
باشقىالرنى سۆیۈش ئۈچۈن تىنچلىققا بېرىڭ
ۋەز-نھسىھھت 2022-یىل 7-ئاینىڭ 17-كۈنى

لۇقا 7: 50-36

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن 29-سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن

جاۋابنى بىللھ ئوقۇیمىز. 

29-سوئال: قانداق قىلغاندا قۇتۇ����يمىز؟

پ�ق�ت ئ�يسا م�سىھك� ئېتىقاد قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا كرېستتىكى ئۆلۈمنى ك�چۈرۈم قىلىش
ئارقىلىق. گ�رچ� بىز خۇداغا ئاسىيلىق قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن گۇناھكار بولساقمۇ ، ي�نى�� بارلىق

يامانلىق��رغا مايىل بولساقمۇ ، قانداق�� بولمىسۇن ، خۇدا ، ئۆزىمىزنىڭ ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى
بولماستىن ، پ�ق�ت ساپ مېھىر-ش�پقىتى بىل�ن�� ، بىز ت�ۋب� قىلىپ ئۇنىڭغا ئىش�نگ�ن ۋاقتىمىزدا ،

م�سىھنىڭ مۇك�مم�ل ھ�ققانىيلىقىنى بىزگ� كۆرسىتىدۇ.

بۈگۈن خۇتبىمىزدە تھڭرىنىڭ ساپ شھپقىتىگھ موھتاج ئىككى ئوخشىمىغان ئادەمنى كۆرىمىز. بىرى تھۋبھ قىلىپ ، مھسىھكھ ئېتىقاد قىلدى. یھنھ بىرى تھۋبھ قىلىشقا ۋە

ئىشىنىشكھ تھكلىپ قىلىنغان. ھازىر مھن لۇقا 7: 36-50 نى ئوقۇیمھن ، ئاندىن بىز خۇدانىڭ سۆزىگھ یېقىندىن دىققھت قىالالیمىز. 

36 پھرىسىیلھردىن بىرى ھھزرىتى ئھیسا بىلھن بىللھ تاماق یېیىشنى تھلھپ قىلدى ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ ئۆیىگھ بېرىپ تاماق یېدى. 

37 ئۇ شھھھردىن كھلگھن بىر ئھخالقسىز ئایال ئۇنىڭ ئۇ یھردە تاماق یھۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ، قىممھت باھالىق ئھتىر قاچىالنغان چىرایلىق ئاالباستېر قاچىسىنى ئېلىپ

كھلدى.

 

38 ئاندىن ، ئۇنىڭ كھینىدىن تىزلىنىپ تۇرۇپ یىغالپ كھتتى.  

ئۇنىڭ كۆز یاشلىرى ئۇنىڭ پۇتىغا چۈشتى ، ئۇ چېچى بىلھن ئۇالرنى سۈرتتى.  

ئاندىن ئۇ داۋاملىق ئۇنىڭ پۇتىنى سۆیدى ۋە ئۇالرغا ئھتىر قویدى.

 

39 ئۇنى تھكلىپ قىلغان پھرىسىي بۇنى كۆرۈپ ، ئۆز-ئۆزىگھ: «ئھگھر بۇ كىشى پھیغھمبھر بولسا ، ئۇ ئایالنىڭ ئۆزىگھ قانداق تھگكھنلىكىنى بىلھتتى.  

ئۇ گۇناھكار! ».



 

40 ئاندىن ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ ئویلىرىغا جاۋاب بھردى.  

\_ سىمون ، \_ دٻدى ئۇ پھرىسىیگھ ، \_ مېنىڭ سىزگھ دەیدىغان گېپىم بار.  

\- ماڭ ، ئۇستاز ، - دەپ جاۋاب بھردى سىمون.

 

41 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا بۇ ھېكایىنى سۆزلھپ بھردى:  

«بىر ئادەم ئىككى كىشىگھ پۇل بھردى - بىرىگھ 500 تھڭگھ ، یھنھ بىرىگھ 50 پارچھ.

 

42 لېكىن ، ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى ئۇنى قایتۇرالمىدى ، شۇڭا ئۇ یاخشىلىق بىلھن ھھر ئىككىسىنى كھچۈرۈم قىلدى ۋە قھرزىنى بىكار قىلدى.  

بۇنىڭدىن كېیىن ئۇنى كىم تېخىمۇ یاخشى كۆردى دەپ ئویالیسىز؟ ».

 

43 سىمون جاۋاب بېرىپ مۇنداق دٻدى: «مېنىڭچھ ، ئۇ تېخىمۇ كۆپ قھرزنى بىكار قىلغان كىشى».  

ھھزرىتى ئھیسا: - توغرا.

44 ئاندىن ، ئۇ ئایالغا بۇرۇلۇپ ، سىمونغا: - بۇ ئایالنى كۆرەمسھن؟  

مھن ئۆیىڭىزگھ كىرگىنىمدە ، سىز پۇتۇمدىكى چاڭ-توزانالرنى یۇیۇش ئۈچۈن ماڭا سۇ بھرمىدىڭىز ، ئھمما ئۇ یاشلىرى بىلھن ئۇالرنى یۇیۇپ ، چاچلىرى بىلھن

سۈرتتى.

45 سھن مېنى سۆیۈپ ساالم قىلمىدىڭ ، ئھمما مھن تۇنجى كىرگھن ۋاقتىمدىن باشالپال ئۇ پۇتۇمنى سۆیۈشنى توختاتمىدى. 

46 زەیتۇن یېغىنىڭ بېشىنى یاغالش ئۈچۈن ھۆرمھتكھ سھل قارىدىڭىز ، ئھمما ئۇ ئاز ئۇچرایدىغان ئھتىر بىلھن پۇتلىرىمنى یاغلىدى. 

 

47 «بىلىپ قویۇڭالركى ، ئۇنىڭ گۇناھلىرى ۋە نۇرغۇنلىرى كھچۈرۈم قىلىندى ، شۇڭا ئۇ ماڭا نۇرغۇن مېھىر-مۇھھببھت كۆرسھتتى.  

ئھمما كھچۈرۈم قىلىنغان ئادەم پھقھت كىچىك مۇھھببھتنىال كۆرسىتىدۇ ».

48 ھھزرىتى ئھیسا ئایالغا: - گۇناھلىرىڭ كھچۈرۈم قىلىندى. 

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

50 ھھزرىتى ئھیسا ئایالغا: - ئېتىقادىڭ سېنى قۇتقۇزدى ، خاتىرجھم بولغىن. 

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. 

36-ئایھت بىزگھ سھھنھ ھازىرالپ بھردى. 

36 «پھرىسىیلھردىن بىرى ھھزرىتى ئھیسا بىلھن بىللھ تاماق یېیىشنى تھلھپ قىلدى ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ ئۆیىگھ بېرىپ تاماق یېدى. 

سىمۇننىڭ ھھزرىتى ئھیسادىن سىمۇننىڭ ئۆیىدە تاماق یھیدىغانلىقىنى سورىدى. بىللھ تاماق یېیىش 2000 یىل ئىلگىرى ناھایىتى ئھھمىیھتلىك بولغان. بۈگۈنكى كۈندە ،



دۇنیادىكى نۇرغۇن مھدەنىیھتلھر بىللھ تاماق یېیىش كىشىلھر ئارىسىدا رىشتھ باغالیدۇ دەپ قارایدۇ. بۇ بىزنىڭ ھھر ھھپتھ بىر ئاۋازلىق ھھمراھىمىزدا كھچلىك تاماق

یېیىشىمىزنىڭ بىر سھۋەبى. بۈگۈنكى بۆلھكتھ ، ئھیسا پھرىسىینىڭ ئۆیىدە كھچلىك تاماق یھۋاتىدۇ. ئۇالر ئىنتایىن ئھستایىدىل ، ئىنتایىن مۇتھئھسسىپ دىنىي داھىیالر

ئىدى. ئۇالر مۇقھددەس بولۇشقا ئىنتایىن تىرىشتى ، شۇنداقال ئھتراپىدىكى كىشىلھرنىڭ ھھممىسىنىڭ خۇدانىڭ قانۇنىغا بویسۇنۇشىنى ئۈمىد قىلدى. 

ئھیسا سىمونغا ئوخشاش پھرىسىیلھر بىلھن بىللھ ، پھرىسىیلھر تھرىپىدىن رەت قىلىنغان كىشىلھر بىلھنمۇ بىللھ بولدى. ئىنجىلدىكى ئىككى بابقا نھزەر سالىدىغان بولسىڭىز

، لۇقا 5: 27-32 دە خاتىرىلھنگھن بۇ ۋەقھنى بایقایسىز. 

 

27 ھھزرىتى ئھیسا سىرتقا چىقىپ ، لېۋى ئىسىملىك بىر باجگىرنىڭ باج ئېلىش ئورنىدا ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى.  

ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - ماڭا ئھگىشىڭ ، - دٻدى.

28 ھھممىنى تاشالپ ، ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئھگھشتى. 

29 الۋىي ئۇنى ئۆیىدە كاتتا زىیاپھت قىلدى ، ئۇ یھردە نۇرغۇن باجگىرالر ۋە ئۇالر بىلھن بىللھ داستىخاندا ئولتۇراتتى. 

30 پھرىسىیلھر ۋە ئۇالرنىڭ تھۋرات ئۇستازلىرى شاگىرتلىرىغا: «نېمىشقا باجگىرالر ۋە گۇناھكارالر بىلھن بىللھ یھیسىلھر؟» دٻدى. 

31 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بھردى: - ساقىیىپ كھتكھنلھر دوختۇرغا ئھمھس ، كېسھ�رگھ موھتاج. 

32 مھن یاخشىالرنى ئھمھس ، گۇناھكارالرنى تھۋبھ قىلىشقا چاقىردىم ». 

كىشىلھر ئۆزىنىڭ كېسھل ئىكھنلىكىنى ۋە یاردەمگھ موھتاج ئىكھنلىكىنى بىلگھندە دوختۇرغا بارىدۇ. ئھیسا ئۇالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىغا بولغان ئېھتىیاجىنى چۈشھنگھن

كىشىلھر بىلھن ۋاقىت ئۆتكۈزۈشكھ ئامراق. بۈگۈنكى بۆلھكتىكى چوڭ سوئال: «سىزنى ساقایتىش ئۈچۈن خۇداغا موھتاج ئىكھنلىكىڭىزنى بىلھمسىز؟». 

ئھمدى لۇقا 7: 37-39 غا تېخىمۇ یېقىندىن قاراپ باقایلى. 

37 ئۇ شھھھردىن كھلگھن بىر ئھخالقسىز ئایال ئۇنىڭ ئۇ یھردە تاماق یھۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ، قىممھت باھالىق ئھتىر قاچىالنغان چىرایلىق ئاالباستېر قاچىسىنى ئېلىپ

كھلدى.

 

38 ئاندىن ، ئۇنىڭ كھینىدىن تىزلىنىپ تۇرۇپ یىغالپ كھتتى.  

ئۇنىڭ كۆز یاشلىرى ئۇنىڭ پۇتىغا چۈشتى ، ئۇ چېچى بىلھن ئۇالرنى سۈرتتى.  

ئاندىن ئۇ داۋاملىق ئۇنىڭ پۇتىنى سۆیدى ۋە ئۇالرغا ئھتىر قویدى.

بىز بۇ ئایالنىڭ ئىسمىنى بىلمھیمىز ، ئھمما كھم دٻگھندە ئىككى نھرسىنى بىلىمىز. ئۇنىڭ جھمئىیھتتھ گۇناھكار ئىناۋىتى بار ئىدى. ئۇنىڭ پاھىشھ ئایال بولۇشى مۇمكىن.

بىز بىلىدىغان ئىككىنچى ئىش ، ئۇ ئھیسانى یاخشى كۆردى. قارىغاندا ئۇالر ئىلگىرى كۆرۈشكھندەك قىلىدۇ ، ئھیسا ئۇنىڭغا كھچۈرۈم ۋە قوبۇل قىلدى. بۇ ئایالنىڭ كۆز

یاشلىرى ۋە سۆیۈشلىرى كىشىنى ھھیران قالدۇرىدىغان شھپقھتكھ ئېرىشكھن كىشىنىڭ ئىنكاسى. ئۇنىڭ بىر بوتۇلكا قىممھت باھالىق ئھتىر بار ، ئۇ بھلكىم ئىلگىرىكى

ھایاتىدا خېرىدارالرنى جھلپ قىلىش ئۈچۈن ئىشلھتكھن بولۇشى مۇمكىن. ئھمما ئۇ ھایات ھازىر ئۇنىڭ ئارقىسىدا قالدى. ئھیسا ئۇنىڭغا یېڭى ھایات ، یېڭى ئۈمىد ۋە

یېڭى مۇھىم نۇقتىالرنى بھردى. شۇڭالشقا ئۇ بۇ قىممھتلىك ئھتىرنى قویۇشنىڭ ئھڭ یاخشى یېرى ئۇنىڭ ھایاتىنى ئۆزگھرتكھن ئھرنىڭ پۇتىدا دەپ ئویالیدۇ. 

قانداقال بولمىسۇن ، كھچلىك تاماقتىكى كىشىلھرنىڭ بۇ ئایالنىڭ قىلمىشىغا پاراكھندىچىلىك سالغانلىقىنى چۈشىنىشكھ بولىدۇ. ئۇنىڭ نام-شۆھرىتى ناچار ، ئۇ ئھیسا

ئىسىملىك بۇ یھھۇدىي ئوقۇتقۇچىغا ئىنتایىن شھخسىي دىققھت قىلماقتا. 



39-ئایھتكھ قاراڭ. 

 

39 «ئۇنى تھكلىپ قىلغان پھرىسىي بۇنى كۆرۈپ ، ئۆز-ئۆزىگھ:« ئھگھر بۇ كىشى پھیغھمبھر بولسا ، ئۇ ئایالنىڭ ئۆزىگھ قانداق تھگكھنلىكىنى بىلھتتى.  

ئۇ گۇناھكار! ».

بھلكىم سىمون ئھیسانى ئۇنىڭ خېرىدارلىرىنىڭ بىرى دەپ گۇمان قىلغان بولۇشى مۇمكىن. یاكى سىمون ئھیسانىڭ ھۆكۈمى یاخشى ئھمھس دەپ ئویالیدۇ. بىز

سىموننىڭ یۈرىكىنى كۆرۈشكھ باشالیمىز ، چۈنكى ئۇ ئھیسا ۋە ئایال ھھققىدە تھنقىدىي پىكىرلھرنى ئویالیدۇ. سىموننىڭ بۇ سۆزلھرنى «ئۆزىگھ» دٻگھنلىكىگھ دىققھت

قىلىڭ. ئھمما ئھیسا ئۇنىڭ كاللىسىنى ئوقۇیاالیدۇ ۋە سىموننىڭ ئېیتمىغان ئویلىرىغا جاۋاب بېرىدۇ. ئھیسا سىمونغا نېمھ دەیدۇ؟ لۇقانىڭ 40-43-ئایھتلھردە نېمىلھرنى

دوكالت قىلغانلىقىنى كۆرۈپ باقایلى: 

 

40 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ ئویلىرىغا جاۋاب بھردى.  

\_ سىمون ، \_ دٻدى ئۇ پھرىسىیگھ ، \_ مېنىڭ سىزگھ دەیدىغان گېپىم بار.  

\- ماڭ ، ئۇستاز ، - دەپ جاۋاب بھردى سىمون.

 

41 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا بۇ ھېكایىنى سۆزلھپ بھردى:  

«بىر ئادەم ئىككى كىشىگھ پۇل بھردى - بىرىگھ 500 تھڭگھ ، یھنھ بىرىگھ 50 پارچھ.

 

42 لېكىن ، ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى ئۇنى قایتۇرالمىدى ، شۇڭا ئۇ یاخشىلىق بىلھن ھھر ئىككىسىنى كھچۈرۈم قىلدى ۋە قھرزىنى بىكار قىلدى.  

بۇنىڭدىن كېیىن ئۇنى كىم تېخىمۇ یاخشى كۆردى دەپ ئویالیسىز؟ ».

 

43 سىمون جاۋاب بېرىپ مۇنداق دٻدى: «مېنىڭچھ ، ئۇ تېخىمۇ كۆپ قھرزنى بىكار قىلغان كىشى».  

\- توغرا ، - دٻدى ھھزرىتى ئھیسا.

ئھیسا تھمسىل دٻگھن ھېكایىلھر بىلھن ئوقۇتۇشنى یاخشى كۆرىدۇ. تھمسىللھر ئىنسانالرنىڭ تېرىسىنى كىیگھن ھھقىقھتكھ ئوخشایدۇ. یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنى ئىنتایىن

پایدىلىق ، چۈنكى ئۇ 52 سوئال ۋە جاۋابتا ئىنجىلدىكى ھھقىقھتنى خۇالسىلھپ بېرىدۇ. ئھمما كاتېزىم دىنى شھخسىي ئھمھس. ئھیسا خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ھھقىقىتىنى

قوبۇل قىلىپ ، ئۇنى ناھایىتى شھخسىیلھشتۈردى. 

ناتان پھیغھمبھر داۋۇت پادىشاھ بىلھن ئوخشاش ئىشنى قىلدى. داۋۇت باشقا بىر ئھرنىڭ ئایالىنى ئېلىپ ئېرىنى ئۆلتۈردى. ناتان داۋۇتقا قىلغان یامان گۇناھلىرىنى

كۆرۈشكھ یاردەم قىلماقچى بولدى. ناتان داۋۇتقا نۇرغۇن قویلىرى بار باي ھھققىدە ھېكایھ سۆزلھپ بھردى ، ئھمما ئۇ بىر نامرات دٻھقاندىن بىر قوزىنى ئوغرىلىدى.

بۇ ھېكایھ داۋۇتنىڭ ئىپتىخارى ۋە ئىنكارچىلىقىنى بۇزۇپ تاشالپ ، ئۆزىنىڭ نېمھ قىلغانلىقىنى چۈشھندى. داۋۇت ئۆزىنىڭ خۇداغا ، باتشېبا ۋە ئۇرىیاغا قىلغان

گۇناھلىرىنىڭ ھھقىقىتىنى كۆردى. 

ئھیسا بۇ یھردە سىمون بىلھن ئوخشاش ئىشنى قىلىۋاتىدۇ. بۇ تھمسىلدە ئىككى قھرزىڭىز بار. ھېكایىدىكى كۈمۈش پۇلالر رىم دىنارى ئىدى. ئۇالر مۇشۇنىڭغا

ئوخشایتتى. بۇ رىم پۇلى بىر كۈنلۈك خىزمھتنىڭ ئوتتۇرىچھ مائاشى ئىدى. ئادەتتىكى كىشىلھر بۇ كۈمۈش تھڭگھ پۇلدىن 50 نى تېپىش ئۈچۈن 50 كۈن ئىشلھشكھ

مھجبۇر بولدى. 500 كۈن كۈمۈش پۇل تېپىش ئۈچۈن 500 كۈن. ئېنىقكى ، 500 كۈمۈش تھڭگھ قھرزدارنىڭ تۆلھیدىغان قھرزى ناھایىتى چوڭ ئىدى. 

ئھیسا ئېیتقان ھېكایىنىڭ مھزمۇنى نېمھ؟ كھچۈرۈم قىلىنغان كىشىلھر مۇھھببھت بىلھن جاۋاب قایتۇرىدۇ. بۇ نۇقتا. ئھیسا مۇھھببھت بىلھن مھغفىرەتنىڭ باغلىنىشى

بارلىقىنى ئېیتتى. ئھگھر ئھتراپىڭىزدىكى كىشىلھرگھ مول مۇھھببھت كۆرسھتمىسىڭىز ، بۇ سىزنىڭ خۇدادىن مول مۇھھببھتكھ ئېرىشھلمىگھنلىكىڭىزدىندۇر. 



ئھیسا كھچۈرۈم قىلىنغان قھرزدارالر توغرىسىدىكى ھېكایىنى سۆزلھیدۇ ، چۈنكى ئۇ سىموننىڭ كۆزىنى ئۆزىنىڭ قھلبىگھ ئایالندۇرماقچى. ئھمما ھېكایھ پھقھت یېرىم

تامامالندى. ئھیسا بۇنى تولۇق چۈشھندۈرۈشتىن بۇرۇن ، ئۇ سىموننى ئۇ ئایالنى كۆرۈشكھ ۋە خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتىنى كۆرۈشكھ تھكلىپ قىلدى. لۇقا 7: 47-44

گھ قاراڭ. 

44 ھھزرىتى ئھیسا ئۇ ئایالغا قاراپ ، سىمۇنغا: - بۇ ئایالنى كۆرەمسىز؟  

مھن ئۆیىڭىزگھ كىرگىنىمدە ، پۇتۇمدىكى چاڭ-توزانالرنى یۇیۇش ئۈچۈن ماڭا سۇ بھرمىدىڭىز ، ئھمما ئۇ یاشلىرى بىلھن ئۇالرنى یۇیۇپ ، چاچلىرى بىلھن

سۈرتتى.

45 سھن مېنى سۆیۈپ ساالم قىلمىدىڭ ، ئھمما مھن تۇنجى كىرگھن ۋاقتىمدىن باشالپال ئۇ پۇتۇمنى سۆیۈشنى توختاتمىدى. 

46 زەیتۇن یېغىنىڭ بېشىنى یاغالش ئۈچۈن ھۆرمھتكھ سھل قارىدىڭىز ، ئھمما ئۇ ئاز ئۇچرایدىغان ئھتىر بىلھن پۇتلىرىمنى یاغلىدى. 

 

47 «بىلىپ قویۇڭالركى ، ئۇنىڭ گۇناھلىرى ۋە نۇرغۇنلىرى كھچۈرۈم قىلىندى ، شۇڭا ئۇ ماڭا نۇرغۇن مېھىر-مۇھھببھت كۆرسھتتى.  

ئھمما كھچۈرۈم قىلىنغان ئادەم پھقھت كىچىك مۇھھببھتنىال كۆرسىتىدۇ ».

ئھیسا 47-ئایھتتھ بۇ ئایالنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كۆپ ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. ئھمما ئھیسا یھنھ سىمونغا ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى سۆزلھپ بھردى ، چۈنكى سىمون ئۇالرنى

كۆرەلمھیدۇ. سىمون ئۇنى «50 تھڭگھ گۇناھكار» دەپ ئویالیدۇ. سىمون بۇ ئایالنى «500 تھڭگھ گۇناھكار» دەپ ئویالپ ، ئۇنىڭغا باھا بھردى. سىمون ئۇنى

ئۇنىڭدىن یاخشى دەپ ئویالیدۇ. 

سىمون ئھیسانى ساختا پھیغھمبھر دەپ ئویلىدى. ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ، 39-ئایھتتھ سىمون: «ئھگھر بۇ كىشى پھیغھمبھر بولغان بولسا ، ئۇ قانداق ئایالنىڭ ئۇنىڭغا

تھگكھنلىكىنى بىلھتتى» دەپ ئویلىغان. ئھیسا سىموننىڭ ئېنىق كۆرمھیدىغانلىقىنى ئۆگىنىشىنى ئۈمىد قىلدى. ئھیسا جىسمانىي جھھھتتىن قارىغۇ بولغان كىشىلھرنى

ساقایتتى. بۇ یھردە ئھیسا باشقا بىر قارىغۇغا شىپالىق ئاتا قىلىۋاتىدۇ! 

44-ئایھتتھ ناھایىتى ئھھمىیھتلىك بىر ئىش یۈز بېرىدۇ. بۇنىڭغا قاراڭ. 

44 ھھزرىتى ئھیسا ئۇ ئایالغا قاراپ ، سىمۇنغا: - بۇ ئایالنى كۆردۈڭمۇ؟ 

ئھیسا كىمگھ قاراۋاتىدۇ؟ لۇقا ھھزرىتى ئھیسانىڭ ئۇ ئایالغا قارىغانلىقىنى ، ئھمما سىمون بىلھن سۆزلھشكھنلىكىنى خھۋەر قىلدى. سىناق قىلىپ باقایلى. «بۇ پىئانىنونى

كۆرەمسىز؟» دٻسھم قانداق بولىدۇ؟ پىئانىنوغا قارىدىڭىزمۇ؟ ئھلۋەتتھ شۇنداق قىلدىڭىز. 

ئھیسا سىمونغا بۇ ئایالنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشنى ئۆگىتىۋاتىدۇ. ئھیسا سىموننىڭ گۇناھكار ئۆتمۈشىنى ئھمھس ، بھلكى ھازىرقى ھھرىكىتىنى كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلدى.

سىمون بىر دىنىي داھىي. ئھگھر سىمون كىشىلھرنى مۇھھببھت ۋە كۆیۈمچانلىق بىلھن ئېنىق كۆرەلمىسھ ، ئۇ ئۇالرغا مھنىۋى جھھھتتىن یاكى باشقا جھھھتتىن یاردەم

قىاللمایدۇ. 

مۇھھببھت كۆرۈشتىن باشلىنىدۇ. بۇ بابنىڭ بېشىدا ، لۇك بىزگھ ئھیسا ۋە نایىن شھھىرىگھ یېقىن بىر تۇل ئایال ھھققىدە سۆزلھپ بھردى. لۇقا 7: 13-12. 

 

12 ھھزرىتى ئھیسا شھھھرنىڭ دەرۋازىسىغا یېقىنالشقاندا ، بىر ئادەم ئۆلدى.  

ئۇ ئانىسىنىڭ بىردىنبىر ئوغلى بولۇپ ، ئۇ تۇل ئایال ئىدى ، شھھھردىن خېلى كۆپ كىشىلھر ئۇنىڭ بىلھن بىللھ ئىدى.

13 پھرۋەردىگار ئۇنى كۆرۈپ ، ئۇنىڭغا رەھىم قىلدى ۋە ئۇنىڭغا: «یىغلىما» دٻدى. 



ئاپتور پائۇل مىللېر 13-ئایھتتھ مۇھھببھتنىڭ ئۈچ قھدىمى بارلىقىنى كۆزىتىدۇ. قاراڭ ، ھېس قىلىڭ ، ھھرىكھت قىلىڭ. ھھزرىتى ئھیسا تۇل ئایالنى كۆردى. ئۇ ئۇنى

تولۇق كۆرۈپ ، ئۇنىڭ ئازابى ۋە یۈتۈپ كھتكھنلىكىنى چۈشھندى. شۇڭا ، ئھیسا ئۇنىڭغا رەھىم قىلدى. ئىنگىلىزچھ رەھىمدىللىك سۆزى «ھېس قىلىش» مھنىسىنى

بىلدۈرىدۇ. ئھیسانىڭ كاللىسى تۇل ئایالنىڭ ئھھۋالىنى چۈشھندى ، ئھیسانىڭ یۈرىكى تۇل ئایالنىڭ ئازابىنى ھېس قىلدى. مۇھھببھتنىڭ ئۈچىنچى قھدىمى ھھرىكھت.

ئھیسا تۇل ئایالغا قاراپ ماڭدى ، ئۇنىڭ بىلھن سۆزلھشتى ، ئاندىن ئۆلۈپ كھتكھن ئوغلىنى تىرىلدۈردى. 

مۇھھببھت كۆرۈشتىن باشلىنىدۇ. سىمون ئھیسانى یاكى ئایالنى یاخشى كۆرمھیدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇالرنى ھھقىقىي كۆرمھیدۇ. سىمون ئۇالرنى یاخشى كۆرەلمھیدۇ یاكى

كۆرەلمھیدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ یۈرىكىنى كۆرەلمھیدۇ. مھغرۇر بىزنى ئۆزىمىز ۋە باشقا كىشىلھر توغرىسىدىكى ھھقىقھتكھ قارىغۇ قىلىدۇ. مۇھھببھتتھ ، ئھیسا

بىزنىڭ غۇرۇرىمىزنى بۇزۇپ ، گۇناھكار قھلبىمىزنى كۆرسھتمھكچى. ئۇ بىزنى روھىي ئازاب ئىچىدە كۆرۈشنى یاخشى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن ئھمھس. ئھیسا

بۇنداق قىلىدۇ ، چۈنكى ئۇ تېخىمۇ كۆپ تھۋبھ قىلىش خۇدانىڭ مۇھھببىتىنى چۈشىنىش بىلھن باراۋەر ئىكھنلىكىنى بىلىدۇ. 

ئىنگلىزچىدا بىز دائىم «ھھرىكھت سۆزدىنمۇ كۈچلۈك سۆزلھیدۇ» دەیمىز. یاكى «رەسىم مىڭ سۆزگھ ئھرزىیدۇ». بھلكىم تىلىڭىزدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر نھرسھ

دٻیىشىڭىز مۇمكىن. سىموننىڭ ئھیساغا ئاساسىي مېھماندوستلۇق قىاللماسلىقى یۇقىرى ئاۋازدا سۆزلھیدۇ. سىمون ئۇنى ئھیسادىن یاخشى ، ئایالدىن یاخشى دەپ

ئویالیدۇ. ئۇنىڭ ھھرىكىتى بۇنى ئاشكارىلىدى. ئھیسا سىموننىڭ گۇناھلىرىنىڭ چوڭقۇرلىقىنى كۆرۈشكھ یاردەم قىلىشنى خاالیدۇ ، شۇڭا سىمون خۇدادىن چوڭقۇر

مۇھھببھتكھ ئېرىشھلھیدۇ. جھننھتتىكى مۇقھددەس تھڭرىمىزنىڭ نھزىرىدە ھھممىمىز 500 تھڭگھ گۇناھكار. بۇ سان ئېنىق ئھمھس. ئھیسا تۆلىگىلى بولمایدىغان قھرز

ھھققىدە سۆزلھۋاتىدۇ. 

بۇ جھدۋەلگھ مھن بىلھن قاراڭ. ئھڭ یۇقىرى سىزىق بىزنىڭ خۇدانىڭ مۇقھددەسلىكىنى چۈشىنىشىمىزگھ ۋەكىللىك قىلىدۇ. خۇالسھ شۇكى ، بىزنىڭ گۇناھكارلىقىمىزنى

چۈشىنىشىمىز. ئھگھر سىز ئۆزىڭىزنى 50 تھڭگھ گۇناھكار دەپ ئویلىسىڭىز ، ئۇنداقتا سىز پھقھت خۇدادىن 50 تھڭگھ كھچۈرۈم سورایسىز. مھسىھنىڭ مۇھھببىتى ۋە

قۇربانلىقى توغرىسىدىكى چۈشھنچىڭىز كىچىك بولىدۇ. سىزنىڭ باشقىالرغا بولغان مۇھھببىتىڭىز كىچىك بولىدۇ. 

سىمون ئۆزىنىڭ مۇقھددەسلىكىنى ئېگىز ، ئھلۋەتتھ ئھیسا یاكى ئایالدىن ئۈستۈن دەپ قارایدۇ. سىمون ئۇنى نىجاتكار یاكى چوڭ قۇتقۇزغۇچىغا ئېھتىیاجلىق دەپ

قارىمایدۇ. سىمون ئۆزىنىڭ ئازراق گۇناھى بار دەپ ئویلىدى. سىمون خۇدادىن پھقھت 50 تھڭگھ كھچۈرۈمگھ موھتاج دەپ ئویلىدى. شۇڭالشقا سىموننىڭ باشقا

كىشىلھرگھ بېرىدىغان ئازراق مۇھھببىتى بار. 

ئھمما ئایال ئۆزىنىڭ 500 تھڭگھ گۇناھكار ئىكھنلىكىنى چۈشىنىدۇ. ئۇ یھنھ ئھیسانىڭ ئۇنى بھك یاخشى كۆرىدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ ، خۇدا ئۇنى بھك كھچۈردى. خۇدا

ئۇنىڭ 500 تھڭگھ قھرزىنى كھچۈرۈم قىلدى ، شۇڭا ئۇ ئھیساغا نۇرغۇن مۇھھببھت كۆرسھتتى. ئھگھر سىز 500 تھڭگھ كھچۈرۈمگھ موھتاج ئىكھنلىكىڭىزنى

كۆرسىڭىز ، ئۇنداقتا تھڭرىنىڭ سىزنى قانچىلىك یاخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلىسىز. سىز خۇشاللىق ۋە مىننھتدارلىق بىلھن ئھیساغا دۇئا قىلىسىز. سىز خۇدادىن كھلگھن

مۇھھببھت بىلھن باشقىالرنى یاخشى كۆرىسىز. 

سىمون ئۆزىنىڭمۇ 500 تھڭگھ گۇناھكار ئىكھنلىكىنى كۆرمىگۈچھ ھېچكىمنى یاخشى كۆرمھیدۇ. دوستلىرىم ، مۇقھددەس روھ سىزگھ گۇناھلىرىڭىزنى ئاشكارىلىغاندا ،

ئۇنىڭغا قارشى تۇرماڭ. ئھگھر ئۇ سىزگھ گۇناھلىرىڭىزنىڭ یېڭى ئۆلچىمى ۋە چوڭقۇرلۇقىنى كۆرسھتسھ ، كۆزىڭىزنى ۋە قۇلىقىڭىزنى یاپماڭ. خۇدا مېھرىبانلىق بىلھن

مېنىڭ گۇناھلىرىمنى تېخىمۇ كۆپ ئاشكارىلىدى. بۇ مېنى تېخىمۇ یاخشى كۆرىدۇ ، چۈنكى مھن قانچىلىك مۇھھببھت ۋە كھچۈرۈمگھ ئېرىشكھنلىكىمنى یېڭى ئۇسۇلالر

بىلھن چۈشىنىمھن. 



مھن بۇ خىتابنى تاماملىشىم كېرەك ، شۇڭا بىز ئاخىرقى ئۈچ ئایھتنى كۆرۈپ بېقىشىمىز كېرەك. 

48 ھھزرىتى ئھیسا 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. 

سىمون ئھیسا ھھققىدە خاتاالشتى. سىموننىڭ گۇناھكار غۇرۇرى ئۇنى ئھیسا توغرىسىدىكى رٻئاللىققا قارىغۇ قىلدى. ئھیسا سىموننىڭ جىمجىت خىیاللىرىغا جاۋاب

بھرگھندە ، ئھیسا ئۇنىڭ ئۆیدىكى بىردىنبىر ھھقىقىي پھیغھمبھر ئىكھنلىكىنى ئاشكارىلىدى. بۇ ئاخىرقى ئایھتلھردە ئھیسا ئۆزىنىڭ پھیغھمبھردىن كۆپ ئىكھنلىكىنى

ئاشكارىلىدى. ئھیسا ئۆزىنىڭ خۇدا ئىكھنلىكىنى ئاشكارىلىدى ، چۈنكى گۇناھالرنى پھقھت خۇداال كھچۈرەلھیدۇ. 

ئالدى بىلھن ئھیسا ئۇ ئایال بىلھن سۆزلھشتى. كىشىلھر ئۇنىڭ ھھققىدە پاراڭلىشىۋاتىدۇ ، ئۇنىڭ ھھرىكىتىنى كۆرۈۋاتىدۇ. ھازىر ئھیسا ئۇنىڭ بىلھن بىۋاسىتھ سۆزلھشتى

، ئۇنىڭغا تھسھللى بھردى ۋە ئۇنىڭ كھچۈرۈم قىلىنغانلىقىنى ئھسكھرتتى. تېكىستكھ ئىنچىكىلىك بىلھن قارایدىغان بولساق ، مېنىڭچھ ئۇ بھلكىم بۇ پائالىیھتتىن بۇرۇن

قۇتۇلغان بولۇشى مۇمكىن. مھن بۇ ئایالنىڭ سۆیۈملۈك ھھرىكىتى كھچلىك تاماققا كېلىشتىن بۇرۇن كھچۈرۈم قىلىنغان ۋە قوبۇل قىلىنغان قھلبنى ئاشكارىالیدىغانلىقىغا

ئىشىنىمھن. باشقا مېھمانالر ئھیسانىڭ ئۇنىڭغا كھچۈرۈم قىلىنغانلىقىنى ئېیتقانلىقىدىن ھھیران قالدى ۋە خاپا بولدى. شۇڭالشقا 50-ئایھت ئایالغا سۆزلىنىدۇ ، ئھمما

كھچلىك تاماقتا ھھممھیلھننىڭ پایدىسى ئۈچۈن. ئھیسا ئۆزىنىڭ ھوقۇق-مھنپھئھتىنى تھكىتلھۋاتىدۇ ، ئۇ كۆپچىلىككھ ئۇنىڭغا قانداق مۇئامىلھ قىلىشنى ئېیتتى. بۇ ئایال ئۆز

مھھھللىسىدە رەت قىلىنغان ، خارالنغان گۇناھكار ئىدى. ئھمما ئھیسا ئۇنىڭ قھلبىنى ئۆزگھرتىپ ، ھایاتىنى ئۆزگھرتتى. ھازىر ئۇ جھمئىیھتكھ تۇتقان مۇئامىلىسىنى

ئۆزگھرتمھكچى. ئۇ: «ئېتىقادىڭ سېنى قۇتقۇزدى ، خاتىرجھم بول» دٻدى. بۇ مھسىھنىڭ بۈگۈن بىز ئۈچۈن قىلغان سۆزى. ئھگھر سىز مھسىھكھ تایىنىپ

گۇناھلىرىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىدىغان بولسىڭىز ، ئۇنداقتا قھلبىڭىزدە خۇدانىڭ تېنىچلىقى بىلھن بۇ یھردىن ئایرىالالیسىز. سىز باشقىالرنى كھڭ قورساقلىق بىلھن یاخشى

كۆرەلھیسىز ، چۈنكى خۇدا سىزنى كھڭ قورساقلىق بىلھن سۆیدى. 

ئھمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىالیلى. 

ئھیسا ، كرٻستتھ كھچۈرۈم قىلىنىش مۇمكىنچىلىكىگھ رەھمھت. مۇقھددەس روھ ، مھغلۇبىیىتىمىزنى ۋە ئاجىزلىقىمىزنى بىزگھ داۋاملىق ئاشكارىالپ قویۇڭ. چۈنكى بىز

گۇناھلىرىمىزنى قانچھ كۆپ كۆرسھك ، مھسىھنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىنى شۇنچھ چۈشىنىمىز. ئورتاقلىشىش جھدۋىلىنىڭ بىز قوبۇل قىلغان مۇھھببھتنىڭ

كۆرۈنھرلىك رەسىمى ئىكھنلىكىگھ رەھمھت. بۈگۈن بىزنى روھىي جھھھتتىن رىغبھتلھندۈرۈڭ ۋە بېقىڭ ، شۇڭا بىز سىزنى یاخشى كۆرەلھیمىز ۋە باشقىالرنى یاخشى

كۆرەلھیمىز. ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن

One Voice Fellowship


