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كلېمېنت تېندو  ،پادىچى پراكتىكانت

بۈگۈن بىز يېڭى شەھەر كاتېزىم دىنىنىڭ -30سوئالىغا قارايمىز .مەن سوئالنى ئوقۇيمەن  ،بىرلىكتە جاۋابنى ئوقۇيمىز.

-30سوئال :ئەيسا مەسىھكە بولغان ئىشەنچ دېگەن نېمە؟
جاۋاب :ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش  ،خۇدا ئۆز سۆزىدە ئاشكارىلىغان ھەر بىر ئىشنىڭ
ھەقىقىتىنى ئېتىراپ قىلىش  ،ئۇنىڭغا ئىشىنىش  ،شۇنداقلا خۇش خەۋەردە بىزگە بېرىلگەندەك ،
نىجاتلىق ئۈچۈن يالغۇز ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنىڭغا تايىنىش.

بەزى كىشىلەر ئەيسا مەسىھكە بولغان ئىشەنچ نادانلىقنى ئاساس قىلىدۇ دەپ قارايدۇ .ئەمما ئۇنداق ئەمەس .بۈگۈنكى كاتولىك دىنىدا مۇنداق دېيىلدى :ئېتىقاد خۇدانىڭ
ئىنجىلدىكى ۋەھىيسىنى بىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئېتىقاد بولسا خۇدانىڭ سۆزىنىڭ راستلىقىغا ئىشىنىش  ،شۇڭالشقا سىز ئۇنىڭغا تولۇق ۋەدە بېرىسىز .شۇڭا  ،ھەقىقىي
ئېتىقاد ھەرگىزمۇ قارىغۇ ئەمەس.

ئەلۋەتتە  ،بىز بىرەر ئىشنى بىلمەكچى ياكى قىلماقچى بولساق ھەممىمىز چوقۇم بىر ئىشقا ئىشىنىشىمىز كېرەك .مەسىلەن  ،مەن -7ئاينىڭ -26كۈنى تۇغۇلغان .بۇنى
قانداق بىلىمەن؟ ئاتا-ئانام ماڭا شۇنداق دېدى .مەن ئەزەلدىن ئاتا-ئانامنىڭ ھەقىقىي ئاتا-ئانام ئىكەنلىكىدىن گۇمانالنمىدىم .ئۇنىڭ ئۈستىگە  ،مەن ئەزەلدىن DNA
تەكشۈرۈشىنى قىلىپ باقمىدىم .شۇنداقتىمۇ  ،مەن يەنىال ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانام ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمەن .بۇ بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىزگىمۇ ماس كېلىدۇ .ئەگەر سىز ئۇنىڭغا
ئىشىنىشنى خالىمىسىڭىز  ،ھېچكىمنى بىلەلمەيسىز ۋە ئۇنىڭغا باغلىنالمايسىز.

دوستالر :بىز ھاياتتا نېمە قىلماقچى بولساق  ،ئېتىقاد ئۈستىگە قۇرۇلغان .ھەر قانداق نەرسىنى ھەقىقىي بىلىش ئۈچۈن  ،بىز ئۇنى ئالدى بىلەن بىلىدىغانلىقىمىزغا
ئىشىنىشىمىز كېرەك .ئۇنداقتا  ،بۇ ئاقالشقا قانداق ماس كېلىدۇ؟

گاالتىيالىقالر  20 ، 15،16 :2ۋە  21نى بىرلىكتە ئوقۇيلى.
 15بىز ئۆزىمىز يەھۇدىي ئەمەس  ،يەھۇدىي ئەمەس.
 16بىز شۇنى بىلىمىزكى  ،بىر ئادەم تەۋرات قانۇنى بىلەن ئەمەس  ،بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان .قانۇن
ئەسەرلىرىنى ھېچكىم ئاقلىمايدۇ.
 20مەن مەسىھ بىلەن بىللە كرېستكە مىخالندىم.
ئۇ ئەمدى مەن ئەمەس  ،بەلكى مەندە ياشايدىغان مەسىھ.
مەن ھازىر تېنىدە ياشاۋاتقان ھايات مېنى سۆيگەن ۋە مەن ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتا قىلغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ ياشايمەن.
 21مەن خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بىكار قىلمايمەن  ،چۈنكى ھەققانىيلىق قانۇن ئارقىلىق بولغان بولسا  ،مەسىھ ھېچقانداق مەقسەتسىز ئۆلدى.

يەشايا  8 :40نى بىللە ئوقۇيلى.
«ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ  ،گۈللەر سۇساليدۇ  ،ئەمما تەڭرىمىزنىڭ سۆزى مەڭگۈ قالىدۇ».

دۇئا قىاليلى.
مەرھەمەتلىك ئاتا  ،بىز سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ  ،سۆزىڭنى تەشۋىق قىلىشقا بەخت تىلەيمىز .روھىڭىزنىڭ كاللىمىزنى ۋە قەلبىمىزنى نۇرالندۇرۇشىنى تىلەيمىز .سۆزىڭىز
تەشۋىق قىلىنغاندا  ،بىزگە ئەيسانى يېقىندىن كۆرۈشكە  ،ئۇنى سۆيۈشكە ۋە ئۇنىڭغا ياخشى مۇالزىمەت قىلىشقا ياردەملىشىڭ .ھەمدە بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز ۋە
ئىشىنىمىز .ئامىن

گاالتىيالىقالر پاۋلۇسنىڭ گاالتىيا چېركاۋىغا يازغان خېتى بولۇپ  ،ئۇالرنىڭ مەھەللىدىكى يالغان ئوقۇتقۇچىالرغا قارشى تۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ .يالغان
ئوقۇتقۇچىالر[\« :يەھۇدىي ئەمەسلەر\] خىرىستىيان دىنىنى قوبۇل قىلىشنى تامامالش ئۈچۈن خەتنىسىنى قىلىشى كېرەك» دېدى .گاالتىيالىقالر  8 :1دە  ،پاۋلۇس بۇ
پىكىرنى باشقىچە خۇش خەۋەر دەپ ئاتىدى  ،چۈنكى ئۇ نىجات تېپىشنىڭ يالغان يولى.

بۆلۈمىمىزدە خىرىستىيان دىنىنىڭ نېگىزلىك تەلىماتلىرىدىن بىرىنى تاپتۇق :ھەققانىيلىق پەقەت مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش .مارتىن لۇتېر -16ئەسىردىكى پوپ ئىدى .لۇتېر
مۇنداق دېدى« :ئاقالش چېركاۋ تۇرغان ياكى چۈشكەن تەلىمات» .ئەمما يوللۇق دېگەن نېمە؟ بۇ خۇدانىڭ پاك مېھىر-شەپقىتى بولۇپ  ،ئېتىقادىمىز ئارقىلىق ئەيسا
مەسىھنىڭ ھەققانىيلىقى سەۋەبىدىن خۇدا ئالدىدا ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىمىز.

بۈگۈنكى ئىككى نۇقتا:
-1نۇقتا :پەقەت مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىقال ھەققانىيمىز (-15،16ئايەتلەر)
-2نۇقتا :يالغۇز مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق  ،بىز خۇدا ئۈچۈن ياشايمىز (-20،21ئايەتلەر)

-1نۇقتىنى مۇالھىزە قىلىش ئۈچۈن -15 ،ئايەتكە قايتا قاراپ باقايلى:

« 15بىز ئۆزىمىز تۇغۇلۇشىدىنال يەھۇدىي  ،يەھۇدىي ئەمەسلەر».

پاۋلۇس ھېچكىم تۇغۇلۇشى بىلەنال ھەقلىق بواللمايدۇ دەپ تەلىم بېرىۋاتىدۇ .ئۇ پەقەت مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق بولۇشى كېرەك پاۋلۇس دەۋرىدىكى يەھۇدىيالر
ئەخالقىي جەھەتتىن ئەتراپىدىكى «يات يەھۇدىي گۇناھكارالر» دىن ئۈستۈن دەپ ئويلىغان .ئەمما پاۋلۇس يەھۇدىي ۋە يەھۇدىي ئەمەس گۇناھكارالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
يالغۇز مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەقلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى .ئالدىنقى ھەپتىدىكى خۇتبىدىن ئاڭلىغىنىمىزدەك  ،مەسىھ ئۆزىنى ھەققانىي ئادەملەر ئۈچۈن
ئەمەس  ،بەلكى ئۆزىنى گۇناھكار دەپ بىلىدىغانالر ئۈچۈن كەلگەن.
ئەيسا لۇقا  5:32دە:
 32مەن ھەققانىي ئادەملەرنى ئەمەس  ،گۇناھكارالرنى تەۋبە قىلىشقا چاقىردىم.

-15ئايەتتىن سىز يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ يەھۇدىيالر ئارىسىدا يامان نامغا ئېرىشكەنلىكىنى ئېيتااليسىز .ئۇالر «يەھۇدىي ئەمەسلەر» .پەقەت يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ
گۇناھكارالر خۇدا ئالدىدا ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ .ئىنجىلنىڭ تۇنجى كىتابى بولغان يارىتىلىش  6 :15دە « ،ئىبراھىم رەببىگە ئېتىقاد قىلدى  ،ئۇ ئۇنى ھەققانىي
ئادەم دەپ ھېسابلىدى» .مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا  ،ئىبراھىم يەھۇدىي ئەمەس.

«سانالغان» نى «ئىناۋەتلىك» دەپمۇ تەرجىمە قىلىشقا بولىدۇ .بۇالر بانكا ئاتالغۇلىرى .ۋەيران بولغان ئادەمنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ .ئۇنىڭ بانكا ھېساباتىدا نۆل
دولالر بار .ئەمما ئۇنىڭ تۆلەيدىغان چەكسىز قەرزى بار .ئۇ ھېساباتىغا پۇل كىرگۈچە قەرزنى تۆلىيەلمەيدۇ.

بۇ ئادەمگە ئوخشاش  ،ھەممىمىز ئەيسا مەسىھسىز ھەققانىيلىق ۋەيران بولىمىز .بىزنى خۇدا بىلەن توغرا قىالاليدىغان ئۆزىمىزنىڭ ھەققانىيلىقىمىز يوق .قەرزىمىز
چەكسىز  ،چۈنكى بىز چەكسىز مۇقەددەس خۇداغا قارشى گۇناھ قىلىمىز .بىز بۇ قەرزنى تۆلىيەلمەيمىز .ئەمما  ،ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈپ  ،قەرزىڭىزنى تۆلەش
ئۈچۈن قايتا تىرىلگەنلىكىگە ئىشەنسىڭىز  ،ئۇنىڭ چەكسىز ۋە مۇكەممەل ھەققانىيلىقى سىزنىڭ ھېسابىڭىزدا ھېسابلىنىدۇ .ھەمدە چەكسىز قەرزىڭىز تۆلىنىدۇ.

دوستالر :ئەگەر باشقىالر تۆلىيەلمەيدىغان چەكسىز قەرزنى تۆلىسە  ،ئۇنىڭغا قانداق جاۋاب قايتۇرۇشىڭىز كېرەك؟ ياخشى  ،مەن پۈتۈن ھاياتىمنى خۇشاللىق بىلەن
ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بېرىمەن .كەلگۈسىدىكى مەسىھنىڭ ۋەدىسى يەنىال بولغان تەقدىردىمۇ  ،بۇ ئىبراھىمنىڭ قىلغان ئىشى .ئىبراھىمغا ئوخشاش  ،ئېتىقاد قىلغىنىڭىزدا ،
مەسىھنىڭ ھەققانىيلىقى ھېساباتىڭىزدا ھېسابلىنىدۇ .ھەمدە بۇ چەكسىز قەرزنى تۆلەيدىغان مەسىھ بولغانلىقى ئۈچۈن  ،ھېچكىم ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنى خۇدا ئالدىدا اليىق
دەپ دەۋا قىاللمايدۇ.

چۈنكى  ،بىز تەۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئەمەس  ،بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىمىز .پاۋلۇس -16ئايەتتە ناھايىتى كۈچلۈك
تىل ئىشلىتىپ ئۆگەتكەن .ئۇنى قايتا ئاڭالڭ:
 16بىز شۇنى بىلىمىزكى  ،بىر ئادەم تەۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئەمەس  ،بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ  ،شۇڭا بىز ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ  ،تەۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئەمەس  ،بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالندۇق .قانۇن ئەسەرلىرىنى
ھېچكىم ئاقلىمايدۇ.

ئىككى مارافونچە يۈگۈرۈش ماھىرىنى ئويالڭ :جەي ۋە بىللى .جەي يۈگۈرگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ خاتا مەنزىلگە قاراپ يۈگۈرگەندىن باشقا  ،ئۆزىنىڭ  26.2مىلنى
تاماملىغانلىقىنى ھېس قىلدى! ئۇ تۈگەتكەندە  ،ئۇ بەك چارچاپ كەتتى .ئۇمۇ بەك ئۈمىدسىزلەندى .گەرچە ئۇ پۈتۈن مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسىمۇ  ،مۇكاپاتقا
ئېرىشەلمەيدۇ .نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇ توغرا مەنزىلگە يۈگۈرمىدى .يەنە بىر تەرەپتىن  ،بىللى  26.2مىل يىراقلىقتىكى توغرا مەنزىلگە بارىدۇ .شۇنداق  ،بىللى چارچاپ

كەتتى .ئەمما ئۇ ئۆزىگە بېرىلگەن مۇكاپاتتىن ھاياجانالندى .جەي بىلەن بىللىي ھەر ئىككىسى ئوخشاش ئارىلىقنى يۈگۈردى  ،ئەمما ئۇالر ئوخشىمىغان ئىككى
يۆنىلىشتە يۈگۈردى .بۇ ئىككى ئادەمگە ئوخشاش  ،كاپىر بىلەن ئېتىقادچى ئوخشىمىغان ئىككى يۆنىلىشتە يۈگۈرمەكتە .كاپىر ئالالھنىڭ شان-شەرىپىگە قاراپ
يۈگۈرگەندە  ،كاپىر ئۆزىنى ئۇلۇغالشقا قاراپ يۈگۈرمەكتە .ئەگەر مەسىھ كاپىرنى قۇتۇلدۇرۇپ  ،مەنزىلىنى ئۆزگەرتمىسىال  ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆزىنى ئۇلۇغالش
ئارزۇسىنى داۋامالشتۇرىدۇ .بۇ ئۇنى داۋاملىق چارچىتىپ  ،تۇرمۇشىنى ئېچىنىشلىق قىلىدۇ.

بىز خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن يارىتىلغان .بىز پەقەت خۇدانى ۋە ئۇنىڭ شان-شەرىپىنى قوغالشقاندىال  ،ئاندىن ھەقىقىي خۇشاللىق ۋە قانائەت تاپااليمىز .ئەمما
گۇناھ سەۋەبىدىن بىزنىڭ سۈكۈتتىكى ھالىتىمىز ئۆزىمىزنىڭ شان-شەرىپىنى ئىزدەش .بۇ پەقەت چارچاش ۋە ئۈمىدسىزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .ئۇ بىزنىڭ قانداق
يوقاپ كەتكەنلىكىمىزنى ئاشكارىاليدۇ .ئەمما بىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلغىنىمىزدا  ،ئۇنىڭدا ئۈمىد بار .پەقەت ئۆزى يالغۇز بىزنى خۇدا بىلەن توغرا ئورۇنغا
ئېرىشتۈرەلەيدۇ .پەقەت مەسىھ بولغاندىال  ،بىز خۇداغا قاراپ يۈگۈرەلەيمىز ۋە ئۇنىڭغا اليىق شان-شەرەپ بېرەلەيمىز.

پاۋلۇس دىنغا كىرىشتىن ئىلگىرى  ،پەرىسىي ئىدى .ئۇ خىرىستىيانالرغا زىيانكەشلىك قىلىش ئارقىلىق خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ناھايىتى تىرىشتى .ئۇ بۇ
ئارقىلىق ئۇنى ئاقلىغىلى بولىدۇ دەپ ئويلىدى .گاالتىيالىقالر  17 :2دە پاۋلۇس ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بايقىغانلىقىنى ئېيتتى .پاۋلۇس
ئۆزىنىڭ خاتا مەنزىلگە قاراپ يۈگۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ قانچىلىك قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى بايقىدى .ئۇ ھەققانىيلىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ شان-
شەرىپىنى قوغلىشىۋاتاتتى .بىراق  ،پاۋلۇس ئەيساغا ئېتىقاد قىلىپ  ،قۇتقۇزۇشنى تاپتى .بىزمۇ ئەيساغا ئېتىقاد قىلغىنىمىزدا  ،ئۇ بىزنى بۇ قورقۇنچلۇق ئەھۋالدىن
قۇتۇلدۇرىدۇ.

مەن سالى لويد-جونېسنىڭ ئىشىنىش ۋە گۇمانلىنىش ھەققىدىكى بالىالر ھېكايىسىنى ياخشى كۆرىمەن .ئۇ مۇنداق دەپ يازىدۇ« :تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ  ،چوڭ تاغقا
چىقىپ ساياھەت قىلىۋاتىسىز .چۆلگە شۇڭغۇشتىن بۇرۇن  ،سىز بىر شاخنى بايقايسىز .سىزنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇ شاخقا ئىشىنىشىڭىز كېرەكمۇ؟ بۇنىڭدىن
ئەنسىرىمەڭ  -ئۇنى تۇتۇۋېلىڭ! ئىشەنچ شۇ شاخنى چىڭ تۇتقانغا ئوخشايدۇ .بىز پەقەت خۇداغا يېتىمىز .ئۇ بىزنى قۇتۇلدۇرغۇچىدۇر .كۈچلۈك خۇدامىز بىزنى
قۇتقۇزىدىغان ئادەم  -بىزنىڭ كۈچلۈك ئېتىقادىمىز ئەمەس .چۈنكى ئىمان پەقەت خۇدانى چىڭ تۇتقانلىق ئەمەس .ئۇ سېنى چىڭ تۇتقان خۇدا ».

يەشايا مەسىھنىڭ كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا بېشارەت بەرگەندە  ،ئۇنى شاخ دەپ ئاتايدۇ .يەشايا  1 :11دە ئۇ مۇنداق يازىدۇ:
« 1يەشاينىڭ غولىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ  ،ئۇنىڭ يىلتىزىدىن بىر شاخ مېۋە بېرىدۇ».

دوستالر  ،ئىسيانكار قەلبلىرىمىز سەۋەبىدىن ئۆزىمىزدىن ئايرىلغانلىقىمىز ئۈچۈن  ،خاتا مەنزىلگە يۈگۈرۈپ  ،خۇدانىڭ ئەيىبلىشىنىڭ چوڭقۇر ئورەككە چۈشۈپ
قالىمىز .بىز يەشايا پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقان بۇ شاخنى چىڭ تۇتۇشىمىز كېرەك  ،ئۇ بولسىمۇ ئەيسا مەسىھ .باشتا بۇ شاخقا مۇناسىۋەتلىك ھەممە نەرسىنى
چۈشىنىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق .سىز ئۇنىڭغا ئىشىنىشىڭىز كېرەك  ،چۈنكى گۇناھ مەسىلىسىڭىز جىددىي .سىزنى قۇتقۇزىدىغان ئادەمگە موھتاج .بۇنداق بولغاندا ،
ئېتىقادىڭىزنى يالغۇز مەسىھكە قويۇشىڭىز كېرەك  ،بولمىسا ھاالك بولىسىز .ئېتىقادىمىزنىڭ كۈچى بىزنى قۇتۇلدۇرالمىغاچقا  ،سىز ۋە مەن ھەققانىي بولۇش ئۈچۈن
ئۆزىمىز بولمىغان ھەققانىيلىققا موھتاج .بۇ پەقەت ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق قوبۇل قىلىدىغان ھەققانىيلىق .بۇ ئېتىقادىمىز بىلەن بىزدە مەسىھنىڭ قايتا
تىرىلىش ھاياتى بار  ،بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ياشايمىز.

-2نۇقتا :يالغۇز مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق  ،بىز خۇدا ئۈچۈن ياشايمىز (-20،21ئايەتلەر)
 -20ۋە  -21ئايەتلەر شۇنى ئىسپاتاليدۇكى  ،ئېتىقاد ئارقىلىق ھەققانىي بولۇشال توغرا ۋە توغرا ياشاشقا ئېلىپ بارىدۇ.

ئەمدى -20ئايەتنى بىرلىكتە كۆرۈپ باقايلى.
« 20مەن مەسىھ بىلەن بىللە كرېستكە مىخالندىم.
ئۇ ئەمدى مەن ئەمەس  ،بەلكى مەندە ياشايدىغان مەسىھ.
مەن ھازىر تېنىدە ياشاۋاتقان ھايات مېنى سۆيگەن ۋە مەن ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتا قىلغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ ياشايمەن ».

پاۋلۇس« :مەن مەسىھ بىلەن بىللە كرېستكە مىخالندىم» دەيدۇ .ئېنىقكى  ،پاۋلۇس ئەيسا بىلەن بىللە كرېستكە چىقمىدى .پاۋلۇسنىڭ كونا گۇناھ يوللىرى مەسىھ بىلەن
بىللە ئۆلتۈرۈلدى ۋە بۇ پاۋلۇسنىڭ ھاياتىغا ئۇزاققىچە تەسىر كۆرسەتتى.

پاۋلۇس گاالتىيالىقالر  24 :5دە بىزنىڭ تېنىمىزنىڭ بارلىق ھەۋەسلىرى ۋە ئارزۇلىرى بىلەن ئەيسا بىلەن بىللە كرېستكە مىخالنغانلىقىنى چۈشەندۈردى .روھنىڭ كۈچ-
قۇدرىتى ئارقىلىق بىزنىڭ گۇناھ-مەسىيەتلىرىمىز ۋە ھەرىكەتلىرىمىز بىزنى بۇرۇنقىدەك كونترول قىاللمايدۇ .چۈنكى ئۇالر كرېستتە ئۆلتۈرۈلگەن .شۇنداق  ،بىز
يەنىال گۇناھ بىلەن كۈرەش قىلىمىز .لېكىن  ،خۇدانىڭ روھى بىزدە ياشايدىغان بولغاچقا  ،بىز گۇناھالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە بىزنى سۆيگەن ۋە بىز ئۈچۈن ئۆلگەن مەسىھ
ئۈچۈن ياشاشقا ئېرىشىمىز.

-20ئايەتتە  ،پاۋلۇس سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:
« 20مەن ئەمدى ئەمەس  ،بەلكى مەندە ياشايدىغان مەسىھ».
تىرىلگەن مەسىھ بىزدە ھايات  ،دوستلىرىم!
بىزدە ھەقىقىي ۋە مول ھايات بار  ،چۈنكى بىزدە ياشايدىغان مەسىھ قايتا تىرىلمەيدۇ.

-20ئايەتتە  ،پاۋلۇس يەنە:
« 20مەن ھازىر تېنىمدە ياشاۋاتىمەن  ،مېنى سۆيگەن ۋە مەن ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشلىغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ ياشايمەن».
بىز ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقادىمىز بىلەن قۇتۇلغاندىن كېيىن  ،بىز ئۇنىڭغا داۋاملىق ئېتىقاد قىلىپ ياشايمىز.
بىز ئەيسانىڭ ئۆزىنى بېغىشالش مۇھەببىتىگە تايىنىمىز ۋە چىڭ تۇرىمىز.
ماشىنىلىرىمىز گازسىز ئىشلىيەلمىگەنگە ئوخشاش  ،بىز يالغۇز مەسىھكە داۋاملىق ئىشەنمىسەك مەغلۇب بولىمىز.

-21ئايەتتە پاۋلۇس بۇ خۇش خەۋەرنى ئەخالقسىز ياشاشقا ئېلىپ بارىدۇ دەپ ئويلىغانالرنىڭ نارازىلىقىغا جاۋاب قايتۇردى .ئۇ مۇنداق يازىدۇ:
« 21مەن خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بىكار قىلمايمەن  ،چۈنكى ھەققانىيلىق قانۇن ئارقىلىق بولغان بولسا  ،مەسىھ ھېچقانداق مەقسەتسىز ئۆلدى».

ئەگەر ھەرقانداق ئادەم تەۋرات قانۇنى ئارقىلىق خۇدا ئالدىدا ھەققانىي ئادەم بوالاليدىغان بولسا  ،بۇ مەسىھنىڭ بىھۇدە ئۆلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ .مەڭگۈلۈك ۋە
ھەقىقىي ھاياتنىڭ ئەيسا مەسىھتىن باشقا تېپىلغانلىقىغا ئىشىنىش ئالالھنىڭ رەھمىتىنى رەت قىلغانلىق بولىدۇ .ھېچقايسىمىز ئۆزىنىڭ ئەسەرلىرى بىلەن ئاقلىنالمايمىز.
شۇڭالشقا بىز ئالالھنىڭ رەھمىتىگە سەل قارىمايمىز .ئەخالقىي ئەخالقلىق ئادەم ۋە ئەخالقسىز ئادەم تەڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلەن خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ  ،تىرىلگەن مەسىھ
ئۈچۈن ياشاش ئەمەس  ،بەلكى ئۆزى ئۈچۈن ياشاش .ھەممىمىز خىرىسقا دۇچ كېلىپ  ،خۇدادىن قېچىشنى توختىتىپ  ،خۇداغا يۈگۈرۈش ۋە ئۇنىڭ شان-شەرىپىنى
قوغلىشىشقا باشاليمىز .يەھۇدىيالر گاالتىيالىقالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھەققانىيلىقىنى تامامالش ئۈچۈن خەتنىسىنى قىلىشنى ئېيتىپ ئۇالرنى قايمۇقتۇردى .ئەمما پاۋلۇس
يەھۇدىي ۋە يەھۇدىي ئەمەس پۇشتىدىن بولغان گۇناھكارالرنىڭ خۇدا ئالدىدا ئاقلىنىشى ئۈچۈن يالغۇز مەسىھكە ئىشىنىشى كېرەكلىكىنى كۆرسەتتى.

خىرىستىيان ئائىلىسىدە ياكى مىللەتتە تۇغۇلۇش ھېچكىمنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ .ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا خۇش خەۋەرنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش مەجبۇرىيىتى بار .قانداقال
بولمىسۇن  ،بالىالر نىجات تېپىش ئۈچۈن يالغۇز ئەيساغا ئېتىقاد قىلغاندىال ئاندىن قۇتۇالاليدۇ .بۇ ھەر قانداق كىشىنىڭ خۇدا ئالدىدا ھەققانىي بولۇشىنىڭ بىردىنبىر يولى.

دوستالر  ،مەسىھتىن باشقا  ،ھەممىمىز خۇدا ئالدىدا ھەققانىيلىق ۋەيران بولىمىز .بىزنىڭ ۋەيران بولغان ھېساباتىمىزغا قويۇلۇشى ئۈچۈن تاشقى  ،چەكسىز ۋە
مۇكەممەل ھەققانىيلىققا موھتاج .خۇداغا شۈكۈر  ،چۈنكى مەسىھ بۇنى ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى بىلەن قىلدى .ئەيسا ئۆزىنىڭ چەكسىز ھەققانىيلىقىنى
ھېساباتىمىزغا كىرگۈزدى! ئۇنىڭدىن باشقا يەنە نۇرغۇنلىرى بار .ئەيسا ھازىر ۋە كەلگۈسىدە ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن بىر قېتىم
قىلدى .مەسىھنىڭ ھەققانىيلىقى ھازىر ئۆرلەۋاتقان دولالرغا ئوخشىمايدۇ .بىز ھەزرىتى ئەيسادىن ھەققانىيلىقنى قوبۇل قىلىمىز .مۆئمىننىڭ ئاتىسى ئالدىدا تۇرغان ئورنى
مەڭگۈ بىخەتەر .ئاتىسى خۇدا بىزنى كۆرگەندە  ،بىزنىڭ ھېسابىمىزدا ھېسابالنغان مەسىھنىڭ ھەققانىيلىقىنى كۆرىدۇ .بۇ ھېچكىم قىاللمايدىغان مۆجىزە .سىز ۋە ماڭا
ئوخشاش گۇناھكارالرنى ئاقلىغانلىقى ئۈچۈن خۇدانى مەدھىيىلەڭ.

ئەگەر سىز تېخى ئەيساغا ئىشەنمىسىڭىز  ،مەن سىزگە بىر يامان خەۋەرنى سۆزلىشىم كېرەك .ياخشى ئىشلىرىڭىز ياكى بىپەرۋا ئەخالقسىز ياشاش سىزنى ئاقلىمايدۇ ،
چۈنكى ئۇالر ئۆلۈك ئەسەرلەر ۋە مەينەت ئەخلەتلەر .لېكىن خۇش خەۋەر بار! مەسىھ بۈگۈن سىزنى قۇتقۇزۇشنى خااليدۇ ۋە تەييار .ۋىجدانىڭىز سىزنى
ئۇزاقالشتۇرۇۋەتمىسۇن .مەن سىزدىن ئۆتۈنەي .خۇدا ئالدىدا توغرا ئورنىڭىز ئۈچۈن ئەيسا مەسىھكە ئىشىنىڭ .ئۇ سىز ئېھتىياجلىق بولغان ھەققانىيلىقنى
تەمىنلىيەلەيدىغان بىردىنبىر كىشى .ئۇنى قوبۇل قىلغاندىال  ،ئاندىن تىرىلگەن مەسىھ ئۈچۈن ياشاۋاتقاندەك ھەقىقىي ياشاشقا باشاليسىز.

مەن ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانالرغا تېخىمۇ كۆپ بىر نەرسە دەيمەن .ئېسىڭىزدە بولسۇنكى  ،خىرىستىيان ھاياتى ئېتىقادىڭىزنىڭ قانچىلىك كۈچلۈك ئىكەنلىكىدە
ئەمەس .كىمگە ئېتىقادىڭىزنى قويغىنىڭىزدا .گەرچە ئېتىقادىڭىز بەزىدە ئاجىزدەك قىلسىمۇ  ،نىجاتكارىڭىز مەسىھ كۈچلۈك ۋە ئاق كۆڭۈل .ئېتىقادىڭىزغا قانداق
كەلگەنلىكىڭىزنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ .سەن ئۆلدىڭ  ،لېكىن ئۇ سېنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى ۋە يېڭى ھايات ئاتا قىلدى .ئۇ پەقەت سىزگە ئىمان سوۋغىسىنى بەردى ،
شۇڭالشقا ئۇنى ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرااليدۇ .ئۆزىڭىزنىڭ كۈچىگە تايىنىشقا ئۇرۇنماڭ .بەلكى  ،ماقال-تەمسىل  6-5 :3دە:
« 5پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلەن رەببىمىزگە تەۋەككۈل قىلىڭ  ،ئۆز چۈشەنچىڭىزگە تايانماڭ.
 6سېنىڭ يوللىرىڭدا ئۇنى تونۇغىن  ،ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى توغرىاليدۇ ».
ئەيسا مەسىھ ياخشى پادىچى .ئۇ بىزنى ئاقلىمايدۇ  ،ئاندىن بىزنى ئۆزىمىزنىڭ مەنىۋى سەپىرىمىزگە تاشالپ قويىدۇ.

دوستالر :ئېتىقادىڭىز ئاجىز بولغاندا  ،مەسىھنىڭ سىز ئۈچۈن ئۆلگەنلىكىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ .بىز قىاللمايدىغان ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئۆلدى .ھاياتىڭىزدىكى بارلىق
سىناقالرغا قارىماي  ،ئۇنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇڭ .ئۇ سادىق .چۈنكى ئۇ سىزنى ياخشى كۆرىدۇ  ،ئۇ سىزنى ھەرگىز قويۇپ بەرمەيدۇ .سەن مەڭگۈ ئۇنىڭغا مەنسۇپ
 ،ئۇ سېنى ھەرگىز تاشلىمايدۇ ۋە تاشلىمايدۇ.

دۇئا قىاليلى.
ئى رەببىم ئەيسا  ،بىزنىڭ ئېتىقادىمىز دائىم ئاجىز بولىدۇ .ئەمما سىز بىزنى ئۆزىڭىزگە قايتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ۋە ئاق كۆڭۈل .بىزگە ئىشەنچ بىلەن بىزنى
ئاقاليدىغان ئادەم ئىكەنلىكىڭىزنى ۋە قۇتقۇزۇۋالغانلىرىڭىزنىڭ مەڭگۈ سىزگە تەۋە ئىكەنلىكىنى بىزگە ئەسكەرتىڭ .بۇ ئۇچۇرنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىغانالرنىڭ سىزگە
ئىشىنىشىگە ياردەم قىلىڭ .سېنى تونۇيدىغانالر  ،ئى رەببىمىز  ،ئېتىقادىمىزنى كۈچەيتىڭ .روھىڭىزنىڭ بىزنى داۋاملىق ئاتىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كىرىشى بىلەن
سىزنى داۋاملىق ئۇلۇغلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز .ئاق كۆڭۈل خىزمىتىڭىزدە ھەممىمىزنىڭ ئارام ۋە تىنچلىقىمىزنى تېپىشىمىزغا ياردەم قىلىڭ .بىز بۇنى ئاتا  ،ئوغۇل ۋە
مۇقەددەس روھنىڭ نامىغا تايىنىپ دۇئا قىلىمىز .ئامىن
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