
ئھیسا بولسا خۇدا
یۇھاننا 1: 1

2022-یىل 6-ئاینىڭ 5-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتولىك دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن ھازىر 23-

سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇپ باقایلى. 

23-سوئال: نىجاتكار نېم� ئۈچۈن ھ�قىقىي خۇدا بولۇ�� كېرەك؟

ئۇنىڭ ئى��ھىي خاراكتېرى س�ۋەبىدىن ئۇنىڭ ئىتائ�ت ۋە ئازاب-ئوقۇب�تلىرى مۇك�مم�ل ۋە ئۈنۈملۈك
بولىدۇ. شۇنداق�� ئۇنىڭ خۇدانىڭ گۇناھقا بولغان ھ�ققانىي غ�زىپىنى كۆتۈرەل�يدىغانلىقى ۋە ئۆلۈمنى

يېڭىدىغانلىقى ئۈچۈن.

تونۇشتۇرۇش 

بىز ئالدىنقى ھھپتھ ئھیسانىڭ ئۆز خھلقىنىڭ ۋەكىلى ئىكھنلىكى توغرىسىدا پاراڭالشتۇق. ئادەم بىلھن داۋۇتمۇ كىشىلھرگھ ۋەكىللىك قىلدى. ئۇالرنىڭ

ھھرىكىتى باشقىالرغا كۆرۈنھرلىك تھسىر كۆرسھتتى. ئادەم بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى ئىدى. ئادەم باغدا گۇناھ ۋە ئېزىقتۇرۇشقا دۇچ كھلدى. ئادەم

جھڭدە مھغلۇپ بولدى. شۇڭالشقا ھھممىمىز ئاتىمىز ئادەمدىن مىراس قالغان گۇناھ تھبىئىتى بىلھن تۇغۇلدۇق. 

نۇرغۇن یىلالردىن كېیىن ، داۋۇت یھنھ بىر دۈشمھن یھنى یوغان گولیاتقا دۇچ كھلدى. ئۇ ۋاقىتتا ، ئىنسان ۋەكىلى شھیتانغا ئھمھس ، بھلكى ئىنسانالرنىڭ

رەزىل دۈشمىنىگھ دۇچ كھلگھن. خۇداغا شۈكرى ، داۋۇت بۇ جھڭدە غھلىبھ قىلدى. داۋۇت غھلبىسى بىلھن خھلقىنى قۇللۇق ۋە ئۆلۈم تھھدىتىدىن

قۇتۇلدۇردى. ئۇ ئىنساننىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە بۇ غھلىبىنى ئۇالرنىڭ ئورنىدا كۆردى. 

ئھیسا یھنھ بىزنىڭ ۋەكىلىمىز سۈپىتىدە بىر جھڭ قىلدى. بۇ شھیتانغا ، گۇناھقا ۋە ئۆلۈمگھ قارشى جھڭ ئىدى. جۈمھ كۈنى ئھیسا كرٻستتھ ئۆلگھندە ، ئھیسا



جھڭدە مھغلۇپ بولغاندەك قىالتتى. ئھمما یھكشھنبھ كۈنى ئھیسا تىرىلدى ۋە قھبرىدىن چىقتى. ئھیسانىڭ قھبرىدە ئۈچ كۈندىن كېیىن قایتا تىرىلىشى ئۇنىڭ

شھیتان ئۈستىدىن غالىب كھلگھنلىكىنى ، گۇناھ ۋە ئۆلۈمنى ئىسپاتلىدى. 

ئادەم ئاتا بىلھن داۋۇتنىڭ قانداق قىلىپ ئىنسانالرنىڭ ۋەكىلى بولغانلىقىنى كۆرۈش بىزنىڭ ئھیسانىڭ خىزمىتىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. ئھیسا

مھسىھنىڭ خۇدا تاللىغان كىشىلھرگھ ۋەكىللىك قىلىشى ۋە بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈپ كېتىشى ئۈچۈن ، ئۇنىڭ ھھقىقىي ئىنسان بولۇشى زۆرۈر

ئىدى. بۈگۈن بىز نېمھ ئۈچۈن ئھیسانىڭ تولۇق خۇدا ۋە تولۇق ئادەم بولۇشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى سۆزلھیمىز. مېڭىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ بىرال ۋاقىتتا ئىنسان

ۋە خۇدا بوالالیدىغانلىقىنى چۈشىنھلمھیدۇ. ئھمما بۇ ھھقىقھت ، بىزنىڭ قۇتۇلۇشىمىز زۆرۈر. 

بىز خۇدانىڭ سۆزىدە ئھیسانىڭ ئىالھلىقى ئېنىق ئۆگىتىلگھن مۇقھددەس كىتابنىڭ بىر قانچھ بۆلھكلىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. بىز ئۇالرغا بىر-بىرلھپ

قارایمىز ، مھن ھھر بىر بۆلھكنى ئوقۇغاندىن كېیىن ئۇالرنىڭ نېمھ دٻمھكچى بولغانلىقىنى چۈشھندۈرۈپ ئۆتىمھن. باشتا باشالیلى. ئھلچى یھھیانىڭ

ئھیسانى تىرىك سۆز دەپ تھسۋىرلىگھنلىكىنى ئاڭالڭ. 

یۇھاننا كىتابىنىڭ بىرىنچى ئایىتىنى ئاڭالڭ. 

يۇھاننا 1: 1.

1 «دەسلھپتھ سۆز ئىدى ، سۆز خۇدا بىلھن بىللھ ئىدى ، سۆز خۇدا ئىدى». 

ئھلچى یۇھاننا بۇ بىر جۈملھ سۆزدە بىزگھ نۇرغۇن نھرسىلھرنى سۆزلھپ بھردى. یۇھاننا مۇنداق دٻدى: خۇدانىڭ ئوغلى ئھیسا مھڭگۈلۈك سۆز. دۇنیا

یارىتىلىشتىن ئىلگىرى ، بۇ سۆز دەسلھپتھ بار ئىدى. بۇ سۆزنىڭ خۇدا ئىكھنلىكىگھ ، شۇنداقال سۆزنىڭ خۇدا بىلھن بىللھ ئىكھنلىكىگھ دىققھت قىلىڭ. بۇ ئۈچ

ئىالھنىڭ بھزى سىرلىرى ۋە ھھقىقھتلىرىنى ئاشكارىلىدى. ئھیسا ئىالھ ، ئۇ خۇدا. ئھمما ئھیسا یھنھ ئاتىسى خۇدا ۋە مۇقھددەس روھ خۇدادىن ئایرىم ئادەم. 

ئھیسا نېمھ ئۈچۈن «سۆز» دەپ ئاتىلىدۇ؟ چۈنكى ئھیسا خۇدانى بىزگھ ئاشكارىلىغان ئۈچ ئىالھنىڭ ئادىمى. سىز ئھزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان یاكى ئاڭالپ

باقمىغان ئادەم ھھققىدە نېمىلھرنى بىلھلھیسىز؟ مھن سىزگھ نیۇ-یورك شھھىرىدە بىر تۇغقىنىم بارلىقىنى ئېیتسام ، بۇ كىشى ھھققىدە نېمىلھرنى ئۆگھندىڭىز؟

ئۇنىڭ ئھر یاكى ئایال ئىكھنلىكىنى ، یاكى ئادەمنىڭ قانداقلىقىنى بىلمھیسىز. ئۇنىڭ نېمھ ئویالیدىغانلىقىنى بىلمھیسىز. سىز بۇ ئادەم ھھققىدە ھېچ نھرسھ

بىلمھیسىز. ئھمما سىز تاغام بوب بىلھن كۆرۈشۈپ ، ئۇنىڭ بىلھن پاراڭلىشىپ ، ئۇنىڭ قانداق یاشایدىغانلىقىنى كۆرسىڭىز ، ئۇ توغرىسىدا نۇرغۇن

نھرسىلھرنى ئۆگىنىسىز. 

خۇدانىڭ ئوغلى ئىنسان تېنىدە یھر یۈزىگھ كھلدى. گۆش یاسالغان سۆز بىزگھ ئالالھنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىیاالیدۇ. ئھیسا خۇدانىڭ ھھقىقىتىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن

كھلگھن ، شۇڭا بىز خۇدانىڭ قھلبىنى ، ئھقلىنى ۋە خاراكتېرىنى چۈشىنھلھیمىز. 

ئھمدى یۇھاننا 1: 2 گھ قاراپ باقایلى. 

2 «ئۇ دەسلھپتھ خۇدا بىلھن بىللھ ئىدى». 

ئىككىنچى ئایھت دادىل ئوتتۇرىغا قویدى. ئھیسانىڭ ئىنىسى ئھلچى یھھیا مۇنداق دٻدى: ئھیسا ئھزەلدىن مھۋجۇت بولۇپ كھلدى. یھھۇدىي خھلقى بۇنىڭ

خۇدا توغرىلىقىنى بىلھتتى. خۇدا یھشایا 44: 6 دە ئۆزى ھھققىدە سۆز قىلدى. 



6 «بۇ پھرۋەردىگارنىڭ ئېیتقىنى - ئىسرائىلىیھ پادىشاھى ۋە قۇتۇلدۇرغۇچى ، ئھرش قوشۇنلىرىنىڭ خوجایىنى:« مھن بىرىنچى ۋە ئاخىرقى ئادەم. باشقا

خۇدا یوق.

ئھمدى ئھلچى یۇھاننانىڭ ۋەھىیلھر 1: 17-18 دە ئھیسا ھھققىدە یازغانلىرىغا قاراڭ. 

 

17 «ئۇنى كۆرگىنىمدە ، مھن ئۆلۈپ كھتكھندەك ئۇنىڭ ئایىغىغا یىقىلدىم.  

ئھمما ئۇ ئوڭ قولىنى ماڭا قویدى ۋە: «قورقما! مھن بىرىنچى ۋە ئاخىرقى ئادەم.

 

18 مھن ھایات.  

مھن ئۆلدىم ، ئھمما قاراڭ - مھن مھڭگۈ ھایات! مھن ئۆلۈم ۋە قھبرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى تۇتىمھن ».

ئھیسا ئۆزىنىڭ «بىرىنچى ۋە ئاخىرقى» ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. خۇدا ئۆزى ھھققىدە یھشایا 44: 6 دە ئېیتقان. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بۆلھكلھردە ، ئىنجىل

ئھیسانىڭ خۇدا ئىكھنلىكىنى ئېنىق ئۆگىتىدۇ. بۇ خىرىستىئان دىنىنى باشقا دىنالردىن ئایرىپ تۇرىدىغان نھرسھ. بۇ بىز تولۇق چۈشىنھلمھیدىغان بىر سىر.

ئھمما بۇنى قوبۇل قىلمىسىڭىز ، ئھیساغا ئھگھشكۈچى بواللمایسىز. چۈنكى سىزنى ئىالھىي مھسىھال گۇناھلىرىڭىزدىن قۇتۇلدۇراالیدۇ. شۇڭالشقىمۇ مھن

بۈگۈن مۇقھددەس كىتابتىكى ئوخشىمىغان بۆلھكلھرنىڭ ھھممىسىنى سىزگھ كۆرسىتىۋاتىمھن. 

ئھمدى یۇھاننا 1: 3 گھ قاراپ باقایلى. 

3 «ھھممھ نھرسھ ئۇنىڭ ئارقىلىق یارىتىلغان ، ئۇنىڭسىز ھېچ نھرسھ یارىتىلمىغان». 

ئۈچ ئىالھنىڭ ھھممىسى یارىتىلىشقا قاتناشقان ، جۈملىدىن ئھیسا تىرىك سۆز. یارىتىلىش 1: 1-2 نى ئاڭالڭ. 

1 «دەسلھپتھ خۇدا ئاسمانالرنى ۋە زٻمىننى یاراتتى. 

 

2 یھر شھكسىز ۋە قۇرۇق ئىدى ، قاراڭغۇلۇق چوڭقۇر سۇنى قاپلىدى.  

خۇدانىڭ روھى سۇ یۈزىدە لھیلھپ یۈردى ».

1- ۋە 2-ئایھتلھردە مۇنداق دٻیىلگھن: ئاتىسى خۇدا دەسلھپتھ ئۇ یھردە ئىدى ، خۇدانىڭ روھىمۇ شۇ یھردە ئىدى. 

كېیىنكى ئایھتلھردە بىز تھڭرىنىڭ ئوغلى بولغان خۇدانىمۇ كۆرىمىز. 

يارىتىلىش 1: 3.

3 ئاندىن ، خۇدا: «یورۇقلۇق بولسۇن ، یورۇقلۇق بولسۇن» دٻدى. 

يارىتىلىش 1: 6.

6 ئاندىن ، خۇدا: «سۇ ئارىسىدا بوشلۇق بولسۇن» دٻدى. 

يارىتىلىش 1: 20



20 ئاندىن ، خۇدا: «سۇ بېلىق ۋە باشقا ھایاتلىق بىلھن تولسۇن» دٻدى. ئاسمان ھھر خىل قۇشالر بىلھن تولسۇن… ”″ 

يارىتىلىش 1: 26

26 «ئاندىن خۇدا:« ئىنسانالرنى بىزنىڭ سۈرىتىمىزدە یاراتایلى ، بىزگھ ئوخشاش قىالیلى »دٻدى. 

خۇدا ھھممھ نھرسىنى قانداق یاراتتى؟ ئۇ سۆز قىلدى. ھھممھ نھرسھ خۇدانىڭ ئوغلى ئارقىلىق یارىتىلغان. ئھمدى یۇھاننا 1: 14 ۋە 18 گھ قاراپ باقایلى. 

14 «شۇنىڭ بىلھن ، بۇ سۆز ئىنسان بولۇپ ، ئۇنى بىزنىڭ ئارىمىزغا ئایالندۇردى. 

ئۇ تۈگىمھس مۇھھببھت ۋە ساداقھت بىلھن تولغانىدى. 

بىز ئۇنىڭ شان-شھرىپىنى ، ئاتىسىنىڭ بىردىنبىر ئوغلىنىڭ شان-شھرىپىنى كۆردۇق ». 

18 «ھېچكىم خۇدانى كۆرۈپ باقمىغان. 

ئھمما ئۆزىگھ خاس بولغان بىردىنبىر كىشى ئاتىسىنىڭ قھلبىگھ یېقىن. 

ئۇ خۇدانى بىزگھ ئاشكارىلىدى ». 

ئھیسا ئىنسانغا خۇدانىڭ خاراكتېرى ۋە ئۇچۇرىنى ئاشكارىالش ئۈچۈن ئىنسان بولدى. ئھیسامۇ بىزگھ ئوخشاش ئىنسانالرنى قۇتۇلدۇراالیدىغان ئادەمگھ

ئایالندى. ئھمدى بىز ئھیسانىڭ ئىالھلىقى توغرىسىدىكى بھزى نھرسىلھرگھ قاراپ باقایلى. 

مھسىلھن ، ئھیسا لۇقا 5: 20-21 دىكى گۇناھالرنى كھچۈرۈم قىلىدۇ. 

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

 

21 لېكىن ، پھرىسىیلھر ۋە دىنىي قانۇن ئوقۇتقۇچىلىرى ئۆز-ئۆزىگھ: «ئۇ ئۇنى كىم دەپ ئویالیدۇ؟  

بۇ كۇپۇرلۇق! گۇناھالرنى پھقھت خۇداال كھچۈرەلھیدۇ! ».

ئھیسا لۇقا 7: 48-50- ئایھتلھردە گۇناھالرنى یھنھ كھچۈرۈم قىلدى. 

48 ھھزرىتى ئھیسا ئۇ ئایالغا: - گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى. 

49 داستىخاندىكى كىشىلھر ئۆز-ئارا: «بۇ ئادەم كىم ، ئۇ گۇناھالرنى كھچۈرۈم قىلىدۇ» دٻدى. 

50 ھھزرىتى ئھیسا ئۇ ئایالغا: - ئېتىقادىڭالر سىلھرنى قۇتقۇزدى ، خاتىرجھم بولۇڭالر ، - دٻدى. 

كىشىلھرنىڭ ئھیسانىڭ سۆزىگھ قانداق جاۋاب بھرگھنلىكىنى كۆردىڭىزمۇ؟ ھھر ئىككى ۋەقھدە كىشىلھر «بۇ ئادەم كىم؟ ئۇ ئۆزىنى كىم دەپ ئویالیدۇ؟ ».

ئۇالر گۇناھالرنى پھقھت خۇداال كھچۈرەلھیدىغانلىقىنى بىلىدۇ. 

مھن سىزگھ كھچۈرۈم ھھققىدە بىر مىسال كھلتۈرمھكچى. یاۋۋى بىلھن كاشىف ، ئالدىڭىزغا چىقامسىز؟ یاۋۋى ، مھن سىزنىڭ كاشىفنىڭ یۈزىگھ بىر

شاپىالق سېلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. تھس ئھمھس ، چۈنكى ئۇ سىزنىڭ قېرىندىشىڭىز! ماقۇل. بۇنى كۆردىڭىزمۇ؟ یاۋۋى كاشىفنى ئۇردى. یاۋۋى ،

گېپىمنى ئاڭالڭ. سېنى كھچۈرىمھن. 



قھشقھرگھ قانداق قارایسىز؟ مھن یاۋۋىنى كھچۈرگھنلىكىمدىن یاخشىراق ھېس قىالمسىز؟ بۇ یھردە نېمھ چاتاق بار؟ مھن یاۋۋىنى كھچۈرەلمھیمھن ،

چۈنكى یاۋۋى مېنى ئۇرمىدى. پھقھت كاشىفال یاۋۋىنى كھچۈرەلھیدۇ. چۈنكى كاشىف یاۋۋىنىڭ گۇناھىغا ئازار بھرگھن كىشى. 

ئھیسا نېمھ ئۈچۈن لۇقا 5 دىكى ئھرنى ۋە لۇقا 7 دىكى ئایالنى كھچۈرۈم قىلدى؟ ئھیسا پھقھت خۇدا قىالالیدىغان ئىشنى قىلدى ، چۈنكى بارلىق گۇناھالر

خۇداغا قىلىنغان گۇناھ. ئھیسا پھقھت خۇدا قىالالیدىغان ئىشنى قىلغاندا ، ئۆزىنى خۇدا دەپ دەۋا قىلغان. یھشایا پھیغھمبھر بۇ ئایھتلھرنى بۇ توغرىدا

یازغان. 

یھشایا 43: 25- ئایھتتھ خۇدا مۇنداق دەیدۇ: «مھن - ھھئھ ، مھن یالغۇز - گۇناھلىرىمنى ئۆز مھنپھئھتىم ئۈچۈن ئۆچۈرۈۋٻتىمھن ۋە ئۇالرنى قایتا

ئویلىمایمھن». 

خۇدا یھنھ یھشایا 44: 22 دە مۇنداق دٻدى: «مھن گۇناھلىرىڭىزنى بۇلۇتتھك سۈپۈرۈپ تاشلىدىم. مھن ئھتىگھنلىك تۇماندەك جىنایىتىڭىزنى چېچىۋەتتىم.

ھھ ، ماڭا قایتىپ كېلىڭ ، چۈنكى مھن سىزنى قویۇپ بېرىش ئۈچۈن بھدەل تۆلىدىم ». 

ئھیسا بىزنى گۇناھلىرىمىز ۋە گۇناھلىرىمىزدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بھدەل تۆلىدى. ئۇ سىزنىڭ گۇناھلىرىڭىزنىمۇ كھچۈرەلھیدۇ. ئۇ بىزنىڭ ۋەكىلىمىز

سۈپىتىدە ۋاپات بولدى ، ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن جازاغا تارتىلدى. ئھیسامۇ خۇدا بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇنىڭ ئۆلۈمىال بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى

ئۆچۈرۈۋٻتھلھیدۇ. بۇ یھشایا 44: 22- دە ئېیتقان خۇدانىڭ سۆزى ئھیسانىڭ ئاۋازى ئىدى. «مھن بۇلۇتتھك گۇناھلىرىڭىزنى سۈپۈرۈپ تاشلىدىم. مھن

ئھتىگھنلىك تۇماندەك جىنایىتىڭىزنى چېچىۋەتتىم. ھھ ، ماڭا قایتىپ كېلىڭ ، چۈنكى مھن سىزنى قویۇپ بېرىش ئۈچۈن بھدەل تۆلىدىم ». ئھركىنلىككھ

ئېرىشىش ئۈچۈن ئھیساغا كھلدىڭىزمۇ؟ گۇناھلىرىڭىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشىگھ ئىشىنھمسىز؟ 

رىملىقالر 10: 9 بىزگھ بۇ ۋەدىمىزنى بېرىدۇ: 

«ئھگھر ئاغزىڭ بىلھن:« ئھیسا رەببىمىز »دٻسھڭ. 

خۇدانىڭ ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگھنلىكىڭگھ قھلبىڭگھ ئىشىنىڭالر. 

ئھیسانى یاخشى ئوقۇتقۇچى یاكى یاخشى ئھخالق ئۈلگىسى دەپ قاراش یېتھرلىك ئھمھس. بىزدە یېڭى ھایاتقا ئېرىشىپ ، مۇقھددەسلىك ئىچىدە

ماڭاالیدىغان گۇناھ تھبىئىتىمىز بار. ئھیسا مھسىھنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى ئارقىلىق بىز ئۈچۈن ئھمھلگھ ئاشۇرغان ئىش. ئھیسا ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن

، ئۇنىڭ ئۆلۈمى ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن جازا بھردى. ئھیسا خۇدا بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇنىڭ قایتا تىرىلىشى بىزنىڭ روھىي تىرىلىشىمىزنى مۇمكىن

قىلىدۇ. ئھمدى بىز مۇقھددەس یازمىالردا ئھیسانىڭ خۇدا بىلھن باراۋەر ئىكھنلىكىنى ئېیتقان بىر یھرگھ قاراپ باقایلى. 

ئھیسانىڭ مھتتا 10: 37 دە ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ. 

37 «ئھگھر داداڭنى یاكى ئاناڭنى مېنى یاخشى كۆرگىنىڭدىن یاخشى كۆرسھڭ ، سھن مېنىڭ بولۇشقا مۇناسىپ ئھمھسسھن ؛ یاكى ئوغلۇڭنى یاكى

قىزىڭنى مھندىن یاخشى كۆرسھڭ ، مېنىڭ بولۇشقا مۇناسىپ ئھمھس».

ئھیسانىڭ نېمھ دەۋاتقانلىقىنى كۆرەمسىز؟ 10 بۇیرۇق بىزگھ ئاتا-ئانىمىزنى ھۆرمھتلھشنى بۇیرۇدى. ئۇالر یھنھ بىزنى ھھممىدىن ئۈستۈن خۇدانى

سۆیۈش ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنۇشقا بۇیرۇیدۇ. ئھمما مھتتا 10: 37 دە ، ئھیسا بىزگھ ئاتا-ئانىمىزنى سۆیگھندىنمۇ بھكرەك سۆیۈشىمىز كېرەكلىكىنى ئېیتتى.

ئھیسا بۇ یھردە ئىالھىي ئىمتىیازنى تھلھپ قىلماقتا. نورمال ئىنسان ھھرگىزمۇ یالغۇز خۇداغا مھنسۇپ بولغان ھۆرمھت ۋە ئىبادەتنى قوبۇل قىلماسلىقى



كېرەك. 

مھسىلھن ، ئھلچىلھر 10: 25-26 دە یۈز بھرگھن ئىشالرنى ئاڭالڭ. 

25 پېترۇس ئۆیىگھ كىرگھندە ، كورنىلىي ئۇنىڭ ئایىغىغا یىقىلىپ ئۇنىڭغا سھجدە قىلدى. 

26 لېكىن ، پېترۇس ئۇنى تارتىپ: «ئورنۇڭدىن تۇر ، مھنمۇ سىلھرگھ ئوخشاش ئادەم» دٻدى. 

پېترۇس ئىبادەتنى قوبۇل قىلمىدى. ئھمما تۆۋەندىكى بۆلھكلھردە ، ئھیسا ئىنسانالرغا چوقۇنۇشنى قوبۇل قىلىدۇ. 

م�تتا 2: 11.

11 ئۇالر ئۆیگھ كىرىپ ، بالىنى ئانىسى مھریھم بىلھن بىللھ كۆرۈپ ، یىقىلىپ ئۇنىڭغا سھجدە قىلدى. ئاندىن ، ئۇالر خھزىنىسىنى ئېچىپ ، ئۇنىڭغا

سوۋغات ، ئالتۇن ، خۇشبۇي ۋە خۇشپۇراق سوۋغا قىلدى ». 

م�تتا 14: 33-32.

32 ئۇالر كېمىگھ چىققاندا ، شامال توختىدى. 

33 كېمىدە ئولتۇرغانالر ئۇنىڭغا چوقۇنۇپ: «ھھقىقھتھن سھن خۇدانىڭ ئوغلى» دٻدى. 

م�تتا 28: 9-8.

8 شۇنىڭ بىلھن ، ئۇالر قورقۇنچ ۋە خۇشاللىق ئىچىدە قھبرىدىن تېزال یولغا چىقىپ ، شاگىرتلىرىغا خھۋەر قىلىش ئۈچۈن یۈگۈردى. 

9 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالر بىلھن كۆرۈشۈپ: - ساالم! ئۇالر كېلىپ ، ئۇنىڭ پۇتىنى تۇتۇپ ئۇنىڭغا سھجدە قىلدى ». 

مھن سىز بىلھن بىللھ یھنھ بىر بۆلھكنى كۆرگۈم بار ، بۇ یھردە ئھیسا خۇدانىڭ مۇقھددەس نامىنى ئۆزى ئۈچۈن ئىشلھتكھن. یۇھاننا 8: 51-59 دە ئھیسا

یېرۇسالېمدىكى بىر قىسىم دىنىي داھىیالر بىلھن سۆزلىشىۋاتىدۇ. ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا: - بىلىپ قویۇڭالركى ، كىم مېنىڭ سۆزۈمگھ بویسۇنسا ، ئۇ

مھڭگۈ ئۆلۈمنى كۆرمھیدۇ. 

 

52 بۇ چاغدا ئۇالر: «ئھمدى سېنىڭ جىن چاپالشقانلىقىڭنى بىلدۇق.  

ئىبراھىم ئۆلدى ، پھیغھمبھرلھرمۇ ئۆلدى ، شۇنداقتىمۇ دەیسىلھركى ، سۆزىڭگھ بویسۇنغانالر ئۆلۈمنى ھھرگىز تېتىمایدۇ.

 

53 سھن ئاتىمىز ئىبراھىمدىن ئۇلۇغمۇ؟  

ئۇ ئۆلدى ، پھیغھمبھرلھرمۇ ئۆلدى.  

سىزچھ كىم؟

 

54 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - ئھگھر مھن ئۆزۈمنى ئۇلۇغلىسام ، مېنىڭ شان-شھرىپىمنىڭ مھنىسى یوق.  

سھن خۇدایىڭ دەپ دەۋا قىلغان ئاتام ، مېنى ئۇلۇغلىغۇچى.



 

55 ئۇنى تونۇمىسىڭىزمۇ ، مھن ئۇنى تونۇیمھن.  

ئھگھر مھن ئۇنداق قىلمایمھن دٻسھم ، مھن سىزگھ ئوخشاش یالغانچى بولىمھن ، ئھمما مھن ئۇنى تونۇیمھن ۋە ئۇنىڭ سۆزىگھ بویسۇنىمھن.

56 ئاتاڭ ئىبراھىم مېنىڭ كۈنۈمنى كۆرۈشنى ئویالپ خۇشال بولدى. ئۇ بۇنى كۆرۈپ خۇشال بولدى ». 

ئۇالر ئۇنىڭغا: \_ سھن تېخى ئھللىك یاشقا كىرمىدىڭ ، \_ دٻدى ئىبراھىم. 

58 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - بىلىپ قویۇڭالركى ، ئىبراھىم تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن ، مھن! 

59 بۇ چاغدا ، ئۇالر ئۇنى تاش ئاتتى. 

كىچىك بالىالر مھكتھپتھ ئۆتمۈش ۋە ھازىرقى زاماننى ئۆگىنىدۇ. 58-ئایھت قۇلىقىمىزغا غھلىتھ تۇیۇلۇشى كېرەك. ئھیسا: «ئىبراھىم تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن

، مھن بار» دٻمھیدۇ. ھھزرىتى ئھیسا: - مھن! بۇ تھڭرىنىڭ ئىالھىي ئىسمى. خۇدا مۇسا پھیغھمبھرگھ كۆرۈنگھندە نېمھ دٻگھنلىكىنى ئېسىڭىزدە

تۇتۇشىڭىز مۇمكىن. چىقىش 3: 14-13. 

13 لېكىن ، مۇسا بۇنىڭغا قارشى تۇرۇپ: «ئھگھر مھن ئىسرائىل خھلقىنىڭ یېنىغا بېرىپ ، ئۇالرغا:« ئھجدادلىرىڭالرنىڭ خۇداسى مېنى سېنى ئھۋەتكھن

»دٻسھم ، ئۇالر مھندىن سورایدۇ.  

ئۇنىڭ ئىسمى نېمھ؟ ئۇنداقتا مھن ئۇالرغا نېمھ دٻیىشىم كېرەك؟ »دەپ سورىدى.

 

14 خۇدا مۇساغا: «مھن كىم.  

بۇنى ئىسرائىل خھلقىگھ ئېیتقىن: مھن سېنى سېنى ئھۋەتتىم ».

ئھیسا: «مھن» دٻگىنىدە ، ئۇ خۇدانىڭ شھخسىي ئىسمىنى ئىشلىتىۋاتاتتى. شۇ سھۋەبتىن كىشىلھر ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن تاش كۆتۈردى. ئھیسا ئۆزىنى

خۇدا دەپ دەۋا قىالتتى. بھزى كىشىلھر ئھیسانى ئۆزىنى خۇدا دەپ قارىمىدى دەیدۇ. ئھمما بۇ بۆلھكلھردە كۆرگىنىمىزدەك ، ئھیسا ئۆزىنىڭ خۇدا

ئىكھنلىكىگھ ئېنىق ئىشىنىدۇ. 

ئىرٻالندىیھنىڭ U2 گۇرۇپپىسىنى بىلھمسىز؟ ئۇالر مھن ئھڭ یاقتۇرىدىغان بىرى. ئۇالرنىڭ باش ناخشىچىنىڭ ئىسمى Bono. بونونىڭ دٻگھنلىرىنى

ئاڭالڭ. 

«مېنىڭچھ بىر خىرىستىیانغا ئېنىقلىما بېرىدىغان سوئال:« مھسىھ كىم؟ ». ئۇنى ئۇلۇغ مۇتھپھككۇر یاكى ئۇلۇغ پھیالسوپ دٻیىش ئارقىلىق ئاسان قویۇپ

بېرىمھن دەپ ئویلىمایمھن. چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ مھسىھ ئىكھنلىكىنى ئېیتىپ ئایلىنىپ یۈردى. شۇڭالشقا ئۇ كرٻستكھ مىخالنغان. ئۇ ئۆزىنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى

ئىكھنلىكىنى ئېیتقانلىقى ئۈچۈن كرٻستكھ مىخالنغان. شۇڭا ، ئۇ یا خۇدانىڭ ئوغلى ، یاكى ئۇ یاڭاق (ساراڭ) ئىدى. مھن ئىككى مىڭ یىلدىن بۇیان یھر

شارىنىڭ یېرىمى بولغان مىلیونلىغان ۋە مىلیونلىغان ھایاتلىقنىڭ بىر قىسىم ئوزۇقلۇق ماددىالرنىڭ تھسىرىگھ ئۇچرىغانلىقىنى ۋە ئىلھامالنغانلىقىنى قوبۇل

قىلىش تھس ». 

دوستلىرىم ، ئھیسا ئىبادەتنى قوبۇل قىلدى. ئھیسا گۇناھالرنى كھچۈردى. ئھیسا ئىالھىي ئىسىمنى «مھن» دەپ ئاتىغان. ئھیسا كىشىلھرنى دۇئا قىلىشقا

چاقىردى. ئھیسا كھلگۈسىنى ئالدىن پھرەز قىلىپ ، كىشىلھرنىڭ قھلبى ۋە زٻھنىنى ئوقۇدى. ئھیسا بوران-چاپقۇننى تىنىچالندۇرۇپ ، كېسھ�رنى ساقایتتى

ۋە ئۆلۈكلھرنى تىرىلدۈردى. ئھیسا ساراڭمۇ یاكى ئۇ خۇدامۇ؟ 



بۇ ئىشالرنىڭ ھھممىسى كىچىك مھھھللىلھردە یۈز بھردى. یېرۇسالېم كىچىك شھھھر بولۇپ ، ئھیسا ناسىرە یېزىسىدا نۇرغۇن خىزمھتلھرنى ئىشلىدى.

كىشىلھر ئھیسانى تونۇدى. ئۇالر ساقایغان ماخاۋ كېسىلى ۋە قارىغۇالرنى بىلھتتى. ئۇالر یۈز بھرگھن ئىشالرنى كۆردى. ئھیسا ئۆزىنىڭ خۇدا

ئىكھنلىكىنى ، پھقھت خۇدا قىالالیدىغان ئىشالرنى قىلغانلىقىنى ئېیتتى. ئھگھر ئۇ یالغان سۆزلھۋاتقان یاكى یاسىنىۋالغان بولسا ، قوشنىلىرى ھھقىقھتنى

بىلگھن بوالتتى. ئھمما ئھیسا یالغان ئېیتمىدى ، ئۇمۇ ساراڭ ئھمھس ئىدى. شۇڭالشقا نھچچھ مىڭ یىل ئىلگىرى نھچچھ مىڭلىغان كىشىلھر ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ. 

شۇڭالشقا بىز بۈگۈن ئھیساغا بولغان ئېتىقادىمىزنىمۇ قویاالیمىز. چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى بىزگھ ھھقىقھتنى ئاشكارىالیدۇ ، مۇقھددەس روھ قھلبىمىزنى

چۈشىنىش ۋە ئىشىنىش ئۈچۈن ئاچىدۇ. ئھیسا قۇتقۇزغۇچى ۋە رەببىدۇر. ئۇ خۇدانىڭ قوزىسى بولۇپ ، دۇنیانىڭ گۇناھلىرىنى ئۈستىگھ ئالىدۇ. ئۇ بىزنىڭ

ئىبادەتلىرىمىز ۋە دۇئالىرىمىزغا ئھرزىیدۇ. یېپىلىش دۇئایىمىز كولوسىلىقالر 2 ۋە 3 دىن كھلگھن خۇدانىڭ ھھقىقىتى بىلھن بىزنى ئىلھامالندۇرىدۇ. 

نامازنى تاقاش 

كولوسىلىق��ر 2: 9-8

8 ھېچكىمنىڭ سىزنى ئھیسا مھسىھتىن ئھمھس ، بھلكى ئىنسانالرنىڭ تھپھككۇرىدىن ۋە بۇ دۇنیانىڭ مھنىۋى كۈچلىرىدىن كھلگھن قۇرۇق پھلسھپھ ۋە

یۇقىرى ئاۋازلىق قۇرۇق گھپلھر بىلھن تۇتۇشىغا یول قویماڭ.

9 چۈنكى ، ئھیسا مھسىھ ئىنساننىڭ تېنىدە خۇدانىڭ تولۇقلىقىنى تولۇق یاشایدۇ. 

كولوسىلىق��ر 3: 3-1

1 ئھیسا مھسىھ بىلھن بىللھ یېڭى ھایاتقا كۆتۈرۈلگھندىن كېیىن ، نھزىرىڭىزنى جھننھتنىڭ رٻئاللىقىغا مھركھزلھشتۈرۈڭ ، مھسىھ خۇدانىڭ ئوڭ یېنىدىكى

شھرەپ ئورنىدا ئولتۇرىدۇ.

2 یھر یۈزىدىكى نھرسىلھرنى ئھمھس ، جھننھتتىكى ئىشالرنى ئویالڭ. 

3 چۈنكى ، سىلھر بۇ ھایاتتا ئۆلدىڭالر ، ھھقىقىي ھایاتىڭالر ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپتۇر. 

كولوسىلىق��ر 3: 17-16

 

16 ئھیسا مھسىھ توغرىسىدىكى خۇش خھۋەر ئۇنىڭ بارلىق بایلىقى بىلھن ھایاتىڭىزنى تولدۇرسۇن.  

ئۇ بھرگھن بارلىق ئھقىل-پاراسھت بىلھن ئۆز-ئارا ئۆگىتىڭ ۋە مھسلىھھت بېرىڭ.  

خۇداغا شۈكۈر قھلبلىرى بىلھن زەبۇر ، مھدھىیھ ۋە مھنىۋى ناخشىالرنى ئېیتىڭ.

17 نېمھ ئىش قىلسىڭىز یاكى نېمھ دٻسىڭىز ، ئۇنى رەببىمىز ئھیسانىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە قىلىڭ ، ئۇنىڭ ئارقىلىق ئاتىسى خۇداغا شۈكۈر قىلىڭ.  

ئامىن
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