
یالغۇز مھسىھكھ بولغان ئىشھنچ بىلھن ئاقالنغان
2022-یىلى 7-ئاینىڭ 24-كۈنى خۇتبھ

گاالتىیالىقالر 2: 15،16،20،21

كلېمېنت تېندو ، پادىچى پراكتىكانت

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 30-سوئالىغا قارایمىز. مھن سوئالنى ئوقۇیمھن ، بىرلىكتھ جاۋابنى ئوقۇیمىز. 

30-سوئال: ئ�يسا م�سىھك� بولغان ئىش�نچ دېگ�ن نېم�؟

جاۋاب: ئ�يسا م�سىھك� ئېتىقاد قىلىش ، خۇدا ئۆز سۆزىدە ئاشكارىلىغان ھ�ر بىر ئىشنىڭ
ھ�قىقىتىنى ئېتىراپ قىلىش ، ئۇنىڭغا ئىشىنىش ، شۇنداق�� خۇش خ�ۋەردە بىزگ� بېرىلگ�ندەك ،

نىجاتلىق ئۈچۈن يالغۇز ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنىڭغا تايىنىش.

بھزى كىشىلھر ئھیسا مھسىھكھ بولغان ئىشھنچ نادانلىقنى ئاساس قىلىدۇ دەپ قارایدۇ. ئھمما ئۇنداق ئھمھس. بۈگۈنكى كاتولىك دىنىدا مۇنداق دٻیىلدى: ئېتىقاد خۇدانىڭ

ئىنجىلدىكى ۋەھىیسىنى بىلىشنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. ئېتىقاد بولسا خۇدانىڭ سۆزىنىڭ راستلىقىغا ئىشىنىش ، شۇڭالشقا سىز ئۇنىڭغا تولۇق ۋەدە بېرىسىز. شۇڭا ، ھھقىقىي

ئېتىقاد ھھرگىزمۇ قارىغۇ ئھمھس. 

ئھلۋەتتھ ، بىز بىرەر ئىشنى بىلمھكچى یاكى قىلماقچى بولساق ھھممىمىز چوقۇم بىر ئىشقا ئىشىنىشىمىز كېرەك. مھسىلھن ، مھن 7-ئاینىڭ 26-كۈنى تۇغۇلغان. بۇنى

DNA قانداق بىلىمھن؟ ئاتا-ئانام ماڭا شۇنداق دٻدى. مھن ئھزەلدىن ئاتا-ئانامنىڭ ھھقىقىي ئاتا-ئانام ئىكھنلىكىدىن گۇمانالنمىدىم. ئۇنىڭ ئۈستىگھ ، مھن ئھزەلدىن

تھكشۈرۈشىنى قىلىپ باقمىدىم. شۇنداقتىمۇ ، مھن یھنىال ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانام ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىمھن. بۇ بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىزگىمۇ ماس كېلىدۇ. ئھگھر سىز ئۇنىڭغا

ئىشىنىشنى خالىمىسىڭىز ، ھېچكىمنى بىلھلمھیسىز ۋە ئۇنىڭغا باغلىنالمایسىز. 

دوستالر: بىز ھایاتتا نېمھ قىلماقچى بولساق ، ئېتىقاد ئۈستىگھ قۇرۇلغان. ھھر قانداق نھرسىنى ھھقىقىي بىلىش ئۈچۈن ، بىز ئۇنى ئالدى بىلھن بىلىدىغانلىقىمىزغا

ئىشىنىشىمىز كېرەك. ئۇنداقتا ، بۇ ئاقالشقا قانداق ماس كېلىدۇ؟ 



گاالتىیالىقالر 2: 15،16 ، 20 ۋە 21 نى بىرلىكتھ ئوقۇیلى. 

15 بىز ئۆزىمىز یھھۇدىي ئھمھس ، یھھۇدىي ئھمھس. 

16 بىز شۇنى بىلىمىزكى ، بىر ئادەم تھۋرات قانۇنى بىلھن ئھمھس ، بھلكى ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان. قانۇن

ئھسھرلىرىنى ھېچكىم ئاقلىمایدۇ.

 

20 مھن مھسىھ بىلھن بىللھ كرٻستكھ مىخالندىم.  

ئۇ ئھمدى مھن ئھمھس ، بھلكى مھندە یاشایدىغان مھسىھ.  

مھن ھازىر تېنىدە یاشاۋاتقان ھایات مېنى سۆیگھن ۋە مھن ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتا قىلغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ یاشایمھن.

21 مھن خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتىنى بىكار قىلمایمھن ، چۈنكى ھھققانىیلىق قانۇن ئارقىلىق بولغان بولسا ، مھسىھ ھېچقانداق مھقسھتسىز ئۆلدى. 

یھشایا 40: 8 نى بىللھ ئوقۇیلى.

«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. روھىڭىزنىڭ كاللىمىزنى ۋە قھلبىمىزنى نۇرالندۇرۇشىنى تىلھیمىز. سۆزىڭىز

تھشۋىق قىلىنغاندا ، بىزگھ ئھیسانى یېقىندىن كۆرۈشكھ ، ئۇنى سۆیۈشكھ ۋە ئۇنىڭغا یاخشى مۇالزىمھت قىلىشقا یاردەملىشىڭ. ھھمدە بىز ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز ۋە

ئىشىنىمىز. ئامىن 

گاالتىیالىقالر پاۋلۇسنىڭ گاالتىیا چېركاۋىغا یازغان خېتى بولۇپ ، ئۇالرنىڭ مھھھللىدىكى یالغان ئوقۇتقۇچىالرغا قارشى تۇرۇشىغا یاردەم بېرىدۇ. یالغان

ئوقۇتقۇچىالر: «\[یھھۇدىي ئھمھسلھر\] خىرىستىیان دىنىنى قوبۇل قىلىشنى تامامالش ئۈچۈن خھتنىسىنى قىلىشى كېرەك» دٻدى. گاالتىیالىقالر 1: 8 دە ، پاۋلۇس بۇ

پىكىرنى باشقىچھ خۇش خھۋەر دەپ ئاتىدى ، چۈنكى ئۇ نىجات تېپىشنىڭ یالغان یولى. 

بۆلۈمىمىزدە خىرىستىیان دىنىنىڭ نېگىزلىك تھلىماتلىرىدىن بىرىنى تاپتۇق: ھھققانىیلىق پھقھت مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش. مارتىن لۇتېر 16-ئھسىردىكى پوپ ئىدى. لۇتېر

مۇنداق دٻدى: «ئاقالش چېركاۋ تۇرغان یاكى چۈشكھن تھلىمات». ئھمما یوللۇق دٻگھن نېمھ؟ بۇ خۇدانىڭ پاك مېھىر-شھپقىتى بولۇپ ، ئېتىقادىمىز ئارقىلىق ئھیسا

مھسىھنىڭ ھھققانىیلىقى سھۋەبىدىن خۇدا ئالدىدا ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىمىز. 

بۈگۈنكى ئىككى نۇقتا: 

1-نۇقتا: پھقھت مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىقال ھھققانىیمىز (15،16-ئایھتلھر) 

2-نۇقتا: یالغۇز مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ، بىز خۇدا ئۈچۈن یاشایمىز (20،21-ئایھتلھر)

1-نۇقتىنى مۇالھىزە قىلىش ئۈچۈن ، 15-ئایھتكھ قایتا قاراپ باقایلى: 



«15 بىز ئۆزىمىز تۇغۇلۇشىدىنال یھھۇدىي ، یھھۇدىي ئھمھسلھر». 

پاۋلۇس ھېچكىم تۇغۇلۇشى بىلھنال ھھقلىق بواللمایدۇ دەپ تھلىم بېرىۋاتىدۇ. ئۇ پھقھت مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق بولۇشى كېرەك پاۋلۇس دەۋرىدىكى یھھۇدىیالر

ئھخالقىي جھھھتتىن ئھتراپىدىكى «یات یھھۇدىي گۇناھكارالر» دىن ئۈستۈن دەپ ئویلىغان. ئھمما پاۋلۇس یھھۇدىي ۋە یھھۇدىي ئھمھس گۇناھكارالرنىڭ ھھممىسىنىڭ

یالغۇز مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھھقلىق ئىكھنلىكىنى تھكىتلىدى. ئالدىنقى ھھپتىدىكى خۇتبىدىن ئاڭلىغىنىمىزدەك ، مھسىھ ئۆزىنى ھھققانىي ئادەملھر ئۈچۈن

ئھمھس ، بھلكى ئۆزىنى گۇناھكار دەپ بىلىدىغانالر ئۈچۈن كھلگھن. 

ئھیسا لۇقا 5:32 دە: 

32 مھن ھھققانىي ئادەملھرنى ئھمھس ، گۇناھكارالرنى تھۋبھ قىلىشقا چاقىردىم. 

15-ئایھتتىن سىز یھھۇدىي ئھمھسلھرنىڭ یھھۇدىیالر ئارىسىدا یامان نامغا ئېرىشكھنلىكىنى ئېیتاالیسىز. ئۇالر «یھھۇدىي ئھمھسلھر». پھقھت یھھۇدىي ئھمھسلھرمۇ

گۇناھكارالر خۇدا ئالدىدا ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ. ئىنجىلنىڭ تۇنجى كىتابى بولغان یارىتىلىش 15: 6 دە ، «ئىبراھىم رەببىگھ ئېتىقاد قىلدى ، ئۇ ئۇنى ھھققانىي

ئادەم دەپ ھېسابلىدى». مۇنداقچھ قىلىپ ئېیتقاندا ، ئىبراھىم یھھۇدىي ئھمھس. 

«سانالغان» نى «ئىناۋەتلىك» دەپمۇ تھرجىمھ قىلىشقا بولىدۇ. بۇالر بانكا ئاتالغۇلىرى. ۋەیران بولغان ئادەمنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئۇنىڭ بانكا ھېساباتىدا نۆل

دولالر بار. ئھمما ئۇنىڭ تۆلھیدىغان چھكسىز قھرزى بار. ئۇ ھېساباتىغا پۇل كىرگۈچھ قھرزنى تۆلىیھلمھیدۇ. 

بۇ ئادەمگھ ئوخشاش ، ھھممىمىز ئھیسا مھسىھسىز ھھققانىیلىق ۋەیران بولىمىز. بىزنى خۇدا بىلھن توغرا قىالالیدىغان ئۆزىمىزنىڭ ھھققانىیلىقىمىز یوق. قھرزىمىز

چھكسىز ، چۈنكى بىز چھكسىز مۇقھددەس خۇداغا قارشى گۇناھ قىلىمىز. بىز بۇ قھرزنى تۆلىیھلمھیمىز. ئھمما ، ئھیسا مھسىھنىڭ ئۆلۈپ ، قھرزىڭىزنى تۆلھش

ئۈچۈن قایتا تىرىلگھنلىكىگھ ئىشھنسىڭىز ، ئۇنىڭ چھكسىز ۋە مۇكھممھل ھھققانىیلىقى سىزنىڭ ھېسابىڭىزدا ھېسابلىنىدۇ. ھھمدە چھكسىز قھرزىڭىز تۆلىنىدۇ. 

دوستالر: ئھگھر باشقىالر تۆلىیھلمھیدىغان چھكسىز قھرزنى تۆلىسھ ، ئۇنىڭغا قانداق جاۋاب قایتۇرۇشىڭىز كېرەك؟ یاخشى ، مھن پۈتۈن ھایاتىمنى خۇشاللىق بىلھن

ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بېرىمھن. كھلگۈسىدىكى مھسىھنىڭ ۋەدىسى یھنىال بولغان تھقدىردىمۇ ، بۇ ئىبراھىمنىڭ قىلغان ئىشى. ئىبراھىمغا ئوخشاش ، ئېتىقاد قىلغىنىڭىزدا ،

مھسىھنىڭ ھھققانىیلىقى ھېساباتىڭىزدا ھېسابلىنىدۇ. ھھمدە بۇ چھكسىز قھرزنى تۆلھیدىغان مھسىھ بولغانلىقى ئۈچۈن ، ھېچكىم ئۇنىڭ ھھققانىیلىقىنى خۇدا ئالدىدا الیىق

دەپ دەۋا قىاللمایدۇ. 

چۈنكى ، بىز تھۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئھمھس ، بھلكى ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىمىز. پاۋلۇس 16-ئایھتتھ ناھایىتى كۈچلۈك

تىل ئىشلىتىپ ئۆگھتكھن. ئۇنى قایتا ئاڭالڭ: 

16 بىز شۇنى بىلىمىزكى ، بىر ئادەم تھۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئھمھس ، بھلكى ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ ، شۇڭا بىز ئھیسا

مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىپ ، تھۋرات قانۇنى ئارقىلىق ئھمھس ، بھلكى ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارالندۇق. قانۇن ئھسھرلىرىنى

ھېچكىم ئاقلىمایدۇ.

ئىككى مارافونچھ یۈگۈرۈش ماھىرىنى ئویالڭ: جھي ۋە بىللى. جھي یۈگۈرگھندىن كېیىن ئۆزىنىڭ خاتا مھنزىلگھ قاراپ یۈگۈرگھندىن باشقا ، ئۆزىنىڭ 26.2 مىلنى

تاماملىغانلىقىنى ھېس قىلدى! ئۇ تۈگھتكھندە ، ئۇ بھك چارچاپ كھتتى. ئۇمۇ بھك ئۈمىدسىزلھندى. گھرچھ ئۇ پۈتۈن مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكھن بولسىمۇ ، مۇكاپاتقا

ئېرىشھلمھیدۇ. نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇ توغرا مھنزىلگھ یۈگۈرمىدى. یھنھ بىر تھرەپتىن ، بىللى 26.2 مىل یىراقلىقتىكى توغرا مھنزىلگھ بارىدۇ. شۇنداق ، بىللى چارچاپ



كھتتى. ئھمما ئۇ ئۆزىگھ بېرىلگھن مۇكاپاتتىن ھایاجانالندى. جھي بىلھن بىللىي ھھر ئىككىسى ئوخشاش ئارىلىقنى یۈگۈردى ، ئھمما ئۇالر ئوخشىمىغان ئىككى

یۆنىلىشتھ یۈگۈردى. بۇ ئىككى ئادەمگھ ئوخشاش ، كاپىر بىلھن ئېتىقادچى ئوخشىمىغان ئىككى یۆنىلىشتھ یۈگۈرمھكتھ. كاپىر ئالالھنىڭ شان-شھرىپىگھ قاراپ

یۈگۈرگھندە ، كاپىر ئۆزىنى ئۇلۇغالشقا قاراپ یۈگۈرمھكتھ. ئھگھر مھسىھ كاپىرنى قۇتۇلدۇرۇپ ، مھنزىلىنى ئۆزگھرتمىسىال ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆزىنى ئۇلۇغالش

ئارزۇسىنى داۋامالشتۇرىدۇ. بۇ ئۇنى داۋاملىق چارچىتىپ ، تۇرمۇشىنى ئېچىنىشلىق قىلىدۇ. 

بىز خۇدانىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن یارىتىلغان. بىز پھقھت خۇدانى ۋە ئۇنىڭ شان-شھرىپىنى قوغالشقاندىال ، ئاندىن ھھقىقىي خۇشاللىق ۋە قانائھت تاپاالیمىز. ئھمما

گۇناھ سھۋەبىدىن بىزنىڭ سۈكۈتتىكى ھالىتىمىز ئۆزىمىزنىڭ شان-شھرىپىنى ئىزدەش. بۇ پھقھت چارچاش ۋە ئۈمىدسىزلىنىشنى كھلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇ بىزنىڭ قانداق

یوقاپ كھتكھنلىكىمىزنى ئاشكارىالیدۇ. ئھمما بىز ئھیساغا ئېتىقاد قىلغىنىمىزدا ، ئۇنىڭدا ئۈمىد بار. پھقھت ئۆزى یالغۇز بىزنى خۇدا بىلھن توغرا ئورۇنغا

ئېرىشتۈرەلھیدۇ. پھقھت مھسىھ بولغاندىال ، بىز خۇداغا قاراپ یۈگۈرەلھیمىز ۋە ئۇنىڭغا الیىق شان-شھرەپ بېرەلھیمىز. 

پاۋلۇس دىنغا كىرىشتىن ئىلگىرى ، پھرىسىي ئىدى. ئۇ خىرىستىیانالرغا زىیانكھشلىك قىلىش ئارقىلىق خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ناھایىتى تىرىشتى. ئۇ بۇ

ئارقىلىق ئۇنى ئاقلىغىلى بولىدۇ دەپ ئویلىدى. گاالتىیالىقالر 2: 17 دە پاۋلۇس ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلھن ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكھنلىكىنى بایقىغانلىقىنى ئېیتتى. پاۋلۇس

ئۆزىنىڭ خاتا مھنزىلگھ قاراپ یۈگۈرگھنلىكىنى كۆرۈپ قانچىلىك قورقۇنچلۇق ئىكھنلىكىنى بایقىدى. ئۇ ھھققانىیلىقنى قولغا كھلتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ شان-

شھرىپىنى قوغلىشىۋاتاتتى. بىراق ، پاۋلۇس ئھیساغا ئېتىقاد قىلىپ ، قۇتقۇزۇشنى تاپتى. بىزمۇ ئھیساغا ئېتىقاد قىلغىنىمىزدا ، ئۇ بىزنى بۇ قورقۇنچلۇق ئھھۋالدىن

قۇتۇلدۇرىدۇ. 

مھن سالى لوید-جونېسنىڭ ئىشىنىش ۋە گۇمانلىنىش ھھققىدىكى بالىالر ھېكایىسىنى یاخشى كۆرىمھن. ئۇ مۇنداق دەپ یازىدۇ: «تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ ، چوڭ تاغقا

چىقىپ سایاھھت قىلىۋاتىسىز. چۆلگھ شۇڭغۇشتىن بۇرۇن ، سىز بىر شاخنى بایقایسىز. سىزنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇ شاخقا ئىشىنىشىڭىز كېرەكمۇ؟ بۇنىڭدىن

ئھنسىرىمھڭ - ئۇنى تۇتۇۋٻلىڭ! ئىشھنچ شۇ شاخنى چىڭ تۇتقانغا ئوخشایدۇ. بىز پھقھت خۇداغا یېتىمىز. ئۇ بىزنى قۇتۇلدۇرغۇچىدۇر. كۈچلۈك خۇدامىز بىزنى

قۇتقۇزىدىغان ئادەم - بىزنىڭ كۈچلۈك ئېتىقادىمىز ئھمھس. چۈنكى ئىمان پھقھت خۇدانى چىڭ تۇتقانلىق ئھمھس. ئۇ سېنى چىڭ تۇتقان خۇدا ». 

یھشایا مھسىھنىڭ كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا بېشارەت بھرگھندە ، ئۇنى شاخ دەپ ئاتایدۇ. یھشایا 11: 1 دە ئۇ مۇنداق یازىدۇ: 

«1 یھشاینىڭ غولىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ ، ئۇنىڭ یىلتىزىدىن بىر شاخ مېۋە بېرىدۇ». 

دوستالر ، ئىسیانكار قھلبلىرىمىز سھۋەبىدىن ئۆزىمىزدىن ئایرىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ، خاتا مھنزىلگھ یۈگۈرۈپ ، خۇدانىڭ ئھیىبلىشىنىڭ چوڭقۇر ئورەككھ چۈشۈپ

قالىمىز. بىز یھشایا پھیغھمبھر ئالدىن ئېیتقان بۇ شاخنى چىڭ تۇتۇشىمىز كېرەك ، ئۇ بولسىمۇ ئھیسا مھسىھ. باشتا بۇ شاخقا مۇناسىۋەتلىك ھھممھ نھرسىنى

چۈشىنىشىڭىزنىڭ ھاجىتى یوق. سىز ئۇنىڭغا ئىشىنىشىڭىز كېرەك ، چۈنكى گۇناھ مھسىلىسىڭىز جىددىي. سىزنى قۇتقۇزىدىغان ئادەمگھ موھتاج. بۇنداق بولغاندا ،

ئېتىقادىڭىزنى یالغۇز مھسىھكھ قویۇشىڭىز كېرەك ، بولمىسا ھاالك بولىسىز. ئېتىقادىمىزنىڭ كۈچى بىزنى قۇتۇلدۇرالمىغاچقا ، سىز ۋە مھن ھھققانىي بولۇش ئۈچۈن

ئۆزىمىز بولمىغان ھھققانىیلىققا موھتاج. بۇ پھقھت ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق قوبۇل قىلىدىغان ھھققانىیلىق. بۇ ئېتىقادىمىز بىلھن بىزدە مھسىھنىڭ قایتا

تىرىلىش ھایاتى بار ، بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن یاشایمىز. 

2-نۇقتا: یالغۇز مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ، بىز خۇدا ئۈچۈن یاشایمىز (20،21-ئایھتلھر) 

20- ۋە 21- ئایھتلھر شۇنى ئىسپاتالیدۇكى ، ئېتىقاد ئارقىلىق ھھققانىي بولۇشال توغرا ۋە توغرا یاشاشقا ئېلىپ بارىدۇ. 



ئھمدى 20-ئایھتنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى. 

 

20 «مھن مھسىھ بىلھن بىللھ كرٻستكھ مىخالندىم.  

ئۇ ئھمدى مھن ئھمھس ، بھلكى مھندە یاشایدىغان مھسىھ.  

مھن ھازىر تېنىدە یاشاۋاتقان ھایات مېنى سۆیگھن ۋە مھن ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتا قىلغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ یاشایمھن ».

پاۋلۇس: «مھن مھسىھ بىلھن بىللھ كرٻستكھ مىخالندىم» دەیدۇ. ئېنىقكى ، پاۋلۇس ئھیسا بىلھن بىللھ كرٻستكھ چىقمىدى. پاۋلۇسنىڭ كونا گۇناھ یوللىرى مھسىھ بىلھن

بىللھ ئۆلتۈرۈلدى ۋە بۇ پاۋلۇسنىڭ ھایاتىغا ئۇزاققىچھ تھسىر كۆرسھتتى. 

پاۋلۇس گاالتىیالىقالر 5: 24 دە بىزنىڭ تېنىمىزنىڭ بارلىق ھھۋەسلىرى ۋە ئارزۇلىرى بىلھن ئھیسا بىلھن بىللھ كرٻستكھ مىخالنغانلىقىنى چۈشھندۈردى. روھنىڭ كۈچ-

قۇدرىتى ئارقىلىق بىزنىڭ گۇناھ-مھسىیھتلىرىمىز ۋە ھھرىكھتلىرىمىز بىزنى بۇرۇنقىدەك كونترول قىاللمایدۇ. چۈنكى ئۇالر كرٻستتھ ئۆلتۈرۈلگھن. شۇنداق ، بىز

یھنىال گۇناھ بىلھن كۈرەش قىلىمىز. لېكىن ، خۇدانىڭ روھى بىزدە یاشایدىغان بولغاچقا ، بىز گۇناھالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە بىزنى سۆیگھن ۋە بىز ئۈچۈن ئۆلگھن مھسىھ

ئۈچۈن یاشاشقا ئېرىشىمىز. 

20-ئایھتتھ ، پاۋلۇس سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ: 

 

«20 مھن ئھمدى ئھمھس ، بھلكى مھندە یاشایدىغان مھسىھ».  

تىرىلگھن مھسىھ بىزدە ھایات ، دوستلىرىم!  

بىزدە ھھقىقىي ۋە مول ھایات بار ، چۈنكى بىزدە یاشایدىغان مھسىھ قایتا تىرىلمھیدۇ.

20-ئایھتتھ ، پاۋلۇس یھنھ: 

 

«20 مھن ھازىر تېنىمدە یاشاۋاتىمھن ، مېنى سۆیگھن ۋە مھن ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشلىغان خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلىپ یاشایمھن».  

بىز ئھیسا مھسىھكھ بولغان ئېتىقادىمىز بىلھن قۇتۇلغاندىن كېیىن ، بىز ئۇنىڭغا داۋاملىق ئېتىقاد قىلىپ یاشایمىز. 

بىز ئھیسانىڭ ئۆزىنى بېغىشالش مۇھھببىتىگھ تایىنىمىز ۋە چىڭ تۇرىمىز.  

ماشىنىلىرىمىز گازسىز ئىشلىیھلمىگھنگھ ئوخشاش ، بىز یالغۇز مھسىھكھ داۋاملىق ئىشھنمىسھك مھغلۇب بولىمىز.

21-ئایھتتھ پاۋلۇس بۇ خۇش خھۋەرنى ئھخالقسىز یاشاشقا ئېلىپ بارىدۇ دەپ ئویلىغانالرنىڭ نارازىلىقىغا جاۋاب قایتۇردى. ئۇ مۇنداق یازىدۇ: 

«21 مھن خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتىنى بىكار قىلمایمھن ، چۈنكى ھھققانىیلىق قانۇن ئارقىلىق بولغان بولسا ، مھسىھ ھېچقانداق مھقسھتسىز ئۆلدى». 

ئھگھر ھھرقانداق ئادەم تھۋرات قانۇنى ئارقىلىق خۇدا ئالدىدا ھھققانىي ئادەم بوالالیدىغان بولسا ، بۇ مھسىھنىڭ بىھۇدە ئۆلگھنلىكىدىن دٻرەك بېرىدۇ. مھڭگۈلۈك ۋە

ھھقىقىي ھایاتنىڭ ئھیسا مھسىھتىن باشقا تېپىلغانلىقىغا ئىشىنىش ئالالھنىڭ رەھمىتىنى رەت قىلغانلىق بولىدۇ. ھېچقایسىمىز ئۆزىنىڭ ئھسھرلىرى بىلھن ئاقلىنالمایمىز.

شۇڭالشقا بىز ئالالھنىڭ رەھمىتىگھ سھل قارىمایمىز. ئھخالقىي ئھخالقلىق ئادەم ۋە ئھخالقسىز ئادەم تھڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلھن خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ ، تىرىلگھن مھسىھ

ئۈچۈن یاشاش ئھمھس ، بھلكى ئۆزى ئۈچۈن یاشاش. ھھممىمىز خىرىسقا دۇچ كېلىپ ، خۇدادىن قېچىشنى توختىتىپ ، خۇداغا یۈگۈرۈش ۋە ئۇنىڭ شان-شھرىپىنى

قوغلىشىشقا باشالیمىز. یھھۇدىیالر گاالتىیالىقالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھھققانىیلىقىنى تامامالش ئۈچۈن خھتنىسىنى قىلىشنى ئېیتىپ ئۇالرنى قایمۇقتۇردى. ئھمما پاۋلۇس

یھھۇدىي ۋە یھھۇدىي ئھمھس پۇشتىدىن بولغان گۇناھكارالرنىڭ خۇدا ئالدىدا ئاقلىنىشى ئۈچۈن یالغۇز مھسىھكھ ئىشىنىشى كېرەكلىكىنى كۆرسھتتى. 



خىرىستىیان ئائىلىسىدە یاكى مىللھتتھ تۇغۇلۇش ھېچكىمنى قۇتۇلدۇرالمایدۇ. ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا خۇش خھۋەرنى ئېنىق چۈشھندۈرۈش مھجبۇرىیىتى بار. قانداقال

بولمىسۇن ، بالىالر نىجات تېپىش ئۈچۈن یالغۇز ئھیساغا ئېتىقاد قىلغاندىال ئاندىن قۇتۇالالیدۇ. بۇ ھھر قانداق كىشىنىڭ خۇدا ئالدىدا ھھققانىي بولۇشىنىڭ بىردىنبىر یولى. 

دوستالر ، مھسىھتىن باشقا ، ھھممىمىز خۇدا ئالدىدا ھھققانىیلىق ۋەیران بولىمىز. بىزنىڭ ۋەیران بولغان ھېساباتىمىزغا قویۇلۇشى ئۈچۈن تاشقى ، چھكسىز ۋە

مۇكھممھل ھھققانىیلىققا موھتاج. خۇداغا شۈكۈر ، چۈنكى مھسىھ بۇنى ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى بىلھن قىلدى. ئھیسا ئۆزىنىڭ چھكسىز ھھققانىیلىقىنى

ھېساباتىمىزغا كىرگۈزدى! ئۇنىڭدىن باشقا یھنھ نۇرغۇنلىرى بار. ئھیسا ھازىر ۋە كھلگۈسىدە ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھھممىسى ئۈچۈن بىر قېتىم

قىلدى. مھسىھنىڭ ھھققانىیلىقى ھازىر ئۆرلھۋاتقان دولالرغا ئوخشىمایدۇ. بىز ھھزرىتى ئھیسادىن ھھققانىیلىقنى قوبۇل قىلىمىز. مۆئمىننىڭ ئاتىسى ئالدىدا تۇرغان ئورنى

مھڭگۈ بىخھتھر. ئاتىسى خۇدا بىزنى كۆرگھندە ، بىزنىڭ ھېسابىمىزدا ھېسابالنغان مھسىھنىڭ ھھققانىیلىقىنى كۆرىدۇ. بۇ ھېچكىم قىاللمایدىغان مۆجىزە. سىز ۋە ماڭا

ئوخشاش گۇناھكارالرنى ئاقلىغانلىقى ئۈچۈن خۇدانى مھدھىیىلھڭ. 

ئھگھر سىز تېخى ئھیساغا ئىشھنمىسىڭىز ، مھن سىزگھ بىر یامان خھۋەرنى سۆزلىشىم كېرەك. یاخشى ئىشلىرىڭىز یاكى بىپھرۋا ئھخالقسىز یاشاش سىزنى ئاقلىمایدۇ ،

چۈنكى ئۇالر ئۆلۈك ئھسھرلھر ۋە مھینھت ئھخلھتلھر. لېكىن خۇش خھۋەر بار! مھسىھ بۈگۈن سىزنى قۇتقۇزۇشنى خاالیدۇ ۋە تھییار. ۋىجدانىڭىز سىزنى

ئۇزاقالشتۇرۇۋەتمىسۇن. مھن سىزدىن ئۆتۈنھي. خۇدا ئالدىدا توغرا ئورنىڭىز ئۈچۈن ئھیسا مھسىھكھ ئىشىنىڭ. ئۇ سىز ئېھتىیاجلىق بولغان ھھققانىیلىقنى

تھمىنلىیھلھیدىغان بىردىنبىر كىشى. ئۇنى قوبۇل قىلغاندىال ، ئاندىن تىرىلگھن مھسىھ ئۈچۈن یاشاۋاتقاندەك ھھقىقىي یاشاشقا باشالیسىز. 

مھن ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلغانالرغا تېخىمۇ كۆپ بىر نھرسھ دەیمھن. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خىرىستىیان ھایاتى ئېتىقادىڭىزنىڭ قانچىلىك كۈچلۈك ئىكھنلىكىدە

ئھمھس. كىمگھ ئېتىقادىڭىزنى قویغىنىڭىزدا. گھرچھ ئېتىقادىڭىز بھزىدە ئاجىزدەك قىلسىمۇ ، نىجاتكارىڭىز مھسىھ كۈچلۈك ۋە ئاق كۆڭۈل. ئېتىقادىڭىزغا قانداق

كھلگھنلىكىڭىزنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. سھن ئۆلدىڭ ، لېكىن ئۇ سېنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى ۋە یېڭى ھایات ئاتا قىلدى. ئۇ پھقھت سىزگھ ئىمان سوۋغىسىنى بھردى ،

شۇڭالشقا ئۇنى ئاخىرغىچھ داۋامالشتۇراالیدۇ. ئۆزىڭىزنىڭ كۈچىگھ تایىنىشقا ئۇرۇنماڭ. بھلكى ، ماقال-تھمسىل 3: 5-6 دە: 

«5 پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلھن رەببىمىزگھ تھۋەككۈل قىلىڭ ، ئۆز چۈشھنچىڭىزگھ تایانماڭ. 

6 سېنىڭ یوللىرىڭدا ئۇنى تونۇغىن ، ئۇ سېنىڭ یولۇڭنى توغرىالیدۇ ». 

ئھیسا مھسىھ یاخشى پادىچى. ئۇ بىزنى ئاقلىمایدۇ ، ئاندىن بىزنى ئۆزىمىزنىڭ مھنىۋى سھپىرىمىزگھ تاشالپ قویىدۇ. 

دوستالر: ئېتىقادىڭىز ئاجىز بولغاندا ، مھسىھنىڭ سىز ئۈچۈن ئۆلگھنلىكىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. بىز قىاللمایدىغان ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئۆلدى. ھایاتىڭىزدىكى بارلىق

سىناقالرغا قارىماي ، ئۇنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇڭ. ئۇ سادىق. چۈنكى ئۇ سىزنى یاخشى كۆرىدۇ ، ئۇ سىزنى ھھرگىز قویۇپ بھرمھیدۇ. سھن مھڭگۈ ئۇنىڭغا مھنسۇپ

، ئۇ سېنى ھھرگىز تاشلىمایدۇ ۋە تاشلىمایدۇ. 

دۇئا قىالیلى. 

ئى رەببىم ئھیسا ، بىزنىڭ ئېتىقادىمىز دائىم ئاجىز بولىدۇ. ئھمما سىز بىزنى ئۆزىڭىزگھ قایتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ۋە ئاق كۆڭۈل. بىزگھ ئىشھنچ بىلھن بىزنى

ئاقالیدىغان ئادەم ئىكھنلىكىڭىزنى ۋە قۇتقۇزۇۋالغانلىرىڭىزنىڭ مھڭگۈ سىزگھ تھۋە ئىكھنلىكىنى بىزگھ ئھسكھرتىڭ. بۇ ئۇچۇرنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىغانالرنىڭ سىزگھ

ئىشىنىشىگھ یاردەم قىلىڭ. سېنى تونۇیدىغانالر ، ئى رەببىمىز ، ئېتىقادىمىزنى كۈچھیتىڭ. روھىڭىزنىڭ بىزنى داۋاملىق ئاتىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كىرىشى بىلھن

سىزنى داۋاملىق ئۇلۇغلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. ئاق كۆڭۈل خىزمىتىڭىزدە ھھممىمىزنىڭ ئارام ۋە تىنچلىقىمىزنى تېپىشىمىزغا یاردەم قىلىڭ. بىز بۇنى ئاتا ، ئوغۇل ۋە

مۇقھددەس روھنىڭ نامىغا تایىنىپ دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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