
جوشۇئا یىكونانىڭ گۇۋاھلىقى
خھیرلىك كھچ ، بىر ئاۋاز ئائىلىسى. ئۈچ كۈندىن كېیىن ، مھن كالىفورنىیھگھ لوس ئانژٻلېسقا بارىدىغان ئایروپىالنغا ئولتۇرۇپ ئالىي مھكتھپتھ ئوقۇیمھن. مھن

بېرىشتىن بۇرۇن ، گۇۋاھلىقىمنى سىلھر بىلھن ئورتاقلىشىش ئىمتىیازى بار. مھن رەببىمنىڭ ھایاتىمدا قانداق ئىشلىگھنلىكى ۋە ماڭا داۋاملىق یاردەم قىلىۋاتقانلىقىنى

سۆزلھپ بھردىم. ھایاتىمنىڭ ئاخىرقى 22 یىلى ھھققىدە ئویالنغىنىمدا ، ئویلىنىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشالر بار ئىدى. ھازىر كۆرەلھیدىغىنىم ، بىز خىزمھت قىلغان

تھڭرى ھھرگىزمۇ بىزدىن ئایرىلمایدۇ. ئھمما یھنھ نۇرغۇنلىرى بار: گھرچھ بىز ئۇنى قویۇپ بھرمھكچى بولساقمۇ ، خۇدا بىزنى ھھرگىز قویمایدۇ. مھن ئىككى

ھھیران قاالرلىق ئاتا-ئانا ۋە ئىككى ئاكا-ئۇكا بىلھن خىرىستىیان ئۆیىدە تۇغۇلغان. مھندە چېركاۋدا تۇغۇلغان باال ئۈچۈن نورمال تۇرمۇشتھك كۆرۈنھتتى. مھن ھھر

یھكشھنبھ كۈنى چېركاۋغا باردىم ، ئۇنىڭدىن كېیىن یھكشھنبھ مھكتىپى باردىم ، بىر ھھپتھ ئىچىدە شھخسىي خىرىستىیان مھكتىپىدە ئوقۇدۇم. بۇالرنىڭ ھېچقایسىسى ماڭا

غھلىتھ تۇیۇلمىدى. مھن ئۇ ۋاقىتتا مېنى چېركاۋغا قویغان تھڭرىنىڭ قھستھن سۆیگۈسىنى چۈشھنمىدىم. 3-یىللىقتا ئوقۇۋاتقان چېغىمدا شھخسىي مھكتھپتىن ئاممىۋى

مھكتھپكھ كۆچۈپ كھلدىم. مھن نۇرغۇن یېڭى دوستالرغا ئېرىشتىم. ئھمما مھنمۇ ئۆزۈمنىڭ ئاشۇ دوستالرنىڭ تھسىرىگھ ئاسانال یول قویدۇم. 10 یاشقا كىرگھندە مھن

تىلالش ئادىتىنى یېتىلدۈرۈپ ، شھھۋانىیلىق بىلھن تونۇشتۇم. بۇ ۋاقىتتا چېركاۋ ھھر یھكشھنبھ كۈنى بارىدىغان تاسادىپىي بىنادەك قىالتتى. مھن ئېتىقادىمغا ئانچھ كۆڭۈل

بۆلمىدىم. لېكىن مھن خۇدا ھھققىدە كۆپ ئویالنمىغاندىمۇ ، ئۇ توختىماي مېنى قوغالۋاتاتتى. مھن خۇدادىن نھچچھ مىل یىراقلىق ھېس قىلغاندىمۇ ، ھازىر ئۇنىڭ دائىم

مھن بىلھن بىللھ ئىكھنلىكىنى بىلدىم 

ئھفھسلىكلھر 1: 11 دە مۇنداق دٻیىلگھن: 

 

11 «بىز ئھیسا مھسىھ بىلھن ئىتتىپاقالشقانلىقىمىز ئۈچۈن ، خۇدادىن مىراسقا ئېرىشتۇق.  

چۈنكى ئۇ بىزنى ئالدىن تاللىدى ، ئۇ ھھممھ ئىشنى ئۆزىنىڭ پىالنى بویىچھ ئىشلھیدۇ ».

بىزنىڭ خۇدا تھرىپىدىن تالالنغانلىقىمىز ناھایىتى كۈچلۈك! تھڭرىنىڭ مېنىڭ ھایاتىمنى ئورۇنالشتۇرۇشىدا بىر مھقسىتى بارلىقىنى كۆرۈشكھ یاردەم بېرىدۇ. ھایاتىمدىكى

چوڭ قىیىنچىلىقالرنىڭ بىرى مېنىڭ ئۆچمھنلىك بىلھن بولغان كۈرىشىم. كونكرٻت قىلىپ ئېیتقاندا ، چوڭ ئاكام یوسىیاغا بولغان ئۆچمھنلىك. 2014-یىلى مایدا بىر كۈن

ئېسىمدە. مھن ئوتتۇرا مھكتھپتىن ئۆیگھ قایتىپ كھلدىم ، ئاكامنىڭ زەھھرلىك چېكىملىك چېكىشتھ قىیىنچىلىققا دۇچ كھلگھنلىكىنى بىلدىم. شۇ كۈندىن باشالپ ، ئۆیۈمدە

نۇرغۇن جھڭلھر بولدى. توختىماي تاالش-تارتىش ۋە قاتتىق ۋارقىراشالر بولۇپ ، ئاكام دائىم ئۆیدىن چىقىرىۋٻتىلدى. مھن ئاران 14 یاشتا ئىدىم ، شۇڭا بۇ

سۆھبھتلھردە بولغۇدەك پىشىپ یېتىلمىدىم. ئھگھر مھن بىر نھرسھ دٻمھكچى بولسام ، ئۇالر ماڭا كېتىپ قېلىشنى ئېیتتى. ئاتا-ئانامنىڭ یالغۇز ئاكام بىلھن پاراڭلىشىشى

كېرەكلىكىنى بىلىمھن ، ئھمما بۇ رەت قىلىنغاندەك ھېس قىلدى. ھېسسىیاتىمنى كونترول قىاللمىدىم ، ئۆزۈمنى ئىنتایىن یالغۇز ھېس قىلدىم. مھن دائىم ئائىلھمدىن ۋە

دوستلىرىمدىن ئایرىلدىم. ئىچىمدە نۇرغۇن ئاچچىقىم بار ئىدى ، مھن ئاكامغا تۆكۈۋەتتىم. بىز بىر-بىرىمىزگھ ئازار بېرىدىغان ۋە كېسھل قىلىدىغان گھپلھرنى قىلدۇق.

ئاخىرىدا ئاكام ئىككىمىز بارلىق ئاالقىنى ئىككى یىل توختاتتۇق. بۇ ئىككى یىلدا مېنىڭ ئۆچمھنلىكىم یوقالمىدى ، ھھتتا ئوخشاش ھالھتتھ تۇرمىدى. ئھكسىچھ مېنىڭ

ئۆچمھنلىكىم تارقالدى ، ئۇ مېنىڭ باشقا نۇرغۇن كىشىلھر بىلھن بولغان مۇناسىۋىتىمگھ تھسىر قىلدى. مھندە باشقىالرغا ھېسداشلىق قىلمىدى. مھن ئۇالرغا قورقۇنچلۇق

گھپلھرنى قىلدىم ، ئۇالرغا بھك ئازار بھرگھن تھقدىردىمۇ ، ئۇالرنىڭ ھېسسىیاتىغا پھرۋا قىلمىدىم. 

ئاخىرىدا ، رەببىم قھلبىمدىكى ئۆچمھنلىككھ كۆزۈمنى ئاچتى. یۈرىكىمنىڭ سھتلىكىنى كۆرۈپ ئاندىن ئۆزۈمنى ئۆچ كۆرۈشكھ باشلىدىم. كاشكى مھن شۇ تاپتا



ھھرىكىتىمدىن پۇشایمان قىلدىم دٻیھلھیمھن ، ئھمما قىلمىدىم. قۇرۇقلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ، مھن خۇدادىن یۈز ئۆرۈپ ، قۇسۇش ، نھشھ چېكىش ۋە ئۆزىگھ زىیان

سېلىش تھرەپكھ یۈگۈردۈم. مھن رەببىمنىڭ یېنىغا بېرىشقا ناپاك ۋە الیىق ئھمھسدەك ھېس قىلدىم ، شۇڭا ئۇنىڭ ئورنىغا ئاسىیلىق قىلدىم. یھر یۈزىدە مھن ئاغرىقلىرىمنى

بىر تھرەپ قىلىش ئۈچۈن پایدىسىز نھرسىلھرنى ئىشلىتىۋاتاتتىم. ئھمما سھل چوڭقۇرراق قارىسىڭىز ، مھن ئھمھلىیھتتھ ئېیتقانلىقىمنى بىلىمھن: \- ئى رەببىم ، مھن ساڭا

الزىم ئھمھس ، سېنى خالىمایمھن. ھھممىدىن مۇھىمى رەببىم ، مھن سىزنىڭ مۇھھببىتىڭىزنىڭ قھلبىمدىكى بۇ تۆشۈكنى تولدۇرغۇدەكلىقىغا ئىشھنمھیمھن ». روھىي

ساغالملىقىم بارغانسېرى ناچارالشتى ، شۇڭا مھن داۋاالشقا باشلىدىم ، كالالم توغرىسىدا نۇرغۇن نھرسىلھرنى ئۆگھندىم. ھېسسىیاتىمنى قانداق بىر تھرەپ قىلىشنى ،

باشقىالرغا قانداق ھۆرمھت قىلىش ۋە غھمخورلۇق قىلىشنى ، ئاجىزلىقىمنى قانداق یاخشىالشنى ئۆگھندىم. مھن ئاندىن مھسىلىلىرىمنى ھھل قىلىدىغان بارلىق قورالالر

بار دەپ ئویلىدىم. مھن دائىم «ئۆزۈمنىڭ ھایاتى ۋە زٻھنىمنى قانداق باشقۇرۇشنى بىلىمھن ، نېمىشقا خۇدادىن ھھر كۈنى ماڭا كۈچ-قۇۋۋەت ئاتا قىلىشىنى تىلھیمھن؟

مھن ئۆزۈمنىڭ كۈچى بوالالیمھن ». ئۆگھنگھنلىرىمنىڭ ھھممىسى مېنىڭ روھىي ساغالملىق مھسىلىلىرىمدىن مۇداپىئھلىنىشنى مھقسھت قىلغان. ئھگھر مھن ئۆزۈمنى

قوغداشقا ئېھتىیاجلىق بولسام ، بۇ مېنىڭ بىر نھرسىگھ قارشى جھڭ قىلغانلىقىمنى بىلدۈرىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ باشقىچھ ئېیتقاندا ، مېنىڭ ئھڭ چوڭ مھسىلىسىم یھنىال شۇ

یھردە ئىدى. بۇ چوڭ مھسىلھ مېنىڭ قھلبىمدىكى تۆشۈك ئىدى. داۋاالشتا ئۆگھنگھن ھېچ نھرسھ بۇ مھسىلىنى ھھل قىاللمىدى. ئۆز كۈچۈم بىلھن قىالالیدىغان ھېچ ئىش

قھلبىمدىكى تۆشۈكنى تولدۇرالمایدۇ. مھن ئۆزۈمنىڭ سىرتىدىن یاردەمگھ موھتاج ئىدىم. 

تھخمىنھن بىر یىلدىن كېیىن ، چېركاۋىمىزدا «ئوغۇل» ناملىق دەرسنىڭ باشالنغانلىقىنى ئاڭلىدىم. بۇ سىنىپ كىشىلھرگھ تھڭرىنىڭ ئوغلى یاكى قىزى بولۇشنىڭ مھنىسىنى

چۈشىنىشكھ یاردەم بېرىدۇ. ئۇ گۈزەللىككھ تولغان مۇناسىۋەت ، شۇنداقال بۇزۇلۇش. خۇدانىڭ ئائىلىسىگھ نىجاتلىق ۋە بېقىۋٻلىش سوۋغىتىنى قھدىرلھش ئۈچۈن ، بىز

نېمىنىڭ قۇتۇلغانلىقىمىزنى كۆرۈشىمىز كېرەك. بۇ مھندىن ئىلگىرىكى ھھرىكھتلىرىمگھ ، یېڭى نۇقتىدىن قایتا قاراپ چىقىشنى تھلھپ قىلدى. رەببىم قھلبىمدە قالغان

تۆشۈككھ نۇر چاچتى. یۈرىكىم قاتتىق بولغاچقا ، مھن یھنىال تھۋبھ قىلىپ ، كھچۈرۈم سورىمىدىم. ئۆزۈمنىڭ یېتھرلىك ئھمھسلىكىمنى ھېس قىلغىنىمدا ئىلگىرىكىگھ

ئوخشىمایتتى. بۇ قېتىم مھن خۇداغا بھك یاخشى دەپ ئویلىغانلىقىم ئۈچۈن تھۋبھ قىلمىدىم. بۇنى سىزنىڭ ئالدىڭىزدا ھھمبھھىرلىشىم تھس ، ئھمما بۇ مېنىڭ قھلبىمنىڭ

رٻئاللىقى. غۇرۇرۇمنى بىر چھتكھ قایرىپ قویۇپ ، كھچۈرۈم سوراشنىڭ ئورنىغا ، خۇدادىن مېنىڭ ئىشھنچىمگھ الیىق ئىكھنلىكىنى ئىسپاتلىشىنى تھلھپ قىلدىم. بۇ

سوئال ۋە گۇمان دەۋرى مھن 19 یاش ۋاقتىمدىن بۇ یىلنىڭ بېشىغىچھ 22 یاشقىچھ داۋامالشتى. ئىبرانىیالر 2: 14-18 دىن ماڭا كۆپ یاردەم قىلغان بھزى ئایھتلھرنى

ئوقۇغۇم بار. 

14 «چۈنكى ، خۇدانىڭ بالىلىرى ئىنسانالردۇر ، چۈنكى ئۇالر گۆش ۋە قاندىن یاسالغان.  

چۈنكى ئۇ پھقھت ئىنسان بولۇش سۈپىتى بىلھنال ئۆلۈپ كېتھلھیتتى ، پھقھت ئۆلۈش ئارقىلىقال ئۆلۈم كۈچىگھ ئىگھ شھیتاننىڭ كۈچىنى بۇزاالیتتى.

15 شۇنداق قىلغاندىال ، ئۇ ھایاتىدىن قۇل بولۇپ یاشىغانالرنىڭ ھھممىسىنى ئۆلۈشتىن قورقۇپ قۇتۇلدۇراالیدۇ. 

16 بىزمۇ بىلىمىزكى ، ئوغلى پھرىشتىلھرگھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن كھلمىدى. ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئھۋالدلىرىغا یاردەم قىلىش ئۈچۈن كھلدى. 

17 شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئۇ بىزگھ ، قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش ھھر جھھھتتىن یارىتىلىشى كېرەك ئىدى ، شۇنداق بولغاندا ئۇ بىزنىڭ خۇدا ئالدىدا رەھىمدىل ۋە سادىق باش

روھانىمىز بوالالیدۇ.  

ئاندىن ئۇ كىشىلھرنىڭ گۇناھلىرىنى یوقىتىدىغان قۇربانلىق بېرەلھیتتى.

18 ئۇ ئۆزى ئازاب-ئوقۇبھت ۋە سىناقالرنى باشتىن كھچۈرگھچكھ ، بىز سىناق قىلىنغاندا بىزگھ یاردەم بېرەلھیدۇ ». 

مھن بۇ ئایھتلھرنى 17 یاش ۋاقتىمدا ئۆزۈمگھ بھرسھم دەیمھن ، توۋا قىلىشنى خالىمىدىم. مھسىھنىڭ بىزگھ ئوخشاش یارىتىلىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئوقۇش كۈچلۈك ،

شۇڭا ئۇ بىزنىڭ رەھىمدىل باش روھانىمىز بوالالیدۇ. مھن ھازىر ئۆزۈمنى پاكالشنىڭ ھاجىتى یوقلىقىنى كۆردۈم ، چۈنكى مھسىھ مېنىڭ ئورنۇمدا مۇكھممھل

تۇرمۇش كھچۈردى. مھن خۇدادىن یاردەم تھلھپ قىلىشىم كېرەك دەپ ئویلىدىم ، ئھمما ئۇنىڭ قولى ئاللىقاچان قولۇمنى ئۇزاتتى ۋە مېنى تۇتۇۋالدى. ھایاتىمغا نھزەر

سالغىنىمدا ھھیران قاالرلىق بىر نھرسىنى كۆرىمھن. مېنىڭ ئۆچمھنلىكىم ، غۇرۇرۇم ، جاھىللىقىم ۋە قھلبىمنىڭ قاتتىقلىقىغا قارىماي ، چېركاۋدىكى دوستلۇقىم ساقلىنىپ



قالدى. ئۇالر مېنىڭ بۈگۈنكى ئھڭ كۈچلۈك مۇناسىۋىتىم بولۇپ كھلدى. مھن رەببىنى رەت قىلغاندىمۇ ، بۇ مۇناسىۋەتلھر مۇستھھكھم ۋە مۇستھھكھم تۇراتتى. باشقىچھ

ئېیتقاندا ، مھن رەببىمدىن یىراقالشماقچى بولغاندا ، ئۇ خىرىستىیان دوستلىرىم ئارقىلىق ماڭا قول قویدى. مھن ئۇالر بىلھن سوئاللىرىم ۋە كۈرەشلىرىم ھھققىدە

پاراڭالشقاندا ، رەببىمدىن قانچىلىك یىراقالپ كھتكھنلىكىمنى ھېس قىلدىم. مھن ئۆزۈم ئۈچۈن قىلغان ھایاتىمنىڭ ھھقىقىي ئۆزىنى قامدىیالمىغانلىقىنى ، ئھمھلىیھتتھ ئۇ

ئۆزىنى ھاالك قىلىدىغانلىقىنى كۆردۈم. رەببىم مھرھھمھت بىلھن مېنىڭ یۈرىكىمنى تاشلىدى ۋە ماڭا گۆش بھردى. ئۇ مېنى تونۇیدىغان بىر یۈرەكنى بھردى. ھایاتىمدا

22 یىل ھھر یھكشھنبھ كۈنى دٻگۈدەك چېركاۋغا قاتناشتىم. ئھمما ھازىر پھقھت رەببىمنىڭ ئۆزىگھ یۈگۈرگھن كىشىلھرگھ بولغان مۇھھببىتىنى چۈشىنىمھن ۋە ئۇنىڭدىن

ھۇزۇرلىنىمھن. مھن یھنىال مھغرۇرلۇق ، جاھىللىق ۋە ھېسداشلىق قىلماسلىق بىلھن كۈرەش قىلىمھن. بھزىدە ئۇ ئىلگىرىكىگھ قارىغاندا تېخىمۇ قىیىندەك تۇیۇلىدۇ.

بۈگۈنكى ئوخشىماسلىق شۇكى ، مھن تھڭرىنىڭ بۇ ھایاتتا بىز دۇچ كېلىدىغان ھھر قانداق رىقابھتتىن چوڭ ئىكھنلىكىنى بىلىمھن. 

ئاخىرىدا ، مھن بىر ئاۋاز جھمئىیىتىدىكى ھھممىڭالرغا ھھیران قاالرلىق چېركاۋ ئائىلىسى بولغانلىقى ئۈچۈن رەھمھت ئېیتىمھن. بىر-بىرىمىزگھ بولغان مۇھھببھت ۋە

غھمخورلۇقنى كۆرۈش یۈرىكىمنى ئىللىتىدۇ. بۇ چېركاۋ ماڭا رەببىمىزنىڭ بىزگھ بولغان مۇھھببىتىنى ھھیران قالدۇرىدىغان ئھسكھرتىش. مھن بۇ ھھپتھ ئاخىرىدا

مھكتھپكھ بارغاندا ھھممىڭالرنى سېغىنماقچى. لېكىن مھن سېنى دۇئالىرىمدا ساقالیمھن ، خۇدا خالىسا ، پات یېقىندا قایتا زىیارەت قىلىشنى ئۈمىد قىلىمھن. گۇۋاھلىقىمنى

ئاڭلىغانلىقىڭىزغا رەھمھت. گۇناھنىڭ قاپالنغانلىقىنى ۋە رٻمونتتىن ھالقىپ كھتكھنلىكىڭىزنى ھېس قىلغان كۈنلھردە سىزگھ ئىلھام ۋە ئھسكھرتىش بولۇشىنى ئۈمىد

قىلىمھن. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، رەببىمىز بىزنىڭ كھینىمىزدىنال ئھمھس ، بىزنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ. ئۇ یھنھ ھھر بىرىمىزنى ئىسمى بىلھن چاقىرىپ ئۇنىڭ یېنىغا كېلىپ

ئارام ئالىمىز ، چۈنكى بىز ئۇنىڭ یاخشى كۆرىدىغان بالىلىرى.
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