
ئاقالش ۋە پاكالش
2022-یىلى 8-ئاینىڭ 7-كۈنىدىكى خۇتبھ

پوپ كىرىس سىكىس

ئھفھسلىكلھر 2: 10-1

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن ھازىر 32-سوئالنى ئوقۇیمھن ،

ئاندىن بىرلىكتھ جاۋابنى ئوقۇپ باقایلى. 

32-سوئال: ئاق��ش ۋە پاك��ش دېگ�ن نېم�؟

ھ�ققانىي بولۇش بىزنىڭ م�سىھنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلى�� بىل�ن مۇمكىن بولغان خۇدا ئالدىدا
ئې��ن قىلىنغان ھ�ققانىيلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ.

پاكلىنىش دېگىنىمىز ، روھنىڭ بىزدىكى خىزمىتى ئارقىلىق بارلىققا ك�لگ�ن بارا-بارا كۆپىيىۋاتقان
ھ�ققانىيلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ.

ئاقالش ۋە پاكالش ئىككى چوڭ سۆز بولۇپ ، چۈشىنىش ئىنتایىن مۇھىم. ئۇالر تھڭرىنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ ئىنسانالرنى قانداق قىلىپ روھىي جھھھتتىن

تىرىلدۈرەلھیدىغانلىقىنى ، ئاندىن بىزنىڭ یېڭى یولالردا مېڭىشىمىزغا یاردەم قىلىدىغانلىقىنى تھسۋىرلھیدۇ. دۇنیا ئازاب ۋە بۇزۇلۇشقا تولغان. دۇنیا بۈگۈن ئۈمىدكھ

موھتاج. مىسىر ۋە پاكىستاندا خىرىستىیان بولۇش خھتھرلىك. جۇڭگودا ئۇیغۇر بولۇش خھتھرلىك. ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش تېخى ئاخىرالشمىدى. سالۋادور ، ئېفىیوپىیھ

ۋە كونگودا زوراۋانلىق ۋەقھلىرى بار. 

بۇ ئىشالر یېڭى ئھمھس. 2000 یىل ئىلگىرى دۇنیا كېسھللىك ، ئۇرۇش ۋە زىیانكھشلىك بىلھن تولدى. بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كىشىمىز ئامالسىز قالغاندەك ، كىشىلھر

ئۆزىنى چارىسىز ھېس قىلدى. پھقھت تىرىلىش كۈچىال كېسھ�رنى ساقایتاالیدۇ ، ئۇرۇشنى ئاخىرالشتۇراالیدۇ ۋە بىز ئۈچۈن بھك چوڭ مھسىلىلھرنى ھھل قىالالیدۇ.

بۇ یھردە بىز مۇقھددەس كىتابنىڭ بۇ بۆلۈمىدە نېمىلھرنى كۆرىدىغانلىقىمىزنىڭ قىسقىچھ مھزمۇنى بار. 

1-نۇقتا - 1-3-ئایھتلھر: بىز گۇناھكار ، مھنىۋى ئۆلۈم بىزنىڭ مھسىلىسىمىز. 

2-نۇقتا - 4-9-ئایھتلھر: بىز پھقھت مېھىر-شھپقھت بىلھنال مھسىھتھ تىرىلىدۇ. 



3-نۇقتا - 10-ئایھت: یېڭى ھایات بولغانلىقىمىز ئۈچۈن باشقىچھ یاشایمىز (پاكالش). 

مھن ئھفھسلىك 2: 1-10 نى ئىنگلىزچھ ئوقۇپ ئاندىن دۇئا قىلىمھن. ئھگھر سىز تاختا كومپیۇتېر ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز یاكى ئېكراندىكى تۆت خىل تىلنىڭ بىرىنى

سۆزلىسىڭىز ، بۇ تېكىستنى خۇدا سىزگھ بھخت ئاتا قىلغان گۈزەل تىلدا ئوقۇیاالیسىز. 

ئھفھسلىكلھر 2: 10-1 

1 ئاسىیلىق قىلغانلىقىڭىز ۋە نۇرغۇن گۇناھلىرىڭىز سھۋەبىدىن ئۆلگھندىن كېیىن. 

 

2 سھن ئىلگىرى دۇنیانىڭ باشقا جایلىرىغا ئوخشاش گۇناھسىز یاشایسھن ، شھیتانغا - كۆرۈنمھیدىغان دۇنیادىكى كۈچلھرنىڭ قوماندانىغا ئىتائھت قىلدىڭ.  

ئۇ خۇداغا ئىتائھت قىلىشنى رەت قىلغانالرنىڭ قھلبىدىكى خىزمھت روھى.

 

3 ھھممىمىز گۇناھكار تھبىئىتىمىزنىڭ قىزغىن ئارزۇسى ۋە خاھىشىغا ئھگىشىپ ، شۇنداق یاشایتتۇق.  

بىزنىڭ تھبىئىتىمىز بىلھن بىزمۇ باشقىالرغا ئوخشاش خۇدانىڭ غھزىپىگھ ئۇچرىدۇق.

4 لېكىن خۇدا رەھىم-شھپقھتكھ باي ، ئۇ بىزنى بھك یاخشى كۆردى. 

 

5 گھرچھ بىز گۇناھلىرىمىز سھۋەبىدىن ئۆلۈپ كھتكھن بولساقمۇ ، ئھیسا مھسىھنى تىرىلدۈرگھندە بىزگھ ھایاتلىق ئاتا قىلدى.  

(پھقھت خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھنال قۇتۇلدىڭىز!)

6 چۈنكى ، ئۇ ئھیسا مھسىھ بىلھن بىللھ بولۇپ ، بىزنى تىرىلدۈردى. 

7 شۇڭا ، خۇدا كھلگۈسى بارلىق دەۋرلھردە بىزگھ ئۆزىنىڭ ئھیسا مھسىھ بىلھن ئىتتىپاقالشقان بىز ئۈچۈن قىلغان بارلىق ئىشلىرىدا كۆرسىتىلگھندەك ، بىزگھ قىلغان

شھپقىتى ۋە شھپقىتىنىڭ ئاجایىپ بایلىقىنىڭ مىسالى سۈپىتىدە كۆرسىتىپ بېرەلھیدۇ.

 

8 ئىمان ئېیتقان چېغىڭالردا ، خۇدا سىلھرنى ئۆزىنىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھن قۇتقۇزدى.  

ھھمدە بۇنىڭ ئۈچۈن قھرز ئااللمایسىز. ئۇ خۇدا تھرىپىدىن كھلگھن ھھدىیھ.

9 نىجاتلىق قىلغان یاخشى ئىشلىرىمىز ئۈچۈن مۇكاپات ئھمھس ، شۇڭا ھېچقایسىمىز بۇنىڭدىن پھخىرلىنھلمھیمىز. 

 

10 چۈنكى بىز خۇدانىڭ نادىر ئھسىرى.  

ئۇ بىزنى ئھیسا مھسىھتھ قایتىدىن یاراتتى ، شۇڭا بىز ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن پىالنلىغان یاخشى ئىشالرنى خېلى بۇرۇنال قىالالیمىز.

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 رەھىم-شھپقھت ۋە مۇھھببھتكھ تولغانلىقىڭىز ئۈچۈن دۇئا

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



1-نۇقتا - 1-3-ئایھتلھر: بىز گۇناھكار ، مھنىۋى ئۆلۈم بىزنىڭ مھسىلىسىمىز. 

3-1-ئایھتلھر ھھققىدە نېمىلھرنى ئویالیسىز؟ ئھگھر خۇش خھۋەرچى پاۋلۇس خىرىستىیان دىنىنى جھلپ قىلماقچى بولسا ، سىزچھ بۇ یاخشى سۆزلھش ئۇسۇلىمۇ؟

پاۋلۇس ھھممىمىز ئۆلۈك گۇناھكار ، غھزەپنىڭ بالىلىرى دٻدى. بۇنىڭغا ئوخشاش ئۇچۇر Facebook تا ئانچھ یاقتۇرۇلمایدۇ. 

پاۋلۇس 1- ۋە 2-ئایھتلھردە «سھن ئۆلدىڭ» ۋە «سھن گۇناھ ئىچىدە یاشایسھن» دەیدۇ. پاۋلۇس باشقا كىشىلھرنى گۇناھكار ، ئھمما پاۋلۇس گۇناھكار ئھمھسمۇ؟ یاق.

3-ئایھتتھ ، پاۋلۇس ئۆزىنى ئۆز ئىچىگھ ئالىدۇ. پاۋلۇس «3 ھھممىمىز شۇنداق یاشایتتۇق» دەپ یازغان. 

پاۋلۇس بىزنىڭ ئۆلگھنلىكىمىزنى یازغاندا نېمىدىن دٻرەك بېرىدۇ؟ ئھگھر بىز «گۇناھتا یاشىغان بولساق» ۋە «ھھۋەس ئارزۇسىغا ئھگىشىۋاتقان» بولساق ، قانداقمۇ

ئۆلۈپ كېتھلھیمىز؟ پاۋلۇس بۇ یھردە مھنىۋى ئۆلۈم ھھققىدە سۆزلھۋاتاتتى. ھھممىمىز ھامان بىر كۈنى جىسمانىي جھھھتتىن ئۆلىمىز. ئھمما جىسمانىي ئۆلۈم روھىي

جھھھتتىن ئۆلگھن یۈرەكلھرنىڭ نھتىجىسى. 

خۇدا یارىتىلىش 2: 16- 17 دە ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىغا: 

16 «باغدىكى ھھر بىر دەرەخنىڭ مېۋىسىنى ئھركىن یېسىڭىز بولىدۇ ، 

 

17 یاخشىلىق ۋە یامانلىقنى بىلىدىغان دەرەختىن باشقا.  

ئھگھر ئۇنىڭ مېۋىسىنى یېسىڭىز ، چوقۇم ئۆلىسىز ».

ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا خۇدادىن یۈز ئۆرۈشنى تاللىغاندا ، ئۇالر شۇ كۈنى روھىي جھھھتتىن ئۆلدى. ئۇالرنىڭ روھى خۇدادىن ئایرىلدى ، بۇ مھنىۋى ئۆلۈم. بۇ

یاراتقۇچىمىز بىلھن بولغان بۇزۇلغان مۇناسىۋەت. شۇڭالشقا ئادەم گۇناھ قىلغاندىن كېیىن باغقا یوشۇرۇنۇۋالغان. ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا مۇقھددەس روھقا گاڭگىراپ

قالدى. ئۇالر مھنىۋى گاس ۋە قارىغۇ ئىدى. ئۇالرنىڭ قھلبى شھخسىیھتچى ۋە ئۆزىگھ مھپتۇن بولۇپ قالدى. 

روھىي ئۆلۈم ئۇالرنىڭ روھىنى خۇدادىن ئایرىش ئىدى. بۇ مھنىۋى ئۆلۈم ئۇالرنىڭ ئاخىرىدا جىسمانىي ئۆلۈشىنى كھلتۈرۈپ چىقاردى. ئھسلى گۇناھ ، جىسمانىي

ئازاب ۋە ئۆلۈم بىز ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىدىن مىراس قالغان نھرسىلھر. بھدىنىمىزدىكى كېسھللىك قھلبىمىزدىكى كېسھللىك بىلھن باشالندى. 

سىزچھ پاۋلۇس بۇ سۆزلھرنى قىلىپ بھزى كىشىلھرنى رەنجىتتى؟ كۆپىنچھ كىشىلھر بۇ ئىشالرنى ئاڭالشنى خالىمایدۇ. بىزنىڭ كېسھل ، قارىغۇ ۋە ئۆلۈك

ئىكھنلىكىمىزگھ ئىشھنگۈمىز یوق. ئھمما دۇنیادىكى بۇ ئازاب ۋە ئۆلۈمنىڭ ، ئۇرۇش ۋە زۇلۇمنىڭ سھۋەبى بولۇشى كېرەك. سھۋەبى بىز. ئىنسانالر بۇ ئىشالرنى

قىلىۋاتىدۇ. نېمىشقا؟ كىشىلھر نېمىشقا بۇنداق قورقۇنچلۇق ئۇسۇلالر بىلھن بىر-بىرىنى ئازابالیدۇ؟ 

بالىالردەك «رەھبھرگھ ئھگىشىش» ئوینىغانلىقىڭىز ئېسىڭىزدىمۇ؟ ھھممىڭالر رەھبھردىن كېیىن بىر قۇر یۈگۈرەیسىلھر ، ھھممھیلھن سھكرىشى ، یاكى سھكرەپ

سھكرىشى ، یاكى سھكرەپ مېڭىشى كېرەك. رەھبھرنىڭ قىلغىنىنى ھھممھ ئادەم قىلىدۇ. ھھممىمىز بىرسىگھ ئھگىشىمىز. مھن ئۆزۈمنى مۇستھقىل دەپ ئویالشنى یاخشى

كۆرىمھن ، ئھمما ھھممىمىز بىرسىگھ یاكى بىرەر ئىشقا ئھگىشىمىز. 

چوڭالرمۇ رەھبھرگھ ئھگىشىدۇ. 2- ۋە 3-ئایھتلھرگھ قایتا قاراڭ: 



 

2 «سھن بۇرۇن دۇنیانىڭ باشقا جایلىرىغا ئوخشاش گۇناھسىز یاشایسھن ، شھیتانغا بویسۇنمایسھن - كۆرۈنمھیدىغان دۇنیادىكى كۈچلھرنىڭ قوماندانى.  

ئۇ خۇداغا ئىتائھت قىلىشنى رەت قىلغانالرنىڭ قھلبىدىكى خىزمھت روھى.

 

3 ھھممىمىز گۇناھكار تھبىئىتىمىزنىڭ قىزغىن ئارزۇسى ۋە خاھىشىغا ئھگىشىپ ، شۇنداق یاشایتتۇق.  

بىزنىڭ تھبىئىتىمىز بىلھن بىزمۇ باشقىالرغا ئوخشاش خۇدانىڭ غھزىپىگھ ئۇچرىدۇق ».

ئھلچى پاۋلۇس ھېچقایسىمىزنىڭ ھھقىقىي مۇستھقىل ئھمھسلىكىمىزنى كۆرۈشكھ یاردەم قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ. بىز دۇنیانىڭ یۈزلىنىشى ۋە ئادىتىگھ ئھگىشىمىز. بىز

شھیتاننىڭ كاللىمىزغا ۋە ھھرىكىتىمىزگھ تھسىر كۆرسىتىمىز. بىز گۇناھكار تھبىئىتىمىزنىڭ قىزغىن ئارزۇسىغا ئھگىشىمىز. بۇنى ئاڭالشنىڭ قىیىنلىقىنى بىلىمھن. ئھمما

بىز سھمىمىي بولساق ، ئۆزىمىزنى كونترول قىلىشتا مھسىلھ بارلىقىنى بىلىمىز. مھن قىلىشنى خالىمایدىغان ئىشالرنى قىلىمھن. مھن بىلمھسلىكىم كېرەك بولغان

نھرسىلھرنى دەیمھن. ھایاتىڭىزدىكى بۇ توغرىمۇ؟ بۇزۇش تھس بولغان ئادىتىڭىز بارمۇ؟ 

بىز خاتا رەھبھرگھ ئھگھشكھندە ئۆزگھرتھلمھیمىز. ئھیسا یېڭى ھایات ۋە یېڭى یۆنىلىش ئۈچۈن پۇرسھت بىلھن تھمىنلھۋاتىدۇ. ئھگھر بىز ئۇنى بىزنىڭ رەھبىرىمىز ۋە

رەببىمىز بولۇشقا یول قویساق. 

2-نۇقتا - 4-9-ئایھتلھر: بىز پھقھت مېھىر-شھپقھت بىلھنال مھسىھتھ تىرىلىدۇ. 

ئھمدى خۇش خھۋەرگھ قاراپ باقایلى. چۈنكى خۇدا ئۆزىنىڭ یاردىمىگھ موھتاج ئىكھنلىكىنى بىلىدىغانالرنى قۇتقۇزىدۇ. 4-ئایھتتھ مۇنداق دٻیىلگھن: «ئھمما خۇدا

رەھىم-شھپقھتكھ باي ، ئۇ بىزنى بھك یاخشى كۆردى». 

4-ئایھت ئىنجىلدىكى ئھڭ قىممھتلىك ئىككى سۆز بىلھن باشالنغان ، ئھمما خۇدا. یۈسۈپ ئاكىلىرى تھرىپىدىن مىسىردىكى قۇللۇققا سېتىلدى. نۇرغۇن یىلدىن كېیىن ،

یۈسۈپ ئاكىلىرىغا: «سھن ماڭا قارشى یامانلىقنى كۆزدە تۇتتىڭ ، لېكىن خۇدا بۇنى یاخشى مھقسھت قىلدى». (یارىتىلىش 50: 20) زەبۇر 73: 26 دە مۇنداق

دٻیىلگھن: «تېنىم ۋە یۈرىكىم مھغلۇپ بولۇشى مۇمكىن ، لېكىن خۇدا مېنىڭ قھلبىمنىڭ كۈچى». 

خۇدا ئامالسىز كىشىلھرنى قۇتقۇزىدۇ. مانا بۇ پاۋلۇسنىڭ 1-3-ئایھتلھردە كۆرۈشىگھ یاردەم قىلىۋاتقىنى. پاۋلۇس خۇدا ئارىالشقاندا بىزنىڭ قانچىلىك چارىسىز

قالغانلىقىمىزنى چۈشھندۈردى. 

پاۋلۇسنىڭ ئانتاكیا شھھىرىدە مھسىھ ھھققىدە ۋەز ئېیتقانلىقى مۇقھددەس كىتابتىكى یھنھ بىر مىسال. ئھلچىلھر 13: 29-30 دە پاۋلۇس مۇنداق یازغان: ئۇالر ھھزرىتى

ئھیسانى كرٻستتىن چۈشۈرۈپ ، قھبرىگھ قویدى. لېكىن ، خۇدا ئۇنى تىرىلدۈردى. 

مۇكھممھل خۇدانىڭ ئوغلى ئھیسا كرٻستكھ مىخلىنىپ ئۆلدى. بىراق ، خۇدا ئۇنى تىرىلدۈردى. ئۇ بىزنى یاخشى كۆرگھنلىكى ئۈچۈن ، خۇدا بىزنىمۇ تىرىلدۈردى. ئۇ

نېمىشقا بۇنداق قىلىدۇ؟ 4- ۋە 5-ئایھتلھرگھ قایتا قاراڭ. 

4 لېكىن ، خۇدا رەھىم-شھپقھتكھ باي ، ئۇ بىزنى بھك یاخشى كۆردى. 

5 گھرچھ بىز گۇناھلىرىمىز سھۋەبىدىن ئۆلۈپ كھتكھن بولساقمۇ ، ئھیسا مھسىھنى تىرىلدۈرگھندە بىزگھ ھایاتلىق ئاتا قىلدى ». 



«چېركاۋغا بارغانلىقىڭىز ئۈچۈن» دٻیھلھمدۇ؟ یاكى «یاخشى بولۇشقا تىرىشقانلىقىڭىز ئۈچۈن»؟ خۇدا نېمھ ئۈچۈن بىزنى مھسىھتھ تىرىلدۈرىدۇ؟ 4-ئایھت بۇنىڭ

خۇدانىڭ سۆیگۈسى سھۋەبىدىن ئىكھنلىكىنى ئوتتۇرىغا قویدى. 5-ئایھتتھ: «پھقھت خۇدانىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھنال قۇتقۇزۇۋٻلىندىڭ!» دٻیىلگھن. 

ئاندىن پاۋلۇس بۇنى 8 ۋە 9-ئایھتلھردە ئوخشىمىغان تۆت خىل ئۇسۇلدا تھكرارلىدى: 

1. ئېتىقاد قىلغىنىڭىزدا ، خۇدا ئۆزىنىڭ مېھىر-شھپقىتى بىلھن سىزنى قۇتۇلدۇردى. 

2. ھھمدە بۇنىڭ ئۈچۈن قھرز ئااللمایسىز. 

3. ئۇ خۇدا تھرىپىدىن كھلگھن ھھدىیھ. 

4. نىجاتلىق بىز قىلغان یاخشى ئىشالرغا مۇكاپات ئھمھس. 

ئھگھر بۇ سۆزلھرنى ئوقۇپ چۈشىنىپ باقسىڭىز ، مېنىڭچھ بۇ نۇقتا ناھایىتى ئېنىق. خۇدا گۇناھكارالرنى قۇتقۇزىدۇ - بۇ ئۈچ سۆز بىلھن خۇش خھۋەر. ئاقالش

تھڭرىنىڭ بىز ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشى. بىز ئۇنى ئۆزىمىز قىاللمایمىز. خۇدا كائىناتنىڭ ھۆكۈمدارى. بىراۋنىڭ گۇناھكار یاكى گۇناھسىزلىقىنى پھقھت سوتچىال ئېالن

قىالالیدۇ. 

بۇ یوللۇق خۇش خھۋەر. ئاتىسى خۇدا سىزگھ قارىسا ، گۇناھلىرىڭىزنى ئھمدى كۆرمھیدۇ. ئاتىسى ئوغلىنىڭ ھھققانىي ئىشلىرىنى كىیىپ سىزگھ قارایدۇ. ئاتىسى سىزگھ

قاراپ بىگۇناھ ئادەمنى كۆرىدۇ. بۇ ئاقالشنىڭ مھنىسى. بىز بىر نھچچھ مىنۇتتىن كېیىن پاكلىنىش توغرىسىدا سۆزلھیمىز ، ئھمما ھھققانىیلىق توغرىسىدا كىشىنى ھھیران

قالدۇرىدىغان یھنھ بىر خۇش خھۋەر بار. 

قایتا تىرىلىش توغرىسىدا پاراڭلىشایلى. ئھیسا ئۆلدى ، لېكىن خۇدا ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى. بىزمۇ ئۆلۈپ كھتتۇق ، لېكىن خۇدا بىزنى ئھیسا مھسىھ بىلھن بىللھ

تىرىلدۈردى ۋە بىزنى ئۇنىڭ بىلھن ئۇلۇغلىدى. مانا بۇ 4- ، 5-ۋە 6-ئایھتلھرنىڭ بىزگھ ئېیتىپ بېرىدىغىنى. مھن گۇناھتا روھىي جھھھتتىن ئۆلۈپ كھتكھنلىكىم ئۈچۈن

، خۇدا مېنىڭ یۈرىكىمنى تىرىلدۈرۈشى كېرەك ئىدى ، شۇڭا مھن ئھیسانىڭ ئۇنىڭغا ئھگھشكھنلىكىنى كۆرەلھیمھن. 

6-4-ئایھتلھردە «بىز» سۆزى بىلھن بىرلھشتۈرۈلگھن تۆت پېئىل بار. 

4-ئایھت: «خۇدا بىزنى سۆیدى». 

5-ئایھت: «ئۇ بىزگھ ھایاتلىق ئاتا قىلدى». 

6-ئایھت: «ئۇ بىزنى تىرىلدۈردى ۋە ئولتۇردى». 

ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلغىنىڭىزدا ، روھىڭىز ئۆلۈكتىن تىرىلىپ ، ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ ، جھننھتتىكى مھسىھنىڭ یېنىدا ئولتۇردى. خۇدا بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلھن جھننھتتھ

ئورنىمىز بارلىقىنى ئېیتتى. بۇ كىشىنى ھھیران قالدۇرىدۇ ، چۈنكى مېھىر-شھپقھت ھھمىشھ ھھیران قاالرلىق. 

شىركھتتىن 10 مىڭ دولالر ئوغرىلىغانلىقىڭىز ئۈچۈن خىزمىتىڭىزدىن قوغالنغانلىقىڭىزنى تھسھۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. لېكىن سىز ئىشتىن بوشىتىلغاندىن كېیىن ، شىركھتنىڭ

رەئىسى سىزگھ تېلېفون قىلىپ: «قىلغان ئىشلىرىڭىز ئۈچۈن سىزنى كھچۈرىمھن ، قایتىپ كېلىپ بىز ئۈچۈن خىزمھت قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. مھن سىزگھ تھشۋىق

بېرىۋاتىمھن ، سىز ھازىر مۇئاۋىن پرٻزىدٻنت. شۇنداقال ، مېنىڭ 20 یاتاق ئۆي بار ناھایىتى چوڭ ئۆیۈم بار. مېنىڭ ئۆیۈمدە تۇرۇڭ. یھنھ بىر نھرسھ بار ، سىز

ھازىر مېنىڭ ئوغلۇم بولىسىز. مھن سېنىڭ ئىسمىڭنى ئىرادىمگھ قویدۇم ، شۇڭا بارلىقىمنىڭ ھھممىسى سېنىڭ بولىدۇ ». 

بۇ ئاۋاز ئادەمنىڭ ئىشھنگۈسى كھلمھیدۇ ، شۇنداقمۇ؟ كىم الیاقھتسىز ، ئالدامچى ئادەمنى ئېلىپ شىركھتتىن ئوغرىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى كھچۈرۈم قىلىدۇ؟ كىم



ئوغرىنى تېخىمۇ یۇقىرى ئورۇنغا ئۆستۈرىدۇ ، شۇنداقال ئۇنى ئوغۇل ۋە ۋارىس قىلىدۇ؟ بۇنى كىم قىلىدۇ؟ خۇدا شۇنداق قىالتتى. دوستلىرىم ، خۇدا سىز ئۈچۈن

شۇنداق قىلدى. روھىي ئۆلۈم روھىڭىزنى خۇدادىن ئایرىش. لېكىن ئۇ سېنى تىرىلدۈرۈپ ، ئھیسا مھسىھ بىلھن بىللھ ئولتۇرغاندا ، سھن مھڭگۈ خۇدانىڭ ئائىلىسىنىڭ

ئھزاسى. سھن ئۇنىڭ ئوغۇل-قىزلىرى - شاھزادە ۋە مھلىكھ. 

مھسىھ بىلھن قایتا تىرىلىش دٻگھنلىك ، ئھمدى ئۆزىڭىزنىڭ ئارزۇسى بىلھن رەھبھرگھ ئھگىشىشنىڭ ھاجىتى یوق. دۇنیاغا ، یاكى شھیتانغا ئھگىشىشنىڭ ھاجىتى یوق.

مھسىھ بىلھن بىللھ ئولتۇرۇش ئۇنىڭ ھازىر مېنىڭ ھایاتىمغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىدىن دٻرەك بېرىدۇ. سىزدە یھنىال ئھركىن ئىرادە بار ، ئھمما ئۇ ھازىر ھھقىقىي

ئھركىن. ئۇنىڭغا ئھگىشىش ئھركىنلىكىڭىز بار. 

پاكلىنىش دٻگھن نېمھ. ئاتىسى خۇدا سىزنىڭ گۇناھسىز ئىكھنلىكىڭىزنى جاكارلىدى. ھازىر سىزنىڭ باشقىچھ یاشاش پۇرسىتىڭىز ۋە مھسئۇلىیىتىڭىز بار. 

3-نۇقتا - 10-ئایھت: یېڭى ھایات بولغانلىقىمىز ئۈچۈن باشقىچھ یاشایمىز (پاكالش). 

بۇ بۆلھكتىكى پېئىلالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆتمۈشتىكى زامان. بىز خۇدانىڭ بىزنى قۇتقۇزۇۋالغانلىقىنى ، خۇدا بىزنى تىرىلدۈرگھنلىكىنى كۆرىمىز. خۇدا بىزنى

تىرىلدۈردى ۋە بىزنى جھننھتكھ ئورۇنالشتۇردى. نىجاتلىقىڭىز ، روھىي جھھھتتىن قایتا تۇغۇلۇشىڭىز ۋە تىرىلىشىڭىز تاماملىنىدۇ. ئۆتكھن زامان. تىرىلدۈرۈش قانداق

بولىدۇ؟ سىزچھ الزاردىن بىرەرسى سورىدى دەپ ئویالمسىز؟ سىزچھ ، الزار ئھیسا ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگھندىن كېیىن ، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىنى باشقىچھ ئۆتكۈزدى

دەپ ئویالمسىز؟ 

ئىجتىمائىي كاپالھت ئىدارىسى ئامېرىكىدا تۇغۇلغان ۋە قازا قىلغانالرنى خاتىرىلھیدۇ. ھھر یىلى ئۇالر خاتالىق سادىر قىلىدۇ. بۇ ۋىرگىنىیھ ئىشتاتىدىكى الۋرا برۇكس

بىلھن یۈز بھرگھن ئىش. ئىجتىمائىي كاپالھت نومۇرى خاتا یېزىلغانلىقتىن ، الۋرا برۇكس قازا قىلغانلىقى جاكارلىنىپ ، ئۇنىڭ ئىجتىمائىي كاپالھت تھكشۈرۈشىنى

قوبۇل قىلىشنى توختاتتى. ئۇالر ئۇنىڭ ھېساباتىنىڭ تاقالغانلىقىنى ، چۈنكى ئۇ قازا قىلغانلىقىنى ئېیتتى. 

ئىجتىمائىي كاپالھت ئھگھر ئۇ ئۆزىنىڭ ھایاتلىقىنى ئىسپاتلىیالىسا ، ئۇالر الۋرا برۇكسنىڭ ھېساباتىنى ئاچىدىغانلىقىنى ئېیتتى. سىز ھایاتمۇ؟ روھىي جھھھتتىن ھایاتمۇ؟

بۇنى قانداق ئىسپاتالیسىز؟ 10-ئایھتكھ قاراڭ. 

10 «چۈنكى بىز خۇدانىڭ نادىر ئھسىرى.  

ئۇ بىزنى ئھیسا مھسىھتھ یېڭى یاراتتى ، شۇڭا بىز ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن پىالنلىغان یاخشى ئىشالرنى خېلى بۇرۇنال قىالالیمىز ».

خۇدا ئۆلۈك روھىمىزنى ئېلىپ بىزنى سھنئھت ئھسھرلىرىگھ ئایالندۇردى. بىز مۇقھددەس روھنىڭ كۈچى بىلھن یېڭى ، یېڭى ۋە گۈزەل بولدۇق. كورىنتلىقالرغا 2 -

خھت 5:17 دەیدۇ. ئھگھر ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولسا ، ئۇ یېڭى مھخلۇقتۇر. كونىالر ئۆتۈپ كھتتى ، مانا ، یېڭى كھلدى ». 

ئھگھر سىز قایتا تۇغۇلغان بولسىڭىز ، ئۇنى تۇرمۇش ئۇسۇلىڭىزدا كۆرەلھیدىغانالر بارمۇ؟ سىزدە باشقىالر كۆرەلھیدىغان كۆرۈنھرلىك ھایات ئاالمھتلىرى بارمۇ؟

روھىي جھھھتتىن تىرىلگھن كىشىلھر ئاق كۆڭۈل ، مۇالیىم ، ئھپۇچان بولۇشى كېرەك. قایتا تۇغۇلغان كىشىلھر مھست بولمایدۇ. ئۇالر مۇھھببھت ۋە جىنسىي ساپلىق

ئىچىدە ماڭىدۇ. ئۇالر بىر-بىرىگھ بویسۇنۇپ ، بىر-بىرىگھ خىزمھت قىلىدۇ. 



پاكلىنىش سىزنىڭ روھىي ھایات ئىكھنلىكىڭىزنى قانداق ئىسپاتلىشىڭىزدۇر. پاكلىنىش سىزنىڭ قانداق قۇتۇلۇشىڭىز ئھمھس. ئۇ قۇتۇلغان ئادەمنىڭ ھایاتىدا ئۆسىدىغان

مېۋە. 

خۇدا ئالدى بىلھن بىزنى قۇتقۇزىدۇ ، ئاندىن بىز ئۇنىڭغا ئھگىشىمىز. مۇقھددەس كىتابتا خۇدا بىزگھ جاۋاب قایتۇرۇش ئۈچۈن نېمھ قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى سۆزلھشتىن

بۇرۇن ، ئالدى بىلھن بىزگھ ئالدى بىلھن بىزگھ نېمىلھرنى قىلغانلىقىنى بىزگھ ئېیتىپ بېرىدۇ. تھڭرى سىزدىن ئۈمىد قىلىدىغان ئىشالرنىڭ ھھممىسى ئۇ سىز ئۈچۈن ئالدى

بىلھن قىلغان ئىشلىرىدىن ئېقىدۇ. 

10-ئایھتتھ بىز قىلىۋاتقان یاخشى ئھسھرلھر ھھققىدە بىر نھرسھ بایقىدىڭىزمۇ؟ بىز ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن پىالنلىغان یاخشى ئىشالرنى خېلى بۇرۇنال قىالالیمىز ». ھھتتا

قىلغان یاخشى ئىشلىرىڭىزمۇ ئۇنىڭ پىالنىنىڭ بىر قىسمى. شۇڭالشقا «ھېچقایسىمىز بۇنىڭدىن پھخىرلىنھلمھیمىز». بۇ دۇنیادا قىلىۋاتقان یاخشى ئىشلىرىمىزنى نھدىن

كھلگھنلىكىمىزنى ئھسلھیدىغان كھمتھرلىك پوزىتسىیھ بىلھن قىلىش كېرەك. ئھیسانى كرٻستكھ مىخلىغانلىقىمىز بىزنىڭ گۇناھىمىز ئىدى. بۇ خۇش خھۋەرنىڭ یاخشى

خۇالسىسى: گۇناھ ، رەھمھت ، مىننھتدارلىق. 

گۇناھ: دۇنیا نېمھ ئۈچۈن ئۆلۈم ، ئۆچمھنلىك ۋە زىیانكھشلىك بىلھن تولغان؟ ئۇ یھردىكى ناچار كىشىلھر سھۋەبىدىن ئھمھس. یاق ، بۇ یھردىكى بىزگھ ئوخشاش ناچار

كىشىلھر سھۋەبىدىن. ئھیسا مېنىڭ گۇناھىم ، سېنىڭ گۇناھىڭ ، پۈتۈن دۇنیانىڭ گۇناھى ئۈچۈن ئۆلدى. 

Grace: “but God!” خۇدا بىزنى پھقھت مېھىر-شھپقھت بىلھن قۇتقۇزدى. خۇدا بىزنى چاقىردى ، خۇدا بىزنى تىرىلدۈردى. خۇدا بىزنى مھسىھ بىلھن بىللھ

جھننھتتھ ئولتۇردى. بىز ئۇنىڭ نادىر ئھسىرى. 

مىننھتدارلىق بىلدۈرۈش: ھازىر «بىز خۇدا پىالنلىغان یاخشى ئىشالرنى بىز خېلى بۇرۇنال قىالالیمىز». بىز دۇنیاغا خۇش خھۋەرنى یھتكۈزەلھیمىز. ئاقالش بىزنىڭ

پاكلىنىشىمىزنى مۇمكىن قىلىدۇ. بىز مھسىھكھ ئھگىشىش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن یاشاش ئھركىنمىز. بىز ئھمھلىیھتتھ مھسىھكھ تېخىمۇ ئوخشایمىز ، ئۇ بىز ئھگھشكھن رەھبھر

قانچھ ئۇزۇن بولسا. 

ئھیسا الزارنىڭ تىرىلگھندىن كېیىن ئېیتقانلىرىنى ئېسىڭىزدىمۇ؟ ھھزرىتى ئھیسا: - ئۇنى یېپىپ قویغىن ، - دٻدى. ئھیسا مھسىھكھ سۆیۈملۈك ، سىز ئورالغان! ھھزرىتى

ئھیسا ھھممىڭالر ھھققىدە مۇنداق دٻدى: «ئۇالرنى یېپىپ قویغىن. مھسىھ سېنى گۇناھ ۋە ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇپ ، تىرىلدۈردى. ئۇ سىزنى «قویۇپ بھردى» ۋە

سىزنى یېڭى یولالر بىلھن مېڭىپ ، یاخشى ئىشالرنى قىلىپ ، یېڭى تۇرمۇشتىن ھۇزۇرالندۇردى. 

بىزنىڭ پاكلىنىش سھپىرىمىز خۇش خھۋەرنىڭ كۆرۈنھرلىك دەلىلى. بىز خۇدانىڭ گۇناھكارالرنى تىرىلدۈرىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنى ئىچىدىن قایتا یارىتىدىغانلىقىغا دۇنیاغا

مېھىر-شھپقھت ۋە ئىسپات لوڭقىسى بوالالیمىز. 

ئۆزىڭىزنىڭ ھھققانىیلىقىڭىزغا قانچھ ئىشىنىدىغان ۋە چۈشھنگھنسېرى ، پاكلىنىشتا شۇنچھ ماڭىسىز. شۇڭالشقا سىز ھھر ھھپتھ بۇ چېركاۋدا خۇش خھۋەرنىڭ خۇش

خھۋەرلىرىنى ئاڭالیسىز. چۈنكى بىز ئۇنى ئۇنتۇپ قالىمىز. تھڭرىنىڭ بىزنى بھك یاخشى كۆرىدىغانلىقىغا ، ئۇنىڭ بىزگھ ئوخشاش قوزغىالڭچىالرنى

قۇتۇلدۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىش تھس. ئھمما ئۇ ھھقىقھت ، ئۇ یېڭى مۇھھببھت ۋە ئىتائھتمھنلىك بىلھن یاشاشقا كۈچ ئاتا قىلىدۇ. ئاقالش پاكلىنىشنىڭ ئاساسى. ئھیسانىڭ

سىز ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرىغا ئىشىنىڭ ، شۇندىال ئۇنىڭ ئۈچۈن یاشىیاالیسىز. بۇ توغرىدا مھن بىلھن دۇئا قىالمسىز؟ 



ئھیسا ، بىز ئۆزىمىزنى قۇتۇلدۇرالمىدۇق. بىز ھھتتا قۇتۇلۇشنىمۇ خالىمىدۇق ، چۈنكى بىز مۇستھقىل بولۇشنى یاخشى كۆرەتتۇق. ئھمما بۇ یالغان. بىز ئۆزىمىزنىڭ

ئارزۇسى ۋە دۇنیانىڭ تھسىرى بىلھن ئاسانال قۇل بولىمىز. بىزگھ یېڭى ھایات ۋە یېڭى یۆنىلىش ئاتا قىلغىنىڭىزغا رەھمھت! روھىمىزنى ئۆلۈمدىن قایتۇرۇپ

كھلگھنلىكىڭىزگھ رەھمھت. ھازىر بىزگھ یاردەم قىالیلى. مۇقھددەس روھ ، بۇ ھھپتھ بىزنىڭ تېخىمۇ یاخشى تاللىشىمىزغا یاردەملىشىڭ. بىزگھ ئاتا خۇداغا شھرەپ ۋە

شان-شھرەپ ئېلىپ كېلىدىغان شھكىلدە یاشاشقا یاردەملىشىڭ. بىز بۇنى ئھیسا ئوغلى ئھیسا نامىدا دۇئا قىلىمىز. ئامىن.

One Voice Fellowship


