
خۇدا بىزنى ئھیسا مھسىھكھ تاللىدى
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2022-یىلى 7-ئاینىڭ 3-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېخ دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن ھازىر 27-سوئالنى ئوقۇیمھن ،

ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇپ باقایلى. 

27-سوئال: ھ�مم� ئادەم خۇددى ئادەم ئ�ل�يھىسسا��م ئارقىلىق
يوقىتىلغاندەك ، ئ�يسا ئارقىلىق قۇتقۇزۇ��مدۇ؟

ياق ، پ�ق�ت خۇدا ت�رىپىدىن ساي��نغان ۋە ئېتىقاد ئارقىلىق م�سىھك� بىرل�شتۈرۈلگ�نل�ر�� بار.

قانداق�� بولمىسۇن ، خۇدا رەھىم-ش�پقىتى بىل�ن گۇناھنىڭ ت�سىرىنى چ�كل�ش ۋە م�دەنىي�ت
ئ�س�رلىرىنى ئىنسان��رنىڭ ب�خت-سائادىتىگ� ئېرىشتۈرۈش ئارقىلىق ساي��نمىغان��رغىمۇ ئورتاق

مېھىر-ش�پق�ت كۆرسىتىدۇ.

تونۇشتۇرۇش 

27-سوئال بىزنى بىئارام قىلىدىغان بىر ھھقىقھت ھھققىدە سۆزلھیدۇ. ھھممھ ئادەم قۇتۇاللمایدۇ. ھھممھ ئادەم جھننھتكھ چىقمایدۇ. دوزاخ ھھقىقىي ، بىزنىڭ گۇناھىمىز

ئھیسا ئارقىلىق قۇتۇاللمىساق ، خۇدادىن مھڭگۈ ئایرىلغانلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ. ئھگھر سىز خىرىستىیان بولسىڭىز ، بۇنىڭ سھۋەبى خۇدا سىزنى یاخشى كۆرۈپ

تاللىغان. مانا بۇ بۈگۈنكى ئوقۇتۇشنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ۋە بىز ھازىر ئوقۇیدىغان بۆلھك. 



ئھفھسلىكلھر 1: 12-3 

3 رەببىمىز ئھیسا مھسىھنىڭ خۇداسى ۋە ئاتىسىغا مۇبارەك بولسۇن. 

4 ئۇ دۇنیا یارىتىشتىن ئىلگىرى بىزنى ئۆزىدە تاللىغاندەك ، بىز ئۇنىڭ ئالدىدا مۇقھددەس ۋە ئھیىبسىز بولۇشىمىز كېرەك. 

5 مۇھھببھتتھ ئۇ بىزنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنىڭ مھقسىتىگھ ئاساسھن ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق ئوغۇل قىلىپ بېقىۋٻلىشنى ئالدىن بھلگىلىدى. 

6 ئۇنىڭ سۆیۈملۈك سۆیگۈسىدە بىزگھ بھخت ئاتا قىلغان شانلىق شھپقىتىنى مھدھىیىلھش. 

7 ئۇنىڭدا بىز ئۇنىڭ قېنى ئارقىلىق قۇتۇلدۇق ، ئۇنىڭ مېھىر-شھپقىتىنىڭ بایلىقىغا ئاساسھن ، گۇناھلىرىمىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ، 

8 ئۇ بارلىق ئھقىل-پاراسھت ۋە ئھقىل-پاراسھت بىلھن بىزگھ ھھدىیھ قىلدى 

9 ئۇ ئۆزىنىڭ مھسىھتھ ئوتتۇرىغا قویغان مھقسىتىگھ ئاساسھن ، ئۇنىڭ ئىرادىسىنىڭ سىرىنى بىزگھ بىلدۈردى 

10 ۋاقىتنى تولۇق پىالنالش ، ئۇنىڭدىكى بارلىق نھرسىلھرنى ، جھننھتتىكى ۋە یھر یۈزىدىكى نھرسىلھرنى بىرلھشتۈرۈش. 

11 بىز ئۇنىڭدا مىراسقا ئېرىشتۇق. 

12 شۇنداق قىلىپ بىز تۇنجى بولۇپ مھسىھكھ ئۈمىد باغلىغانالر ئۇنىڭ شان-شھرىپىنى مھدھىیھلھیمىز. 

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 

بىزنىڭ بۈگۈنكى كاتېزىم دىنى سوئالىمىز ھھممھیلھننىڭ ئھیسا ئارقىلىق قۇتۇلغان-قىلىنمىغانلىقىنى سورایدۇ. مېنىڭچھ ئھقىل بىز ئۈچۈن سوئالغا جاۋاب بېرىدۇ. بىز

ئھتراپىمىزغا نھزەر سېلىپ ، نۇرغۇن كىشىلھرنىڭ ئھیساغا ئھگھشمىگھنلىكىنى كۆرىمىز. نېمىشقا؟ یوھاننا 3:16 دە: 

16 «چۈنكى ، خۇدا دۇنیانى شۇنچىلىك یاخشى كۆردىكى ، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر ئوغلىنى ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشتۈرسۇن». 

ئھیسا قھرزگھ بوغۇلمىغان قھرزنى تۆلىدى ، چۈنكى بىز تۆلىیھلمھیدىغان قھرزگھ بوغۇلدۇق. ئھیسانىڭ سىز ئۈچۈن شۇنداق قىلغانلىقىغا ئىشھنگھنلھر ئۈچۈن

مھڭگۈلۈك ھایات بار. ئھمما نېمىشقا دۇنیادىكى مىلیاردلىغان كىشىلھر خۇدا ئائىلىسىنىڭ سىرتىدا؟ بھلكىم بىز ئۇالردىن ئھقىللىق بولۇشىمىز مۇمكىن؟ یاق. بھلكىم بىز

ئۇالردىن یاخشى ئادەم بولۇشىمىز مۇمكىن. یاق ، بۇ ئھلۋەتتھ توغرا ئھمھس. نېمھ ئۈچۈن بھزى كىشىلھر ئھیساغا ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق خۇدا بىلھن مھڭگۈلۈك

مۇناسىۋەتتھ بولىدۇ ، بھزى كىشىلھر ئۇنداق ئھمھس؟ ئھلچى پاۋلۇس ئھفھسلىكلھر 1 دە بىزگھ خۇدانىڭ بىزنى سۆیگھنلىكىنى ئېیتتى. 

1-نۇقتا: خۇدا بالىلىرىنى مۇھھببھتتھ تاللىدى. 

خۇدا نېمھ ئۈچۈن باشقىالرنى تاللىمایدۇ؟ بىز بىلمھیمىز. بىز بىلمھیمىز. ئھمما خۇدانىڭ سۆزى ئۇنىڭ بۇ بۆلھكتھ ۋە باشقىالردا قىلىدىغانلىقىنى ئوچۇق ئۆگىتىدۇ. 



ئھیسانىڭ یۇھاننا 6: 63-65- ئایھتلىرىدە ئېیتقانلىرىنى ئاڭالڭ. 

 

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. 

65-ئایھتتھ «قىاللمایدۇ» دٻگھن سۆزنى كۆرەمسىز؟ ئھسلى تېكىستتھ ، بۇ یھردىكى گرٻكچھ سۆز «قىاللمایدۇ» دٻگھن مھنىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ بىر ئىشنى قىلىش

ئىقتىدارى یاكى كۈچى توغرىسىدىكى پېئىل. ئاتىسى خۇدا بىرەر ئىش قىلمىسىال ، ھېچكىم ، ئھر یاكى ئایال یاكى بالىنىڭ ئھیساغا كېلىش ئىقتىدارى یوق. 

بۇنى چۈشىنىش كېرەك یاكى باشقا ھېچنېمھ دٻمھیمھن. بىلىمھن ، سىز خىرىستىیان بولغىنىڭىزدا ئھیساغا ئھگىشىشنى قارار قىلدىڭىز. ئھیساغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا

نۇرغۇن كىشىلىرىمىز ئېسىمدە. مھن 28 یاشتا ئىدىم. سائھت ، ئورۇن ۋە ئھھۋالالرنى ناھایىتى یاخشى ئېسىمدە ساقالیمھن. ئېسىمدە قېلىشىچھ ، تىزلىنىپ تۇرۇپ:

«ئھیسا ، ھایاتىمنى ئۆتكۈزۈۋٻلىپ ، مېنىڭ رەببىم بولۇڭ» دٻگىنىم ئېسىمدە. 

مھن نېمىشقا ئھیساغا ئھگىشىشنى قارار قىلدىم؟ سىز: «یاخشى ، كىرىس ، سىز گۇناھكار ئىكھنلىكىڭىزنى ۋە نىجاتكارغا موھتاج ئىكھنلىكىڭىزنى كۆردىڭىز» دٻیىشىڭىز

مۇمكىن. بولىدۇ ، ئھمما مھن ئىلگىرى خۇداسىز ئىدىم. نېمھ ئۆزگھردى ، شۇڭا مھن ئھیسانىڭ مېنى قۇتۇلدۇراالیدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىكھنلىكىنى چۈشھندىم؟ خۇدا

مېنىڭ قھلبىمنى ئۆزگھرتتى. خۇدا ماڭا گۇناھلىرىمنىڭ چوڭقۇرلۇقى ۋە ماھىیىتىنى كۆرۈش ئۈچۈن كۆز بھردى. ئۇ یھنھ دوستالرنىڭ سۆزى ۋە ئىنجىل ئارقىلىق

ئھیسانىڭ گۇناھكارالرنىڭ بىردىنبىر ئۈمىدى ئىكھنلىكىنى كۆرسھتتى. بۇ نۇقتا ، خۇدا ئالدى بىلھن ھھرىكھت قىلدى. خۇدا ماڭا ھھقىقھتنى كۆرسىتىش ئۈچۈن قھلبىم ۋە

كالالمدا ھھرىكھت قىلدى. ئاندىن مھن ئىشھنچ بىلھن جاۋاب قایتۇردۇم ۋە قارار چىقاردىم. 

بىز دۇئا-تىالۋەت پائالىیىتىمىزدە 80-زەبۇرنى بۇرۇن ئىشلھتكھن ئىدۇق. خۇدانىڭ سۆزىنىڭ كىشىلھرنىڭ قانداق قۇتقۇزۇلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى ئاڭالڭ

ۋە ئاڭالڭ. زەبۇر 80: 19-17. 

17 «سىز یاخشى كۆرىدىغان ئادەمنى ، ئۆزىڭىز تاللىغان ئوغلىڭىزنى كۈچھیتىڭ. 

 

18 ئاندىن كېیىن بىز سېنى ھھرگىز تاشلىمایمىز.  

بىزنى تىرىلدۈرۈڭ ، شۇندىال ئىسمىڭىزنى یھنھ بىر قېتىم چاقىرىمىز.

 

19 ئى رەببىم ، ئھرشتىكى قوشۇننىڭ خۇداسى!  

یۈزىڭىزنى بىزگھ نۇرالندۇرۇڭ.  

شۇنداق قىلغاندىال بىز قۇتقۇزۇلىدۇ ».

دوستلىرىم ، بىز قۇتۇلۇشتىن ئىلگىرى ، خۇدا قھلبىمىزنى ئۆزىگھ ئایالندۇرىدۇ. مانا بۇ بىز یۇھاننا 6: 65 دە ئھیسادىن ئاڭلىغان. ئھیسا مۇنداق دٻدى: «ئاتام ماڭا

بھرمىسھ ، كىشىلھر مېنىڭ یېنىمغا كېلھلمھیدۇ». 

«بولمىسا» دٻگھن سۆز ، ئىككىنچى ئىش یۈز بېرىشتىن ئىلگىرى چوقۇم بىر ئىشنىڭ یۈز بېرىشى كېرەكلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئوچاقنى ئاچمىسىڭىز ، بولكا پىشۇرمایدۇ.



ماشىنىغا گاز قویمىسىڭىز ، ماشىنا ماڭالمایدۇ. ئھیسا یھنھ یۇھاننا 3: 3 دە «بولمىسا» دٻگھن سۆزنى ئىشلھتكھن. ئھیسا نىكودىم 3 گھ: «بىلىپ قویۇڭالركى ، بىر ئادەم

قایتا تۇغۇلمىسا ، ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى كۆرەلمھیدۇ» دٻدى. 

قایتا تۇغۇلۇش ئۈچۈن ، ئاتا مۇقھددەس روھنى ئھۋەتتى ۋە بىزگھ كۆرۈش ئۈچۈن مھنىۋى كۆز ئاتا قىلدى. مۇقھددەس روھ ئېتىقاد سوۋغىتىنى قھلبىمىزگھ سالمىسىال

، بىز ئھیسانىڭ یېنىغا كېلىپ ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى كۆرەلمھیمىز. 

ئھگھر مېنىڭ ھازىرغىچھ دٻگھنلىرىمنى چۈشھنگھن ۋە قوبۇل قىلغان بولسىڭىز ، ئۇنداقتا تھقدىر تھلىماتى تېخىمۇ چوڭ قھدەم ئھمھس. مھنزىل سىز بارىدىغان جاي.

نیۇ-یورك شھھىرىگھ ماشىنا ھھیدىمھكچى بولسىڭىز ، بۇ مھنزىلنى تېلېفونىڭىزدىكى خھرىتھ قوللىنىشچان پروگراممىسىغا سالىسىز. سایاھىتىڭىزنى توغرا مھنزىلگھ

یھتكۈزۈش ئۈچۈن پىالنلىدىڭىز. تھقدىر سۆزى دٻگھنلىك ، خۇدا سىزنىڭ یھر یۈزىدىكى سایاھىتىڭىز باشلىنىشتىن بۇرۇن روھىڭىزنىڭ مھنزىلىنى پىالنلىغانلىقىدىن

دٻرەك بېرىدۇ. 

تھڭرى خېلى بۇرۇنال مېنىڭ ھایاتىمدا ۋە سىزنىڭ ھایاتىڭىزدا ھھرىكھت قىلىشنى قارار قىلدى. 4-ئایھتتھ «ئۇ دۇنیا بھرپا قىلىنىشتىن ئىلگىرى بىزنى ئۆزىدە تاللىدى»

دٻیىلگھن. ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا یارىتىلىشتىن ئىلگىرى ، خۇدا بىزنى ئۇنىڭ ئائىلىسىدە بولۇشقا تاللىدى. چېسالنىڭ نېمھ ئىكھنلىكىنى ئېیتىپ بېرەلمھیمھن. مھن بۇ

ھھقتىكى ھھممھ نھرسىنى چۈشھندۈرۈپ بېرەلمھیمھن. ئھمما ئۇ خۇدانىڭ سۆزىدە ئېنىق ئۆگىتىلگھن. شۇنداقال بۇ چېركاۋدا قانداق یاشایدىغانلىقىمىزغا تھسىر

كۆرسىتىدۇ. شۇڭالشقا مېنىڭچھ ئۇنى ئۆگىنىشىمىز یاخشى. 

خىرىستىیان بولۇش یاكى بۇ چېركاۋغا ئھزا بولۇش ئۈچۈن تھقدىرنى چۈشىنىشىڭىزنىڭ ھاجىتى یوق. بۇ ئادەمنى قایمۇقتۇرىدىغان ، بىز ئىشىنىشكھ تىرىشىدىغان

نھرسھ. بىز ئھفھسلىكلھر 1: 9-10 دا بۇ ئىشالرنىڭ بىر سىر ئىكھنلىكىنى كۆردۇق. 

9 «ئۇ ئۆزىنىڭ مھسىھتھ ئوتتۇرىغا قویغان مھقسىتىگھ ئاساسھن ، ئۇنىڭ ئىرادىسىنىڭ سىرىنى بىزگھ بىلدۈردى 

10 ۋاقىتنىڭ تولۇق بولۇشى ئۈچۈن پىالن سۈپىتىدە ». 

یاخشى خىرىستىیانالرنىڭ ئالدىنئاال یاكى سایالم تھلىماتىغا بولغان كۆز قارىشى ئوخشىمایدۇ. ماقۇل. ئھمما ئۇ تھڭرىنىڭ ئاكتىپ مۇھھببىتىنى چۈشھنگھندە بىزگھ

نۇرغۇن ئۈمىد ۋە مىننھتدارلىق ، خۇشاللىق ئاتا قىلىدۇ. 

مھن شۇنى بىلىمھنكى ، خۇدا باشقىالرنى ئھمھس ، بھلكى بھزى كىشىلھرنىڭ قھلبىدە ئىشلھشنى تالالیدۇ. بىز ئھیساغا ئىشھنمھیدىغان دوستلىرىمىز ۋە ئائىلىمىزدىكىلھر

ئۈچۈن قاتتىق دۇئا قىلىمىز. نېمىشقا دۇئا قىلىمىز؟ چۈنكى بىز ئىشىنىمىزكى ، خۇدا ئىشىنىشتىن بۇرۇن چوقۇم بىر ئىش قىلىشى كېرەك. خۇدا ئالدى بىلھن ئۇالرنىڭ

قھلبى ۋە كۆڭلىدە بىر ئىش قىلىشى كېرەك. 

مھن بۈگۈنكى ئایھتتىكى بھزى ئایھتلھرنى قایتا كۆرمھكچى. پېئىلالرغا دىققھت قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. 

ئھفھسلىكلھر 1: 8-3 

3-ئایھت «خۇدا بىزنى مھسىھكھ مۇبارەكلىدى». 

4-ئایھت «ئۇ دۇنیا قۇرۇشتىن ئىلگىرى بىزنى مھسىھتھ تاللىدى». 

5-ئایھت «مۇھھببھتتھ ئۇ بىزنى بېقىۋٻلىشنى ئالدىن بھلگىلىدى» 



6-ئایھت «ئۇ سۆیۈملۈكتھ بىزگھ بھخت ئاتا قىلدى». 

7-ۋە 8-ئایھتلھر «ئۇنىڭ مېھىر-شھپقىتىنىڭ بایلىقى». 

بۇ جۈملىلھردە كىم ھھرىكھت قىلىۋاتىدۇ؟ تھڭرى ھایاتىمىزدا خىزمھت قىلىدىغان ئاكتىپ ئادەم. بۈگۈن بىز ئوقۇۋاتقان خھتنى یازغان ئھلچى پاۋلۇسنى ئویالڭ. ئۇنىڭ

ئىسمى سائۇل ئىدى. سائۇل خىرىستىیانالرنىڭ دۈشمىنى بولۇپ ، ئۇالرنى زىندانغا تاشلىدى. ئۇ ئۇالرنىڭ ئىجرا قىلىنىشىنى تھستىقلىدى. سائۇل ئىنجىلنىڭ

مۇتھخھسسىسى ئىدى. لېكىن ، سائۇل خۇش خھۋەرگھ قارىغۇ بولۇپ قالىدۇ ، ئھگھر خۇدا ئۇنىڭغا ئھیسانى قۇتقۇزغۇچى دەپ قارىمىسا. ھھزرىتى ئھیسا سائۇلغا

كۆرۈنۈپ ، بىر یورۇق نۇر ئۇنى ئاتتىن چۈشۈرۈۋەتتى. مۇقھددەس روھ سائۇلنىڭ كۆزىنى ئاچتى. خۇدا ئۇنىڭغا پاۋلۇس دەپ ئىسىم قویدى ۋە ئۇ یېڭى ئھھدىنىڭ

كۆپ قىسمىنىڭ ئاپتورى بولدى. ئھمما ئالدى بىلھن خۇدا مھلۇم ئىشنى قىلىشى كېرەك ئىدى. خۇدا ئالدى بىلھن كۆڭلىنى ئۆزگھرتمىسىال ، پاۋلۇس ئۆزىنىڭ ئىدىیھسىنى

ئۆزگھرتھلمىدى. 

خۇدا یېرۇسالېمدىكى باشقا پھرىسىیلھرنىڭ ئورنىغا پاۋلۇسنى تاللىدى. خۇدا ئاكىسى ئھساۋنى ئھمھس ، یاقۇپنى تاللىدى. خۇدا داۋۇتنى پادىشاھ قىلىپ تاللىدى ۋە چوڭ

قېرىنداشلىرىغا پھرۋا قىلمىدى. ئىشىنىمھنكى ، داۋۇتنىڭ قېرىنداشلىرى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئھڭ كىچىكى ۋە كىچىكىنىڭ پادىشاھ بولۇشىنى یاقتۇرمىدى. 

خۇدا نېمھ ئۈچۈن باشقىالرنى تاللىمایدۇ؟ بىلمھیمھن. نېمىشقا خۇدا مېنى یاخشى كۆرىدۇ ، مھن یاخشى كۆرىدىغان ئائىلھمدىكىلھر ئھمھس؟ بىلمھیمھن. ئھمما

ئائىلھمدىكىلھر بىلھن خۇش خھۋەرنى یھتكۈزگھندە بۇ ھھقىقھت ماڭا پایدىلىق. ئھگھر ئۇالر ئالالھنىڭ یاردىمىسىز ئىشىنىدىغان بولسا ، ئۇنداقتا ماڭا ۋە ئۇالرغا نۇرغۇن

بېسىم بار. بۇنى كۆرەمسىز؟ 

ئھگھر تاغامنىڭ ئىنسانالرنىڭ تىرىشچانلىقى بىلھن خىرىستىیان بولۇشى مۇمكىن بولسا ، مھن خۇش خھۋەرنى مۇكھممھل چۈشھندۈرۈشكھ تىرىشىمھن. تاغام

ئىشھنمىسھ مھغلۇپ بولدۇم دەپ ئویالیمھن. ئھمما مھن ئۇنىڭ قھلبىنى پھقھت خۇداال ئۆزگھرتھلھیدىغانلىقىنى بىلسھم ، ئۇنداقتا دۇئا قىلىمھن. شۇنداق ، مھن خۇش

خھۋەرنى تاغام بىلھن ئورتاقلىشىمھن. لېكىن مھن خۇش خھۋەرنى رەببىمىزگھ ئۈمىد ۋە ئىشھنچ بىلھن ئورتاقلىشىمھن. چۈنكى خۇدا مېنىڭ دۇئالىرىمنى ۋە ئھیسا

ھھققىدىكى سۆزلىرىمنى تاغامنىڭ یۈرىكىنى ئۆزگھرتھلھیدۇ. نھتىجھ ماڭا ئھمھس ، خۇداغا باغلىق. بۇ ماڭا زور تىنچلىق ۋە ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ. 

2-نۇقتا: تالالنغان بالىالر باشقا كىشىلھرنى یاخشى كۆرىدۇ. 

تھڭرىنىڭ بىزنى ئۇنىڭ بالىسى قىلىپ تاللىغانلىقىغا ئىشىنىش بىزنىڭ باشقا كىشىلھر بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. بولۇپمۇ بىزدىن پھرقلىق كىشىلھر.

ئھگھر سىز ئازراق بولسىمۇ قۇتۇلۇشقا الیىق بولسىڭىز ، ئۇنداقتا سىز ئۆزىڭىزنى باشقا كىشىلھردىن یاخشى دەپ ئویلىشىڭىز مۇمكىن. تھڭرى سىزنى باشقا كىشىلھر

بىلھن سېلىشتۇرۇپ ، ئۇنىڭ بالىسى بولۇشقا تېخىمۇ الیاقھتلىك ئىكھنلىكىڭىزنى قارار قىلدىمۇ؟ یاق. 

1- كورىنتلىقالرغا 1: 31-26. 

26 قھدىرلىك قېرىنداشالر ، ئېسىڭىزدە تۇتۇڭالركى ، ئاز ساندىكى كىشىلھر دۇنیانىڭ نھزىرىدە ئھقىللىق یاكى خۇدا سىزنى چاقىرغاندا كۈچلۈك یاكى باي ئىدى. 

 

27 ئھكسىچھ ، خۇدا ئھقىللىق دەپ قارایدىغانالرنى نومۇس قىلىش ئۈچۈن ، دۇنیا ئھخمھق دەپ قارایدىغان ئىشالرنى تاللىدى.  

ھھمدە كۈچلۈكلھرنى نومۇس قىلىشقا كۈچى یھتمھیدىغان نھرسىلھرنى تاللىدى.



28 خۇدا دۇنیانى كۆزگھ ئىلمایدىغان نھرسىلھرنى تاللىدى ، نھرسىلھرنى ھېچنېمھ دەپ ھېسابلىمىدى ۋە ئۇالرنى دۇنیا مۇھىم دەپ قارىغان نھرسىلھرنى بىكار قىلىشقا

ئىشلھتتى.

29 نھتىجىدە ، ھېچكىم خۇدا ئالدىدا ماختىنىشقا بولمایدۇ. 

 

30 خۇدا سېنى ئھیسا مھسىھ بىلھن بىرلھشتۈردى.  

بىزنىڭ مھنپھئھتىمىز ئۈچۈن خۇدا ئۇنى ئھقىل-پاراسھتكھ ئایالندۇردى.  

مھسىھ بىزنى خۇدا بىلھن توغرىلىدى. ئۇ بىزنى پاك ۋە مۇقھددەس قىلدى ، بىزنى گۇناھتىن خاالس قىلدى.

31 شۇڭا ، مۇقھددەس یازمىالردا دٻیىلگھندەك: «ئھگھر ماختىنىشنى ئویلىسىڭىز ، پھقھت رەببىمىز بىلھنال ماختىنىڭ». 

خۇدا سىزنىڭ ھھرىكىتىڭىزگھ باھا بېرىپ ، سىزنى قۇتۇلدۇرۇشقا الیىق قارار قىلدىمۇ؟ یاق. ئۇ باشقىالردىن ناچار قىلمىشالرنى كۆرۈپ ، ئۇالرنىڭ الیاقھتلىك

ئھمھسلىكىنى قارار قىلدىمۇ؟ یاق. خۇدا بىزدەك ئھخمھق گۇناھكارالرنى تاللىدى. 

سىزچھ خىرىستىیان بولمىغانالر ئھقىللىق ئھمھسمۇ یاكى گۇناھكارمۇ؟ سىزنىڭ بۇنداق ئویلىمایدىغانلىقىڭىزنى بىلىمھن. ئھگھر سىز خۇدانى تاللىدىڭىز دەپ ئویلىسىڭىز ،

ئۇنداقتا سىز بۇ تالالشنى تاللىمىغان باشقا كىشىلھردىن ئۈستۈن تۇرىسىز. قانداقال بولمىسۇن ، ئھگھر خۇدا سىزنى تاللىغاندا الیىق ئھمھس ، ئھخمھق ۋە ئاجىز

ئىكھنلىكىڭىزنى بىلسىڭىز ، ئۇنداقتا سىز ھېچكىمدىن ئۈستۈن ئھمھسسىز. بۇنى بىر ئاۋاز ھھمراھىغا ئوخشاش چېركاۋدا چۈشىنىش ئىنتایىن پایدىلىق. بىر-بىرىمىز بىلھن

توقۇنۇشۇپ قالغاندا ، تھڭرىنىڭ بىزنى قېرىنداش قىلغانلىقىمىزنى ئھسلىیھلھیمىز. 

قانچىلىغان كىشى ئائىلھ ئھزالىرىنى تاللىدى؟ ئامازون تورىغا چىقىپ «یاخشى ئاكا» یاكى «ئۇلۇغ ئاچا-سىڭىل» نى ئىزدىدىڭىزمۇ؟ یاق. بىز ئاتا-ئانىمىزنى یاكى

قېرىنداشلىرىمىزنى تاللىمایمىز. ئھمما بىزنىڭ تاللىشىمىز بار. بىزگھ بېرىلگھن قېرىنداشلىرىمىزنى سۆیۈش ۋە قوبۇل قىلىشنى تاللىیاالیمىز. بۇ چېركاۋ ئائىلىسى دۇنیانىڭ

ھھر قایسى جایلىرىدىكى كىشىلھرنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. بىزنىڭ ئوخشىمىغان ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز ، مایىللىقىمىز ۋە گۇناھكار ئادەتلىرىمىز بار. بىز بىر-بىرىمىزنى

رەنجىتىپ ئۈمىدسىزلھندۈرىمىز. سۈركىلىشنى ھېس قىلىمىز. 

1 یۇھاننا 3: 16 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

 

16 «بىز ھھقىقىي مۇھھببھتنىڭ نېمھ ئىكھنلىكىنى بىلىمىز ، چۈنكى ئھیسا بىز ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلدى.  

شۇڭا بىزمۇ قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن جېنىمىزنى بېرىشىمىز كېرەك ».

خۇدا ئۆزىنىڭ سۆیگۈسىگھ الیىق كىشىلھرنى تاللىمایدۇ. ئھگھر ئۇ قىلغان بولسا ، خۇدانىڭ بالىلىرى ئھسال بولمایتتى! بىراق ، خۇدانى سۆیۈش شۇنچىلىك ئۇلۇغكى ،

ئۇ یاخشى كۆرمھیدىغان گۇناھكار كىشىلھرنى تالالیدۇ ۋە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كۆرۈش ئۈچۈن قھلبلھرنى بېرىدۇ ۋە ئھیساغا ئىشىنىدۇ. 

Ezekiýel 36: بىز بۇ تھلىماتنى ئھفھسلىكلھر 1 دە كۆردۇق. بىز ئۇنى یۇھاننانىڭ ئىنجىلدا ئھیسادىن ئاڭلىدۇق. بىز ئۇنى 80-زەبۇردا كۆردۇق. ئھمدى بۇ ۋەدىلھرنى

27-24 دىكى كونا ئھھدە پھیغھمبىرىدىن ئاڭالڭ. 

خۇدا مۇنداق دەیدۇ: 24 «مھن سېنى بارلىق مىللھتلھردىن یىغىپ ، سېنى یۇرتۇڭغا ئېلىپ كېلىمھن. 

 

25 ئاندىن كېیىن ، مھن سىلھرگھ پاكىز سۇ چېچىمھن.  

مھینھتچىلىكىڭىز یۇیۇلىدۇ ، ئھمدى بۇتقا چوقۇنمایسىز.



 

26 مھن سىلھرگھ یېڭى قھلب ئاتا قىلىمھن ، مھن سىلھرگھ یېڭى روھ ئاتا قىلىمھن.  

مھن سىزنىڭ تاش ، جاھىل یۈرىكىڭىزنى چىقىرىپ ، سىزگھ نازۇك ، ئىنكاس قایتۇرىدىغان یۈرەك ئاتا قىلىمھن.

27 مېنىڭ روھىمنى سىلھرگھ قویاي ، شۇنداق قىلساڭالر ، مېنىڭ پھرمانلىرىمغا ئھمھل قىلىسىلھر ۋە مېنىڭ بھلگىلىمىلىرىمگھ ئھمھل قىلىڭالر ». 

بىز Ezekiýel دا بىز بۇرۇن كۆرگھن ئھندىزىنى كۆرىمىز. بۇ ئایھتلھردە ئاكتىپ ئادەم كىم؟ خۇدا ئاكتىپ. بىز پاسسىپ. خۇدا ئۆز خھلقىنى یىغىدۇ دٻگھن كىشىدۇر.

خۇدا بىزنى پاسكىنا ۋە گۇناھالردىن یۇیۇپ بېرىدۇ. خۇدا بىزگھ یېڭى قھلب ۋە یېڭى روھ ئاتا قىلىدۇ. Ezekiýel 26:27 ھھقىقھتھن مۇھىم. بىز چوقۇم خۇدانىڭ

بۇیرۇقلىرىغا ئھمھل قىلىشىمىز ۋە ئۇنىڭ قانۇنلىرىغا بویسۇنۇشىمىز كېرەكلىكىنى بىلىمىز. ئھمما 27-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «روھىمنى سىلھرگھ سالىمھن ، شۇنداق

قىلساڭ مېنىڭ بۇیرۇقلىرىمغا ئھمھل قىلىسىلھر». 

ئھفھسلىكلھر 1: 4 دە ئوخشاش نھرسىنى كۆردۇق. 

4 «ئۇ دۇنیا یارىتىشتىن ئىلگىرى بىزنى ئۆزىدە تاللىغاندەك ، بىز ئۇنىڭ ئالدىدا مۇقھددەس ۋە ئھیىبسىز بولۇشىمىز كېرەك». 

دوستلىرىم ، بىزنىڭ ئىتائھت قىلىشىمىز تھڭرىنىڭ بىزدىكى خىزمىتىنىڭ نھتىجىسى. خۇدا ئالدى بىلھن بىزگھ یېڭى قھلب ۋە یېڭى روھ ئاتا قىلىدۇ. ئۇ شۇنداق قىلغاندىن

كېیىن ، بىز باشقىچھ یاشاشقا باشالیمىز. بىز ئوخشىمایدىغان كىشىلھردىن قورقمایمىز. بىز ھھممھیلھننى ، بولۇپمۇ خۇدا ئائىلىسىدە ، ھھتتا ئوخشىمایدىغان كىشىلھرنى

یاخشى كۆرىمىز. 

مھن دەسلھپتھ بۇ سایالم یاكى تھقدىرنىڭ تھلىماتىنى قاالیمىقانالشتۇرۇۋٻتىدىغانلىقىنى ئېیتتىم. نۇرغۇن خىرىستىیانالرنىڭ بۇ ھھقتىكى كۆز قارىشى ئوخشىمایدۇ. ماقۇل.

بۇ سوئالالرنى سوراپ باقاي. تھڭرىنىڭ یالغۇز مېھىر-شھپقىتى بىلھن قۇتقۇزۇۋالغانلىقىغا ئىشىنھمسىز؟ نىجات تېپىشقا الیىق ئىش قىلمىغانلىقىڭىزغا ئىشىنھمسىز؟

ئھیسانىڭ گۇناھ ۋە گۇناھالرنى پاكالش ئۈچۈن ئۆلۈپ كھتكھنلىكىگھ ئىشىنھمسىز؟ ئھیسانىڭ مۇكھممھل تۇرمۇش كھچۈرگھنلىكىگھ ۋە شۇ مۇكھممھل ھایاتنىڭ

ئىناۋىتىگھ ئېرىشىدىغانلىقىغا ئىشىنھمسىز؟ یاخشى. بۇ بىز سورایدىغان نھرسھ. بىز یالغۇز مھسىھ ئارقىلىق ، یالغۇز ئېتىقاد ئارقىلىق ، مېھىر-شھپقھت بىلھنال قۇتۇلدۇق.

شۇڭالشقا ، خۇدا بىزنىڭ ئىشھنچىمىزگھ ، ئىتائھت قىلىشىمىزغا ۋە دۇئا قىلىشىمىزغا ئھرزىیدۇ. بىز چوقۇم كھمتھرلىك ۋە كھڭ قورساقلىق بىلھن بىر-بىرىمىزنى یاخشى

كۆرۈشىمىز كېرەك ، چۈنكى بىز ئھیسانى شۇنداق یاخشى كۆرەتتۇق. ئھمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىالیلى. 

ئھیسا ، سھن بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جھننھتتىن ئایرىلغان نىجاتكار. ھاجھتسىز. ئھمما سھن یاخشى پادىچى. 99 نى تاشالپ مېنى قۇتۇلدۇرۇپ قالدىڭىز ،

قېرىنداشلىرىم. نېمھ ئۈچۈن بىزنى سۆیۈشنى ۋە بىز ئۈچۈن ئۆلۈشنى تاللىغانلىقىڭىزنى چۈشھنمھیمىز. ئھمما بىز سىزنىڭ سۆیگۈڭىز ۋە نىجاتلىقىڭىزنى مىننھتدار

قھلبلھر بىلھن قوبۇل قىلىمىز. بىز خۇشاللىق بىلھن دۇئا قىلىمىز ۋە ناخشا ئېیتىمىز. بىز باشقىالرغا خۇش خھۋەر یھتكۈزۈش ئۈچۈن دۇنیاغا چىقىمىز. چۈنكى بىزدە

مۇقھددەس روھنىڭ دۇنیادىكى مىلیونلىغان كىشىلھرنىڭ قھلبى ۋە زٻھنىدە خىزمھت قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشھنچىمىز بار. ئۇ ئۇالرنىڭ قھلبىنى ئىشھنچ بىلھن خۇش خھۋەرنى

قوبۇل قىلىشقا تھییارلىق قىلماقتا. قوشنىلىرىمىزنى ، دوستلىرىمىزنى ۋە ئائىلىمىزنى یاخشىلىق ۋە شان-شھرەپ ئۈچۈن قۇتۇلدۇرۇڭ. بىز بۇنى ئھیسانىڭ كۈچلۈك ئىسمى

بىلھن سورایمىز. ئامىن.
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