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پوپ كىرىس سىكىس

بۈگۈن بىز یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنىڭ 31-سوئالىغا قارایمىز. 31-سوئالنىڭ جاۋابى سىزگھ تونۇش. مھن بۇ سوئالنى ئوقۇیمھن ، بىز بىرلىكتھ ئۆز تىلىمىزدا ئھلچى

ئھقىدىسىنى ئوقۇیمىز. ئىبادەت قولالنمىسىدىن تىلىڭىزنى تاپاالیسىز. بۇ بھلگىلھرنى ئىبادەت قولالنمىسىدىن ئىزدەڭ. 

31-سوئال: بىز ھ�قىقىي ئېتىقاد بىل�ن نېمىگ� ئىشىنىمىز؟

بىز ھ�ممىگ� قادىر ئاتا خۇداغا ، ئاسمان-زېمىننى ياراتقۇچىغا ئىشىنىمىز.

ئ�يسا م�سىھك� م�نسۇپ بولغان بىردىنبىر ئوغلىمىز ئ�يسا م�سىھك� ئېتىقاد قىلدى.

م�ري�مدىن تۇغۇلغان ، پونتيۇس پى��تۇسنىڭ قول ئاستىدا ئازاب��نغان ، كرېستك� مىخ��نغان ، ۋاپات
بولغان ۋە دەپن� قىلىنغان.

ئۇ دوزاخقا چۈشتى.

ئۈچىنچى كۈنى ئۇ قايتا تىرىلدى.

ئۇ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ ، ھ�ممىگ� قادىر ئاتا خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇردى. ئۇ ي�ردىن تىرىكل�ر ۋە
ئۆلۈكل�رگ� ھۆكۈم قىلىدۇ.

بىز مۇق�ددەس روھقا ، مۇق�ددەس كاتولىك چېركاۋىغا ، ئ�ۋلىيا��رنىڭ ئورتاقلىشىشىغا ،
گۇناھ��رنىڭ ك�چۈرۈم قىلىنىشىغا ، ت�ننىڭ تىرىلىشىگ� ۋە م�ڭگۈلۈك ھاياتقا ئىشىنىمىز.

یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنى بۇ یىل بىر ئاۋاز جھمئىیىتىدە بىزگھ ناھایىتى پایدىلىق بولدى. ئۇ خىرىستىیانالر ئىشىنىدىغان ئھڭ مۇھىم ئىشالر ھھققىدە 52 ئاددىي سوئال ۋە

جاۋاب بىلھن تھمىنلھیدۇ. 



ئھلچى ئھقىدىسى خىرىستىیان ئېتىقادىنىڭ قىسقىچھ ۋە تېخىمۇ كونا. ئھلچىلھرنىڭ ئۆزى یازغان یاكى یازمىغانلىقىنى بىلمھیمىز. بھلكىم ئھلچىلھر ئۆلگھندىن كېیىن بىر-

ئىككى ئھسىر یېزىلغان بولۇشى مۇمكىن. بىز ئۇنى ئھلچى ئھقىدىسى دەپ ئاتایمىز ، چۈنكى ئۇ ئھیسانىڭ ئھلچىلھرگھ ئۆگھتكھنلىرىنى ۋە ئھلچىلھرنىڭ دەسلھپكى

ئېتىقادچىالرغا نېمىلھرنى ئۆگھتكھنلىكىنى ئېنىق بایان قىلغان. 

2000 یىلغا یېقىن ۋاقىتتىن بۇیان ، دۇنیانىڭ ھھر قایسى جایلىرىدىكى خىرىستىیانالر بىز بىر مىنۇت ئىلگىرى ئوقۇغان ئوخشاش سۆزلھرنى ئاشكارا سۆزلىدى. چۈنكى

خىرىستىیان دىنى بىز یاراتقان یاكى كھشىپ قىلغان نھرسھ ئھمھس. ئېتىقادىمىز خۇدادىن ۋە بىزدىن ئىلگىرى یاشىغان مۆمىنلھردىن قوبۇل قىلىدىغان نھرسھ. بىز

ھھقىقھتھن ئھیسا مھسىھنىڭ تېنىمىز ، چۈنكى بىز ئھیسا بىلھن ئېتىقاد بىلھن بىرلھشتۇق ۋە بىر-بىرىمىزگھ باغالنغان. 

مھن مىچىگاندا ئۆتكھن بىر ھھپتھ ئائىلھمدىكىلھر بىلھن بىللھ بولدۇم. بۇ یھردە 40 ئادەم بار ئىدى. ئاچا ، تاغا ، نھۋرە تۇغقان ، بوۋا-موما بىر ئائىلىدە ئىتتىپاقالشتى.

مھن ئۇزۇندىن بۇیان كۆرۈپ باقمىغان نۇرغۇن كىشىلھرنى كۆرۈش خۇشاللىنارلىق ئىش بولدى. مھن بىر ئائىلھ كىشىلىرى بولمىساقمۇ ، ئۇالرنىڭ ھھر بىرى بىلھن

باغالنغاندەك ھېس قىلىمھن. 

ئھلچى ئھقىدىسى ناھایىتى مۇھىم ، چۈنكى ئۇ بىزگھ مىلیونلىغان قېرىنداشالر بىلھن دۇنیاۋى ئائىلىنىڭ بىر ئھزاسى ئىكھنلىكىمىزنى ئھسكھرتىدۇ. بىلگىنىڭىزدەك ،

دۇنیانىڭ ھھرقایسى جایلىرىدا نۇرغۇن دىنالر بار ، ھھتتا خىرىستىیان تھلىماتى ھھققىدە ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر بار. بۇ بىزنىڭ ئھلچى ئھقىدىسىگھ

موھتاجلىقىمىزنىڭ یھنھ بىر سھۋەبى. 

ئھلچى پاۋلۇس ئھفھستىكى خىرىستىیان چېركاۋىنىڭ یاش پوپى تىموتىیغا خھت یازدى. پاۋلۇس پوپ تىموتىینىڭ ئھفھس چېركاۋىغا ھھقىقھتنى یالغاندىن قانداق تونۇشنى

ئۆگىتىشىنى ئۈمىد قىلدى. پاۋلۇس بۇ یاش چېركاۋنىڭ ئھیسانى بىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئھگىشىشنىڭ مھنىسىنى چۈشىنىشتھ كۈچلۈك بولۇشىنى ئۈمىد قىلدى. 

مھن ئایھتلھرنى ئىنگلىزچھ ئوقۇپ ئاندىن دۇئا قىلماقچى. ئھگھر سىز تاختا كومپیۇتېر ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز یاكى ئېكراندىكى تۆت خىل تىلنىڭ بىرىنى سۆزلىسىڭىز ،

بۇ تېكىستنى خۇدا سىزگھ بھخت ئاتا قىلغان گۈزەل تىلدا ئوقۇیاالیسىز. 
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1 مھن سىلھرنى خۇدا ۋە ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىدا تىرىلدۈرگۈچىلھر ۋە ئۆلۈكلھرگھ ، ئۇنىڭ پھیدا بولۇشى ۋە پادىشاھلىقىغا ھۆكۈم قىلىمھن. 

2 سۆزنى تھشۋىق قىلىش. پھسىل ۋە پھسىلدىن تھییارلىق قىلىڭ. تولۇق سھۋرچانلىق ۋە تھلىم بېرىش بىلھن ئھیىبلھش ، ئھیىبلھش ۋە نھسىھھت قىلىش. 

3 چۈنكى ، كىشىلھر ساغالم ئوقۇتۇشقا بھرداشلىق بېرەلمھیدىغان ، ئھمما قۇالق قىچىشىش ئارقىلىق ئۆز ھھۋەسلىرىگھ ماس كېلىدىغان ئوقۇتقۇچىالرنى توپالیدىغان

ۋاقىت كېلىدۇ.

4 ۋە ھھقىقھتنى ئاڭالشتىن یۈز ئۆرۈپ ، ئھپسانىلھرگھ ئایلىنىپ قالىدۇ. 

5 سىزگھ كھلسھك ، ھھمىشھ سھگھك بولۇڭ ، ئازاب-ئوقۇبھتلھرگھ بھرداشلىق بېرىڭ ، خۇش خھۋەرچىنىڭ خىزمىتىنى قىلىڭ ، خىزمىتىڭىزنى ئادا قىلىڭ. 

6 چۈنكى مھن ئاللىبۇرۇن ئىچىملىك سوۋغىسى سۈپىتىدە تۆكۈلۈپ بولدۇم ، مېنىڭ یولغا چىقىدىغان ۋاقتىم كھلدى. 

7 مھن یاخشى جھڭ قىلدىم ، مۇسابىقىنى ئاخىرالشتۇردۇم ، ئېتىقادىمنى ساقلىدىم. 

بىز بىرلىكتھ یھشایا 40:8 نى ئوقۇدۇق:



ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ،گۈل-چىىچ�كل�ر سولىشىپ خازان بولىدۇ.پ�ق�ت خۇدايىمىزنىڭ سۆزلىرىال ئ�ب�دى قالىدۇ.

بىللھ دۇئا قىالیلى. 

ئھرشتىكى ئاتا ، بىز ھایات ۋە ھھقىقھتنىڭ مھنبھسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن یېنىڭىزغا كھلدۇق. ئھیسا ، بىز رەھىم-شھپقھت ۋە مۇھھببھتكھ تولغانلىقىڭىز ئۈچۈن دۇئا

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

1-ئایھتكھ یھنھ بىر قېتىم قاراپ باقایلى: 

«1 مھن سىلھرنى خۇدا ۋە ئھیسا مھسىھنىڭ ھۇزۇرىدا تىرىلدۈرگۈچىلھر ۋە ئۆلۈكلھرگھ ، ئۇنىڭ پھیدا بولۇشى ۋە پادىشاھلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا بۇیرۇیمھن». 

پاۋلۇس بۇ جۈملىنى تىموتىیغا ئھیىبلھش بىلھن باشلىدى. ھھق ئېلىش ئوفىتسېر ئھسكھرگھ بھرگھن بۇیرۇق یاكى بۇیرۇققا ئوخشایدۇ. پاۋلۇس بۇ ئىشالرنى پھقھت

ئۆزىنىڭ ھوقۇقىغىال تایانمایدۇ. یھھۇدىي قانۇنىدا ، سوت زالىدا ئىككى گۇۋاھچى تھلھپ قىلىندى. پاۋلۇس تىموتىیغا ئاتىسى خۇدا ۋە ئوغلى ئھیسا تىموتىینىڭ خىزمىتىنى

كۈتىۋاتقانلىقىنى ئھسكھرتتى. ئھیسا «تىرىكلھر ۋە ئۆلۈكلھر» نىڭ سوتچىسى. پاۋلۇس بىلىدۇ ، بىر كۈنى ئھیسا پاۋلۇس بىلھن تىموتىینىڭ یھر یۈزىدە قىلغان بارلىق

ئىشلىرىنى خۇدا ئۇالرغا ئاتا قىلغان سوۋغات ۋە پۇرسھتلھر بىلھن باھاالیدۇ. ئھیسا مېنىڭ ھایاتىمغا ۋە سىزنىڭ ھایاتىڭىزغا باھا بېرىدۇ. 

تھڭرىنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭىزنى كۆزىتىدىغانلىقىنى بىلھمسىز؟ ئامېرىكىدا بىز ئھركىنلىكىمىزگھ ، مۇستھقىللىقىمىزغا ئىنتایىن سادىقمىز. ئھركىنلىكىڭىزنى قاتتىق

چھكلھیدىغان زالىم دۆلھتلھردىن كھلگھنلھر ئۈچۈن ئھركىنلىكنىڭ سىزگھ زور بھخت ۋە یاردەم ئىكھنلىكىنى بىلىمھن. زۇلۇم یامان ، ئھركىنلىك یاخشى. ئھمما مۇتلھق

ئھركىنلىك یاخشى ئھمھس. بۇ بىزنىڭ گۇناھكار قھلبىمىز ھھقىقىي ئارزۇ قىلىدىغان نھرسھ. مھسىلىلىرىمىز مانا مۇشۇ یھردىن باشلىنىدۇ. بىز جاۋابكارلىقنى تھلھپ

قىلمایمىز. بىز نېمىنىڭ ھھقىقىي ئىكھنلىكىنى ئۆزىمىز قارار قىلماقچىمىز. ئھمما بۇ ھھقىقھتنىڭ قانداق ئىش قىلىدىغانلىقى ئھمھس. ھھقىقھت بىز قوبۇل قىالالیدىغان یاكى

رەت قىالالیدىغان نھرسھ. ئھمما ھھقىقھت بىزدىن كھلگھن نھرسھ ئھمھس. شۇڭالشقا خۇدانىڭ سۆزىدىن یاخشى ئوقۇتۇش مھنىۋى ساغالملىقىمىز ئۈچۈن ئىنتایىن

مۇھىم. بىز بۇنى پاۋلۇسنىڭ 2-ئایھتتھ تىموتىیغا بھرگھن كۆرسھتمىسىدە كۆرىمىز. 

«2 بۇ سۆزنى تھشۋىق قىلىڭ ؛ پھسىل ۋە پھسىلدىن تھییارلىق قىلىڭ ؛ تولۇق سھۋرچانلىق ۋە تھلىم بېرىش بىلھن ئھیىبلھش ، ئھیىبلھش ۋە نھسىھھت قىلىش». 

پاۋلۇس تىموتىیغا پادىچى بولۇش توغرىسىدا بھزى كونكرٻت كۆرسھتمىلھرنى بھردى. بۇ ئایھتلھر یھنھ بارلىق خىرىستىیانالرغا ھھقىقھتنىڭ ئھلچىسى بولۇش ھھققىدە

سۆزلھیدۇ. بىز خۇش خھۋەرنى ھھر ۋاقىت ئورتاقلىشىشقا ۋە ئۇنىڭغا ماھىر بولۇشىمىز كېرەك. بھزىدە خۇش خھۋەرنى ئورتاقلىشىش پۇرسىتى بىز یاقتۇرمایدىغان

ۋاقىتتا كېلىدۇ. یاكى بىز یاقتۇرمایدىغان ئادەم بىلھن. ئھمما خۇدا بىزگھ ئھیسا ھھققىدە بىرەیلھننى سۆزلھش پۇرسىتى بھرسھ ، بىز «پھسىل ۋە پھسىل» دە تھییارلىق

قىلىشىمىز كېرەك. شۇڭالشقا 9-ئاینىڭ 5-كۈنىدىكى چېركاۋ چېكىنىشىمىز خۇش خھۋەرنى ئۆگىنىش ۋە مھشىق قىلىدىغان ۋاقىتنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. بىز خۇش

خھۋەرنى باشقا كىشىلھر بىلھن ئورتاقالشقاندا ئۆزىمىزگھ ئىشىنىشنى خاالیمىز. 

پاۋلۇس یھنھ تىموتىیغا پوپنىڭ باشقا ئۈچ مھسئۇلىیىتى ھھققىدە سۆزلھپ بھردى. ئھیىبلھش ئىنگلىزچھ سۆز ئھمھس. تۈزىتىش یاكى یېتھكلھش دٻگھنلىك. پادىچى

قویالرنى بىخھتھر یولغا ، یاخشى ئوت-چۆپكھ یېتھكلھیدۇ. پوپ كىشىلھرنى ھھقىقھت یولىغا یېتھكلىشى كېرەك. 

ئھیىبلھش ئىككىنچى مھسئۇلىیھت. ئھگھر بىرسى ھھقىقھتنى ئاڭلىمىسا ، ئۇنداقتا ئھیىبلھش زۆرۈر بولۇشى مۇمكىن. بۇ بىخھتھر یولدا سھرگھردان بولۇپ یۈرگھن

كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان مۇھھببھت سۆزى. 



نھسىھھت قىلىش ئۈچىنچى ۋەزىپھ. بۇ ئىلھامالندۇرۇش دٻگھنلىك. سىز باشقىالرنى نھسىھھت قىلسىڭىز ، ئۇالرغا نېمىنىڭ یاخشى ، نېمىنىڭ توغرا ئىكھنلىكىنى

ئھسكھرتىسىز. سىز ئۇالرنى ئۆز قھلبىگھ ئھمھس ، بھلكى خۇدانىڭ قھلبىگھ ئھگىشىشكھ ئىلھامالندۇرىسىز. پاۋلۇس 1- ۋە 2-ئایھتلھردە تىموتىیغا نھسىھھت قىلدى.

پاۋلۇس تىموتىیغا ئۆزىنىڭ ئوخشىمىغان كىشىلھرگھ ۋە ئوخشىمىغان ئھھۋالالرغا جاۋاب قایتۇرۇشقا تھییارلىق قىلىشى كېرەكلىكىنى ئېیتتى. بھزىدە ئادەم نېمھ قىلىشى

كېرەكلىكىنى بىلىدۇ ، ئۇالر ئىلھامغا موھتاج. باشقا ۋاقىتالردا كىشىلھرنى ئھیىبلھشكھ توغرا كېلىدۇ. ئۇالرنى تۈزىتىش ۋە یېتھكلھش ئۈچۈن ئۇالرغا مۇالیىم سۆز

الزىم. 

ئھمما بھزىدە سىز ئاللىبۇرۇن بىرسىنى تۈزەتكھن بولىسىز ، ئۇالرمۇ ئوخشاش ئىشنى داۋامالشتۇرىدۇ. شۇ ۋاقىتتا ئۇالر سھۋرچانلىق ۋە مۇھھببھت بىلھن

یھتكۈزۈلگھن ئھیىبلھشكھ موھتاج. بۇ یھردە بىر مىسال بار. نائومى دەم ئېلىشتىن كېیىن چاماداننى یېشىشنى تھلھپ قىلسا ، ئۇ چاماداننىڭ یاتاق ئۆیىمىزدە

قاالیمىقانچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئھسكھرتىدۇ. ئۇ مېنى توغرا بىلىدىغان ئىشنى قىلىشقا ئۈندەیدۇ. 

بىر ھھپتىدىن كېیىن چامادان یھنىال یھردە بولسا قانداق بوالر؟ مھن ئۇنى تاشالشقا ۋەدە بھردىم ، ئھمما قىلمىدىم. ئاندىن نائومىنىڭ مېنى ئھیىبلھش ھوقۇقى بار. ئۇ:

«سۆیۈملۈك ئېرىم! ھۇجرىمىز قاالیمىقان بولغاندا مېنىڭ قانچىلىك قایغۇرغانلىقىمنى بىلىسىز. چامادانىڭىزنى یېشىدىغانلىقىڭىزغا ۋەدە بھردىڭىز. نېمىشقا مېنىڭ تھلىپىمگھ

سھل قارایسىز؟ ». بۇ قىزىقارلىق مىسال بولۇشى مۇمكىن. 

بۇ یھردە 4-باپتا ، پاۋلۇس چاماداندىنمۇ ئېغىر بىر نھرسھ ھھققىدە سۆزلھۋاتىدۇ. پاۋلۇس ئھفھستىكى كىشىلھرنىڭ گۇناھكار یاشاۋاتقانلىقىنى ۋە باشقىالرغا ئوخشاش

قىلىشنى ئۆگىتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئۇالرنى تۈزىتىشكھ ، بھزىدە ئھیىبلھشكھ توغرا كېلىدۇ. 3-ۋە 4-ئایھتلھرنى بىرلىكتھ كۆرۈپ باقایلى. 

«3 شۇنداق بىر پھیت كېلىدۇكى ، كىشىلھر ساغالم ئوقۇتۇشقا بھرداشلىق بېرەلمھیدۇ ، ئھمما قۇالق قىچىشىش ئارقىلىق ئۇالر ئۆز ھھۋەسلىرىگھ ماس كېلىدىغان

ئوقۇتقۇچىالرنى توپالیدۇ.

4 ۋە ھھقىقھتنى ئاڭالشتىن یۈز ئۆرۈپ ، ئھپسانىلھرگھ ئایلىنىپ قالىدۇ ». 

1- ۋە 2-ئایھتلھردە پاۋلۇس تىموتىیغا ئۆزىنىڭ ئېیتقان ۋە ئۆگھتكھنلىرىگھ مھسئۇل ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. 3-ۋە 4-ئایھتلھردە ، پاۋلۇس تاماشىبىنالرنىڭمۇ مھسئۇلىیھتچان

ئىكھنلىكىنى ئېیتتى. تىموتىي ھھقىقھتنى ئۆگىتىدۇ ، ئھمما بھزى كىشىلھر ئۇنىڭ ساغالم تھلىملىرىنى ئاڭالشنى خالىمایدۇ. ئىنگلىزچىدا «ساغالم ئوقۇتۇش» «ھھقىقىي

ئوقۇتۇش» یاكى «یاخشى ئوقۇتۇش» مھنىسىنى بىلدۈرىدۇ. سىزچھ كىشىلھر نېمىشقا بھزىدە ھھقىقىي ئوقۇتۇشقا بھرداشلىق بېرەلمھیدۇ؟ چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا ئۇالر

مھسئۇل بولىدۇ. 

ئھگھر مھن ئۆسمۈرگھ «ئۆیىڭىز قاالیمىقان» دٻسھم ، ئۇ «یاق ئۇ ئھمھس!» دٻیىشى مۇمكىن. نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇ ئۆیىنىڭ قاالیمىقان بولۇشىغا قوشۇلسا ، ھازىر ئۇنىڭ

مھسئۇلىیىتى بار. بۇنىڭ قانداق ئىشلھیدىغانلىقىنى كۆرەمسىز؟ ئھگھر ئۆسمۈر ھھقىقھتنى ئىنكار قىاللىسا ، ئۇنىڭ ئۆیىنى تازىالش مھجبۇرىیىتىنى قوبۇل قىلىشىنىڭ

ھاجىتى یوق. 

چوڭالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ. بۇ دۆلھتتھ 250 یىل قۇلالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىش قانۇنلۇق ئىدى. مىلیونلىغان ئافرىقا خھلقى بۇ یھردە قۇل قىلىندى. قانداقال بولمىسۇن ،

ھھممىمىز باشقا بىر ئىنسانغا ئىگىدارچىلىق قىلىشنىڭ خاتا ئىكھنلىكىنى بىلىمىز. چۈنكى تھڭرىنىڭ ئھخالق قانۇنىیىتى قھلبىمىزگھ یېزىلغان. ئھمما قۇل ئىگىلىرى نۇرغۇن

پۇل تاپاتتى. ئۇالر قۇلۇمنىڭ خاتا ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىشنى خالىمىدى ، خۇددى مېنىڭ ئۆسمۈرلىرىم ئۇنىڭ ئۆیىنىڭ قاالیمىقان ئىكھنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمایدۇ.

چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا سىز مھسئۇلىیھتچان بولىسىز. 



ئامېرىكا ، جھنۇبىي ئافرىقا ۋە باشقا دۆلھتلھردە قۇل ئىگىلىرى 3-ئایھتتھ دٻیىلگھندەك پادىچىالر ۋە ئوقۇتقۇچىالرنى «ئۆز خاھىشىغا ماس كېلىدىغان» تاپتى. بۇ تام

تھسۋىردە كىشىلھرنىڭ قانداق ئىككى تالالش بارلىقىنى كۆرەلھیسىز. ئۇالر ھھقىقھت یولىدا مېڭىپ ، سادىق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ گېپىنى ئاڭلىیاالیدۇ. ئھمما ئۇالرنىڭ

«قىچىشقان قۇلىقى» باشقىالرنىڭ: «قۇللۇق گۇناھ ئ�م�س ، باشقا كىشىل�رگ� ئىگىدارچىلىق قىلىش دۇرۇس». ھازىرقى ۋاقتىمىزدىن یھنھ بىر

مىسالنى سۆزلھپ بېرەیمۇ؟ 

نىكاھ ئالالھنىڭ ئھر-ئایال ئۈچۈن یاراتقان ئھھدى مۇناسىۋىتى. خۇدا یارىتىلىش 2: 24 دە مۇنداق دٻدى: «شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىر ئ�ر ئاتىسى ۋە ئانىسىدىن

ئايرىلىپ ، ئايالىغا م�ھك�م ئٻسىلىۋالىدۇ ، ئۇالر بىر ت�نگ� ئايلىنىدۇ». ئھر-ئایال ئوتتۇرىسىدىكى نىكاھ تھڭرىنىڭ الیىھىسى. بھدىنىمىزگھ ۋە ئۇالرنىڭ

بالىالرنى قانداق ئىشلھش ئۈچۈن ئىشلىگھنلىكىگھ قارىسىڭىز ، بۇمۇ ئھقىلگھ مۇۋاپىق. شۇڭالشقا ئھر-ئایال ئوتتۇرىسىدىكى نىكاھ بارلىق ئىنسانالرنىڭ تارىختا قىلغان

ئىشى. 

ئھمما بۈگۈن ئھرلھر بىلھن توي قىلماقچى بولغان ئھرلھر ، ئایالالر بىلھن توي قىلماقچى بولغان ئایالالر بار. ئۇالر باشتىن كھچۈرگھن كۈرەشكھ ھېسداشلىق ۋە

كۆیۈمچانلىق بار. ھھممىمىز بۇزۇلدۇق. ھھممىمىز چوڭقۇر ۋە قىیىن ئىشالر بىلھن كۈرەش قىلىمىز. ئوخشاش جىنىسلىق كىشىلھرنى جھلپ قىلىشنى ھېس قىلغان

كىشىگھ چوقۇم كۆیۈمچان بولۇشىمىز كېرەك. ئھمما خۇدانىڭ سۆزى ئھپسانىلھر ۋە ئۆزىمىزنىڭ ھھۋەسلىرىمىزنىڭ ئورنىغا ، ھھقىقھت یولىغا ماڭغاندا ھھممىمىزگھ

یاردەم بېرەلھیدۇ. خۇدانىڭ سۆزى بىزگھ قھلبىمىزنىڭ خاتا یولدا خۇشاللىق ۋە تىنچلىقنى ھھرگىز تاپالمایدىغانلىقىنى ئېیتىدۇ. ئوخشاش جىنىسلىق مۇناسىۋەت سىزگھ

تھڭرى سىز ئۈچۈن خۇشاللىق ئېلىپ كېلھلمھیدۇ ، چۈنكى ئۇ تھڭرىنىڭ بھختلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت الیىھىسىگھ زىت. 

مھن نېمىشقا كىشىلھرنىڭ ئۆزى ئىشىنىدىغان نھرسىگھ زىت بولسا ھھقىقھتنى ئاڭالشنى خالىمایدىغانلىقىنى چۈشىنىمھن. چۈنكى ھھقىقھتنى قوبۇل قىلغىنىڭىزدا

ھھرىكىتىڭىزنى ئۆزگھرتىشىڭىز مۇمكىن. شۇڭالشقا ئىنجىلنىڭ نۇرغۇن یالغان ئوقۇتقۇچىلىرى بولغان. ئىلگىرى ئۇالر قۇللۇق ھھققىدە یالغان ئۆگھتكھن. بۈگۈن ئۇالر

نىكاھ ۋە جىنس توغرىسىدا یالغان سۆزلھیدۇ. یالغان ئوقۇتقۇچىالر ئاڭلىغۇچىالرغا خۇدانىڭ دٻگىنىنى ئھمھس ، ئاڭلىماقچى بولغانلىرىنى ئېیتىدۇ. 

بۈگۈن ئىنتېرنېت ۋە YouTube ناچار ئوقۇتۇش بىلھن تولدى. ئىنتېرنېتتىكى ئھڭ ئالقىشقا ئېرىشكھن دەۋەتچىلھر «قۇالق قىچىشىش» نى مۇراجىئھت قىلغۇچىالردۇر.

Joel Osteen ۋە Benny Hinn غا ئوخشاش یالغان ئوقۇتقۇچىالر خۇدا سىزنىڭ بھختلىك ، ساغالم ۋە باي بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ دەیدۇ. ئۇالر گۇناھ ۋە تھۋبھ

توغرىسىدا سۆزلىمھیدۇ. ئۇالر ئازاب-ئوقۇبھتنى سۆزلىمھیدۇ ، یاكى خۇدانىڭ خىزمھتكارى سۈپىتىدە «ئىچىملىك سوۋغىسىدەك تۆكۈلىدۇ». 

پاۋلۇس بۇ ئایھتلھردە ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ھھر ئىككىسىنىڭ یالغان ئوقۇتۇشقا مھسئۇل ئىكھنلىكىنى ئوتتۇرىغا قویدى. كىشىلھرنىڭ یالغان ئوقۇتقۇچىالرنى

رەت قىلىش مھجبۇرىیىتى بار. ھھممىمىز ئۆزىمىزدىن بۇ سوئالنى سورىشىمىز كېرەك: 

«م�ن خۇدانىڭ سۆزىنى مٻنىڭ قولۇمغا قويۇپ ، ئۇنىڭ ئىدىی� ۋە ئارزۇلىرىمغا ماس كٻلىدىغان سۆزلىرىنى ئۆزگ�رتىۋاتىم�نمۇ؟ 

ياكى ھاياتىمنى ۋە تاللىشىمنى خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئاستىغا قويۇۋاتىم�نمۇ؟ 

مٻنىڭ ئوي-خىیالىم ۋە ئارزۇلىرىم م�ندىن ك�لگ�نمۇ ياكى خۇدادىن ك�لگ�نمۇ؟ ». 

ئىنجىل بىزنى بھزىدە بىئارام قىلىشى كېرەك. سىز ئىنجىلنى ئوقۇپ ، ئۇنىڭ سىزگھ جھڭ ئېالن قىلىدىغانلىقىنى ، سىزنى ئۆزگھرتىش ۋە تھرەققىي قىلىشقا ئىتتىرىشىڭىز

كېرەك. ئھگھر ئىنجىل سىزنىڭ تھپھككۇرىڭىزنى ۋە یاشاش ئۇسۇلىڭىزنى ئۆزگھرتمىسھ ، ئۇنداقتا سىز ئۇنى ئوچۇق ئھقىل ۋە قھلب بىلھن ئوقۇمایسىز. بۇ ماڭا

رىملىقالر 12: 1-2 دىكى خۇدانىڭ سۆزىدە ئوقۇغانلىرىمىزنى ئھسلىتىدۇ. 



«1 شۇڭا ، قېرىنداشالر ، خۇدانىڭ رەھمىتى بىلھن بھدىنىڭىزنى تىرىك قۇربانلىق ، مۇقھددەس ۋە خۇدا قوبۇل قىالالیدىغان قوبۇل قىلىشقا تىلھیمھن ، بۇ سىزنىڭ

روھىي ئىبادىتىڭىز.

 

2 بۇ دۇنیاغا ماسالشماڭ ، بھلكى ئىدىیىڭىزنىڭ یېڭىلىنىشى بىلھن ئۆزگھرتىڭ.  

سىلھر سىناق ئارقىلىق خۇدانىڭ ئىرادىسىنىڭ نېمھ ئىكھنلىكىنى ، نېمىنىڭ یاخشى ، قوبۇل قىالالیدىغان ۋە مۇكھممھل ئىكھنلىكىنى بىلھلھیسىلھر ».

ئھمدى 5-ئایھتكھ قاراپ ، پاۋلۇسنىڭ تىموتىي ۋە بىزگھ بھرگھن بھزى كۆرسھتمىلىرىنى ئوقۇایلى. 

5 «سىزگھ كھلسھك ، ھھمىشھ سھگھك بولۇڭ ، ئازاب-ئوقۇبھتلھرگھ بھرداشلىق بېرىڭ ، خۇش خھۋەرچىنىڭ خىزمىتىنى قىلىڭ ، خىزمىتىڭىزنى ئادا قىلىڭ». 

بىر خۇش خھۋەرچى «خۇش خھۋەرنىڭ ئھلچىسى». ئۇالر كىشىلھرگھ ئاتىسى خۇدا ئۇالرنى بھك یاخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئېیتىش ئىمتىیازىغا ئىگھ ، شۇڭا ئۇ ئوغلى

ئھیسانى گۇناھلىرى ئۈچۈن ئۆلۈشكھ ئھۋەتتى. ئھمما 5-ئایھت دۇنیاغا چىققان مىسسىیونېرالر ئۈچۈنال ئھمھس. ھھممىمىزنىڭ ئورۇندىغان مىنىستىرلىكىمىز بار.

خىزمىتىمىزنى سادىقلىق بىلھن قىلغان ھھممىمىز خۇش خھۋەرچى سۈپىتىدە «ئازاب-ئوقۇبھتلھرگھ بھرداشلىق بېرەلھیمىز». نېمىشقا؟ ئھگھر بىز خۇش خھۋەرنىڭ

ئھلچىسى بولساق ، نېمھ ئۈچۈن خىزمھت جھریانىدا قارشىلىققا ئۇچرایمىز؟ چۈنكى ئىنسانالرنىڭ قھلبى ئھیسا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلدى دٻگھن قاراشنى

یاقتۇرمایدۇ. ئھگھر خۇدانىڭ مھڭگۈلۈك ئوغلى مېنى كھچۈرۈم قىلىش ئۈچۈن ئۆلۈشكھ توغرا كھلسھ ، بۇ مېنىڭ گۇناھ مھسىلىسىمنىڭ ئىنتایىن ئېغىرلىقىدىن دٻرەك

بېرىدۇ. 

خۇش خھۋەر نىجاتلىق ۋە مھڭگۈلۈك ھایات توغرىسىدىكى خۇش خھۋەر. ئھمما بۇ خۇش خھۋەرنى چۈشىنىش ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىش ئۈچۈن ، بىز ئالدى بىلھن شۇم

خھۋەرنى چۈشىنىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىشىمىز كېرەك. شۇم خھۋەر شۇكى ، ھھممىمىز گۇناھكار. پاۋلۇس بۇ توغرىدا رىملىقالر 3: 12-10. 

«10 یېزىلغاندەك:« ھېچكىم ھھققانىي ئھمھس ، یاق ، بىرمۇ ئھمھس. 

11 ھېچكىم چۈشھنمھیدۇ. ھېچكىم خۇدانى ئىزدىمھیدۇ. 

12 ھھممىسى یۈز ئۆرۈدى. ئۇالر بىرلىكتھ ئھرزىمھس بولۇپ قالدى. ھېچكىم یاخشىلىق قىلمایدۇ ، ھھتتا بىرمۇ ئھمھس ». 

كىشىلھر بۇ شۇم خھۋەرنى ئاڭالشنى خالىمایدۇ. ئھمما سىز نىجاتكارغا ئېھتىیاجلىق دەپ قارىمىسىڭىز قۇتۇاللمایسىز. بىز شۇم خھۋەرنى چۈشھنگھندىن كېیىن ،

رىملىقالر 10: 9-10 قاتارلىق بۆلھكلھردە خۇش خھۋەرنى ئاڭالشقا تھییارمىز.

«9 ئھگھر سىز ئھیسانى رەببىمىز دەپ ئوچۇق جاكارلىسىڭىز ۋە قھلبىڭىزگھ خۇدانىڭ ئۇنى تىرىلدۈرگھنلىكىگھ ئىشھنسىڭىز ، نىجات تاپاالیسىز. 

10 چۈنكى ، قھلبىڭىزگھ ئىشىنىش ئارقىلىق خۇدا بىلھن ھھققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغانلىقىڭىز ۋە ئېتىقادىڭىزنى ئوچۇق-ئاشكارە جاكارالش ئارقىلىق

قۇتۇلغانلىقىڭىزدۇر ».

خۇش خھۋەرنىڭ خۇش خھۋىرى ئۆلۈكلھرنىڭ ئھیساغا ئىشھنگھندە گۇناھلىرىنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن تىرىلگھنلىكىدىن دٻرەك بېرىدۇ. ئاتىمىز بىزنى ئۆزىنىڭ

بالىسى قىلىپ قوبۇل قىلغاندا ، سۇنۇق یۈرەكلھر ساقىیىدۇ. مۇقھددەس روھنى قوبۇل قىلغاندا بىزگھ یېڭى ئۈمىد ۋە یېڭى مھقسھت ئاتا قىلىندى. ھھممىمىز قوي ،

سھرگھردان بولۇپ یۈتۈپ كېتىشنى یاخشى كۆرىمىز. خۇدانىڭ سۆزى بىزنى قاالیمىقانچىلىق ۋە توقۇنۇش دۇنیاسىدىن یېتھكلھیدىغان كومپاس. یولنى ئېنىق

كۆرۈشىمىزگھ یاردەم بېرىش ئۈچۈن ، بىز ئھلچى ئھقىدىسى ۋە یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىغا ئوخشاش قورالالرنى ئىشلىتىمىز. ئۇالر مۇقھددەس كىتاب ئھمھس ، ئھمما

ئۇالر بىز مۇقھددەس كىتابتا بایقىغان ھھقىقھتنىڭ پایدىلىق خۇالسىسى. بۇ قورالالر بۇ دۇنیانى بېسىپ ئۆتكھندە توغرا یولدا مېڭىشىمىزغا یاردەم بېرىدۇ. 



پاۋلۇس بۇ خھتنى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغا قھدەر یازغان. ئۇ مىنىستىرلىقىنىڭ تارىخىغا نھزەر سېلىشقا باشلىدى. شۇڭالشقا ئۇ بۇنى 7-ئایھتتھ دەیدۇ: 

«7 مھن یاخشى جھڭ قىلدىم ، مۇسابىقىنى ئاخىرالشتۇردۇم ، ئېتىقادىمنى ساقلىدىم». 

بىز ئېتىقادنى شھخس ۋە چېركاۋ سۈپىتىدە ساقالپ قېلىشنى خاالیمىز. شۇڭالشقا بىز خۇدانىڭ سۆزىنى قھلبىمىز ۋە زٻھنىمىزگھ یېقىنالشتۇرۇشىمىز كېرەك. ئھگھر

ئىنجىلنى داۋاملىق قېزىپ قویسىڭىز ، سوئاللىرىڭىز بولىدۇ. بۇ یاخشى. مھن ۋە بىر ئاۋاز فوندى جھمئىیىتىدىكى باشقا رەھبھرلھر سوئاللىرىڭىز ۋە خۇدانىڭ ھھقىقىتى

بىلھن كۈرەش قىلىشىڭىزغا یاردەم بېرەي. بىز بىرلىكتھ مۇسابىقىنى یاخشى ئاخىرالشتۇرىمىز ۋە ئېتىقادىنى ساقالیمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن بىز چوقۇم دۇئا قىلىشىمىز كېرەك

، شۇڭا ھازىر قىالیلى.

ئھیسا ، سھن تىرىك سۆز. ھایات ۋە ئۆلۈكلھرگھ ھۆكۈم قىلىدىغان ھایاتىمىزنى سىزگھ تاپشۇرۇشىمىزغا یاردەملىشىڭ. بىز یاخشى ئھگھشكۈچىلھر بولۇشنى خاالیمىز ،

ئۇالر ھھقىقھتنى ئاڭالیدۇ ، شۇڭا ئۇ بىزنىڭ قھلبىمىزنى ۋە ئىدىیىمىزنى ئۆزگھرتىدۇ. بىز ئھیسا مھسىھنىڭ قېنى ئارقىلىق باشقىالرغا قۇتۇلۇش توغرىسىدىكى خۇش

خھۋەرنى باشقىالرغا ئېیتىپ بېرىدىغان سادىق ئھلچىلھر بولۇشنى خاالیمىز. قۇتقۇزۇۋٻلىشىمىز ئۈچۈن قېنىڭىزنى خۇداغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلغانلىقىڭىزغا رەھمھت.

ئاتامنىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن بىزنى مۇقھددەس روھ بىلھن بىرلھشتۈرۈڭ. بىز بۇنى ئوغلى ئھیسا مھسىھنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن
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