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مېنىڭ ئىسمىم Austin Kettle ، مھن بۇ یھردىن نھچچھ مىل یىراقلىقتىكى ماكلېئان پرٻسبېرىئان چېركاۋىدا پوپ بولۇشقا مھشىق قىلىۋاتىمھن. بۈگۈن سىز بىلھن بىللھ

بولغانلىقىمدىن تولىمۇ خۇشالمھن. ئایالىم ئىككىمىز ئىلگىرى بىر ئاۋازنى زىیارەت قىلغان ، بىز سىز بىلھن بىللھ دۇئا-تىالۋەت قىلىشنى یاخشى كۆرىمىز. بۈگۈن كھچتھ

خۇدانىڭ سۆزىنى سىلھر بىلھن ئورتاقلىشىشقا خۇشالمھن. 

ئالدىنقى قېتىم یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنى ئۆگھتكىنىمدە مھن باشقىچھ بىر جایدا ئىدىم. بۇ بېرمىدىكى خىرىستىیان بالىالر ئۆیى بولۇپ ، ئایالىم راھىلھ ئىككىمىز تۆت یىل

تۇردۇق. بۇ جھریاندا مھن بۇ بالىالرغا ھھپتىدە بىر یاكى ئىككى قېتىم ئىنگلىز تىلى ئۆگھتتىم. ئۇالر دۆلھتنىڭ ھھر قایسى جایلىرىدىن كھلگھن ، ئاساسلىقى توقۇنۇش

كۆپ رایونالردىن كھلگھن. بالىالر بھش یاكى ئالتھ خىل تىلدا سۆزلھشتى. بىر یىل ئۇالرغا ئىنگلىز تىلى گرامماتىكىسىنى ئۆگھتتىم ، بىز تىل ئویۇنلىرىنى ئوینىدۇق.

ئاندىن مھن ئۇالرنى یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىدىن ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدىم. ھھر ھھپتھ سوئال ۋە جاۋابنى ئوقۇیمىز ، ئىنجىلدىكى بۆلھكلھرنى ئىنگلىزچھ ئوقۇیمىز.

ئاندىن بالىالر تىل گۇرۇپپىسىغا ئایرىلدى. ھھر بىر گۇرۇپپا كىتابالرنى ئۆز تىلىدا ئوقۇدى ، ئاندىن سوئال ۋە جاۋابنى ئۆز تىلىغا تھرجىمھ قىلدى. یىل ئاخىرىدا ، ئۇالر

ئۆز تىلىدا پۈتكۈل كاتېزىم دىنىغا ئىگھ بولدى. 

شۇڭالشقا مھن ئامېرىكىدا سىز بىلھن بىللھ بۇ كاتېزىمنى قایتا زىیارەت قىلىشنىڭ تولىمۇ گۈزەل ئىكھنلىكىنى ھېس قىلدىم. ھھر بىرىڭالرنىڭ ئۆز ھېكایىسى ۋە تىلى بار.

ھھمدە خۇدانىڭ سۆزى ئاشۇ تىلالرنىڭ ھھممىسىدە توغرا. 

داۋامالشتۇرۇشتىن بۇرۇن ، مھن بىلھن ئۇ بالىالر ئۈچۈن دۇئا قىالمسىز؟ 2021-یىلى ھھربىي سىیاسىي ئۆزگىرىش یۈز بھردى ، بۇ بالىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇالر

ئۈمىد قىلغان كھلگۈسىنى یوقىتىپ قویدى. مائارىپ پۇرسىتى یوقالدى ، ئىقتىساد ۋەیران بولدى ، ئىچكى ئۇرۇش تېخىمۇ ناچارالشتى. قىسقىچھ دۇئا قىالي. 

یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنى بىز خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن ھازىر 34-سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن جاۋابنى بىللھ ئوقۇیمىز. 

34-سوئال: بىز يالغۇز مېھىر-ش�پق�ت بىل�ن�� قۇتۇلغانلىقىمىز
ئۈچۈن ، بىز پ�ق�ت ياخ�� ئىش��رنى قىلىپ ، خۇدانىڭ سۆزىگ�

بويسۇنۇشىمىز كېرەكمۇ؟



شۇنداق ، چۈنكى ئ�يسا م�سىھ ئۆزىنىڭ قېنى ئارقىلىق بىزنى قۇتۇلدۇرۇپ ، روھى بىل�ن بىزنى
يېڭى��يدۇ.

شۇنداق قىلىپ ھاياتىمىز خۇداغا بولغان مۇھ�بب�ت ۋە مىنن�تدارلىقنى نامايان قى����يدۇ.

شۇنداق قىلىپ مېۋىمىز ئارقىلىق ئېتىقادىمىزغا كاپال�تلىك قى����يمىز.

شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ ت�قۋادار ھ�رىكىتىمىز بىل�ن باشقى��ر م�سىھك� ئېرىش�ل�يدۇ.

بۇ سوئالنى سوراشنىڭ یھنھ بىر ئۇسۇلى: ئھگھر ئھیسا بىزنى قۇتقۇزۇۋالغان بولسا ، بىز نېمىشقا خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشنى تالالیمىز؟ بۇ سوئالغا جاۋاب

بېرىشنىڭ یھنھ بىر ئۇسۇلى: ئھیسا تھرىپىدىن قۇتقۇزۇۋٻلىنغان كىشىلھرنىڭ ھایاتتا خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى جاكارالش شھرىپى بار. 

مانا بۇ ئھلچى پاۋلۇسنىڭ بۈگۈنكى مۇقھددەس كىتابتا ئۆگھتكھنلىرى. مھن ھازىر ئۇنى ئوقۇیمھن. 
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4 «سھن خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىنىڭ تىرىك ئۇل تېشى بولغان مھسىھنىڭ یېنىغا كېلىسھن.  

ئۇ كىشىلھر تھرىپىدىن رەت قىلىنغان ، ئھمما ئۇ ئۇلۇغ شھرەپ ئۈچۈن خۇدا تھرىپىدىن تالالنغان.

 

5 سىلھر خۇدانىڭ مھنىۋى ئىبادەتخانىسىغا سېلىۋاتقان تىرىك تاشالر.  

تېخىمۇ مۇھىمى ، سىز ئۇنىڭ مۇقھددەس روھانىیلىرى.  

ئھیسا مھسىھنىڭ مۇرەسسھ قىلىشى ئارقىلىق سىز خۇدانى خۇرسھن قىلىدىغان مھنىۋى قۇربانلىقالرنى بېرىسىز.

 

6 مۇقھددەس یازمىالردا دٻیىلگىنىدەك: «مھن یېرۇسالېمغا ئۇل تېشى قویدۇم.  

ئۇنىڭغا ئىشھنگھن كىشى ھھرگىز نومۇس قىلمایدۇ ».

 

7 شۇنداق ، ئۇنىڭغا ئىشھنگھنلھر ، خۇدا بھرگھن ھۆرمھتنى تونۇپ یېتىڭ.  

ئھمما ئۇنى رەت قىلغانالر ئۈچۈن «قۇرۇلۇشچىالر رەت قىلغان تاش ھازىر ئۇل تېشىغا ئایالندى».

 

8 ئۇ: «ئۇ كىشىلھرنى یىقىتىدىغان تاش ، ئۇالرنى یىقىتىدىغان تاش».  

ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنمىغاچقا یىقىلىدۇ ، شۇڭا ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن پىالنالنغان تھقدىرگھ دۇچ كېلىدۇ.

 

9 لېكىن سھن ئۇنداق ئھمھس ، چۈنكى سھن تالالنغان خھلق.  

سھن پادىشاھ روھانىیالر ، مۇقھددەس بىر مىللھت ، خۇدانىڭ ئۆزىگھ خاس ئىگىسى.  

نھتىجىدە ، سىز باشقىالرغا خۇدانىڭ یاخشىلىقىنى كۆرسىتھلھیسىز ، چۈنكى ئۇ سىزنى قاراڭغۇلۇقتىن ئۆزىنىڭ ئېسىل نۇرىغا چاقىردى.

 

10 «ئىلگىرى بىر خھلق سۈپىتىدە ساالھىیىتىڭ یوق ئىدى ، ئھمدى سھن خۇدانىڭ خھلقى.  

رەھىم قىلمىدىڭ. ئھمدى سىلھر خۇدانىڭ رەھمىتىگھ ئېرىشتىڭالر ».

قھدىرلىك دوستالر ، مھن سىلھرنى «ۋاقىتلىق ئاھالىلھر ۋە چھتئھللىكلھر» دەپ ئاگاھالندۇرىمھن ، بۇ سىزنىڭ روھىڭىزغا قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان دۇنیا

ئارزۇلىرىدىن یىراق تۇرۇڭ.

 

12 ئېتىقادسىز قوشنىلىرىڭىز ئارىسىدا مۇۋاپىق یاشاشقا دىققھت قىلىڭ.  

ھھتتا ئۇالر سېنى خاتا ئىش قىلدى دەپ ئھیىبلىسىمۇ ، سېنىڭ شھرەپلىك ھھرىكىتىڭنى كۆرىدۇ ، ئۇ دۇنیانى باھالىغاندا خۇداغا شان-شھرەپ بېرىدۇ ».



ئامىن. 

بۇ ئایھتلھردە ، ئھلچى پېترۇس بىزگھ نېمھ ئۈچۈن خۇداغا ئىتائھت قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلىشكھ یاردەم قىلماقتا. ئھیسانىڭ بىز ئۈچۈن نېمىلھرنى قىلغانلىقىنى ئېنىق

كۆرگىنىمىزدە ، ئۇنىڭغا مىننھتدارلىق بىلدۈرىمىز بۇنىڭ بىر قىسمى ئۆتمۈشتھ ، بىر قىسمى ھازىر. بىز ئھیسانىڭ ئىلگىرى قىلغان ئىشلىرىنى ئھسلھیمىز ، ئۇنىڭ ھازىر

بىز ئۈچۈن نېمىلھرنى قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ یېتىمىز. ئىلگىرى ، ئھیسا مۇكھممھل تۇرمۇش كھچۈرگھن. سىز ئھزەلدىن بۇنداق نھرسىنى كۆرۈپ باقمىغان. ئھیسا ھھر

قارارنى شھخسىیھتسىز قارار قىلدى. ئۇ ھھر دەقىقىدە خۇداغا ئىتائھت قىلدى. ئھیسا ھھمىشھ ئاق كۆڭۈل ، سھۋرچان ۋە سۆیۈملۈك ئىدى. ئۇ دانا ، تىرىشچان ۋە

باشقىالردىن قورقمایتتى. 

بۇ مۇكھممھل ھایاتنىڭ ئاخىرىدا ، ئھیسا ئاجایىپ ئازابلىق ھالدا ئۆلۈشنى تاللىدى. نېمىشقا؟ بىزنىڭ خۇداغا ئاسىیلىق قىلغانلىقىمىزنىڭ جازاسىنى تۆلھش. بۇ ئىشنى

بىلىدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمھن. ھھر بىرىمىز قانداق قىلىپ خۇداغا ئاسىیلىق قىلدى. بھزىدە زۇلۇم یاكى رەزىل ھۆكۈمھتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئىسیان قىلىش زۆرۈر.

ئھمما كىشىلھر ھھقىقىي یاخشى ھۆكۈمدارغا ئاسىیلىق قىلغاندا ، توپىالڭ ھھممھ ئادەمگھ بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ. تھڭرى مۇكھممھل سۆیگۈ ۋە مۇكھممھل دانا. ئۇ

ئھزەلدىن چىرىكلىككھ قىزىقمایدۇ. خۇدا ھھرگىزمۇ ئادالھتسىز ئھمھس. ئۇ ئاجىزالر ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ ، ئازاب-ئوقۇبھتلھرنى قوغدایدۇ. خۇدا ئاجایىپ ھۆكۈمران

، ئھمما بىز ئۇنىڭغا قارشى ئىسیانغا قوشۇلدۇق. شۇڭالشقا بىز جازاغا الیىق. ئھیسا جازاغا الیىق بولغانلىقىمىز ئۈچۈن كرٻستتھ ئۆلدى. ئھیسا بىزنىڭ بارلىق

جازاسىمىزنى قوبۇل قىلدى ، ئۇ مھغلۇپ بولغاندەك قىالتتى. تېكىستىمىزنىڭ 4-ئایىتى مۇنداق دەیدۇ: 

 

«ئھیسا كىشىلھر تھرىپىدىن رەت قىلىنغان ، ئھمما ئۇ خۇدا تھرىپىدىن ئۇلۇغ شھرەپ ئۈچۈن تالالنغان».  

بىز ھھممىمىز ئھیسانى رەت قىلدۇق ، ئھمما ئۇ یھنىال بىز ئۈچۈن ، ھھتتا ھایاتى ئۈچۈن ھھممھ نھرسىنى بېرىشنى تاللىدى.

بۇ ئھیسا تھرىپىدىن قۇتۇلۇشنىڭ مھنىسى. ئۇ بىزنىڭ ئاسىیلىقىمىز ئۈچۈن قھرزىمىزنى تۆلىدى. ئھیسا ھھمیاننى چىقارمىدى ۋە بىز بۇزغان ماشىنىنى یاكى شۇنىڭغا

ئوخشاش نھرسىلھرنى رٻمونت قىلىش ئۈچۈن بىر ئاي ئىش ھھققى بھرمىدى. ئھیسا جېنىنى تۆلىدى. 

بھزى كىشىلھر: «مھن ھھقىقھتھن خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشىم كېرەكمۇ؟» دەپ سورایدۇ. بۇ ئۇالر ھھقىقىي سورایدىغان سوئال: «مھن یاشایمھن دەپ قانىغان ۋە

قازا قىلغان مۇكھممھل ، سۆیۈملۈك پادىشاھقا بویسۇنۇشىم كېرەكمۇ؟». شۇنداق ، مېنىڭچھ ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغانلىرى بىزنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن قانداق

یاشایدىغانلىقىمىزنى ئۆزگھرتىشى كېرەك. 

خىرىستىیان ھایاتى پھقھت ئھیسانىڭ قىلغان ئىشلىرىغىال مۇناسىۋەتلىك ئھمھس. قۇتۇلۇش ئۆتمۈشتھ یۈز بھرگھن ئىشالردىن كۆپ. ئھگھر سىز ئھیساغا ئھگھشسىڭىز ،

تارىختا قۇتۇلغان بولىسىز ، ئھمما سىزمۇ ھازىر قۇتۇلدۇرۇلغان. خۇدا سىزگھ ئۆز روھىنى ئاتا قىلدى. ئھیسا مھسىھنىڭ یېنىغا كېلىپ ، ئۇنىڭدا یېڭى ھایاتقا

ئېرىشكھنلھر ئۈچۈن ھازىرچھ شۇنداق. 5-ئایھتكھ قاراڭ: 

 

5 سىلھر خۇدانىڭ مھنىۋى ئىبادەتخانىسىغا سېلىۋاتقان تىرىك تاشالر.  

تېخىمۇ مۇھىمى ، سىز ئۇنىڭ مۇقھددەس روھانىیلىرى.  

ئھیسا مھسىھنىڭ مۇرەسسھ قىلىشى ئارقىلىق سىز خۇدانى خۇرسھن قىلىدىغان مھنىۋى قۇربانلىقالرنى بېرىسىز ».

تھڭرىنىڭ ھازىر بىزدە قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرەمسىز؟ ئۇ بىزنى بىرلىكتھ گۈزەل بىر نھرسىگھ سېلىۋاتىدۇ. بىز بىر ئازدىن كېیىن بۇ شھرەپ ھھققىدە كۆپرەك

سۆزلھیمىز ، ئھمما ھازىر ئویالپ بېقىڭ: ئھیسا سىز ئۈچۈن غایھت زور بھدەل تۆلىدى ، ئۇ بۇنى قھستھن قىلدى. ئۇ سىزنى نېمىگھ ئایالندۇراالیدىغانلىقىنى كۆردى.

ئۇ سىزنىڭ قېنىڭىزنى ئېلىش ئۈچۈن قانىدى ۋە ئۆلدى ، ئۇ سىزدە یاشاش ئۈچۈن ئۆز روھىنى بھردى. 



6-ئایھتنىڭ ئاخىرىدىكىنى قولدىن بېرىپ قویماڭ: بىز ئۆتمۈش ۋە بۈگۈنىمىزنىال ئھمھس ، كھلگۈسىنىمۇ سۆزلھیمىز. 

6 «ئۇنىڭغا ئىشھنگھن كىشى ھھرگىز نومۇس قىلمایدۇ». 

ئھیسا ھھممھ ئىش ئاشكارالنغان كۈنى ، ئۇنىڭ خھلقىنىڭ بىخھتھر بولىدىغانلىقىغا ۋەدە بھردى. پۇشایمان قىلغان ھېچقانداق نھرسھ سىزنى ئھیىبلىمھیدۇ. گۇناھلىرىڭىز

كرٻستكھ مىخالندى. روھ ھازىر سىلھردە خىزمھت قىلىۋاتىدۇ. ئھگھر سىلھر ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ بولساڭالر ، قىیامھت كۈنى خۇشال بولىسىلھر. 

ئۇنداقتا بىز نېمىشقا خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشىمىز كېرەك؟ چۈنكى ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھېكایىسىگھ قارایدىغان بولساق ، ئۇنىڭ بىزگھ ھھیران

قاالرلىق نھرسىلھرنى بھرگھنلىكىنى كۆرىمىز. ئۇ بىزگھ كھچۈرۈم قىلدى ، ئۇ بىزگھ روھىنى ئاتا قىلدى. بىز ئھیسانى تونۇشتىن ئىلگىرى ئۈمىدسىزلىك ، قورقۇنچ ۋە

قۇرۇقلۇق بىلھن یاشىدۇق. ھازىر خۇدا بىزگھ تىنچلىق ، ئۈمىد ۋە تېخىمۇ یاخشى یاشاش یولىنى بھردى. 

خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشنىڭ بىرىنچى سھۋەبى ، ئۇنىڭ قىلغانلىرىغا مىننھتدارلىق بىلدۈرۈش. ئىككىنچىدىن ، بىز خۇدا تھرىپىدىن ئېتىقاد قىلىشقا چاقىرىلغانلىقىمىزدىن

شھرەپ ھېس قىلىمىز ، شۇڭا بىز ئۇنىڭغا ئىمتىیاز سۈپىتىدە بویسۇنىمىز. بىز بۇنى 7-9-ئایھتلھردە تاپتۇق. 

بۇنى دٻیىشتىن بۇرۇن ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ، ئۇالرنىڭ خىرىستىیان یاكى ئھمھسلىكى خۇداغا ئىتائھت قىلىش ھھممھیلھننىڭ مھجبۇرىیىتى. رىملىقالر 1 بىزگھ

ھھممھیلھننىڭ خۇداغا بولغان مھجبۇرىیىتىمىزنى رەت قىلىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ. ئھمما یاخشى ئىش ئۈچۈن ۋەزىپھ یاخشى ئىش. 

دادا بولۇش سۈپىتىم بىلھن ، قىزىمغا كۆڭۈل بۆلۈش مېنىڭ مھجبۇرىیىتىم. بۇ جاپالىق ئىش. ئھمما بۇ بىر یامان ئىشمۇ؟ یاق! بۇ بىر شھرەپ - مھن ئۇنىڭ یاردەمگھ

مۇراجىئھت قىلىدىغان ئادەم بولۇپ قالىمھن. 

ئالھم ئۇچقۇچىسى بولۇش ناھایىتى شھرەپ. ئھمما ئھگھر سىز ئۇنى ئادالھتسىز یاكى خاتا دەپ قارىسىڭىز ، ئالھم ئۇچقۇچىلىرىنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى بىلھن یاشامسىز؟

سىز مھشىق قىلىپ ، بھرداشلىق بېرىپ ، نھچچھ ئاي ۋاقىت سھرپ قىلىپ ، سۇسىز یېمھكلىكلھرنى یھپ ، ئۆلۈم خھۋىپىگھ دۇچ كېلھمسىز؟ 

جاپالىق ئىشالرنى قىلىش ۋە باشقىچھ یاشاش ئۈچۈن ، بىز بىر یاخشى سھۋەبكھ موھتاج. دۇنیا بولسا خۇدانىڭ یولىنى یاشاشنىڭ ئھرزىمھسلىكىگھ ئىشىنىدۇ. مھسىھكھ

ئىشھنمھیدىغانالر ئۇنىڭ یولىنى یاشاش ھاجھتسىز بولۇپال قالماستىن ، بھلكى كىشىنى بىزار قىلىدۇ دەپ قارایدۇ. 

خۇداغا ئىتائھت قىلىش بىر مھجبۇرىیھت ، شۇنداقال شھرەپ. 7-9-ئایھتلھرگھ قاراڭ. 

 

7 «شۇنداق ، ئۇنىڭغا ئىشھنگھنلھر ، خۇدا ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان شھرەپنى تونۇپ یېتىڭ.  

ئھمما ئۇنى رەت قىلغۇچىالر ئۈچۈن:  

«قۇرۇلۇشچىالر رەت قىلغان تاش ھازىر ئۇل تېشىغا ئایالندى».

 

8 ئۇ: «ئۇ كىشىلھرنى یىقىتىدىغان تاش ، ئۇالرنى یىقىتىدىغان تاش».  

ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنمىغاچقا یىقىلىدۇ ، شۇڭا ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن پىالنالنغان تھقدىرگھ دۇچ كېلىدۇ.

 

9 لېكىن سھن ئۇنداق ئھمھس ، چۈنكى سھن تالالنغان خھلق.  

سھن پادىشاھ روھانىیالر ، مۇقھددەس بىر مىللھت ، خۇدانىڭ ئۆزىگھ خاس ئىگىسى.  

نھتىجىدە ، سىز باشقىالرغا خۇدانىڭ یاخشىلىقىنى كۆرسىتھلھیسىز ، چۈنكى ئۇ سىزنى قاراڭغۇلۇقتىن ئۆزىنىڭ ئېسىل نۇرىغا چاقىردى ».



7-ئایھتتھ ، پېترۇس بىزگھ باشقىچھ یاشاشقا چاقىرغاندا ، خۇدا بىزگھ شھرەپ ئاتا قىلغانلىقىنى ئېیتتى. ئاندىن پېترۇس بىزگھ بۇ شھرەپنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى

سۆزلھپ بھردى. 

پېتېر بىزگھ شھرەپ بارلىقىنى ، ئھمما ئىشھنمھیدىغانالرنىڭ بۇ شھرەپتىن ئورتاقالشمایدىغانلىقىنى ئېیتتى. بۇ بىزنىڭ خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشىمىزنىڭ ئىككىنچى

سھۋەبى: چۈنكى خۇدانىڭ یولىدا یاشاش ئىمتىیاز. كونا ئھھدىدە ، ئىسرائىلىیھ باشقا دۆلھتلھر ئھركىن بولغان ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ قانۇنىغا ئھمھل قىلىشى

كېرەكلىكىدىن بىزار ئھمھس. قانۇن ئۇالرنىڭ ئىمتىیازى ئىدى! خۇدا ئۇالرنى بھك یاخشى كۆرەتتى ، ئۇالرغا ئاالھىدە ئادەم سۈپىتىدە قانداق یاشاشنى ئۆگھتتى. 

بۇ ئایھتلھردە ئوخشاش چاقىرىقنى كۆرەمسىز؟ 9-ئایھت بىزگھ ئالالھنىڭ بىزگھ ئىتائھت قىلىش شھرىپى بھرگھنلىكىنىڭ كونكرٻت سھۋەبى بارلىقىنى: دۇنیادىكى ئۇنىڭ

ۋەكىلى بولۇش. ئۆز خھلقى ئۈچۈن قویۇلغان بۇ تۆت ئىسىمنىڭ ھھر بىرى بىزگھ بۇ توغرىلىق بىر نھرسھ سۆزلھپ بېرىدۇ. بىز نۇرغۇن ئوخشىمىغان دۆلھتلھردىن ،

ئھمما بىز تالالنغان كىشىلھر دەپ ئاتىلىدۇ. خۇدا بىزنى بارلىق ئوخشىماسلىقلىرىمىز بىلھن ئۆزى بولۇشقا تاللىدى. ئۇ بىزنى خان روھانىیلىرى دەپمۇ ئاتىدى. خان

جھمھتى سىزنىڭ پادىشاھقا تھۋە ئىكھنلىكىڭىزنى كۆرسىتىدۇ. ئھگھر سىز خىرىستىیان بولسىڭىز ، پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىغا تھۋە بولىسىز. تھڭرىنىڭ ئائىلىسىنىڭ

ئھزاسى بولۇش ئىمتىیازىڭىز بار. سىزمۇ خان جھمھتى پوپ ، قىلىدىغان ئىشىڭىز بار! روھانىیالر كىشىلھرنى خۇداغا ئېلىپ كېلىدۇ. 

بۇ بىزنىڭ خۇدادىن ئالغان بۇ شھرەپنىڭ مھقسىتىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. پېتېر بۇنى یھنھ ئىككى رەسىم بىلھن چۈشھندۈردى: پېتېر مۇنداق دٻدى: بىز بىر

مۇقھددەس مىللھت ، شۇنداقال خۇدانىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى خھلق. خۇدا بىزنى قھدىرلھیدۇ ، ئۇ بىزنى ھۆرمھتلھیدۇ. 

باشقىالرنىڭ سىزنى ھھقىقىي ھۆرمھتلھیدىغانلىقىنى ، پھقھت چىرایلىق گھپلھرنىال قىلمایدىغانلىقىنى قانداق بىلىسىز؟ ئھگھر باشقىالر سىزنى ھھقىقىي ھۆرمھتلىسھ ، قىیىن

ئىشالر بىلھن سىزگھ ئىشىنىدۇ. خۇدا بىلىدۇكى ، بىز ئۇنىڭغا ئىتائھت قىلىشقا ئانچھ ماھىر ئھمھسمىز. خۇدا بىزنىڭ مۇقھددەس تۇرمۇش كھچۈرۈش ئۈچۈن كۈرەش

قىلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىدۇ ، كىشىلھرگھ ئھیسا ھھققىدە سۆزلھش تھس. ئھمما خۇدا بىزدىن بۇ قىیىن ئىشالرنى قىلىشنى تھلھپ قىلىپ بىزنى ھۆرمھتلھیدۇ. ئۆزىمىز

قىاللمایدىغان ئىشالرنى قىالالیمىز دەپ ، ئۇ بىزگھ مۇقھددەس روھنى بېرىدۇ. 

ئازراق كۆرۈپ بېقىشىمغا رۇخسھت قىلىڭ. بىرىنچى ، خۇدا بىزنى ھۆرمھتلىدى ۋە بىزنى ئۆزىنىڭ ئاالھىدە ئىگىسى دەپ ئاتىدى. ئىككىنچىدىن ، بىز خۇداغا

مىننھتدارلىق بىلدۈرىمىز ، ئھمما بىز ئۇنىڭغا ئىمتىیاز سۈپىتىدە بویسۇنىمىز. 

بۇ یھردە ئۈچىنچى نھرسھ: خۇدا ھایاتىمىزنى مھنىلىك قىلدى ، شۇڭا بىز ئۇنىڭغا گۇۋاھچى سۈپىتىدە بویسۇنىمىز. بھزىدە ھایاتىمىزنىڭ مۇھىم ئھمھسلىكىگھ ئىشىنىمىز.

بىز باي ۋە كۈچلۈك كىشىلھرنى كۆرىمىز ، ئۆزىمىزنى ئھھمىیھتسىز دەپ ئویالیمىز. بۇ ھھپتھ ئھنسىرەیدىغان ئىشالر بىزگھ پھقھت ھایات قالغانلىقىمىزنى ھېس

قىلدۇرىدۇ. بىز خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ھایاتىمىزنىڭ كۈندىلىك رٻئاللىقىدىن یىراق ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىشكھ قىزىقتۇرىمىز. بىز یاشاش ئۇسۇلىمىزنىڭ مۇھىم ئھمھسلىكىنى ھېس

قىلىشىمىز مۇمكىن. 10-ئایھت بۇ ھېسسىیاتنى تونۇیدۇ ، ئھمما بىزگھ یۈز بھرگھن چوڭ ئۆزگىرىشنىمۇ سۆزلھپ بېرىدۇ. 

 

10 «ئىلگىرى بىر خھلق سۈپىتىدە ساالھىیىتىڭ یوق ئىدى ، ئھمدى سھن خۇدانىڭ خھلقى.  

رەھىم قىلمىدىڭ. ئھمدى سىلھر خۇدانىڭ رەھمىتىگھ ئېرىشتىڭالر ».

ئۆزىمىزنى ھېچكىم ئھمھسدەك ھېس قىلغىنىمىزدا ، خۇدا بىزنىڭ خھلقىمىز دەیدۇ. بىز ئادەتتىكى ھایاتىمىزدا خۇدانى ئۈمىدسىزلھندۈرىمىز دەپ ئویلىغىنىمىزدا ،

خاتالىقالرغا تولغان بولساق ، رەھىم-شھپقھتكھ ئېرىشكھنلىكىمىزنى ئوقۇیمىز. 



ئاندىن 11- ۋە 12-ئایھتلھر بىزگھ ئىككى خىل تالالشنىڭ یۈز بېرىدىغانلىقىنى ئېیتىدۇ: بىز خۇددى خۇدانىڭ خھلقىدەك یاشىیاالیمىز ، شۇڭا ھایاتىمىز ۋە قارارىمىز

ئھھمىیھتلىك. یاكى بىز یۈتۈپ كھتكھن كىشىلھردەك یاشىیاالیمىز ، نېمىنى خالىساق شۇنى قىالالیمىز. 11- ۋە 12- ئایھتلھرنى قایتا ئاڭالڭ: 

11 «قھدىرلىك دوستالر ، مھن سىلھرنى« ۋاقىتلىق ئاھالھ ۋە چھتئھللىك »دەپ ئاگاھالندۇرىمھنكى ، روھىڭىزغا قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان دۇنیا ئارزۇسىدىن یىراق

تۇرۇڭ.

 

12 ئېتىقادسىز قوشنىلىرىڭىز ئارىسىدا مۇۋاپىق یاشاشقا دىققھت قىلىڭ.  

ھھتتا ئۇالر سېنى خاتا ئىش قىلدى دەپ ئھیىبلىسىمۇ ، سېنىڭ شھرەپلىك ھھرىكىتىڭنى كۆرىدۇ ، ئۇ دۇنیانى باھالىغاندا خۇداغا شان-شھرەپ بېرىدۇ ».

پېتېر بىزگھ خۇدانىڭ خھلقىدەك یاشاش ۋە ئۇنىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇش ھوقۇقىمىزنىڭ بارلىقىنى ئھسكھرتتى. كىملىكىمىز قىلمایدىغانلىقىمىز ۋە نېمھ قىلىشنى تاللىغانلىقىمىز

ئارقىلىق ئاشكارىلىنىدۇ. خۇدا بىزگھ قىلماسلىققا بۇیرۇغان ئىشالرغا یاق دەیمىز. بىز «مۇۋاپىق یاشایمىز» ۋە شھرەپلىك تۇرمۇش كھچۈرىمىز. بىز خۇدانىڭ سۆزىگھ

ئاساسھن یاخشى ئىشالرنى قىلىشنى تالالیمىز. نېمىشقا؟ كىشىلھر بىزنى یاخشى ئادەم دەپ ئویلىمایدۇ. ئۇالر بولمایدۇ. ئۇالر بىزنى خاتا ، ئھخمھق ، ھھتتا ناچار دەپ

ئویالیدۇ. 

ئھمما بىز خۇدانىڭ یولىدا یاشاشنى تاللىغاندا ، ھایاتىمىز جانلىق گۇۋاھچىغا ئایلىنىدۇ. بىز ئالال قوبۇل قىالالیدىغان مھنىۋى قۇربانلىققا ئایلىنىمىز ، بۇ بۆلھكنىڭ بېشىدا

كۆرگھن. 

بۇنىڭ ئىككى خىل تھسىرى بولىدۇ: تھڭرىنىڭ ئۆز خھلقى ئارىسىدا ئىشلھۋاتقانلىقىغا بىر-بىرىمىزنى ئىلھامالندۇرىمىز. بىز یوقالغانالرغا دەلىل-ئىسپات بېرىمىز. بىز

قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىز ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىمىزدا ئىسپات بېرىمىز. بىز خۇدانىڭ یاخشى ئىكھنلىكىنى ، خۇدانىڭ پادىشاھ ئىكھنلىكىنى ئىسپاتالیمىز. بۇ خۇدا بىزنىڭ

سۆزىمىز ۋە ھایاتىمىز بىلھن قىلىشقا بۇیرۇغان ئىش. ھامان بىر كۈنى ، قۇتقۇزۇۋٻلىنغان ۋە قۇتۇلدۇرۇلمىغان ھھممھیلھن ئۇنىڭ یاخشىلىقىنىڭ دەلىلى بىلھن تولۇپ ،

خۇدانى ئۇلۇغالیدۇ. ھھممھ ئادەم ئھیساغا كھلمھیدۇ. ئھمما كىشىلھر ئۇنى رەت قىلىپ ، توپىالڭچى بولۇپ یاشاشنى تاللىغان تھقدىردىمۇ ، خۇدا شان-شھرەپكھ

ئېرىشىدۇ. 

بۇ ھھپتھ ھھممىمىز ئۆزىمىزدىن بۇ سوئالالرنى سوراپ باقایلى: مھن خۇداغا مھنسۇپ بولغانلىقىم ئۈچۈن ، مھن نېمھ قىلماقچىمھن؟ دۇنیاغا خۇدانىڭ یاخشىلىقىنى

كۆرسىتىش ئۈچۈن نېمھ قىالالیمھن؟ مھن ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ، سۆزۈمدە ۋە ھھرىكىتىم بىلھن قانداق جاكارلىیاالیمھن؟ 

خۇدانىڭ سۆزىگھ سھل قاراش ۋە «قھلبىڭىزگھ ئھگىشىش» ئېزىقتۇرۇلغاندا ، ئھیسانىڭ سىزنى یاخشى كۆرىدىغان یوللىرىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ: ئۇ قېنى سىز ئۈچۈن

ئۆلدى. ئۇ سىزگھ شھرەپلىك ئورۇن بېرىدۇ. ئھیسا سىزنىڭ ھھرىكىتىڭىزنى ، ھایاتىڭىزنى ئھھمىیھتلىك ، ئاقىۋەت ۋە مۇھىم قىلىدۇ. 

ئھیسا سىزگھ ناھایىتى یاخشى مۇئامىلھ قىلدى ، شۇڭا خۇداغا ئىتائھت قىلىش یاخشى. بىز مىننھتدارلىق بىلدۈرۈشكھ ۋە ئىمتىیازغا بویسۇنىمىز چۈنكى بىز مھنىگھ

تولغان ھایاتقا ئېرىشىشنىڭ نھقھدەر بھختلىك ئىكھنلىكىمىزنى تونۇپ یېتىمىز. خۇداغا ھھمدۇساناالر بولسۇن! خۇدا بىزگھ بھك كۆڭۈل بۆلىدۇ ، ئۇ بىزنىڭ قانداق

یاشایدىغانلىقىمىزغا كۆڭۈل بۆلىدۇ ، ھھمدە بىزگھ قانداق قىلىشنى ئۆگھتتى. ئۇ بىزگھ یاردەم قىلىش ئۈچۈن مۇقھددەس روھنى تھمىنلىدى. ھھمدە ئۇ ئھیسا مھسىھنىڭ

گۈزەل خۇش خھۋىرىدىكى مھغلۇبىیھتتىن قورقۇشنى یوقاتتى. 

ئھمدى بىللھ دۇئا قىالیلى.
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