

4. غھلىبھ. 

خۇداغا بولغان ئىشھنچ داۋۇتنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ مھنبھسى. ئۇ 37-ئایھتتھ مۇنداق دەیدۇ: 

37 «مېنى شىر ۋە ئېیىقنىڭ تىرنىقىدىن قۇتۇلدۇرغان رەببىم مېنى بۇ فىلىستىیھلىكتىن قۇتۇلدۇرىدۇ!». 

بۇ سىزنىڭ ئېسىڭىزدە تۇتماقچى بولغان تۇنجى ئىشىم: گولیات مھسىلىسىنىڭ ھھل قىلىنىشى داۋۇتنىڭ جاسارىتى ئھمھس ، بھلكى داۋۇتنىڭ ئېتىقادى.

شۇڭالشقا داۋۇت سائۇلنىڭ ساۋۇتلىرىنى كىیمھیدۇ یاكى قوراللىرىنى ئىشلھتمھیدۇ. بۇ ھېكایھ داۋۇتنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ئاجىزلىقىنى تھكىتلھیدۇ. خۇدا

یىشاینىڭ كىچىك ئوغلىنى گولیاتقا ئوخشاش ئادەم باكىغا یۈزلھندۈرۈشكھ ئورۇنالشتۇردى. 

بۇ ھېكایىنىڭ ئۇچۇرى بىز فىلىپىلىكلھر 4: 13 دە بایقىغان ئۇچۇر. «م�ن كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلىدىغان م�سىھ ئارقىلىق ھ�مم� ئىشنى

قىالاليم�ن». 

دوستلىرىم ، ئىشھنچ كۈچلۈك ئھمھس. ئىشھنچ ئاجىزلىق ، كۈچنى چىڭ تۇتۇش. ئىماننىڭ ئھكسى كاپىر ئھمھس. ئېتىقادنىڭ ئھكسى ئۆزىگھ تایىنىش. ئېتىقاد



سىزنىڭ ئاجىزلىقىڭىز ، خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى چىڭ تۇتۇڭ. داۋۇت ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى بىلىدۇ ، شۇڭا ئۇ غھلىبھ ئۈچۈن خۇداغا باغلىق. 

48-ئایھتكھ قاراڭ. 

48 «گولیات ھۇجۇمغا یېقىنالشقاندا ، داۋۇت ناھایىتى تېزال یۈگۈرۈپ كېلىپ ئۇنىڭ بىلھن كۆرۈشتى». 

داۋۇتنىڭ ئۇنى قوغداش ئىقتىدارىغا داۋۇتنىڭ ئىشھنچىسى زور. شۇڭالشقا داۋۇت خھتھرگھ یولۇقتى. جھڭ ناھایىتى تېز. ئېرىخونىڭ تاملىرى بىر دەمدىال

ئۆرۈلۈپ چۈشكھندەك ، قارىماققا ئاساندەك قىلىدۇ. گولیات یىقىلغاندىن كېیىن ، داۋۇت گولیاتنىڭ قىلىچىنى ئىشلىتىپ بېشىنى كېسىۋەتتى. شۇنىڭغا

ئىشىنىمھنكى ، ئىسرائىلىیھ قوشۇنىدىكى ھھممھ ئادەم داۋۇتنىڭ قىلغانلىرىنى تھبرىكلھشتى. 

ئھمما بۇ تھڭرىنىڭ غھلىبىسى ئىدى. داۋىد ھېچقاچان قھرز ئالمایدۇ. داۋۇت 45-47-ئایھتلھردە: 

 

\- سھن قىلىچ ، نھیزە ۋە نھیزە بىلھن یېنىمغا كھلدىڭ.  

ئھمما مھن ساڭا ئھرشتىكى قوشۇنالرنىڭ رەببى - ئىسرائىلىیھ قوشۇنلىرىنىڭ تھڭرىسى نامىدا كھلدىم.

46 بۈگۈن رەببىم سېنى بویسۇندۇرىدۇ ، مھن سېنى ئۆلتۈرىمھن ۋە بېشىڭنى كېسىمھن. 

 

47 بۇ یھرگھ یىغىلغانالرنىڭ ھھممىسى پھرۋەردىگارنىڭ ئۆز خھلقىنى قۇتۇلدۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ، ئھمما قىلىچ ۋە نھیزە بىلھن ئھمھس.  

بۇ رەببىمىزنىڭ جېڭى ، ئۇ سېنى بىزگھ بېرىدۇ ».

دوستالرنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ: «بۇ رەببىمىزنىڭ جېڭى». ناچار ئادەتنى بۇزۇپ باققانمۇ؟ ئۆزىڭىز قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان ئىشنى قىلىشنى توختىتىش

ئۈچۈن؟ بھزىدە كىشىلھر مۇنداق گھپلھرنى قىلىدۇ: \- ھھ ، بۇ خۇمار سىزنىڭ گولیات! سىز كۈچلۈك ۋە باتۇر بولۇشىڭىز كېرەك. داۋۇتقا ئوخشاش

بولۇڭ ، ئاندىن ئۇ گىگانت ئادەمنى مھغلۇب قىلىسىز! ». 

بۇ نېمھ ئۈچۈن پایدىسىز؟ چۈنكى بىزنىڭ گۇناھىمىز گولیاتتىنمۇ چوڭ مھسىلھ. مېنىڭ گۇناھىم بھك چوڭ بولۇپ ، ئۆزۈمنى مھغلۇپ قىاللمایمھن.

یۈرىكىم گۇناھ قىلىشنى یاخشى كۆرىدۇ - بۇ مېنىڭ ھھقىقىي مھسىلھ. مېنىڭ مھسىلىسىم جىلغىنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرغان یوغان ئھمھس. مېنىڭ مھسىلىلىرىم بۇ

یھردە ، قھلبىمدە. ئھگھر «داۋىدقا ئوخشاش بولۇش» مېنىڭ ھایاتىمدىكى خىرىسالرنى یېڭىشتىكى بىردىنبىر ئۈمىدىم بولسا ، مھن قىیىنچىلىققا دۇچ كھلدىم.

ئۇ دىسنىي فىلىمىگھ ئوخشاش ئىشلىمھیدۇ ، مھن سىزگھ ۋەدە بېرىمھن. 

ئھخالق ۋە قانۇنچىلىق سىزگھ نېمھ قىلىشىڭىزنى ئېیتىدۇ ، ئھمما ئۇالر سىزگھ قىلىشقا ھېچقانداق كۈچ بھرمھیدۇ. شۇڭالشقا ئھخالق ۋە قانۇنچىلىق سىزنى

ھھمىشھ ئۈمىدسىز ۋە مھغلۇبىیھت ھېس قىلدۇرىدۇ. ئھخالق ۋە قانۇنچىلىق مھسىلىلىرىڭىزنى ھھل قىلىش ئۈچۈن ئۆزىڭىزگھ تایىنىشنى ئېیتىدۇ. شۇڭالشقا

سىز مھغلۇپ بولغاندىال ئاندىن ئۆزىڭىزنى ئھیىبلىیھلھیسىز. مانا بۇ شھیتاننىڭ سىز بولۇشىنى خاالیدىغان یېرى. شھیتان سىزنىڭ یالغۇز ، مھغلۇبىیھتسىز ،

خۇداسىز ، ئۈمىدسىز ھېس قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. دوستلىرىم ، تېخىمۇ یاخشى ئۇسۇل بار. ئىنجىل ئۈمىد ۋە غھلىبھ ۋە یېڭى ھایات ئاتا قىلىدۇ. 

1 یۇھاننا 5: 12 دە مۇنداق دٻیىلگھن. «كىمدە خۇدانىڭ ئوغلى بولسا ، ئۇ ھایات بولىدۇ. كىمدە خۇدانىڭ ئوغلى بولمىسا ، ئۇ ھایات بولمایدۇ ». 



B. قىسىم م�سىھنىڭ نېم� قىلغانلىقى ۋە بىز ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك
بېرىدىغانلىقى

ھایاتىڭىزدىكى غھلىبھ مھسىھ سىز ئۈچۈن ئۆزىڭىز قىاللمایدىغان ئىشالرنى قىلىپ بھرگھندە یۈز بېرىدۇ. ئۆزىڭىزگھ ئىشھنمھي تۇرۇپ ، قورالسىز

خۇداغا كھلگىنىڭىزدە غھلىبھ تېپىلىدۇ. ئھیساغا تھسلىم بولغاندا غھلىبھ تاپىسىز. پھقھت ئھیساال قھلبىڭىزدىكى ۋە مېنىڭ ئىچىدىكى دۈشمھننى مھغلۇب

قىالالیدۇ. 

داۋۇت بىلھن گولیاتنىڭ ھېكایىسى ئاخىرىدا ئھیسا ھھققىدە. پۈتكۈل ئىنجىل ئھیسا ھھققىدە. ئھگھر بىز كونا ئھھدىنى توغرا چۈشىنىشنى ئویلىساق ، «بۇ

بۆلھك مېنى ئھیساغا قانداق كۆرسىتىپ بېرىدۇ؟» دٻگھن سوئالنى سورىشىمىز كېرەك. 

داۋىد ئۆز خھلقىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە چېمپىیون بولغان. داۋىدنىڭ غھلبىسى یاكى مھغلۇبىیىتى گھرچھ ئۇالر ئۇرۇشمىسىمۇ ، ھھممھیلھنگھ تھسىر قىلدى.

ئھگھر داۋۇت مھغلۇپ بولسا ، پۈتۈن قوشۇن مھغلۇپ بولدى. ئىسرائىلالر فىلىستىیھلىكلھرنىڭ قۇلى بولۇپ قالىدۇ. 

ئوخشاشال ، ئادەم بارلىق ئىنسانالرنىڭ ۋەكىلى ئىدى. ئادەم گۇناھ ۋە ئۆلۈمگھ دۇچ كھلگھندە ، ئۇ ئۇتتۇرۇپ قویدى. ئادامنىڭ مھغلۇبىیىتى بىزنىڭ

مھغلۇبىیىتىمىزگھ ئایالندى. گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئۇنىڭ بارلىق ئھۋالدلىرىغا یۆتكھلدى. شۇڭالشقا بىز ئھسلى گۇناھ بىلھن تۇغۇلدۇق. 

رىملىقالر 5: 12 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «گۇناھ دۇنیاغا بىر ئادەم ئارقىلىق ، گۇناھ ئارقىلىق ئۆلۈم كھلدى». 

خۇداغا شۈكرى ، ئھیسا ئادەم بۇزغاننى ئوڭشىدى. ئھیسامۇ بىزنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە جھڭگھ قاتناشتى. ئھیسا ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ ئوغلى ۋە داۋۇتنىڭ

ئوغلى. ئھیسا شھیتان بىلھن جھڭ قىلدى ، ئۇ یامانلىق ۋە گۇناھنىڭ چېمپىیونى. ئھیسا بىزنىڭ ئورنىمىزدا ئۆلۈم ۋە یامانلىق بىلھن كۈرەش قىلدى ، ئھیسا

غھلىبھ قىلدى. 

پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر 5: 18 دە ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ. 

 

«18 ئادەم ئھلھیھىسساالمنىڭ بىر گۇناھى ھھممھ ئادەمنى ئھیىبلھیدۇ.  

ئھمما مھسىھنىڭ بىر ھھققانىي ھھرىكىتى خۇدا بىلھن توغرا مۇناسىۋەت ۋە ھھممھ ئادەم ئۈچۈن یېڭى ھایات ئېلىپ كېلىدۇ.

 

19 بىر ئادەم خۇداغا ئاسىیلىق قىلمىغاچقا ، نۇرغۇن كىشىلھر گۇناھكار بولۇپ قالدى.  

ئھمما باشقا بىر ئادەم خۇداغا ئىتائھت قىلغانلىقى ئۈچۈن ، نۇرغۇن كىشىلھر ھھققانىي ئادەم بولىدۇ ».

بۇ خۇش خھۋەر خۇش خھۋەر ، چۈنكى ئۇ بىزگھ ئھیسانىڭ بىز ئۈچۈن بھك كۈچلۈك بولغان گىگانت ئادەمنى ئۆلتۈرگھن ئادەم ئىكھنلىكىنى ئېیتىدۇ! مېنى

«داۋۇتقا ئوخشاش» دٻیىش خۇش خھۋەر ئھمھس. ئھگھر مھن سوۋغاتلىرىمغا ، قابىلىیىتىمگھ ۋە كۈچۈمگھ ئىشھنسھم ، مھن قىیىنچىلىققا دۇچ كېلىمھن. 

بىز ھېكایىلىرىمىزنىڭ قھھرىمانى ئھمھسمىز. ھھممىمىز دەرىجىدىن تاشقىرى قھھرىمان بولۇشنى خاالیمىز ، بىلىمھن. ئھمما دوستلىرىمنى ئاڭالڭ ، سىز

 !Ewok یاكى مھلىكھ لېیا ئھمھس. سىز بىر Skywalker شھپھرەڭ پالۋان ئھمھس. سھن روبىن! سىز لۇك



بىز ئاجىزلىقىمىزنى ئېتىراپ قىلىشىمىز ۋە ئھیسانى قھھرىمان قىلىشىمىز كېرەك. بۇ سىزنىڭ ئھستھ ساقلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدىغان دەرس. ئھگھر داۋۇتنىڭ

كھمتۈك قھھرىمان ئىكھنلىكىنى ئېسىمىزدە تۇتساق ، داۋىد بىزگھ یاخشى ئۈلگھ بوالالیدۇ. داۋۇت بىزگھ ئوخشاش قۇتقۇزغۇچىغا موھتاج. 

51-زەبۇردىكى داۋۇت بىز ئۈلگھ قىلىشىمىز كېرەك. بىز ئۇنىڭ بۇرۇن ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدۇق. بۇالر ھھجۋىي رەسىم دەرىجىدىن تاشقىرى قھھرىمان

ئھمھس ، ئىنجىلدىكى قھھرىماننىڭ سۆزى. زەبۇر 51: 12-10. 

«10 ئى خۇدا ، مھندە پاك قھلب یارىتىڭ. ئىچىمدە سادىق روھنى یېڭىالڭ. 

11 مېنى سېنىڭ ھۇزۇرىڭدىن قوغلىماڭ ، مۇقھددەس روھىڭنى مھندىن ئالما. 

12 نىجاتلىقىڭنىڭ خۇشاللىقىنى ماڭا قایتۇرغىن ، ماڭا ئىتائھت قىلىشنى خاالیمھن ». 

مانا بۇ خۇدا قھدىرلھیدىغان كھمتھرلىك ۋە بېقىنىش. ھھتتا ئھیسانىڭ ئۆزىمۇ كھمتھرلىك ۋە بېقىندى ئىدى. ئھیسانىڭ یۇھاننا 5:30 دا ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ.

«مھن ئۆزۈم ھېچ ئىش قىاللمایمھن ... مھن ئۆز ئىرادىمنى ئھمھس ، بھلكى مېنى ئھۋەتكھن كىشىنىڭ ئىرادىسىنى ئىزدەیمھن». 

داۋۇت یھنھ ئۆزىنىڭ ھېچ ئىش قىاللمایدىغانلىقىنى بىلدى. داۋۇت قھھرىمان بولۇش ئۈچۈن خۇداغا تایاندى. داۋۇت بىلھن گولیاتنىڭ ھېكایىسىنى

ئوقۇغىنىڭىزدا ، ئۆزىڭىزنى داۋۇتنىڭ ئورنىدا تھسۋىرلھش ئېزىقتۇرۇشىغا قارشى تۇرۇڭ. ئھگھر بىز بۇ ھېكایىنىڭ ھھرقانداق یېرىدە بولساق ، سىز ۋە

مھن ئھمھلىیھتتھ جھڭنى كۆرۈۋاتقان ئھسكھرلھر.

ئۆزىڭىزنى ئارمىیھدە تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. سىز 40 كۈن قورقۇپ پالھچ بولۇپ قالدىڭىز. سىز داۋۇتنىڭ غھلىبھ قىاللمایدىغان جھڭدە ئامالسىز قاراپ

تۇردىڭىز. ئھمدى ئھیسا ۋاپات بولغان كۈنى یېرۇسالېمدا ئۆزىڭىزنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئھیسانىڭ كرٻستنى ۋە گۇناھلىرىمىزنى كوچىالردا

كۆتۈرگھنلىكىنى كۆرىسىز. شاگىرتالر بىلھن ئامالسىز تۇرۇپ ، ئھیسانىڭ كرٻستتھ ئۆلگھنلىكىنى كۆرىسىز. 

ئھیسا خۇددى داۋۇتقا ئوخشاش بىزنىڭ ۋەكىلىمىز سۈپىتىدە جھڭگھ قاتناشتى. ئھیسا شھیتان بىلھن ، گۇناھ ، ئۆلۈم ۋە یامانلىق بىلھن ئۇرۇشتى. ئھیسا

مھسىھ بىلھن بىللھ یھر یۈزىگھ دەپنھ قىلىنغان گۇناھلىرىمىز ئىدى. شۇڭالشقا ئۇنىڭ قایتا تىرىلىشى بىزنىڭ ئھركىنلىكىمىزنى ، غھلىبىمىزنى ،

مھغپىرىتىمىزنى ۋە یېڭى ھایاتىمىزنى ئېلىپ كھلدى. 

بۇنىڭغا ئىشىنھمسىز؟ ئھیساغا ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنھمسىز؟ سىز ئۇنى مھڭگۈ غھلىبھ قىاللمایدىغان گۇناھ ئۈستىدىن غالىب كېلھمسىز؟ ئھیسا بىزنىڭ

گۇناھ مھسىلىمىزنىڭ بىز ھھل قىاللمایدىغان دەرىجىدە چوڭ ئىكھنلىكىنى بىلدى. شۇڭالشقىمۇ ئھیسا دۈشمىنىمىزگھ قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئالغا

ئىلگىرىلىدى. 

ئھیسا بىزنى شھیتاننىڭ ئھسىرلىكىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كۆرەش قىلدى. ئھیسا سېنى ئۆز گۇناھىڭدىن خاالس قىالالیدۇ ۋە سېنى ئۇنىڭ ئھگھشكۈچىسى

قىالالیدۇ. بىز ھازىر ئۇنىڭ ئاۋازىنىڭ ئاۋازىغا ئھسىر بولدۇق ، قھلبىمىزدە مۇقھددەس روھ ھایات. 

ھھر یھكشھنبھ كۈنى ئۇنىڭ ئھگھشكۈچىلىرى بۇ یھرگھ یىغىلىپ ، ئۇنىڭ قایتا تىرىلگھنلىكىنى ۋە غھلبىسىنى تھبرىكلھیدۇ! بىز كوچىالردا ئۇسسۇل



ئوینایدىغان پۈتۈن دۆلھتكھ ئوخشاش ، ئۇالر دۇنیا لوڭقىسىنى قولغا كھلتۈرگھنگھ ئوخشاش. ئھمما ئۇالر پھقھت ئویۇننىال كۆردى. بىز ئۇسسۇل ئویناپ ،

ھھقىقىي قھھرىمانىمىز بولغان ئھیسانىڭ غھلىبىسىنى تھبرىكلھیمىز. 

بۇ ھھپتھ ئۆزىمىزنىڭ جھڭلىرىگھ تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ھھممىمىز بۈگۈن كھچتھ بۇ چېركاۋدىن ئایرىلىدۇ. ئھمما بىز ئۇالرغا یالغۇز یۈزلھنمھیمىز. بىز

خۇدایىمىزغا ئىشھنچ بىلھن چېركاۋدىن ئایرىلىمىز. بۇ ھھپتھ بىز ئاجىز ۋە چارىسىز قالغاندەك ھېس قىلىشىمىز مۇمكىن ، ئھمما بىز ھھرگىز یالغۇز

ئھمھس. بىز ھھرگىز ئۈمىدسىزلھنمھیمىز. چۈنكى «بۇ رەببىمىزنىڭ جېڭى» ۋە ئۇ بىز ئۈچۈن غھلبىنى قولغا كھلتۈردى. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى. 

ئھیسا ، رەھمھت. بىزدە داۋۇتقا ئوخشاش جاسارەت ۋە ئىشھنچ یوق. داۋۇتنىڭ ئۆزىگھ ئھمھس ، بھلكى رەببىگھ بولغان ئىشھنچىسىنى كۆرسىتىپ

بھرگھنلىكىڭىزگھ رەھمھت. خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ داۋۇتنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ئېتىقادى ئارقىلىق خىزمھت قىلغانلىقىنى بىزگھ ئھسكھرتكھنلىكىڭىزگھ

رەھمھت. مۇقھددەس روھ ، ئھیسانىڭ كۈچىگھ ئىشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. چۈنكى «مھن كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلغان مھسىھ ئارقىلىق ھھممھ ئىشنى

قىالالیمھن». بىز قھھرىمانىمىز ۋە نىجاتكارىمىز ئھیسانىڭ كۈچلۈك نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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