
یاراشتۇرۇش مىنىستىرلىكى
كورىنتلىقالرغا 2 - خھت 5: 21-16

2022-یىلى 19-ئىیۇن خۇتبىسى

كلېمېنت تېندو ، پادىچى پراكتىكانت.

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 25-سوئالىغا قارایمىز. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، بىز بىرلىكتھ جاۋابنى ئوقۇیمىز. 

25-سوئال: م�سىھنىڭ ئۆلۈمى بىزنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمىزنىڭ
ك�چۈرۈم قىلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەمدۇ؟

جاۋاب: شۇنداق ، چۈنكى م�سىھنىڭ كرېستتىكى ئۆلۈمى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىنى تولۇق
تۆلىگ�نلىكى ئۈچۈن ، خۇدا م�رھ�م�ت بىل�ن م�سىھنىڭ ھ�ققانىيلىقىنى بىزگ� ئۆزىمىزدەك يۈكل�يدۇ ۋە

بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ئ�مدى ئ�سلىم�يدۇ.

بىزنىڭ بۆلۈمىمىز یارىشىش ھھققىدە. یارىشىش دٻگھن نېمھ؟ ئۇ تىنچلىق ئورنىتىشنىڭ خىزمىتى. ئىككى ئادەم ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇشۇپ قالغاندا ، ئازاب ۋە

ئارىلىق بولىدۇ. یاراشتۇرۇش شىپالىق ئېلىپ كېلىدۇ ۋە ھھمراھىنى ئھسلىگھ كھلتۈرىدۇ. بىز نېمھ ئۈچۈن یارىشىشقا موھتاج؟ بىز گۇناھ سھۋەبىدىن خۇدا

بىلھن یارىشىشىمىز كېرەك. 

ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا گۇناھ سادىر قىلغاندا ئېرەم باغدا نېمھ ئىش بولغانلىقىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. یارىتىلىش 3: 8 دە: 

8 ئۇالر شۇ كۈنى سالقىندا پھرۋەردىگار خۇدانىڭ باغدا سھیلھ قىلىۋاتقان ئاۋازىنى ئاڭلىدى ، ئھر-ئایال ئىككىیلھن باغنىڭ دەرەخلىرى ئارىسىدا

پھرۋەردىگار خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن ئۆزىنى یوشۇردى.

ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھى ئۇالرنىڭ ئۆز-ئارا ۋە خۇدا بىلھن بولغان قىزغىن مۇناسىۋىتىنى بۇزدى. ئۇالر گۇناھ ۋە نومۇس ھېس قىلغانلىقى

ئۈچۈن خۇدادىن یوشۇرۇندى. پھقھت خۇدا پھقھت ئىنسانالر بىلھن ئۆزى ئوتتۇرىسىدا تىنچلىق ئورنىتىش ئارقىلىق بۇ زىددىیھتنى ھھل قىالالیدۇ. بۇ

بىزنىڭ بۆلىكىمىزنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. 

بىرلىكتھ 2 كورىنتلىقالرغا 5: 21-16: 



 

16 شۇنىڭدىن كېیىن ، بىز ھېچكىمنى تھنگھ قاراپ قارىمایمىز.  

گھرچھ بىز بىر قېتىم مھسىھنى تھنگھ ئاساسھن قارىغان بولساقمۇ ، بىز ئۇنى ئھمدى ئویلىمایمىز.

17 شۇنىڭ ئۈچۈن ، كىمكى ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولسا ، ئۇ یېڭىدىن یارالغان ئادەمدۇر.ئۇنىڭ كونا ھایاتى ئاخىرلىشىپ،یېڭى ھایاتى باشالنغان

بۇلىدۇ.

18 بۇالرنىڭ ھھممىسى خۇدادىن كھلگھن ، ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق بىزنى ئۆزى بىلھن یاراشتۇردى ۋە بىزگھ یارىشىش خىزمىتىنى بھردى. 

19 یھنى مھسىھتھ خۇدا دۇنیانى ئۆزىگھ یاراشتۇردى ، ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرىنى ھېسابلىمىدى ۋە بىزگھ یارىشىش ئۇچۇرىنى ھاۋالھ قىلدى. 

 

20 شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىز ئھیسا مھسىھنىڭ ئھلچىلىرىمىز.  

بىز سىلھرگھ مھسىھكھ ۋاكالىتھن دۇئا قىلىمىز ، خۇدا بىلھن یارىشىڭالر.

21 ئۇ بىز ئۈچۈن خۇدانىڭ ھھققانىي ئادەم بولۇشى ئۈچۈن ، گۇناھسىز مھسىھنى گۇناھنىڭ قۇربانى قىلدى. 

بىرلىكتھ یھشایا 40: 8 نى بىرلىكتھ ئوقۇیمىز.

«ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ، گۈلل�ر سۇساليدۇ ، ئ�مما ت�ڭرىمىزنىڭ سۆزى م�ڭگۈ قالىدۇ».

دۇئا قىالیلى.

مھرھھمھتلىك ئاتا ، بىز سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ، سۆزىڭنى تھشۋىق قىلىشقا بھخت تىلھیمىز. ئۇ بىزنى ئوزۇقالندۇرۇش ئۈچۈن سۆزنى ئىشلىتىپ ،

قھلبىمىزنىڭ مۇقھددەس روھنىڭ خىزمىتىگھ ئوچۇق بولۇشىنى تىلھیمىز. بىز ئھیسانى یېقىندىن كۆرۈشنى ، ئۇنى بھك یاخشى كۆرۈشنى ۋە ئۇنىڭغا الیىق

خىزمھت قىلىشىنى تىلھیمىز. بىز بۇالرنىڭ ھھممىسىنى ئھیسانىڭ قىممھتلىك نامىغا ئىشىنىشنى سورایمىز. ئامىن 

بۇ بۆلھكنىڭ یارىشىشقا مۇناسىۋەتلىك نېمھ دٻگھنلىكىنى كۆرۈپ باقایلى. 16-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: 

 

16 «شۇنىڭدىن باشالپ ، بىز ھېچكىمنى تھنگھ قاراپ قارىمایمىز.  

گھرچھ بىز بىر قېتىم مھسىھنى تھنگھ ئاساسھن قارىغان بولساقمۇ ، بىز ئۇنى ئھمدى ئویلىمایمىز ».

پاۋلۇس ئۆزگھرتىشتىن ئىلگىرى ، مھسىھ ۋە خىرىستىئان دىنىنى كۆزگھ ئىلمىغان. ئۇ مھسىھنى ئىنسان نۇقتىسىدىن كۆردى. بۇ ئۇنىڭ ئھیساغا

ئھگھشكۈچىلىرىگھ زىیانكھشلىك قىلىشىنىڭ سھۋەبى ئىدى. ئھمما پاۋلۇس یېڭى ئىجادىیھت سۈپىتىدە زىیانكھشلىكنى داۋامالشتۇرالمىدى. پاۋلۇسنىڭ

كىشىلھرنى ۋە مھسىھنى كۆرۈش ئۇسۇلىدا كۆرۈنھرلىك ئۆزگىرىش بولدى. 

CS Lewis ئىلگىرى مۇنداق یازغان: «ئادەتتىكى كىشىلھر یوق.  

سىز ئھزەلدىن ئاددىي ئادەم بىلھن پاراڭلىشىپ باقمىغان.  

مىللھتلھر ، مھدەنىیھتلھر ، سھنئھتلھر ، مھدەنىیھتلھر - بۇالر ئھجھللىك….  

ئھمما بىز چاقچاق قىلىدىغان ، بىللھ ئىشلھیدىغان ، توي قىلىدىغان ، ئۇششاق-چۈششھك ۋە پایدىلىنىدىغان ئۆلمھس دەھشھتلھر یاكى مھڭگۈلۈك شان-

شھرەپلھردۇر ».

دوستالر ، بىز بۇ نۇقتىغا موھتاج. بىز ئىجتىمائىي ، مھدەنىیھت ۋە مىللىي تۈرلىرىمىزگھ ئاساسھن كىشىلھرنى ئادەتتىكى دەپ قارایمىز. لېكىن بىز چوقۇم

ھھممھیلھننى مھسىھكھ ئوخشاش كۆرۈشىمىز كېرەك. چۈنكى بىز ئۆزىمىزنىڭ تۈرلىرى تھرىپىدىن ئھمھس ، بھلكى مھسىھنىڭ بىزگھ بولغان قۇربانلىق



سۆیگۈسى بىلھن مھجبۇرالندۇق. 17-ئایھتتھ مۇنداق یېزىلغان: 

17 «شۇنىڭ ئۈچۈن ، كىمكى ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولسا ، ئۇ یېڭى یارىتىلغان بولىدۇ. 

تھبىئىتىمىز بویىچھ ، ھھممىمىز گۇناھلىرىمىزدا ئۆلۈپ كھتتۇق ۋە خۇدا ئۆلۈمگھ الیىق. رىملىقالر 6: 23 دە مۇنداق دٻیىلگھن: «چۈنكى گۇناھنىڭ

ئھجرى ئۆلۈمدۇر». ئھمما ئىككىنچى ئادەم بولغان مھسىھ بىلھن بىرلىشىپ ، خۇدا بىزگھ مھڭگۈلۈك ھایاتلىق سوۋغىسى بېرىدۇ. بىز «یېڭى ھالھت» نى

باشالیمىز. تۇرمۇشىمىز قاالیمىقان بولسىمۇ ، بىزگھ یېڭى باشلىنىش ئاتا قىلىندى. 

نۆلدىن باشالپ ئۆي سېلىش یاكى ناھایىتى كونا ئۆینى رٻمونت قىلىشنى ئویالڭ. بۇ ئىككى تۈرنىڭ قایسىسى قىیىن؟ باشتىن-ئاخىر ئۆي سېلىش ئاسانراق.

سىز پىالن تۈزەلھیسىز ۋە ئۇنىڭغا قھدەممۇ-قھدەم ئھمھل قىالالیسىز. ئھمما كونا ئۆینى یېڭىلىسىڭىز تېخىمۇ كۆپ پۇل كېتىدۇ ۋە تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت

كېتىدۇ. 

كونا ئۆینى ئۆزگھرتىش تېخىمۇ تھس. قانداقال بولمىسۇن ، بۇ نھتىجھ كىشىلھرنى ھھیران قالدۇرىدۇ. چىرایلىق ئھسلىگھ كھلتۈرۈلگھن كونا ئۆي قۇرۇق

یھرگھ سېلىنغان ئۆیگھ قارىغاندا كىشىنى تېخىمۇ تھسىرلھندۈرىدۇ. سىز ئھزەلدىن چوڭ پۇشایمان قىلغان چوڭ خاتالىق سادىر قىلىپ باققانمۇ؟ شھخسھن

مھن بار. یېڭى باشلىنىش یاخشى بوالتتى. بھزىدە قایتىپ كېلىپ قایتا-قایتا ئىش قىلساق یاخشى بوالتتى. ھھمدە بۇ قېتىم توغرا قىلىڭ. بۇ ھېسسىیاتنى

بىلھمسىز؟ بۇ ، ئھیسا مھسىھنىڭ بىزگھ ئاتا قىلغىنىدۇر. یېڭى باشلىنىش. 

دوستالر ، بۇزۇلغان گۇناھكار جانلىقالر قایتا یارىتىلغاندا ، بىز یارىتىلىشتا ئوقۇمىغان ھېچ ئىشتىن یارىتىلغاندىنمۇ چوڭ مۆجىزە. مۇقھددەس كىتاب بۇنى

«ئۆلۈمدىن تىرىلىش» دەپ ئاتایدۇ. پھقھت خۇداال ئۆلۈك گۇناھكارالرنى تىرىلدۈرەلھیدۇ. 

كاینوس گرٻتسىیھ تىلىدىكى «یېڭى» ئۈچۈن ئىشلىتىلگھن سۆز. دٻمھك ، بۇ یېڭى ئىجادىیھت كونىالردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. مھسىھتىكى یېڭى ھایاتىمىز كونا

گۇناھكار ئۆزىمىزنىڭ ئورنىنى ئالىدۇ ۋە دەپنھ قىلىدۇ. پاۋلۇس بىزنىڭ كونا تۇرمۇش ئۇسۇلىمىز بىلھن مۇناسىۋىتىمىز یوق دٻیھرلىك. 

19-18-ئایھتلھر: 

18 «بۇالرنىڭ ھھممىسى خۇدادىن كھلگھن ، ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق بىزنى ئۆزى بىلھن یاراشتۇردى ۋە بىزگھ یارىشىش خىزمىتىنى بھردى. 

19 یھنى ، مھسىھتھ خۇدا دۇنیانى ئۆزى بىلھن یاراشتۇردى ، ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرىنى ھېسابلىمىدى ۋە بىزگھ یارىشىش ئۇچۇرىنى تاپشۇردى ». 

بۇ ئایھتلھردە ئاكتىپ ئادەم كىم؟ بىز ئۆزىمىزنى خۇدا بىلھن یاراشتۇردۇقمۇ؟ یاق ، خۇدا ھھممىنى قىلدى. 

بىرىنچى ، مھسىھتھ ، خۇدا بىزنى ئۆزى بىلھن یاراشتۇرىدۇ. بىز ئۆزىمىزنى قھرزگھ بوغۇلدۇق ، ئۇ بىز ئۈچۈن قھرزنى تۆلىدى. ئىككىنچىدىن ،

تھڭرىنىڭ ئۆزى بىزگھ یارىشىش خىزمىتىنى بېرىدۇ. بىز خۇدا بىلھن یارىشىشنىڭ مھسىھتھ مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى باشقىالرغا سۆزلھشكھ چاقىرىمىز. 

ھھمبھھىرلىمھكچى بولغان ئېسىل نھرسىنى باشتىن كھچۈرگھندە ، شۇنداقمۇ؟ سامارىیىلىك ئایالنىڭ ھېكایىسىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ یوھاننا 4: 28-30 دە

ئوقۇیمىز: 

28 شۇنىڭ بىلھن ، ئۇ ئایال سۇ قاچىسىنى تاشالپ شھھھرگھ چىقىپ ، كىشىلھرگھ: 

29 «كېلىڭ ، ماڭا قىلغانلىرىمنىڭ ھھممىسىنى ماڭا ئېیتىپ بھرگھن ئادەمنى كۆرۈڭ ، بۇ مھسىھ بوالمدۇ؟». 



30 ئۇالر شھھھردىن چىقىپ ، ئۇنىڭ قېشىغا كھلدى. 

سامارىیىلىك ئایال بۇ تھجرىبىنى ئۆزىگھ ساقالپ قااللمىدى. ئۇنىڭ دوستلىرى بۇ یارىشىش مىنىستىرلىقىغا موھتاج - پۈتۈن دۇنیا جىددىي ئېھتىیاجلىق.

قېرىنداشالر ، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز چھكسىز جىنایھت ، چۈنكى ئۇ چھكسىز مۇقھددەس خۇداغا قارشى قىلىنغان. ئۇ گۇناھنى جازاغا تارتمایدۇ. چھكلىك

گۇناھكار جانلىق بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن بىز ئالالھنىڭ ئىلتىپاتىغا الیىق بواللمایمىز. بىزگھ ۋاكالىتھن ئۆلۈش ئۈچۈن ۋاستىچىغا موھتاج ، شۇنداقال بىز

ئۈچۈن ئۆلۈمنى یېڭىشىمىز كېرەك. ئالدىنقى ۋەز-نھسىھھتلىرىمىزدە كۆرگىنىمىزدەك ، بۇ ۋاسىتىچى ھھم تھڭرى ۋە ئادەم بولۇشى كېرەك. 

بىز ھازىردىن باشالپ خۇدانىڭ ئادالىتى قاندۇرۇلدى ۋە گۇناھلىرىمىز كھچۈرۈم قىلىندى. مھسىھنىڭ ئۆزىنى قۇربان قىلىشى چھكسىز قىممھتكھ ئىگھ

بولغاچقا ، قھرزىمىز ئھمھلدىن قالدۇرۇلدى ، ھازىر بىز قوبۇل قىلىندى. رىملىقالر 8: 1 بىزگھ ئھسلىگىنىدەك ، ھازىر ھېچقانداق ئھیىبلھش یوق ، چۈنكى

مھسىھ بىزگھ ۋاكالىتھن ئھیىبلھنگھن. ھازىر خۇدا مېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمنى ۋە سىزنىڭ گۇناھلىرىڭىزنى ئۇنتۇپ قالمىدى. 

زەبۇر 103: 12 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

«شھرق غھربتىن كھلگھنگھ قھدەر ، ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى بىزدىن یىراقالشتۇرىدۇ». 

بۇ بىزنىڭ گۇناھ قىلمایدىغانلىقىمىز یاكى ئۆزىمىز خالىغانچھ گۇناھ قىالالیدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرمھیدۇ. بھلكى ئۇ ، بىز گۇناھ سادىر قىلغان تھقدىردىمۇ ،

مھسىھنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن كھچۈرۈمگھ كاپالھتلىك قىالالیدىغانلىقىمىزنىڭ كاپالىتى. ئھیسا مھسىھتھ نېمىدٻگھن ھھیران قاالرلىق بھخت! 

ئۈچىنچىسى ، خۇدا بىزگھ یارىشىش ئۇچۇرىنى ھاۋالھ قىلدى. بۇ دٻگھنلىك بىز ئۆزىمىزنىڭ ئۇچۇرىنى ئۆزىمىز یاسىمایمىز. ئھكسىچھ ، بىز كىشىلھرگھ

خۇدانىڭ مھسىھ بىلھن دۇنیا بىلھن تىنچلىق ئورناتقانلىقىنى ئېیتىمىز. بۇ ئاللىبۇرۇن تامامالنغان كېلىشىم. 

20-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: 

 

20 «شۇڭالشقا ، بىز مھسىھنىڭ ئھلچىلىرىمىز ، خۇدا بىز ئارقىلىق مۇراجىئھت قىلىدۇ.  

بىز سىلھرگھ مھسىھكھ ۋاكالىتھن دۇئا قىلىمىز ، خۇدا بىلھن یارىشىڭالر ».

خۇدا بىزنى یېڭى كىشىلھرگھ ئایالندۇرغاندىن كېیىن ، ئۇ بىزگھ یېڭى ۋەزىپھ بېرىدۇ. ئۇ بىزنى باش ئھلچى قىلىدۇ. ئۇ بىزگھ خۇش خھۋەر بىلھن ئىشىنىدۇ.

ئھیسا ئۆزىنىڭ مۇكھممھل ئىتائھتچان ھایاتى ، قۇربانلىق ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى ئارقىلىق دۇنیانى خۇدا بىلھن یاراشتۇردى. ئۇنىڭ بىزگھ ئوخشاش ئۇچۇر

بىلھن ئىشىنىشى ئھجھبلىنھرلىك ئھمھسمۇ؟ 

2-ئایدا ، ئۇكرائىنانىڭ ئھنگىلىیھدە تۇرۇشلۇق باش ئھلچىسى ئۆز دۆلىتىنىڭ تىنچلىق ئۈچۈن شىمالىي ئاتالنتىك ئھھدى تھشكىالتى (شىمالىي ئاتالنتىك

ئھھدى تھشكىالتى) غا ئھزا بولۇشتىكى ئورنىنى ئۆزگھرتھلھیدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. پرٻزىدٻنت زٻلېنسكىي ئۇنىڭغا باش ئھلچىلىك مھسئۇلىیىتى بىلھن

ئىشىنىدۇ. 

باش ئھلچى ۋەزىپھ ۋە ئۇچۇرغا ئىشىنىدىغان ئادەم. باش ئھلچى ئۇنىڭ ئورنىدا ھھرىكھت قىلىدۇ. مانا بۇ ھھیران قاالرلىق ئىش. تھڭرى كائىناتنىڭ

پادىشاھى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇچۇرى بىلھن بىزگھ ئىشىنىدۇ ۋە یھر یۈزىدە ئۇنى ئېالن قىلىشقا ھوقۇق بېرىدۇ. 



بىز سادىق بولۇشىمىز كېرەك. بىز كىشىلھرگھ ئۇالرنىڭ خۇدا بىلھن تىنچلىق ئورنىتاالیدىغانلىقىنى ئېیتمایمىز. بىز ئۇالرغا پھقھت ئۆز-ئارا تىنچلىق

ئورنىتىشنى ئېیتمایمىز. بۇ بىز ۋەكىللىك قىلغان ئۇستازنىڭ ئۇچۇرى ئھمھس. بھلكى ، بىز خۇدانى ئھیسا مھسىھ بىلھن بىرلھشتۈرگھنلىكىنى جاكارالیمىز. 

بۇ بىز كھمتھرلىك بىلھن دادىللىق بىلھن قوبۇل قىلىدىغان ئىمتىیاز. خۇدا سىز ۋە مھن ئارقىلىق قۇتۇلۇشنى ئھمھلگھ ئاشۇرۇشقا رازى. بىز كھمتھرلىك

قىلىشىمىز كېرەك ، چۈنكى ئۇچۇر ۋە خىزمھت خۇدانىڭ ئۆزىدىن كھلگھن. مھن بۈگۈن ئۆزۈمنىڭ ئۇچۇرى بىلھن بۇ یھردە ئھمھس. ئھكسىچھ ، مھن بۇ

یھرگھ كھلدىم ، چۈنكى مھن خۇدا ماڭا تاپشۇرغان ئۇچۇرنى سىزگھ یھتكۈزۈش پۇرسىتىگھ ئېرىشتىم. 

21-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: 

21 «بىز ئۈچۈن ئۇ گۇناھنى بىلمھیدىغان گۇناھكار قىلدى. 

21-ئایھتتھ یارىشىش مىنىستىرلىقىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى خۇالسىلھندى. مھسىھنىڭ ھایاتى ۋە خىزمىتى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان بىر چوڭ ئالماشتۇرۇش بار. 

گۇناھسىز نىجاتكارىمىز خۇداغا مایىل بولۇشىمىز ئۈچۈن تېگىشلىك جازاغا ئۇچرىدى. یھشایا بۇ چوڭ ئالماشتۇرۇش توغرىسىدا یھشایا 53: 6-4: 

 

4 «ئۇ بىزنىڭ قایغۇ-ھھسرەتلىرىمىزنى كۆتۈردى ۋە قایغۇ-ھھسرەتلىرىمىزنى كۆتۈردى.  

شۇنداقتىمۇ بىز ئۇنىڭ ئۇرغانلىقىنى ، خۇدا تھرىپىدىن ئۇرغان ۋە ئازابالنغانلىقىنى قھدىرلىدۇق.

 

5 لېكىن ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن تېشىپ كھتتى. ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن تارمار قىلىندى.  

ئۇنىڭ ئۈستىگھ بىزگھ تىنچلىق ئېلىپ كھلگھن جازا بار ئىدى ، ئۇنىڭ جاراھھتلىرى بىلھن ساقىیىپ كھتتۇق.

 

6 قویالرنى یاخشى كۆرىدىغانالرنىڭ ھھممىسى ئازدى. بىز ھھر بىر ئادەمنى ئۆز یولىغا بۇرۇلدۇق.  

رەببىمىز ھھممىمىزنىڭ گۇناھلىرىنى ئۇنىڭغا یۈكلىدى.

تھڭرىنىڭ نۇقسانسىز قوزىسى بولغان مھسىھ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ئېلىپ ئۇالرنى ئېلىپ كھتتى. گۇناھ قىلىش ئارقىلىق ئۇ گۇناھكارغا ئایالنمىدى. بۇ

ئۇنى نىجاتكار ساالھىیىتىدىن مھھرۇم قىلغان بوالتتى. ئۇ بىزنىڭ گۇناھىمىزنى ۋە ئۇنىڭ بھدىنىدە جازانى كۆتۈردى دٻگھن مھنىدە گۇناھ قىلىندى. باشقىچھ

ئېیتقاندا ، «بىزنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمىز مھسىھكھ ، ئۇنىڭ ھھققانىیلىقىنىڭ نۇقسانسىز مۇكھممھللىكى بىزگھ یۈكلھندى». بۇ سھۋەبتىن ، بىز خۇدا ئالدىدا

ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىمىز. دوستالر ، سىز دۇنیانى ئۆزگھرتىپ ، ئۇنى تېخىمۇ یاخشى جایغا ئایالندۇرماقچىمۇ؟ یارىشىشنىڭ باش ئھلچىسى

بولۇڭ. 

مھن كونگو دٻموكراتىك جۇمھۇرىیىتىدىن. دۆلىتىمىزدە نھچچھ ئون یىلدىن بۇیان ئوخشىمىغان تۈردىكى توقۇنۇشالر بولۇپ كھلدى. نۇرغۇن

پروگراممىالر یارىشىشقا قاتنىشىشقا ئۇرۇندى. مھسىلھن ، بىرلھشكھن دۆلھتلھر تھشكىالتى (ب د ت) نىڭ بۇ یھردە تۇرۇۋاتقىنىغا 20 یىلدىن ئاشتى.

كىشىلھر ب د ت نىڭ تىنچلىق ئورنىتىشىنى ئۈمىد قىلدى. ئھكسىچھ ، ئىشالر داۋاملىق ناچارلىشىشقا قاراپ یۈزلىنىدۇ. 2012-یىلى ، قوزغىالڭچىالر مېنىڭ

یۇرتۇم گومانى 2 ھھپتھ ئىگىلىدى. ب د ت ۋەكىلىدىن ب د ت نىڭ نېمھ ئۈچۈن شھھھرنى قوغداشقا ئارىالشمىغانلىقى سورالدى. ئۇ ب د ت نىڭ

ۋەزىپىسىنىڭ «تىنچلىق ئورنىتىش» ئھمھس ، بھلكى «تىنچلىقنى ساقالش» ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. 

تىنچلىق ئورنىتىش تىنچلىقنى ساقالشتىن خھتھرلىك. تىنچلىقنى ساقلىغۇچى كىشىلھر چوڭ خھتھرگھ یولۇققاندىال ئاندىن كۆرەلھیدۇ. ئھمما تىنچلىق بھرپا

قىلغۇچى تىنچلىقنى ئھمھلگھ ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئھجھللىك بھدەل تۆلھشكھ تھییار. ب د ت نىڭ دۆلىتىمدىكى ۋەزىپىسى مھغلۇپ بولدى. نېمىشقا؟ ئۇنىڭ



ۋەزىپىسى «تىنچلىقنى ساقالش». شۇنداقتىمۇ ، تىنچلىقنى ساقالشقا بولمایدۇ! 

ئۇنداقتا كونگو یاكى توقۇنۇشۇۋاتقان باشقا دۆلھتلھردىن ئۈمىد نھدە؟ ھھقىقىي ئۈمىد ۋە تىنچلىق پھقھت ئھیسادىال ئۇچرایدۇ. ئھیسا تىنچلىقنى ئھمھلگھ

ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئھجھللىك بھدەل تۆلھشكھ تھییار ئىدى. ئھیسا بىز ئۈچۈن خۇدا بىلھن تىنچلىق ئورنىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ مۇقھددەس قېنى بىلھن پۇل

تۆلھشنى خاالیدۇ. 

مھسىھ چېركاۋى بولۇش سۈپىتىمىز بىلھن بىز یارىشىشنىڭ ئھلچىخانىسىمىز. تېنىچلىق ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ، بىز چوقۇم ئھیسا مھسىھنىڭ یارىشىش

ئۇچۇرىنى ئېالن قىلىشىمىز كېرەك. دەل مۇشۇ ئۇچۇر ئىنسانىیھتنىڭ یادرولۇق مھسىلىسىنى ھھل قىلىدۇ. باشقا ھھرقانداق مھسىلھ ھھل قىلىش چارىسىنى

تاپاالیدۇ. 

مېنىڭ خىرىستىیان ئھمھس بىر دوستۇم بار ، ئۇنىڭ ئىسمى بوب. ھھر ۋاقىت ئۇنىڭ بىلھن پاراڭالشقاندا ئۇ دۈشمھن ئىدى. بىر كۈنى ئۇ مېنىڭ یېنىمغا

كېلىپ: «سھن مھن بىلھن ئۇرۇشماقچىمۇ؟ سىز ھھمىشھ سىزنىڭ قىیاپىتىڭىز بىلھن مېنى كونترول قىلماقچى بولىسىز! ». \- یاق ، - دٻدىم مھن. -مھن ساالم

دەپال سىزگھ قارىدىم. كېیىن ، مھن بوبنىڭ ئۆتمۈشتىكى كېسھللىكلھر ۋە باشقا نۇرغۇن پسىخولوگىیىلىك مھسىلىلھردە ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنى بایقىدىم. ئۇ

ماڭا: «مھن خۇدانى ئۆچ كۆرىمھن. مھن ئۇنىڭغا ئىشھنمھیمھن ، چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا مھن نھگىال بارسام ئۇ مېنى كونترول قىالتتى ». مھن: «ئھمما

ھھممىمىز بىراۋ یاكى بىر نھرسھ تھرىپىدىن كونترول قىلىنىمىز. ئھگھر سىزنى كونترول قىلىدىغان كۆیۈمچان خۇدا بولسا قانداق بوالر؟ ». بۇنىڭغا قارىتا

بوب قاتتىق ئاچچىقلىنىپ ، سۆھبھتنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالدى. 

بىر كۈنى یھنھ بىر دوستۇم بوب بىلھن خۇش خھۋەرنى ئورتاقالشتى. نھتىجىدە ، بوب یېڭى ئىجادىیھتكھ ئایلىنىپ ، ئۆلۈمدىن تىرىلدى. بۇنىڭدىن كېیىن ،

بوب بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىممۇ زور دەرىجىدە ئۆزگھردى. خۇداغا شان-شھرەپ بولسۇن! بوب بىلھن بولغان ھېكایىنىڭ خۇشاللىنارلىق ئاخىرلىشىشى

بار ، چۈنكى بوب خۇدا بىلھن ، ئاندىن مھن بىلھن یارىشىشنى تاپتى. ئھمما بھزىدە بىز ئېتىقادسىز كىشىلھر بىلھن توقۇنۇشۇپ قالىمىز. بۇالر قوشنىلىرىمىز

، ئائىلھ ئھزالىرى ، مھكتھپداشلىرى ۋە خىزمھتداشلىرىمىزنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. 

بىز ئۇالر بىلھن تىنچلىقنى قوغلىشىشقا چاقىرىمىز. رىملىقالر 12: 18 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

«18 ئھگھر مۇمكىن بولسا ، ئۇ سىزگھ باغلىق ، ھھممھ ئادەم بىلھن خاتىرجھم یاشاڭ». 

بھزىدە ، باشقىالر بىلھن تىنچ یاشاشنى ئىزدەش تھس. بىز ئۇالرغا یارىشىش توغرىسىدىكى خۇش خھۋەرنى سۇنغىنىمىزدا ، ئۇالر ئۇنى یاخشى

كۆرمھیدىغاندەك كۆرۈشى مۇمكىن. ئۇالر «ماڭا ۋەز ئېیتماڭالر» دەپ جاۋاب بېرىشى مۇمكىن. 

مھن سىزنى بىلمھیمھن ، ئھمما مھن دائىم ئھیسا ھھققىدە سۆزلھشكھ پېتىنالمایمھن ، چۈنكى مھن رەت قىلىشنى یاقتۇرمایمھن. ئھمما شۇنى ئۇنتۇپ

قالماسلىقىم كېرەككى ، ئۇالر مېنى رەت قىلمایدۇ. قېرىنداشالر ، بىز باتۇر بوالالیمىز ۋە رەت قىلىنىشالرغا دۇچ كېلىمىز ، چۈنكى بىزنىڭ ئاتىمىز خۇدادا

تھۋرەنمھس بىخھتھرلىك بار. مۇشۇ سھۋەبتىن ، بىز ئېتىراپ قىلغان ھھقىقھتتھ یھنىال سۆیۈملۈك ، كھمتھرلىك ، مۇالیىم ، ئھمما دادىل بولۇشىمىز كېرەك. 

بىز ئھمدى خۇدادىن یىراقالشمىغاچقا ، ئوخشىمىغان قھبىلھ ۋە مىللھتتىن كھلگھن كىشىلھر سۈپىتىدە بۇ یھرگھ توپالندۇق. مھسىھتھ ، خۇدا ھھر بىرىمىزدىن

رازى. بۇ سھۋەبتىن بىز بىر ئاۋازدا دۇئا قىلىمىز. ئۇنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن خۇدانى مھدھىیىلھ! دوستلىرىم ، بۇ ھھپتھ سىرتقا چىقىپ یارىشىشنىڭ باش

ئھلچىسى بوالیلى. یۈتۈپ كھتكھنلھرنى خۇدا بىلھن یارىشىشنى چاقىرىشنى ئۆزىمىزنىڭ نىشانى قىالیلى. بۇزۇلغان كىشىلھرنىڭ ھھممىسى بۇ یارىشىش



ئۇچۇرىنى ئاڭلىشى كېرەك. بۇ ئۇالرنىڭ ھھقىقىي تىنچلىقنى تېپىشنىڭ بىردىنبىر یولى. بۇالرنىڭ ھھممىسىنى قىلغىنىمىزدا ، ھھممىسىنىڭ خۇدادىن

كھلگھنلىكىنى ئېسىمىزدە تۇتایلى. ئۇ یالغۇز بارلىق شان-شھرەپكھ ۋە شھرەپكھ ، مھڭگۈ ۋە مھڭگۈ الیىق. 

مھسىھنىڭ باش ئھلچىلىرى: بۇ ھھپتھ سىرتقا چىقىپ پادىشاھىمىزغا خىزمھت قىالیلى! 

دۇئا قىالیلى. 

خۇدایىم ، ئوغلۇڭ ئھیسا مھسىھكھ رەھمھت ئېیتىمىز ، ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى ئۈستىگھ ئالدى. بىز سىلھر بىلھن

یارىشىۋالغانلىقىمىز ۋە سىلھر بىلھن تىنچ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن رەھمھت ئېیتىمىز. داۋاملىق یارىشىشنىڭ باش ئھلچىسى سۈپىتىدە بىز بىلھن بىللھ

ئىشلىشىڭىزنى تىلھیمىز. دادىللىق بىلھن كھمتھرلىك بىلھن قىلىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىزنىڭ ھھر قانداق ئىشىمىزدا مھسىھكھ ۋە ئۇنىڭ بىزگھ ۋاكالىتھن

قىلغان خىزمىتىگھ ھھمىشھ نھزەر سېلىپ تۇرۇشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىز بۇالرنىڭ ھھممىسىنى مھسىھ ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 

ئامىن!

One Voice Fellowship


