
نۇرمۇ یاكى قاراڭغۇمۇ؟
یوھاننا 3: 19-16

2022-یىلى 7-ئاینىڭ 10-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. بۇ یىل 28-ھھپتھ ، شۇڭا مھن 28-

سوئال ۋە جاۋابنى ئوقۇیمھن. 

28-سوئال: ئ�يسا م�سىھك� ئېتىقاد قىلمىغان��ر ئۆلگ�ندىن كېيىن
قانداق بولىدۇ؟

قىيام�ت كۈنى ئۇ��ر ئۆزىگ� قار�� ئې��ن قىلىنغان قورقۇنچلۇق ، ئ�مما پ�ق�ت ئ�يىبل�ش جازاسىغا
ئېرىشىدۇ.

ئۇ��ر ئال��ھنىڭ ئىلتىپاتىدىن دوزاخقا تاشلىنىدۇ ، ئادىل ۋە ئېغىر جازاغا ئۇچرايدۇ.

28-سوئال بىزنى بىئارام قىلىدىغان ھھقىقھت ھھققىدە سۆزلھیدۇ. ھھممھ ئادەم قۇتۇاللمایدۇ. ھھممھ ئادەم جھننھتكھ چىقمایدۇ. دوزاخ ھھقىقىي ، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز

ئھیسا تھرىپىدىن قۇتۇاللمىساق ، خۇدادىن مھڭگۈ ئایرىلغانلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ. ئھگھر سىز خىرىستىیان بولسىڭىز ، خۇدا سىزنى مۇھھببھت بىلھن تاللىغانلىقى

ئۈچۈندۇر. بۇ ئالدىنقى ھھپتىدىكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق مھزمۇنى ئىدى. بۈگۈن بىز خۇدانىڭ سۆزىدىكى ئھڭ مھشھۇر ئایھتلھرنىڭ بىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. یۇھاننانىڭ

3-بابىدا ئھیسا نىكودىم بىلھن كۆرۈشتى. نىكودىم نۇرغۇن سوئاللىرى بار دىنىي ئوقۇتقۇچى. ئھیسا بۇ كىشىگھ پۈتۈن دۇنیادىكى ئھڭ مۇھىم ئىشالرنى چۈشھندۈردى. 

قاراڭغۇلۇق یاكى یورۇقلۇق. 

یاخشى یاكى یامان. 

جھننھت یاكى دوزاخ. 

ھایات یاكى ئۆلۈم. 

ھازىر ئھیسانىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ. 



یوھاننا 3: 19-16 

16 «چۈنكى خۇدا دۇنیانى بھك سۆیدى ، ئۇ بىردىنبىر ئوغلىنى بھردى ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشسۇن. 

17 چۈنكى ، خۇدا ئۆز ئوغلىنى دۇنیانى ئھیىبلھشكھ ئھۋەتمىدى ، بھلكى دۇنیانىڭ ئۇنىڭ ئارقىلىق قۇتۇلۇشى ئۈچۈن. 

 

18 ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ئھیىبلھنمھیدۇ ، لېكىن ئېتىقاد قىلمىغانالر ئاللىبۇرۇن ئھیىبلھنگھن بولىدۇ.  

چۈنكى ئۇ خۇدانىڭ بىردىنبىر ئوغلىنىڭ نامىغا ئىشھنمىگھن.

 

19 مانا بۇ ھۆكۈم: نۇر دۇنیاغا كھلدى.  

كىشىلھر قاراڭغۇلۇقنى یورۇقلۇقتىن بھكرەك یاخشى كۆرەتتى ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىشلىرى یامان ئىدى ».

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 ھایات ۋە ھھقىقھتنىڭ مھنبھسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن یېنىڭىزغا كھلدۇق. ئھیسا ، بىز سىلھرگھ رەھىم-شھپقھت ۋە مېھىر-مۇھھببھتكھ تولغانلىقىمىز

ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. مۇقھددەس روھ ، خۇدانىڭ سۆزى بىلھن ئۆزگھرتىش ئۈچۈن قھلبىمىزنى ۋە زٻھنىمىزنى ئېچىڭ. ئامىن 

خىرىستىیانالر دائىم یۇھاننا 3: 16 ۋە 17 نى یادالیدۇ. بىز بۇ ئایھتلھرنى دائىم تىلغا ئالىمىز ، چۈنكى ئۇالر خىرىستىئان دىنىنىڭ ئھڭ مۇھىم ھھقىقھتلىرىنى ئىگىلھیدۇ.

ئھیسا ئارقىلىق ، خۇدا یھھۇدىي خھلقىگىال ئھمھس ، پۈتكۈل دۇنیاغا مھڭگۈلۈك ھایات ئاتا قىلدى. ئھیسا یھر یۈزىگھ كھلدى. بىز نېمىدىن قۇتۇلۇشىمىز كېرەك؟ بۇ بىز

بۈگۈن ئویلىنىدىغان مۇھىم سوئال. ئھگھر سىز نىجات تېپىشىڭىز كېرەك دەپ قارىمىسىڭىز ، ئھیسانىڭ نېمھ ئۈچۈن نىجاتكار دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى چۈشھنمھیسىز.

ئاتىسى خۇدانىڭ نېمىشقا ئوغلىنى بھرگھنلىكىنى كۆرەلمھیسىز. شۇڭالشقا مھن 18 ۋە 19-ئایھتلھردىن باشالشنى خاالیمھن.

مھن بىلھن یۇھاننا 3: 18 گھ قاراڭ. 

 

18 «ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ئھیىبلھنمھیدۇ ، لېكىن ئېتىقاد قىلمىغانالر ئاللىبۇرۇن ئھیىبلھنگھن بولىدۇ.  

چۈنكى ئۇ خۇدانىڭ بىردىنبىر ئوغلىنىڭ نامىغا ئىشھنمىگھن ».

بۇ جۈملىدىكى پېئىلالرغا قارىسىڭىز ، ئۇالر ئۆتمۈش ، ھازىرمۇ یاكى كھلگۈسى پېئىلمۇ؟ ئۇالر ھازىر جىددىي. ئھیسا ئۆزى ھھل قىلماقچى بولغان مھسىلىنى

تھسۋىرلھۋاتىدۇ. ئھیساسىز ھھممھیلھن خۇدادىن ئایرىلدى. بىز تۇنجى ئاتا-ئانىمىز ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانادەك قھلبلھر بىلھن بۇزۇلغان دۇنیادا تۇغۇلدۇق. ئۇالرغا

ئوخشاش بىز ئىشالرنى ئۆزىمىز قىلىشنى خاالیمىز. 

كائىناتتىكى باشقىالردىن پۈتۈنلھي گۇناھسىز كىشىلھرنى ئایرىپ تۇرىدىغان تامنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. تامنىڭ بىر تھرىپىدە گۇناھ سادىر قىلغان كىشىلھرنىڭ

ھھممىسى بار ، ھھتتا بىر گۇناھ. ئھزەلدىن گۇناھ قىلمىغانالر تامنىڭ ئۇ تھرىپىدە ، مۇقھددەس ۋە مۇكھممھل بولغان خۇدا بىلھن بىللھ. 

ئھیسا مھتتا 5: 48 دە: 

48 «شۇڭا ، ئھرشتىكى ئاتىڭىز مۇكھممھل بولغىنىدەك ، چوقۇم مۇكھممھل بولۇشىڭىز كېرەك». 



تھڭرى مۇقھددەس ، گۇناھ بىلھن داغالنغان ھھر قانداق كىشىنىڭ ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا بولۇشىغا یول قویمایدۇ. قانچىمىز خۇدانىڭ تام تھرىپىدە بولۇشقا مۇناسىپ؟

ھېچقایسىمىز ، شۇنداقمۇ؟ بھزى كىشىلھر ناھایىتى كۆرۈنھرلىك چوڭ ، قورقۇنچلۇق گۇناھالرنى قىلدى. نۇرغۇن گۇناھلىرىمىز جىمجىت ، شھخسىي. مھیلى

كۆرۈنسۇن یاكى كۆرۈنمىسۇن ، ھھممىمىزنىڭ بىزنى خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن یىراقالشتۇرىدىغان یېتھرلىك گۇناھلىرىمىز بار. خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى ئاسىیلىق

قىلغانلىقى ئۈچۈن جازاالش ئۈچۈن باغدىن ئھۋەتتى. 

ئھیسا خۇدانىڭ گۇناھكارالرغا بھرگھن جازاسى توغرىسىدا نۇرغۇن نھرسىلھرنى ئۆگھتتى. ئھگھر بىز گۇناھسىز دەپ قارىساق ، قوبۇل قىلىشنىڭ تھسلىكىنى

بایقایمىز. مھن یېڭى خىرىستىیان ۋاقتىمدا 10 بۇیرۇقنى ئۆگىنىۋاتاتتىم. مھن بۇ بۇیرۇقالرنى ئوقۇشقا باشلىغاندا ، مھن الیاقھتلىك دەرىجىگھ الیىق دەپ ئویلىدىم. ئاندىن

كۆڭلۈمنىڭ یامان غھرەزلىرى ھھققىدە تېخىمۇ كۆپ نھرسىلھرنى ئۆگھندىم. مھن بارلىق بۇیرۇقالرنى بىر خىل ئۇسۇلدا بۇزغانلىقىم ئۈچۈن گۇناھكار ئىكھنلىكىمنى

ھېس قىلدىم. مھن خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلدىم ۋە خۇدانىڭ یۈرىكىنى بۇزدۇم. قىلمىشىم ۋە ئۆزۈمنى ئاقالشقا ئۇرۇنغانلىقىم سھۋەبىدىن ئھیىبلھندىم. 

ئىنسانالر یامانلىق قىلىشنى ناھایىتى ئاز نىیھت قىلىدۇ. مېنىڭچھ بىز خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىش ئۈچۈن ئاڭلىق تالالشنى ناھایىتى ئاز تالالیمىز. ئۇنىڭ ئورنىغا

ئۆزىمىزگھ یالغان سۆزلھیمىز. بىز ھھرىكىتىمىزنى مۇۋاپىقالشتۇرىمىز ، شۇڭا بىز یاخشى ئىش قىلىۋاتىمىز دەپ ئویالیمىز. بھلكىم سىز مھكتھپتھ بىر ئىمتىھاننى

ئالدایسىز ، چۈنكى ئوقۇتقۇچى سىزگھ تھییارلىق قىلىشقا یېتھرلىك ۋاقىت بھرمىدى دەپ ئویالیسىز. یاكى خوجایىنىڭىزدىن ئوغرىلىق قىلىسىز ، چۈنكى ئۇالر سىزگھ

یېتھرلىك پۇل بھرمھیدۇ. یاكى سىز قىیىن ئھھۋالدىن ساقلىنىشنى ئویلىغانلىقىڭىز ئۈچۈن یالغان سۆزلھیسىز. مھن ئۇ ئىشالرنى قىلدىم. مھن ھھممىڭالرنىڭ بارلىقىغا

ئىشىنىمھن. 

ئىنجىلدىكى ئھڭ قورقۇنچلۇق ئایھتلھرنىڭ بىرى سوتچىالر كىتابىنىڭ ئاخىرىدا تېپىلغان. ئۇ ۋاقىتتا ئىسرائىلىیھدە نۇرغۇن گۇناھ ۋە یامانلىق بار ئىدى. 

سوتچىالر 21:25 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

25 «ئۇ كۈنلھردە ئىسرائىلىیھدە پادىشاھ یوق ئىدى. ھھممھ ئادەم ئۆز نھزىرىدە توغرا ئىش قىلدى». 

ھھممھ ئادەم ئۆز نھزىرىدە توغرا ئىش قىلغاندا ، بىزدە نۇرغۇن مھسىلىلھر بار. ۋىالدىمىر پۇتىن رۇسىیھ خھلقىگھ یالغان سۆزلھپ ، ئۇالرنى ئۇكرائىناغا ھۇجۇم

قىلىشنىڭ یاخشى ئىش ئىكھنلىكىگھ قایىل قىلدى. پۇتىن باشقا بىر دۆلھتكھ ھۇجۇم قىلدى ، چۈنكى ئۇ ئۆز نھزىرىدە توغرا ئىدى. نۇرغۇن شىركھتلھر خىزمھتچىلھرگھ

یاكى مۇھىتقا كۆڭۈل بۆلگھنگھ قارىغاندا ، پایدىغا بھكرەك كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئۇالر خىزمھتچىلىرىگھ ناچار مۇئامىلھ قىلىپ ، دەریا-ئوكیانلىرىمىزنى بۇلغایدۇ. بۇ

ئۇالرنىڭ نھزىرىدە توغرا ، چۈنكى پایدا ئۇالر ئۈچۈن ئھڭ مۇھىم. ئھر-ئایالالر بىر-بىرىگھ سھل قارایدۇ ۋە ئازار بېرىدۇ ، چۈنكى ئۇالر ئىدىیھسى ۋە ئارزۇسىنى

جۈپتىدىن بھكرەك قھدىرلھیدۇ. كىشىلھر نېمىشقا بۇنداق بولىدۇ؟ ئۇ باشتا باشالنغان. خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا ناھایىتى ئېنىق كۆرسھتمھ بھردى ، ئھمما ئۇالر

ئۆز نھزىرىدە توغرا ئىشالرنى قىلدى. ئۇالر خۇداغا ئىتائھت قىلمىدى ، چۈنكى ئۇالر ئھركىنلىكنى خۇدادىنمۇ بھكرەك ئارزۇ قىالتتى. ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا خۇداغا

ئاسىیلىق قىلغاندىن كېیىن نېمھ قىلدى؟ ئۇالر قاراڭغۇلۇق ۋە خۇدادىن یىراقلىق ئىزدىدى. نومۇس قىلىشىمىز ھھممىمىزنى خۇدادىن قاراڭغۇلۇق ۋە ئارىلىق ئىزدەیدۇ. 

یھھیا پھیغھمبھر 3:19 گھ قایتا قاراپ بېقىڭ ، ئۇ یھردە: 

19 مانا بۇ ھۆكۈم: یورۇقلۇق دۇنیاغا كھلدى ، كىشىلھر قاراڭغۇلۇقنى یورۇقلۇقتىن بھكرەك یاخشى كۆرەتتى ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىشلىرى یامان ئىدى. 

مھن ئىسكھندىرىیھدىكى بىر ئاشخانا دٻرىكتورى بولغان ۋاقتىمدا بھزى ئوغرىالردا مھسىلھ كۆردۇق. رٻستوراننىڭ ئارقىسىدا ساقالش رایونى بار بولۇپ ، كىشىلھر

نھرسھ ئوغرىالۋاتاتتى. ئوغرىالر رىشاتكىنىڭ ئۈستىگھ چىقتى ، شۇڭا بىز تېخىمۇ ئېگىز رىشاتكا قۇردۇق. ئۇالرمۇ بۇ رىشاتكىنىڭ ئۈستىگھ چىقىپ ، بىزدىن داۋاملىق



ئوغرىلىق قىلدى. 

بىر كۈنى بىر ساقچى رٻستوراندا چۈشلۈك تاماق یھۋاتاتتى. مھن ئۇنىڭدىن ساقالش رایونىغا قاراپ بېقىشىنى ۋە ئۇنىڭدىن مھسلىھھت بېرىشىنى ئۆتۈندۈم. ساقچى: «بۇ

رایوندا سىزگھ بىر قىسىم یورۇق چىراغالر الزىم. بۇ ئوغرىالرنى توسىدۇ ». مھن ھھیران قالدىم. ئېگىز رىشاتكىنىڭ ئۈستىگھ چىقىشنى خاالیدىغان ئوغرىالر قانداقمۇ

چىراغالرنى توسىیاالیدۇ؟ ساقچى ماڭا: «ئوغرىالر ھېچكىمنىڭ نېمھ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشنى خالىمایدۇ. ئھگھر ئۇالر قاراڭغۇلۇقتا ئوغرىلىق قىاللىسا ، ئۆزىنى

بىخھتھر ھېس قىلىدۇ ». رٻستوراننىڭ ئارقىسىغا یورۇق چىراغالرنى قوشتۇق. بۇ ئىش بولدى ، چۈنكى ساقچى 19-ئایھتتھ ئھیسا ئېیتقان سۆزنى چۈشھنگھن.

«كىشىلھر قاراڭغۇلۇقنى یورۇقلۇقتىن بھكرەك یاخشى كۆرەتتى ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىشلىرى یامان ئىدى». 

قاراڭغۇلۇق بىزنىڭ نومۇس ۋە گۇناھلىرىمىزنى یوشۇرىدۇ دەپ ئویالیمىز. ئھمما قاراڭغۇلۇقمۇ ھھقىقھتنى بىزدىن یوشۇرىدۇ. شۇڭالشقا بىز تامنىڭ قاراڭغۇ

تھرىپىدىكى ئھھۋالىمىزنى چۈشىنھلمھیمىز. بىز ئۆزىمىزنى ئالدایمىز ۋە خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىشتا یاخشى سھۋەبلىرىمىزنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمىز. بىز شھیتاننىڭ

ئۇلۇغ ئالدامچىسىنى ئاڭالیمىز. شھیتاننىڭ ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا یارىتىلىش 3: 1-5 دە یىالندەك كۆرۈنگىنىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ 

 

«1 یىالن پھرۋەردىگار خۇدا یاراتقان بارلىق یاۋایى ھایۋانالرنىڭ ئىچىدىكى ئھڭ زٻرەك ئىدى.  

بىر كۈنى ئۇ ئایالدىن: «خۇدا راستىنال باغدىكى دەرەخلھرنىڭ مېۋىسىنى یېمھسلىكىڭ كېرەكمۇ؟» دەپ سورىدى.

2 \_ ئھلۋەتتھ بىز باغدىكى دەرەخلھردىن مېۋە یېیىشىمىز مۇمكىن ، \_ دەپ جاۋاب بھردى ئایال. 

 

3 «ئۇ پھقھت باغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دەرەخنىڭ مېۋىسى ، بىز یېیىشكھ بولمایدۇ.  

خۇدا: «ئۇنى یېمھسلىكىڭ ، ھھتتا ئۇنىڭغا تھگمھسلىكىڭ كېرەك. شۇنداق قىلسىڭىز ، ئۆلىسىز ». ”

4 ”سھن ئۆلمھیسھن!” یىالن ئایالغا جاۋاب بھردى. 

5 «خۇدا یېگھن ھامان كۆزلىرىڭىزنىڭ ئېچىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ، یاخشى-یاماننى بىلگھن خۇداغا ئوخشایسىز». 

شھیتان رەببىنىڭ سۆزىگھ بىۋاسىتھ زىت كېلىدۇ. ئۇ ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا بویسۇنمىسا ئۆلمھیدىغانلىقىنى ئېیتتى. شھیتان ئۇالرنىڭ بىزنىڭ گۇناھىمىزغا سھلبىي

ئاقىۋەتلھرنىڭ یوقلىقىغا ئىشىنىشىنى ئۈمىد قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كىشىلھر شھیتاننىڭ یالغانچىلىقىغا داۋاملىق ئىشىنىدۇ. كىشىلھر دوزاخ ھھققىدە پاراڭالشساق

بىزگھ ئاچچىقلىنىدۇ. بۇ ھېچقانچھ یېڭىلىق ئھمھس. 1800 یىل ئىلگىرى ، شىمالىي ئافرىقىدىكى تېرتۇللىیان ئىسىملىك پوپ مۇنداق دٻگھن: «كىشىلھر ھامان بىر كۈنى

خۇدانىڭ دۇنیاغا ھۆكۈم قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغانلىقىمىز ئۈچۈن بىزدىن كۈلىدۇ». 

بىز شھیتاننىڭ یالغانلىقىغا ئىشىنىمىز ، خۇدا گۇناھقا ھۆكۈم قىلمایدۇ ۋە جازا بھرمھیدۇ. بىزمۇ ئۆزىمىزگھ یالغان سۆزلھیمىز. یۈرىكىڭىزنىڭ سىزگھ: «بولىدۇ ، ھېچكىم

بىلمھیدۇ!» دەپ پىچىرلىغانلىقىنى ئاڭالپ باققانمۇ؟ بىز یامان ئاقىۋەتلھرنى ئاقىۋەتسىز قىالالیدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمىز. تام رەسىملىرىمىزنى قایتا كۆرۈپ بېقىڭ. ئھیسا

یۇھاننا 3: 18 دە: «ئېتىقاد قىلمىغانالر ئاللىبۇرۇن ئھیىبلھنگھن» دٻدى. بىز ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ ئھۋالدلىرى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ، تامنىڭ قاراڭغۇ تھرىپىدە

ھایاتنى باشالیمىز. بىز خۇدادىن یوشۇرۇنغان گۇناھ تھبىئىتى بىلھن تۇغۇلدۇق. 

ئھگھر بىرەرسى بىزنى قۇتۇلدۇرغىلى كھلمىسھ ، بىز خۇدادىن ئایرىلغان تامنىڭ بۇ قاراڭغۇ تھرىپىدە قالىمىز. بىز ئۆزىمىزنىڭ نھزىرىدە توغرا ئىشالرنى قىلىشنى

خاالیمىز ، ئھمما ھھممىمىز بۇنىڭدىن نومۇس ھېس قىلىمىز. كۆڭۈل ئېچىش ، یېمھك-ئىچمھك ۋە ماددىالر بىلھن ئۆزىمىزنى لھرزىگھ سالىمىز ، شۇڭا بىز دۇچ كھلگھن

خھتھرنى كۆرەلمھیمىز. بىز ئۆلگھندە ئایرىلىش داۋاملىشىدۇ. روھىمىز قاراڭغۇ تھرەپتھ یاكى تامنىڭ یورۇق تھرىپىدە مھڭگۈ یاشایدۇ. ئۆلگھندىن كېیىن ، قاراڭغۇ

تھرەپ دوزاخ ، یورۇق تھرىپى جھننھت. دوزاخ قورقۇنچلۇق بولىدۇ ، چۈنكى یھر یۈزىدە قاراڭغۇلۇقتا یاشىغان كىشىلھر ئۆلگھندىن كېیىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرىدۇ.

دوزاختىكى كىشىلھر ئۆزلىرىنىڭ یھر یۈزىدە خۇدادىن ئایرىلغانلىقىنى ، ئۇالر ئۇنىڭدىن مھڭگۈ ئایرىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ. 



ھھر بىر ئىنسان روھىنىڭ بىر قىسمى بۇنى چۈشىنىدۇ. ھھممھ ئادەم دىنسىزالر ۋە ھھر دىندىكى كىشىلھرنى ئۆز ئىچىگھ ئالغان ئایرىلىش ۋە نومۇس ھېس قىلىدۇ.

شۇڭالشقا دۇنیادىكى ھھر بىر مھدەنىیھت گۇناھنى كھچۈرۈم قىلىش ۋە نومۇسنى یوقىتىشنىڭ یولىنى ئىزدەیدۇ. بىز جىنایھتچىلھرنى تۈرمىگھ كىرىش ئارقىلىق

گۇناھلىرىنى كھچۈرۈم قىلىمىز. بھزى كىشىلھر بۇتخانىدا شام یاندۇرىدۇ یاكى پۇل بېرىدۇ. بھزى كىشىلھر نامراتالرغا مۇالزىمھت قىلىدۇ یاكى ئھجدادلىرىدىن ئۇالرغا

یاردەم قىلىشىنى تھلھپ قىلىدۇ. ھىندونېزىیھدىكى كىشىلھر مېۋە ، پۇل ۋە ھایۋانالرنى برومو تېغىغا تاشالیدۇ. ئىلگىرى بۇ ھىندونېزىیھ قھبىلىسى ئاچچىق تاغنى

تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن ئىنسانالرنى قۇربانلىق قىلغان. 

بۇ یھردە ھىندىالرنىڭ كۈچلۈك ئىالھى بولغان گادىماینىڭ شھرىپىگھ ھىندى بایرىمى بار. بۇ پائالىیھت 250 مىڭ ھایۋاننى ئۆلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. بۇ نۇرغۇن

قان. ئھمما ئىالھنى رازى قىلىش ۋە كىشىلھرنىڭ گۇناھلىرىنى كھچۈرۈم قىلىش یېتھرلىكمۇ؟ یاق ، ئۇالر ھھر بھش یىلدا بىر قېتىم بۇ پائالىیھتنى تھكرارالیدۇ. دوستلىرىم

، گۇناھ ۋە نومۇسنى تۈرمھ ، پۇل ، شام ، ھھتتا قان قۇربانلىق بىلھن ئۆچۈرگىلى بولمایدۇ. 

ئىبرانىیالر یېڭى ئھھدە كىتابىنىڭ ئىبرانىیالر 10: 4 ، 11-14-ئایھتلىرىدە بۇ توغرىدا نېمھ دٻگھنلىكىنى ئاڭالڭ.

4 «بۇقا ۋە ئۆچكھ قېنىنىڭ گۇناھالرنى ئۆچۈرۈشى مۇمكىن ئھمھس. 

11 ھھر بىر روھانىي ھھر كۈنى ئۇنىڭ خىزمىتىدە تۇرۇپ ، ئوخشاش گۇناھالرنى قایتا-قایتا قۇربانلىق قىلىدۇ. 

12 لېكىن ، ئھیسا مھسىھ گۇناھلىرى ئۈچۈن بىر قېتىم قۇربانلىق قىلىپ ، خۇدانىڭ ئوڭ یېنىدا ئولتۇردى. 

14 چۈنكى ئۇ بىر قۇربانلىق بىلھن پاكلىنىۋاتقانالرنى ھھر ۋاقىت مۇكھممھ�شتۈردى ». 

خۇدانىڭ سۆزىدە بۇ یھردە دٻگھنلىرىنى كۆرەمسىز؟ مھسىلىمىزنى ھھل قىلىش ئۈچۈن بىرال تھكلىپ یېتھرلىك ئىدى. گۇناھالر ئۈچۈن بىر قۇربانلىق تامدىن یول ئاچتى

، شۇڭا كىشىلھر قاراڭغۇلۇقتىن یورۇقلۇققا یۆتكىلىدۇ. ئھیسا مھسىھ گۇناھسىز ھایات كھچۈرگھن بىردىنبىر ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئۇ ئھڭ ئاخىرقى قۇربانلىق

سۈپىتىدە بھدىنىنى تھقدىم قىالالیدۇ. ئھیسانىڭ كرٻستتىكى ئۆلۈمى خۇدانىڭ ھھققانىي غھزىپىنى قاندۇرىدىغان مۇكھممھل قۇربانلىق ئىدى. ئھیسا قھرزگھ بوغۇلمىغان

قھرزنى تۆلىدى ، چۈنكى بىز تۆلىیھلمھیدىغان قھرزمىز بار. 

یۇھاننا 3: 16- 17- تېكىستلىرىمىزنىڭ ئالدىنقى ئىككى ئایىتىدە مھن بىلھن قایتا قاراڭ. 

16 «خۇدا دۇنیانى بھك یاخشى كۆردى ، ئۇ بىردىنبىر ئوغلىنى بھردى ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشسۇن. 

17 چۈنكى ، خۇدا ئۆز ئوغلىنى دۇنیانى ئھیىبلھش ئۈچۈن ئھۋەتمىدى ، بھلكى دۇنیانىڭ ئۇنىڭ ئارقىلىق قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ». 

خۇدا دۇنیانى بھك یاخشى كۆردى ، ئۇ بىردىنبىر ئوغلىنى بھردى. بالىسىنى كىم بېرىدۇ؟ بۈگۈن خھۋەرلھردە یېمھك-ئىچمھك یېتھرلىك بولمىغان ئۈمىدسىز ئائىلىلھر

ھھققىدە ئوقۇدۇق. بھزىلىرى كىچىك قىزلىرىنى یاشانغان ئھرگھ یاتلىق قىلىپ سېتىۋەتتى. ئۇالر بۇنى پۇل ئۈچۈن قىلىدۇ ، چۈنكى ئۇالر ئاچلىقتىن. بۇنداق ئازابلىق ،

ئۈمىدسىز قارار چىقىرىشنى تھسھۋۋۇر قىاللمایمھن. قورسىقىمنىڭ ئاچ قالغانلىقىنى تھسھۋۋۇر قىاللمایمھن ، شۇڭا بالىغا تاماق ئالغىلى بېرىمھن. 

دوستلىرىم ، ئاتام خۇدانىڭ سىزگھ بولغان مۇھھببىتىنى ئویالڭ. خۇدانىڭ ئوغلى گۇناھ ۋە ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 30 تھڭگھ سېتىلدى. بۇ 16-ئایھتنىڭ مھنىسى. 

16 «خۇدا دۇنیانى شۇنداق یاخشى كۆردىكى ، بىردىنبىر ئوغلىنى بھردى ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھاالك بولماي ، مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشسۇن». 

ئھیسا یھر یۈزىگھ كېلىشتىن بۇرۇن ، یھھۇدىیالر خۇدا ئائىلىسىدىكى بىردىنبىر كىشىلھر ئىدى. ئھمما ھازىر ھھر قانداق ئادەم تھڭرىنىڭ بالىسى بوالالیدۇ. دۇنیادىكى

ھھر قانداق ئادەم ئھیسا ئارقىلىق قۇتۇالالیدۇ. قىلغان ھھر قانداق ئىشىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىشقا بولىدۇ. سىز ئېلىپ یۈرگھن ھھر قانداق نومۇسنى یۇیۇۋەتكىلى بولىدۇ.



شھیتان سېنى ئالدایدۇ ۋە سېنى قاراڭغۇلۇقتا ساقالیدۇ. شھیتان سىزنىڭ بۇ ھایاتىڭىزدا ۋە ئۇنىڭدىن كېیىن مھڭگۈ خۇدادىن ئایرىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئھمما تامدىن

ئۆتۈش یولى بار. خۇداغا قایتىش یولىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن دۇنیاغا كھلگھن بىر نۇر بار. 

ئھیسا یھھیا پھیغھمبھرنىڭ ئىنجىلدا یھتتھ خىل ئوخشىمىغان مېتودنى ئىشلىتىپ ، بىر ئاددىي ئۇچۇرنى چۈشھندۈردى. ئھیسا: 

«مھن دۇنیانىڭ نۇرى». 

«مھن تىرىلىش». 

«مھن یاخشى پادىچى». 

«مھن ھایاتنىڭ نېنى». 

«مھن یول ، ھھقىقھت ۋە ھایات». 

«مھن ئۈزۈم». 

\- مھن ئىشىك. 

نۇرغۇنلىرىڭىز ئاللىبۇرۇن ئىشىكتىن كىرىپ بولدىڭىز. ئھیسانىڭ ھایاتى ، ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى روھىڭىزنىڭ تىرىلىشىگھ ئىشىك ئاچتى. مۇقھددەس روھ ئھیسانى

قۇتقۇزغۇچى سۈپىتىدە یورۇقلۇق ۋە ئىشھنچنى كۆرۈش ئۈچۈن سىزگھ روھىي كۆز ئاتا قىلدى. بھلكىم بھزىلىرىڭىز یھنىال تامنىڭ ئۇ تھرىپىدە بولۇشى مۇمكىن. سىز

قاراڭغۇلۇقتا ، خۇدادىن یىراق ، ئھمما ئۇنىڭ ئائىلىسىگھ كىرىشنى خاالمسىز؟ ئھیسا دٻگھن ئىسىم «خۇدا نىجاتلىق» دٻگھن مھنىنى بىلدۈرىدۇ. یاكى «یھھۋا

قۇتقۇزىدۇ». نىجات تېپىشىڭىز كېرەكلىكىنى چۈشھندىڭىزمۇ؟

رىملىقالر 3: 25-22: 

 

22 «بىز ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق خۇدا بىلھن ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارالندۇق.  

مھیلى بىز كىم بولۇشىمىزدىن قھتئىینھزەر ، ئىشىنىدىغان ھھممھ ئادەم ئۈچۈن بۇ ھھقىقھت.

23 ھھممھیلھن گۇناھ قىلدى. ھھممىمىز تھڭرىنىڭ شانلىق ئۆلچىمىگھ یھتمھیمىز. 

 

24 لېكىن ، خۇدا ئۆزىنىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھن بىزنى ئھركىن ھالدا ئۆزىنىڭ نھزىرىدە توغرا قىلدى.  

ئۇ بىزنى ئھیسا مھسىھ ئارقىلىق گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىدىن قۇتۇلدۇرغاندا قىلدى.

 

25 چۈنكى ، خۇدا ئھیسانى گۇناھ ئۈچۈن قۇربانلىق قىلدى.  

كىشىلھر ئھیسانىڭ ھایاتىنى قۇربان قىلىپ ، قېنىنى تۆككھنلىكىگھ ئىشھنگھندە ، خۇدا بىلھن توغرا بولىدۇ ».

ئىشىكتىن مېڭىپ تامنىڭ ئۇ تھرىپىگھ چىقىشقا تھییارمۇ؟ ئھگھر ئھیسا ھھققىدىكى بۇ ئىشالرغا ئىشھنسىڭىز ، خۇدا بىلھن توغرا بوالالیسىز. ئىبادەت قولالنمىسىدا بۈگۈن

تھییار بولسىڭىز دۇئا قىالالیسىز. ئھگھر بۇ توغرىلىق سوئالىڭىز بولسا مھن یاكى مۇالزىمھتتىن كېیىن بىزنىڭ بىر رەھبىرىمىز بىلھن پاراڭلىشىڭ. یاكى بىرەرسىنىڭ سىز

بىلھن بىللھ دۇئا قىلىشىنى ئۈمىد قىلسىڭىز. 

مھڭگۈلۈك ھایات ھازىر ئھیساغا بىرلھشكھن بارلىق كىشىلھر ئۈچۈن یھر یۈزىدە باشلىنىدۇ. قاراڭغۇلۇقتا قالماڭ! ئھیسا نۇرى سىزگھ ئىشىكتىن مھڭگۈلۈك ھایات

یولىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 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 مىننھتدار قھلبلھر بىلھن سىزنىڭ سۆیگۈڭىز ۋە

نىجاتلىقىڭىزنى قوبۇل قىلىمىز. بىز سىزگھ خۇشاللىق بىلھن دۇئا قىلىمىز ۋە ناخشا ئېیتىمىز. بىز باشقىالرغا خۇش خھۋەر یھتكۈزۈش ئۈچۈن دۇنیاغا چىقىمىز.

قوشنىلىرىمىزنى ، دوستلىرىمىزنى ۋە ئائىلىمىزنى ئۇالرنىڭ یاخشىلىقى ۋە شان-شھرىپى ئۈچۈن قۇتۇلدۇرۇڭ. بىز بۇنى ئھیسانىڭ كۈچلۈك ئىسمى بىلھن سورایمىز.

ئامىن

One Voice Fellowship


