
ئھیسا بىزگھ تىرىك سۇ ۋە ھایاتلىق نېنى تھقدىم
قىلدى

یۇھاننا 6: 35; یوھاننا 6: 69-48

2022-یىل 6-ئاینىڭ 12-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېخ دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن ھازىر 24-سوئالنى

ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇپ باقایلى. 

24-سوئال: نىجاتكار م�سىھنىڭ ئۆلۈ�� نېم� ئۈچۈن زۆرۈر ئىدى؟

ئۆلۈم گۇناھنىڭ جازا�� بولغاچقا ، م�سىھ بىزنى گۇناھنىڭ كۈچى ۋە جازاسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ، خۇداغا
قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئۆز جايىمىزدا ئىختىيارسىز ئۆلدى.

ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆلۈمنى ك�چۈرۈم قىلىش ئارقىلىق ، ئۇ بىزنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇپ ، بىزنىڭ گۇناھ ،
ھ�ققانىيلىق ۋە ئ�ب�دىي ھاياتنى ك�چۈرۈم قىلىشىمىزغا ئېرىشىدۇ.

تونۇشتۇرۇش 

چېركاۋىمىزنىڭ سودا كارتىسىنىڭ ئارقا تھرىپىگھ «بىز ئھیسانى كۆرۈشنى خاالیمىز» دەپ یېزىلغان. ئھیسانى كۆرۈش نېمھ ئۈچۈن مۇھىم؟ چۈنكى بىزگھ

پھقھت ئھیساال ھایاتلىق ئاتا قىالالیدۇ. شالوم ئىبرانىیچھ سۆز بولۇپ ، «تىنچلىق» تىن باشقا مھنىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ «ھایاتنىڭ ھھممھ ساھھلىرىدىكى

چوڭقۇر رازى بولۇش» مھنىسىنى بىلدۈرىدۇ. ئھگھر بىز ئۇنىڭ بىلھن ئىتتىپاقالشقان بولساق ، ئھیسا بىزگھ ئاتا قىلغان ھایات. ئھگھر ئھیسا رەببىمىز ۋە

نىجاتكارىمىز بولسا ، بۇ بۇزۇلغان ۋە ئازابلىق دۇنیادىمۇ بىز شالومغا ئېرىشھلھیمىز. ئۇ شالوم بىز ئۆلگھندەمۇ داۋاملىشىدۇ ، بىزگھ جھننھتتھ مھڭگۈلۈك

ھایات ۋە خاتىرجھملىك ئاتا قىلىدۇ. 

ئۇنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈشىمىزگھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن ، ئھیسا بىزگھ قۇربانلىق بېرىدۇ. قۇربانلىقالر مھسىھنىڭ تامامالنغان خىزمىتىنىڭ كۆرۈنھرلىك



ئاالمھتلىرى ۋە تامغىسى. قۇربانلىقالر ئھیسا ئارقىلىق بىزنىڭ خۇدا بىلھن بىر-بىرىمىزگھ ئېتىقاد قىلىدىغان مھھھ� سۈپىتىدە باغالنغانلىقىمىزنى

ئھسكھرتىدۇ. بۈگۈن بىز چۆمۈلدۈرۈش ۋە ئورتاقلىشىشنىڭ ھھر ئىككىسىنى تھبرىكلھیمىز. خۇتبىمىز ئۈچۈن بىز یۇھاننانىڭ 6-بابىغا قارایمىز. بۇ یھردە

ئھیسا مھڭگۈ ھایاتلىقنىڭ مھنبھسى ھھققىدە سۆزلھیدۇ. 

يۇھاننا 6: 35

 

35 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - مھن ھایاتلىق نان ، كىم مېنىڭ یېنىمغا كھلسھ ، ئۇ ھھرگىز ئاچ قالمایدۇ.  

كىم ماڭا ئىشھنسھ ، ئۇسسىمایدۇ ».

يوھاننا 6: 69-48

48 «شۇنداق ، مھن ھایاتنىڭ نېنى! 

49 ئھجدادلىرىڭىز چۆلدە ماننا یېدى ، لېكىن ئۇالرنىڭ ھھممىسى ئۆلدى. 

50 ناننى ئاسماندىن یېگھن ئادەم ھھرگىز ئۆلمھیدۇ. 

 

51 مھن ئاسماندىن چۈشكھن تىرىك نان.  

بۇ ناننى یېگھن كىشى مھڭگۈ یاشایدۇ. بۇ دۇنیانى یاشاش ئۈچۈن مھن تھقدىم قىلىدىغان بۇ نان مېنىڭ تېنىم ».

 

52 ئاندىن كىشىلھر ئۇنىڭ نېمھ دٻمھكچى بولغانلىقى توغرىسىدا ئۆز-ئارا مۇنازىرىلىشىشكھ باشلىدى.  

\- بۇ ئادەم قانداق قىلىپ بىزگھ گۆش بېرەلھیدۇ؟ دەپ سورىدى.

53 ھھزرىتى ئھیسا یھنھ مۇنداق دٻدى: - بىلىپ قویۇڭالركى ، ئىنسانئوغلىنىڭ گۆشىنى یېمىسھڭالر ۋە ئۇنىڭ قېنىنى ئىچمىسھڭالر ، ئىچىڭالردا

مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشھلمھیسىلھر.

54 لېكىن ، گۆشلىرىمنى یھپ ، قېنىمنى ئىچكھنلھرنىڭ مھڭگۈلۈك ھایاتى بولىدۇ ، مھن ئۇنى ئاخىرقى كۈندە تىرىلدۈرىمھن. 

55 چۈنكى ، مېنىڭ تېنىم ھھقىقىي یېمھكلىك ، قېنىم ھھقىقىي ئىچىملىك. 

56 تېنىمنى یھپ ، قېنىمنى ئىچكھنلھر مھندە قالىدۇ ، مھنمۇ ئۇنىڭدا. 

57 مېنى ئھۋەتكھن تىرىك ئاتا سھۋەبىدىن یاشایمھن. شۇنىڭغا ئوخشاش ، مېنى باققانالر مھن ئۈچۈن یاشایدۇ. 

 

58 مھن ئاسماندىن چۈشكھن ھھقىقىي نان.  

بۇ ناننى یېگھن ئادەم ئھجدادلىرىڭىزدەك ئۆلمھیدۇ (گھرچھ ئۇالر ماننا یېگھن بولسىمۇ) ، ئھمما مھڭگۈ یاشایدۇ ».

59 ئۇ بۇ سۆزلھرنى كھپھرناھۇمدىكى ئىبادەتخانىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقاندا ئېیتتى. 

 

60 نۇرغۇن شاگىرتلىرى: «بۇنى چۈشىنىش بھك تھس.  

ئۇنى قانداقمۇ قوبۇل قىالالیدۇ؟ ».

61 ھھزرىتى ئھیسا شاگىرتلىرىنىڭ ئاغرىنىۋاتقانلىقىنى بىلگھچكھ ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا: - بۇ سېنى رەنجىتھمدۇ؟ 



62 ئۇنداقتا ، ئىنسانئوغلىنىڭ قایتا جھننھتكھ چىققانلىقىنى كۆرسىڭىز ، نېمھ ئویالیسىز؟ 

 

63 روھ یالغۇز مھڭگۈلۈك ھایات ئاتا قىلىدۇ. ئىنسانالرنىڭ تىرىشچانلىقى ھېچنىمىگھ ئېرىشھلمھیدۇ.  

مھن سىلھرگھ ئېیتقان سۆزلھرنىڭ ھھممىسى روھ ۋە ھایات.

 

64 لېكىن ، بھزىلىرىڭالر ماڭا ئىشھنمھیسىلھر ».  

(چۈنكى ئھیسا كىمنىڭ ئىشھنمھیدىغانلىقىنى باشتىن-ئاخىر بىلھتتى ۋە كىمنىڭ ئۇنىڭغا ئاسىیلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلھتتى.)

65 ئاندىن ، ئۇ مۇنداق دٻدى: «شۇڭالشقا مھن ئاتام ماڭا بھرمىسھ ، كىشىلھر مېنىڭ یېنىمغا كېلھلمھیدۇ» دٻدىم. 

66 بۇ ۋاقىتتا ، نۇرغۇن شاگىرتلىرى بۇرۇلۇپ ئۇنى تاشالپ كھتتى. 

67 ھھزرىتى ئھیسا ئون ئىككى تھرەپكھ قاراپ: - سىلھرمۇ كھتمھكچىمۇ؟ 

68 سىمون پېترۇس جاۋاب بېرىپ مۇنداق دٻدى: «ئى رەببىم ، بىز كىمگھ بارىمىز؟ 

69 بىز ئىشىنىمىز ۋە سېنىڭ خۇدانىڭ مۇقھددەس ئىكھنلىكىڭنى بىلىمىز ». 

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 

ئھیسا یۇھاننا 6-دە ئۆزىنىڭ ھایاتلىق نېنى ئىكھنلىكىنى قایتا-قایتا ئېیتتى. 

بۇ نېمىدىن دٻرەك بېرىدۇ؟ 49- ۋە 50- ئایھتلھردە ئھیسا ماننا بىلھن ھایات ناننى سېلىشتۇرىدۇ. ماننا چۆلدىكى كىشىلھرنى 40 یىل ساقالپ كھلگھن

تھڭرىنىڭ یاخشى سوۋغىسى ئىدى. ئۇ ئادەتتىن تاشقىرى نان ئىدى. ئھمما ئۇنى یېگھن كىشىلھر بھرىبىر قازا قىلدى. ئۇالر تاشتىن مۆجىزە سۇ ئىچتى ،

ئھمما ئۇالر یھنىال ئۆلدى. 

خۇدا ئۆز خھلقىنى چۆلگھ باشالپ بېرىپ ، ئۇالرغا ھھقىقىي ھایاتنىڭ مھنبھسى ھھققىدە ئۆگھتتى. مۇسا بۇنى تھۋرات قانۇنى 8: 3 دە ئېیتقان. 

 

3 «خۇدا سېنى كھمتھرلىك بىلھن ئاچ قالدۇردى ۋە سھن بىلمھیدىغان ، ئاتا-بوۋىلىرىڭ بىلمھیدىغان ماننا بىلھن باقتى.  

ئۇ سىزگھ ئىنساننىڭ یالغۇز نان بىلھنال ئھمھس ، بھلكى رەببىمىزنىڭ ئاغزىدىن چىققان ھھر بىر سۆز بىلھن یاشایدىغانلىقىنى بىلدۈرسۇن ».

ئھیسا بىزگھ ئوخشاش نھرسىلھرنى یۇھاننا 6 ئۆگىتىۋاتىدۇ. ئھیسا ھھممىمىزگھ: «مھن سىلھرگھ ئېھتىیاجلىق. سىز ھایاتنى باشقا ھېچكىمدە ۋە باشقا ھېچ

نھرسھ تاپالمایسىز ». شۇڭالشقا بىز قۇربانلىقالر ھھققىدە توختالغاندا ، خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى ئېلېمېنتالردىن كېلىدۇ دەپ ئویالشتىن ساقلىنىشىمىز

كېرەك. 



سۇغا چۆمۈلدۈرۈشتھ سۇنىڭ ئۆزىدە ھېچقانداق كۈچ یوق. ئۇ مۇقھددەس سۇ ئھمھس. بۇ مھسىھنىڭ رەسىمى. ئھیسا بىزنى یۇیغۇچىدۇر. شۇڭالشقا سۇ

سىزگھ چېچىلىپ كھتسھ ، یاكى ئۈستىگھ قۇیۇلسا یاكى سۇغا كىرسھ مۇھىم ئھمھس. تېخىمۇ كۆپ سۇ سىزگھ تېخىمۇ كۆپ مېھىر-شھپقھت بھرمھیدۇ.

ئھیسا ئۆزىمۇ قۇربانلىقالر ئارقىلىق بىزگھ نۇرغۇن مېھىر-شھپقھتلھرنى تۆكتى. 

بۇ ناننىڭ چوڭ بىر قىسمىنى یېسىڭىز ، ئھیسانى سىزگھ تېخىمۇ كۆپ یھتكۈزەلمھیدۇ. چوڭراق بىر ئىستاكان شھربھت سىزنى تېخىمۇ روھالندۇرمایدۇ.

تھڭرى ئىلتىپاتنى ئېلېمېنتالرغا قویمایدۇ ، ئاندىن ئۇنى یېیىش ئارقىلىق مېھىر-شھپقھتنى قوبۇل قىلىسىز. كۈچنىڭ مۇقھددەس نھرسىلھر ئارقىلىق بىزگھ

كېلىدىغانلىقىغا ئىشھنمھیمىز. بىز كىشىلھرنى «مۇقھددەس سۇ» بىلھن چۆمۈلدۈرمھیمىز. بىز «مۇقھددەس نان ۋە شاراب» ئۈچۈن مۇالزىمھت قىلمایمىز.

بۇ یھردە خىزمھتتھ سېھىرلىك كۈچ یوق. 

ئھكسىچھ ، سۇغا چۆمۈلدۈرۈش سۈیى سىزنى مۇقھددەس ، شۇنداقال روھنى پاكلىیاالیدىغان ئھیساغا كۆرسىتىدۇ. ئورتاق نان ۋە شاراب سىزنى ئھیساغا

كۆرسىتىدۇ. ئۇ سىزنى مھڭگۈلۈك ئۇسۇلدا ئھھدە جامائىتىنىڭ بىر ئھزاسى قىلىش ئۈچۈن قازا قىلغان قۇربانلىق قوزىمىز. مۇقھددەس روھ سىزنى

كۈچھیتىش ۋە داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن مھنىۋى نېمھتلھرنى تۆككۈچىدۇر. ھایاتىڭىزدىكى الزىملىق كۈچ بۇ ئۈستھلدىكى بولكا ۋە ئىستاكاندا ئھمھس.

تھڭرى سىز ئېھتىیاجلىق بولغان كۈچ. ئۇنىڭغا قاراڭ! 

ئھیسانىڭ 35-ئایھتتھ دٻگھنلىرىنى قایتا ئوقۇایلى. 

 

35 «مھن ھایاتنىڭ نېنى.  

مېنىڭ یېنىمغا كھلگھن ئادەم ھھرگىز ئاچ قالمایدۇ ، ماڭا ئىشھنگھن كىشى ھھرگىز ئۇسسىمایدۇ ».

ئھیسا «ئاالھىدە نان یېگھن ئادەم» ھھرگىز ئاچ قالمایدۇ. ئۇنىڭ ئورنىغا ئھیسا «مېنىڭ یېنىمغا كھلگھن» ۋە «ئېتىقاد قىلغان ئادەم» ھھرگىز ئاچ قالمایدۇ ۋە

ئۇسسىمایدۇ ، دەیدۇ. بىز سىزگھ ناننى یھتكۈزگھندە ، بىز دائىم «بۇ مھسىھنىڭ تېنى» دەیمىز. بىز ئۇنىڭ مھسىھنىڭ ھھقىقىي ئىنسان تېنى دٻمھكچىمۇ؟ یاق.

ئھیسا ئاخىرقى كھچلىك زىیاپھتتھ شاگىرتلىرىغا: «بۇ مېنىڭ تېنىم» دٻگىنىدە ، ئۇالر ئۇنىڭ نېمھ دەۋاتقانلىقىنى چۈشھندى. ئھیسا مۇنداق دٻدى: بۇ بولكا

Lucy مېنىڭ بھدىنىمگھ ۋەكىللىك قىلىدۇ. مھن سىزگھ بىر پارچھ سۈرەتنى كۆرسىتىپ: «بۇ مېنىڭ ئھڭ چوڭ باالم لۇسى» دٻسھم. سىزچھ بۇ سۈرەتنى

دەپ ئویالمسىز؟ یاق ، ئۇ ئۇنىڭ رەسىمى. 

ئھیسا ھھر خىل رەسىملھرنى ئىشلىتىپ بىزگھ ئۇنىڭ كىملىكى ۋە بىزگھ نېمىدىن دٻرەك بېرىدىغانلىقىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بھردى. ھھزرىتى ئھیسا: -

مھن ئىشىك. ھھزرىتى ئھیسا: - مھن دەرۋازا. ئھیسا یھنھ «مھن ئۈزۈم ، پادىچى ، دۇنیانىڭ نۇرى» دٻدى. 

ئھیسا ئھزەلدىن ئۆزىنى ئىشىككھ یاكى ئۈزۈمگھ ئایالندۇردىمۇ؟ یاق. ئھمما خۇدا بىزنىڭ كۆرۈنۈشلۈك ئۆگھنگۈچىلھر ئىكھنلىكىمىزنى بىلىدۇ. نھرسىلھرنى

چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن ئوبراز ۋە تھسۋىر ۋە رەسىملھرگھ موھتاج. 

شۇڭالشقىمۇ ئھیسا ئۆزىنىڭ دەرۋازا ، ئىشىك ، یول ۋە پادىچى ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئھیسا یھنھ نۇر ، قوزا ، بولكا ، كۈیئوغۇل ، ئۈزۈم تېلى. بۇ

رەسىملھر بىزگھ مھسىھنىڭ یھر یۈزىدىكى خاراكتېرى ۋە بۇرچىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. ئۈمىدىڭىزنى ئىشىككھ ، یاكى دەرۋازىغا یاكى بۇ

بولكا ۋە ئىستاكانغا قویماڭ! ئۈمىدىڭىزنى یالغۇز مھسىھكھ باغالڭ. 



نېمىشقا بىزدە قۇربانلىق بار؟ 

چۈنكى جىسمانىي قۇربانلىقالر مۇقھددەس روھنىڭ ھایاتىمىزدىكى خىزمىتىنى چۈشىنىشىمىز ۋە قوبۇل قىلىشىمىزغا یاردەم بېرىدۇ. 1600 یىل ئىلگىرى ،

ئافرىقا ئېپىسكوپى ئاۋگۇستىن ساداقھت دٻگھن سۆزنى ئېنىقلىغان. ئاۋگۇستىن مۇنداق دٻدى: بىر مۇقھددەس جاي «ئىچكى ۋە چىداملىق شھپقھتنىڭ تاشقى

ۋە كۆرۈنھرلىك بھلگىسى». سۇغا چۆمۈلدۈرۈشنىڭ سۈیى ئھیسا تھرىپىدىن پاكىز یۇیۇلغانلىقىنىڭ بىر كارتىنىسى. بۇ جھدۋەل بىزگھ ئھیسانىڭ ھھقىقىي

ھایاتنىڭ مھنبھسى ئىكھنلىكىنى ئھسكھرتىدىغان كۆرۈنھرلىك بھلگھ. 

مھن یۇھاننا 6 دىكى كىشىلھر توپىغا ھېسداشلىق قىلىمھن. ئۇالرنىڭ نېمھ ئۈچۈن گاڭگىراپ قالغانلىقىنى چۈشىنھلھیمھن. بۇ ئایھتلھرگھ قایتا قاراڭ. 

یوھاننا 6:53 ، 55 ، 56 ، 59 ، 60. 

53 ھھزرىتى ئھیسا یھنھ مۇنداق دٻدى: - بىلىپ قویۇڭالركى ، ئىنسانئوغلىنىڭ گۆشىنى یېمىسھڭالر ۋە ئۇنىڭ قېنىنى ئىچمىسھڭالر ، ئىچىڭالردا

مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشھلمھیسىلھر.

55 چۈنكى ، مېنىڭ تېنىم ھھقىقىي یېمھكلىك ، قېنىم ھھقىقىي ئىچىملىك. 

56 تېنىمنى یھپ ، قېنىمنى ئىچكھنلھر مھندە قالىدۇ ، مھنمۇ ئۇنىڭدا. 

59 ئۇ بۇ سۆزلھرنى كھپھرناھۇمدىكى ئىبادەتخانىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقاندا ئېیتتى. 

60 نۇرغۇن شاگىرتلىرى: «بۇنى چۈشىنىش بھك تھس ، ئۇنى قانداقمۇ قوبۇل قىالالیدۇ؟» دٻدى. 

ئھیسا نېمىشقا كىشىلھرنى قایمۇقتۇرىدىغان بۇ خىل دراماتىك تىلنى قولالنغان؟ نېمىشقا ئھیسا ئاددىیال: «مھن ھایاتلىقنىڭ مھنبھسى ، ماڭا ئىشىنىڭ» دٻمىدى.

ئھیسا دراماتىك تىل ئىشلىتىدۇ ، چۈنكى ئۇ بىزنى ئاپتونومىیھ خام خىیاللىرىمىزدىن سىلكىشى كېرەك. ئھیسا جاھىل قھلبىمىز ئىشىنىشنى خالىمایدىغان بىر

نھرسھ سۆزلھۋاتىدۇ. بىز مۇستھقىللىقىمىزغا ئىنتایىن سادىقمىز. بىر دۆلھت مۇستھملىكىچى كۈچلھر ئۈچۈن ئھركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلغانغا ئوخشاش

سىیاسىي مۇستھقىللىق ئھمھس. مھن مھنىۋى مۇستھقىللىقنى سۆزلھیمھن. بىزنىڭ ئھڭ ئاساسلىق گۇناھىمىز ئاپتونومىیھ ۋە خۇدادىن قۇتۇلۇش ئارزۇیىمىز.

قۇربانلىقالر پھخىرلىنىشنىڭ زەھھرلىك گۇناھلىرىغا قارشى دورا. 

ئھیسا بۇنى 53-ئایھتتھ دەیدۇ: «ئھگھر سھن ئىنسانئوغلىنىڭ گۆشىنى یېمىسھڭ ۋە ئۇنىڭ قېنىنى ئىچمىسھڭ ، ئىچىڭدە مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشھلمھیسھن».

ئھیسا بىزگھ مۇنداق دٻدى: «مھن كالېندارىڭىزدىكى ھھپتىلىك ئۇچرىشىش ئھمھس. مھن بىر قىزىقىش ئھمھس. مھن ئاتا-ئانىڭىزغا ۋارىسلىق قىلغان

تۇرمۇش ئۇسۇلى ئھمھس. مھن ھایاتىڭىزنىڭ ئوتتۇراھال مۇھىم قىسمى ئھمھس. مھن سىزنىڭ ھایاتىڭىز! ». 

سىز كۈندە بىر قانچھ قېتىم یېمھك-ئىچمھككھ تایىنىسىز ، شۇنداقمۇ؟ چوقۇم یھپ-ئىچىشىڭىز كېرەك ، بولمىسا ئۆلىسىز. ئھیسا مۇنداق دەیدۇ: «سھن ماڭا

ئۇنىڭدىنمۇ بھكرەك موھتاج. مھن سىزنىڭ مھۋجۇتلۇقىڭىز ئۈچۈن یېمھكلىك ۋە سۇدەك ئاساسى ». 

قېنى ھازىر پاراڭلىشایلى. 55-56-ئایھتلھرگھ قایتا قاراڭ: 

«55 مېنىڭ تېنىم ھھقىقىي یېمھكلىك ، قېنىم ھھقىقىي ئىچىملىك. 

56 مېنىڭ گۆشلىرىمنى یھپ ، قېنىمنى ئىچكھنلھر مھندە قالىدۇ ، مھنمۇ ئۇنىڭدا ». 

یھھۇدىیالرنىڭ كاللىسىدا بىر ئادەمنىڭ یاكى ھایۋاننىڭ ھایاتى قاندا ئىدى. ھایۋاننىڭ قېنىنى ئىستېمال قىلىش ئۇنىڭ ھایاتىنى ئىچىش ئىدى ، ئۇ چھكلھنگھن.



یھھۇدىیالرمۇ قاننىڭ كھچۈرۈم قىلىنىش بىلھن باغالنغانلىقىنى چۈشھنگھن. ھایۋاننىڭ جان تومۇرى قۇربانلىق سۈپىتىدە تۆكۈلگھندە ، ئۇ گۇناھنىڭ

جازاسىنى تۆلھیدۇ. 

بۈگۈن ئۆي یاكى یېڭى ماشىنا سېتىۋالغاندا توختام ئىمزاالیسىز. سىز بانكىدىن قھرز ئالغان پۇلنى قایتۇرۇشقا ۋەدە بېرىسىز. ئھگھر توختامغا خىالپلىق

قىلسىڭىز ئۆي یاكى ماشىنىنى قایتۇرۇشقا ۋەدە بېرىسىز. نھچچھ مىڭ یىلالر ئىلگىرى ، كىشىلھر كېلىشىم تۈزگھندە یاكى توختام تۈزگھندە قانغا ۋەدە

بھرگھن. بىر ھایۋاننىڭ قېنى تۆكۈلۈپ ، كۆپچىلىككھ توختامنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكھنلىكىنى ئھسكھرتتى. 

بھدىنىڭىزدە 4000 دىن ئارتۇق ئوخشىمىغان تھركىب بار 4 یاكى 5 چارەك قان بار. قېنىڭىز سىز ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم ئىككى ئىشنى قىلىدۇ. بىرىنچىدىن

، ئۇ كاربون تۆت ئوكسىد ، ئاممىیاك ۋە باشقا تاشالندۇق مھھسۇالتالرنى چىقىرىپ تاشالیدۇ. باشقىچھ ئېیتقاندا ، قېنىڭىز زەھھرلىك ماددىالرنى چىقىرىپ

ئۆلۈمنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. قېنىڭىز یھنھ ھۈجھیرىمىزگھ ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق یھتكۈزۈش ئارقىلىق ھایاتلىقنى ساقالیدۇ. بۇ قىزىقارلىق ئھمھسمۇ؟ قېنىمىز

زەھھرلىك ماددىالرنى چىقىرىپ ، ئوزۇقلۇق ئېلىپ كېلىدۇ. ئھیسانىڭ قېنى گۇناھ ۋە ئۆلۈمنى ئېلىپ ھایاتلىقنى ئېلىپ كېلىدۇ. 

مھن ئھیسانىڭ نېمھ ئۈچۈن قان توغرىسىدىكى سۆزىنىڭ بھزى شاگىرتالرنى قایمۇقتۇرىدىغانلىقىنى چۈشىنىمھن. یۇھاننا 6: 66-69 غا قایتا قاراڭ. 

66 «بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ نۇرغۇن شاگىرتلىرى بۇرۇلۇپ ئۇنى تاشالپ كھتتى.

67 ھھزرىتى ئھیسا ئون ئىككى تھرەپكھ قاراپ: - سىلھرمۇ كھتمھكچىمۇ؟ 

68 سىمون پېترۇس جاۋاب بېرىپ مۇنداق دٻدى: «ئى رەببىم ، بىز كىمگھ بارىمىز؟ 

69 بىز ئىشىنىمىز ۋە سېنىڭ خۇدانىڭ مۇقھددەس ئىكھنلىكىڭنى بىلىمىز ». 

ئھیسا بۇ تھلىمات سھۋەبىدىن بھزى ئھگھشكۈچىلىرىدىن ئایرىلدى. بۇ بھك قایمۇقۇش ، قوبۇل قىلىش بھك تھس ئىدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇالر كېتىپ قالدى.

ئھمما ئۇالر نھگھ كھتتى؟ ئۇالرنىڭ بھزىلىرىنىڭ ئھیساغا قایتىپ كېلىشىنى ئۈمىد قىلىمھن. ئۇالرنىڭ پېترۇسنىڭ چۈشھنگھنلىرىنى ھېس قىلىشىنى ئۈمىد

قىلىمھن. ئھیسا بولسا یول ، ھھقىقھت ۋە ھایات. ئوغلىدىن باشقا ھېچكىم ئاتىسىنىڭ یېنىغا كېلھلمھیدۇ. شۇڭالشقا پېترۇس 68-ئایھتتھ مۇنداق دٻگھن: ”ئى

رەببىم ، بىز كىمگھ بارىمىز؟ سىزدە مھڭگۈلۈك ھایات ئاتا قىلىدىغان سۆزلھر بار.” 

دوستلىرىم ، بىز یھنھ نھگھ باراالیمىز؟ یۇھاننا 6-ئایھتتھ ، ئھیسا ھھقىقىي ھایاتنىڭ نان یېیىش ، ئىشىنىش ، قان ئىچىش ۋە ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ئارقىلىق

كېلىدۇ ، دەیدۇ. بۇ رەسىملھرنىڭ ھھممىسى ئوخشاش ئۇچۇرنى یھتكۈزىدۇ. ئھیسا ھھقىقىي ھایاتنىڭ بىردىنبىر مھنبھسى. 

شوتالندىیھ دەۋەتچىسى روبېرت برۇس مۇنداق دٻدى: «سۆزنى تھشۋىق قىلىشتا بىز قۇالق ئارقىلىق مھسىھكھ ئېلىپ بارىمىز ، مۇقھددەس جایالردا بىز

كۆزىمىز ئارقىلىق مھسىھكھ ئېلىپ بارىمىز». ھھر بىر ئىبادەتنىڭ مھقسىتى سىزنى مھسىھكھ یېتھكلھش. 

شۇڭا ، بۈگۈن ئۈستھلگھ كھلگىنىمىزدە ، ئھگھر ئۇ ئىستاكاندىكى شھربھت یاكى ئۈزۈم ھارىقى بولسا مۇھىم ئھمھس. بولكا یاكى یېلىمسىز ھھقسىز

یېرىقنى تاللىسىڭىز ھېچقىسى یوق. تاماق یېگھندە ئولتۇرۇپ یاكى تىزلىنىپ ئولتۇرسىڭىز ھېچقىسى یوق. مھن كاتولىك چېركاۋىدا چوڭ بولغاندا ، جھم

بولۇش جھریانىدا تىز پۈكھتتۇق. ئھمما ئۆرە تۇرسىڭىز یاكى ئولتۇرسىڭىز بولىدۇ. مھسىلھ مۇنداق: یۈرىكىڭىز تىزلىنىپ تۇرامدۇ؟ بۇ قۇربانلىق سىزنىڭ

یۈرىكىڭىزدىكى پۇرسھت بولۇپ ، رەببىگھ: «سىلھر ماڭا ھھقىقىي ئېھتىیاجلىق» دٻدى. 



سىڭلىڭىزنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى بىر نھچچھ مىنۇتتىن كېیىن كۆرگىنىڭىزدە ئېسىڭىزدە بولسۇن. بۈگۈن بىز ئورتاقلىشىشقا قاتناشقاندا ئېسىڭىزدە بولسۇن.

ئھیسا ئۆزىگھ نۇرغۇن ئوخشىمىغان یولالرنى قویدى. ئوخشىمىغان ئارقا كۆرۈنۈشتىكى ئوخشىمىغان كىشىلھرنىڭ سىز كىم بولۇشىڭىز ۋە قھیھردە

بولۇشىڭىزدىن قھتئىینھزەر ئۇنىڭ یېنىغا كېلىشىنىڭ نۇرغۇن یوللىرى. 

ئھگھر سىز خۇداغا بارىدىغان یولنى تاپالمایسىز دەپ ئویلىسىڭىز ، ئھیسا ئۇنىڭ یولى ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئھگھر خۇدا مھلۇم توساقنىڭ ئارقىسىدا قالغاندەك

قىلسا ، ئۇنداقتا ئھیسا سىزنىڭ ئىشىكىڭىز. ئھگھر گۇناھلىرىڭىزنىڭ ۋە مھغلۇبىیىتىڭىزنىڭ ئېغىرلىقىنى ھېس قىلىۋاتقان بولسىڭىز ، ئھیسا سىزنى یۇیغان سۇ

ۋە سىزنى پاكالیدىغان قان. شھیتان گۇناھىڭىزنى ئھسلىتىپ ، سىزنى گۇناھ بىلھن یۈكلھشكھ ئۇرۇنغاندا ، چۆمۈلدۈرلۈشنى ۋە ئۇنىڭ مھنىسىنى ئېسىڭىزدە

تۇتۇڭ. 

یۈتۈپ كھتكھندەك ھېس قىلغىنىڭىزدا ، ئھیسانىڭ سىزنى یېتھكلھیدىغان پادىچى ئىكھنلىكىڭىزنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. ئھگھر ھوشىدىن كھتكھن ۋە ھارغىنلىق

ھېس قىلسىڭىز ، ئۇ سىزنى ئوزۇقالندۇرىدىغان ئۈزۈم تېلى. ئھگھر ئۆزىڭىزنى ئاجىز ۋە موھتاج ھېس قىلسىڭىز ، مھسىھ سىزگھ یاردەم بېرىدىغان نان.

خۇدانىڭ بالىسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن خۇشاللىققا تولغان ۋاقتىڭىزدا ، مھسىھ سىزنى تھبرىكلھش لوڭقىسى ۋە جھننھتتىكى توي زىیاپىتىگھ قاتنىشىشقا

تھكلىپ قىلىدۇ. 

مھن ھازىر دۇئا بىلھن ۋەزنى تاقایمھن. ئاندىن خۇشاللىق ۋە مىننھتدارلىق بىلدۈرۈش بىلھن بىز چېركاۋ ئائىلىسى سۈپىتىدە ئورتاقلىشىش ۋە

چۆمۈلدۈرۈشنىڭ قۇربان ھېیتلىرىنى تھبرىكلھیمىز. 

نامازنى تاقاش ئھیسا ، بىز سېنىڭ ئوتالقنىڭ قویلىرى. بىزنى تونۇیدىغان ، بىزنى قوغدایدىغان ۋە باقىدىغان یاخشى پادىچى بولغانلىقىڭىزغا رەھمھت.

ئھخمھق قویالرغا ئوخشاش ، بىز یاخشى ئۆگھنمھیمىز ، ئۆگھنگھنلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قالىمىز. ئاجىز ئىنسان ئھقلىڭىزنىڭ سىزنىڭ مۇھھببىتىڭىزنى ۋە

رەھىم-شھپقىتىڭىزنى چۈشىنىشىگھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن ، بىز ئوخشىمىغان رەسىملھر ، ئوخشىتىشالر ، رەسىملھرگھ موھتاج. بىز جاھىل ، ئۆزىمىزنىڭ

یولىغا مېڭىشنى خاالیمىز. مۇقھددەس روھ ، بىزگھ ئھیساغا قانچىلىك ئېھتىیاجلىق ئىكھنلىكىمىزنى ئھسكھرتىڭ. دادا ، بىزگھ ھھر بىر یاخشى ئىشتا سىزگھ

تایىنىدىغان بالىالر ئىكھنلىكىمىزنى ئھسكھرتىڭ. بىز بۇ دۇنیانىڭ گۇناھلىرىنى ئېلىپ تاشالیدىغان خۇدانىڭ قوزىسى بولغان ئھیسانىڭ كۈچلۈك نامىدا ئۈمىد

بىلھن دۇئا قىلىمىز. ئامىن

One Voice Fellowship


