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2 پادىشاھ 5: 17-1

پوپ كىرىس سىكىس

بىز بۇ یىل یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنىنى ئۆگىنىۋاتىمىز ، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ خىرىستىیان دەپ قارىغانلىرىمىزنىڭ ئېسىل خۇالسىسى. مھن 35-سوئالنى ئوقۇیمھن ، ئاندىن

جاۋابنى بىللھ ئوقۇیمىز. 

35-سوئال: بىز يالغۇز مېھىر-ش�پق�ت بىل�ن�� ، يالغۇز ئېتىقاد
ئارقىلىق�� قۇتۇلغانلىقىمىز ئۈچۈن ، بۇ ئېتىقاد ن�دىن ك�لگ�ن؟

بىز ئ�يسا م�سىھتىن ئالغان بارلىق سوۋغات��رنى مۇق�ددەس روھ ئارقىلىق قوبۇل قىلىمىز.

بۇ سوئال ۋە جاۋاب ئىماننىڭ سىرى ھھققىدە. بىز چوقۇم ئھیساغا ئىشىنىشنى تاللىشىمىز ۋە خۇداغا بولغان ئىشھنچىمىزنى تۇرغۇزۇشىمىز كېرەك. ئھمما بىز بۇ

ئىشھنچنى نھدىن تاپىمىز؟ ئۇ مۇقھددەس روھ تھرىپىدىن یھتكۈزۈلگھن سوۋغات. بۇنداق بولغاندا ، خۇدا یالغۇز بىزنىڭ نىجاتلىقىمىز ئۈچۈن شان-شھرەپكھ ئېرىشىدۇ.

ئاتا ئوغلىنى بىزنىڭ ئورنىمىزدا قۇربانلىق بىلھن ئۆلۈشكھ ئھۋەتتى. مۇقھددەس روھ ئھیسانى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىش ئۈچۈن كۆزىمىزنى ئاچىدۇ. شۇنداق

قىلغىنىمىزدا ، ئاتىسى بىزنى مۇقھددەس دەپ قارایدۇ ، مۇقھددەس روھ مۇقھددەس ھایاتقا یاردەم بېرىدۇ. 

باشقىچھ ئېیتقاندا ، نىجاتلىق ئالالھنىڭ ھایاتىمىزدىكى خىزمىتى. ئىنجىلدىكى مھن ئھڭ یاخشى كۆرىدىغان ھېكایىلھرنىڭ بىرى ، ئویلىمىغان یھردىن خۇدانىڭ ھھیران

قاالرلىق خىزمىتى ھھققىدە. بىز سۈرىیھ گېنېرالى بىلھن كۆرۈشمھكچى. ئۇ ئىسرائىلىیھنىڭ دۈشمىنى ئىدى ، ئھمما خۇدا ئۇنى ئھھدە جامائىتىگھ ئېلىپ كىردى. بىز

تۆۋەندىكى تھپسىالتالرغا ئھھمىیھت بېرىپ ، خۇدانىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز: 

1-نۇقتا: ناماننىڭ غۇرۇرى ئۇنىڭ قۇتۇلۇشىغا توسالغۇ بولىدىغان ئۈچ خىل ئۇسۇل

2-نۇقتا: خۇدا نامانغا ك�مت�رلىكنى ئۆگىتىدۇ ، شۇنداق بولغاندا ئۇ مېھىر-ش�پق�تك� ئېرىش�ل�يدۇ.



خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇیمىز ، 2 پادىشاھ 5: 

 

1 «سۈرىیھ پادىشاھى قوشۇنىنىڭ قوماندانى نامان خوجایىنى بىلھن ناھایىتى یاخشى ئادەم ئىدى ، چۈنكى رەببىمىز ئۇنىڭ ئارقىلىق سۈرىیىگھ غھلىبھ قىلغان.  

ئۇ باتۇر باتۇر ، ئھمما ماخاۋ كېسىلى ئىدى.

2 سۈرىیھلىكلھر ئۇالرنىڭ بىر قېتىملىق ھۇجۇمىدا ئىسرائىلىیھ زٻمىنىدىن بىر كىچىك قىزنى ئېلىپ كھتتى ۋە ئۇ ناماننىڭ ئایالىغا خىزمھت قىلدى. 

 

3 ئۇ خوجایىنىغا: «خوجایىنىم سامارىیھدىكى پھیغھمبھر بىلھن بىللھ بولغان بولسا ئىدى!  

ئۇ ماخاۋ كېسىلىنى ساقایتتى ».

4 شۇنىڭ بىلھن نامان كىرىپ خوجایىنىغا: «ئىسرائىل یۇرتىدىن كھلگھن قىز شۇنداق دٻدى» دٻدى. 

 

5 سۈرىیھ پادىشاھى: «ھازىر بېرىپ ، مھن ئىسرائىل پادىشاھىغا خھت ئھۋەتىمھن» دٻدى.  

شۇنىڭ بىلھن ئۇ ئون تال كۈمۈش ، ئالتھ مىڭ شېكھر ئالتۇن ۋە ئون خىل كىیىم ئالماشتۇردى.

6 ئۇ بۇ خھتنى ئىسرائىلىیھ پادىشاھىغا ئېلىپ كھلدى. ئۇنىڭدا مۇنداق یېزىلغان: «بۇ خھت ساڭا یېتىپ كھلگھندە ، بىلىڭالركى ، مھن ئۇنى ماخاۋ كېسىلىدىن ساقایتىش

ئۈچۈن ، خىزمھتكارىم ناماننى ئھۋەتتىم.

 

7 ئىسرائىل پادىشاھى بۇ خھتنى ئوقۇغاندا ، كىیىملىرىنى یىرتىپ: «مھن خۇدا ، مھن ئۆلتۈرمھكچى ۋە تىرىلدۈرىمھنمۇ؟  

ئویالپ بېقىڭ ، ئۇنىڭ مھن بىلھن قانداق تاالش-تارتىش قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈڭ ».

 

8 خۇدانىڭ ئالىمى ئېلىشا ئىسرائىل پادىشاھىنىڭ كىیىملىرىنى یىرتىۋەتكھنلىكىنى ئاڭالپ ، پادىشاھقا: \_ نېمىشقا كىیىملىرىڭنى یىرتىۋەتتىڭ؟  

ئۇ ھازىر مېنىڭ یېنىمغا كھلسۇن ، ئۇ ئىسرائىلىیھدە بىر پھیغھمبھر بارلىقىنى بىلسۇن ».

9 شۇنىڭ بىلھن نامان ئاتلىرى ۋە ھارۋىلىرى بىلھن كېلىپ ، ئېلىشانىڭ ئۆیىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇردى. 

 

10 ئېلىشا ئۇنىڭغا ئھلچى ئھۋەتىپ:  

«بېرىپ ئىئوردان دەریاسىدا یھتتھ قېتىم یۇیۇڭ ، تېنىڭىز ئھسلىگھ كېلىدۇ ، پاك بولىسىز».

11 ئھمما نامان ئاچچىقلىنىپ كېتىپ:  

«قاراڭ ، ئۇ چوقۇم مېنىڭ یېنىمغا كېلىپ تۇرۇپ ، تھڭرى پھرۋەردىگارنىڭ نامىنى چاقىرىدۇ ۋە قولىنى بۇ یھرگھ توغرىالپ ماخاۋ كېسىلىنى ساقایتىدۇ دەپ

ئویلىدىم.

 

12 دەمھشق دەریاسى ئابانا بىلھن فارپار ئىسرائىلىیھنىڭ بارلىق سۇلىرىدىن یاخشى ئھمھسمۇ؟  

مھن ئۇالرنى یۇیۇپ پاكىز بواللمىدىممۇ؟ ».  

شۇنىڭ بىلھن ئۇ بۇرۇلۇپ ئاچچىقلىنىپ كھتتى.

 

13 خىزمھتكارلىرى یېقىن كېلىپ ، ئۇنىڭغا: «ئاتام ، بۇ پھیغھمبھرنىڭ ساڭا ئېیتقان ئېسىل سۆزى ، ئۇنى قىلمامسھن؟  

ئۇ راستىنال سىزگھ «یۇیۇڭ ، پاكىزە بولۇڭ» دٻدىمۇ؟

14 شۇنىڭ بىلھن ، ئۇ خۇدانىڭ سۆزى بویىچھ ، یھتتھ قېتىم ئىئوردان دەریاسىغا چۆمدى. ئۇنىڭ تېنى كىچىك بالىنىڭ تېنىدەك ئھسلىگھ كھلدى. 

 

15 شۇنىڭدىن كېیىن ، نامان ئۆزى ۋە پۈتۈن ھھمراھلىرى خۇدانىڭ یېنىغا قایتىپ كھلدى  

نامان مۇنداق دٻدى: «مھن بىلىمھن ، یھر یۈزىدە ئىسرائىلىیھدىن باشقا ئىالھ یوق.

17 بۇنىڭدىن كېیىن خىزمھتكارىڭ رەببىدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھقا كۆیدۈرمھ قۇربانلىق یاكى قۇربانلىق قىلمایدۇ ». 

بىز بىرلىكتھ یھشایا 40: 8 نى ئوقۇدۇق:



«ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ، گۈلل�ر سۇساليدۇ ، ئ�مما ت�ڭرىمىزنىڭ سۆزى م�ڭگۈ قالىدۇ».

بىلل� دۇئا قى��يلى.

ئھرشتىكى ئاتا ، بىز ھایات ۋە ھھقىقھتنىڭ مھنبھسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن یېنىڭىزغا كھلدۇق. ئھیسا ، بىز سىلھرگھ رەھىم-شھپقھت ۋە مېھىر-مۇھھببھتكھ تولغانلىقىمىز

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

1-نۇقتا: ناماننىڭ غۇرۇرى ئۇنىڭ قۇتۇلۇشىدىكى توسالغۇ. 

گېنېرال نامان «ئۇلۇغ ئادەم» ئىدى. ئۇ تاالنتلىق ، باي ، باغالنغان ۋە مۇۋەپپھقىیھت قازانغان. 

ئھمما نامان ئۆزىگھ نۇرغۇن نېمھتلھرنى بھرگھن یاراتقۇچىنى بىلمھیتتى. 1-ئایھتتھ ناماننى غھلىبھ قىلغان تھڭرى ئىكھنلىكىگھ دىققھت قىلدىڭىزمۇ؟ نامان سۈرىیھنىڭ

مۇۋەپپھقىیىتى ئۈچۈن ئىناۋەتكھ الیىقنى بىلمھیدۇ ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنمایدۇ. نامان ئاخىرىدا ئېتىقادقا كېلىدۇ ، ئھمما ئۈچ ئىش ئۇنىڭ یولىغا كىرىدۇ: 

1. ئورنى 2) مال-مۈلۈك ؛ 3) ھوقۇق.

ت�سىرلىك ئورۇن ، نۇرغۇن مال-مۈلۈك ۋە خېلى كۈچلۈك كۈچك� ئىگ� مۇۋەپپ�قىي�ت
قازانغۇچى��رنى ئوي��ڭ.

ئۇالرنىڭمۇ چوڭقۇر ئېھتىیاجى بارلىقىنى بىلھمسىز؟ ئھمھلىیھتتھ ، بھزىدە خۇدا رەھىمدىل بولۇپ ، مھسىلىلھرنىڭ راھھت كىشىلھرنىڭ تۇرمۇشىغا كىرىشىگھ ، ئۇالرنى

ئویغىتىشىغا یول قویىدۇ. مارك 10:25 دە ئھیسا: 

25 «بایالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشىگھ قارىغاندا ، تۆگىنىڭ یىڭنىنىڭ كۆزىدىن ئۆتۈشى ئاسان». 

ئھیسا خۇدانىڭ بایالرغا جھننھتنىڭ ئىشىكىنى تاقىۋەتكھنلىكىدىن دٻرەك بېرەمدۇ؟ ئھلۋەتتھ ئۇنداق ئھمھس. مېنىڭچھ ئۇالر بایالردىن مھسىلھ رٻئاللىقتىن یاستۇق.

ئىنسانالر بىزنىڭ نىجاتكارغا موھتاج ئىكھنلىكىمىزنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمایدۇ. مھن بھك ئىپتىخارالنغانلىقىم ئۈچۈن بۇنى ئېتىراپ قىلغۇم یوق. ئىنسانالرنىڭ

غۇرۇرى ھھمىشھ بىر مھسىلھ. ئھمما بایالرنىڭ راھھت بولۇشىدا قوشۇمچھ مھسىلھ بار. نۇرغۇن ماددىي ئېھتىیاج بولمىسا ، ئۇالر ئۆزىنى موھتاج ھېس قىلمایدۇ. 

ماددىي راھھت ۋە یھر یۈزىدىكى مۇۋەپپھقىیھت بىزنى قوغدایدىغان یھر یاڭىقىنى ئوراشقا ئوخشایدۇ رٻئاللىقنىڭ قاتتىق زەربىسى. ۋەھىیلھر 3: 17 دە راھھت كىشىلھر

ئۈچۈن كۈچلۈك ئاگاھالندۇرۇش بار: 

17 «چۈنكى ، مھن باي ، مھن گۈ�ندىم ، ھېچنېمىگھ موھتاج ئھمھسمھن ، سېنىڭ بىچارە ، ئېچىنىشلىق ، كھمبھغھل ، قارىغۇ ۋە یالىڭاچ ئىكھنلىكىڭنى ھېس

قىلمایمھن».

نامان باي ۋە باي ئىدى. ئھمما ئۇنىڭدا بىر نھرسھ كھمچىل: ماخاۋ كېسىلىنى داۋاالش. ئۇنىڭ ھایاتىدىكى بۇ ئېھتىیاج خۇش خھۋەرنىڭ ناماننىڭ قھلبىگھ ئېچىۋٻتىلىشى

ئىدى. بىراق ، ئالدى بىلھن ، خۇدا ناماننىڭ غۇرۇرىنى ئۆلتۈرىشى كېرەك. ماخاۋ كېسىلى ناماننىڭ بارمىقى ۋە پۇت بارمىقىدا ماغدۇرسىزلىنىشنى كھلتۈرۈپ چىقاردى

، ئھمما ناماننىڭ غۇرۇرى ئۇنىڭ یۈرىكىنى لھرزىگھ سالدى. نامان ئېلىشاغا بېرىش دٻگھن سۆزگھ كھلگھندە ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىككى پادىشاھنىڭ یېنىغا باردى.



كۈچلۈك داۋاالشقا ئېرىشىش ئۈچۈن ، ئۇ كۈچلۈك كىشىلھرگھ بارىدۇ. 

نامان تھسىر كۈچىدىن پایدىلىنىپ ، بىر پادىشاھتىن یھنھ بىر پادىشاھقا خھت تاپشۇرۇۋالىدۇ. قانچىلىغانلىرىڭىزنىڭ ئاقسارایغا كىرىپ پرٻزىدٻنتتىن سىزگھ خھت

یېزىشىنى تھلھپ قىلىدىغانلىقىنى بىلمھیمھن ، ئھمما نامان شۇنداق قىالالیدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىسرائىلىیھدە ئۆزىگھ تېگىشلىك دىققھتنى تارتىشىغا كاپالھتلىك قىلىشنى خاالیدۇ.

ئىككىنچىدىن ، نامان ئۆزىنىڭ مال-مۈلكىنى ئىشلىتىپ ساقىیىدۇ. ئۇ 4 مىلیون دولالر كىرىم قىلدى - ئۇ ئېلىپ كھلگھن كۈمۈش ۋە ئالتۇننىڭ قىممىتى بۈگۈن. نامان ماخاۋ

كېسىلىنى داۋاالش ئۈچۈن كېرەكلىك بارلىق نھرسىلھرنى خھجلھیدۇ. ئھگھر ئۇ ئېلىشاغا پۇل تۆلھشكھ یاكى باشقىالرغا پارا بېرىشكھ ئېھتىیاجلىق بولسا ، ئۇ تھییار. 

ئۈچىنچىسى ، نامان ئۆزىنىڭ كۈچىدىن پایدىلىنىپ ئۇنىڭ ساقىیىشىغا ئېرىشتى. ئۇ ئاتلىرى ۋە ھارۋىلىرى بىلھن ئېلىشانىڭ ئۆیىگھ كھلدى ۋە ساقىیىشنى تھلھپ قىلدى.

ئېلىشا ناماننىڭ ئالدىدا پھیدا بولۇشنىڭ ئورنىغا خىزمھتچى ئھۋەتسھ ، ئۇلۇغ گېنېرال قاتتىق ئاچچىقلىنىدۇ. نامان: «مھن ئۇنى چوقۇم مېنىڭ یېنىمغا كېلىدۇ دەپ ئویلىدىم»

دٻدى. نامان: «بۇ كىچىك ئادەم مېنىڭ كىملىكىمنى بىلمھمدۇ؟ ئېلىشا ماڭا ئوخشاش ئادەمگھ ئھلچى ئھۋەتىشكھ قانداقمۇ جۈرئھت قىالالیدۇ! »نامان ئاچچىقىنى ۋە ھھربىي

كۈچنى ئىشلىتىپ ، ئېلىشانى بوزەك قىلىپ ، ئۇنىڭ ساقىیىشىنى تھلھپ قىلدى. 

ئھمما خۇدا ناماننىڭ یالغۇز مېھىر-شھپقىتى بىلھن ساقىیىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. شۇڭالشقا ناماننىڭ ھھر بىرى ئىستراتېگىیىسى مھغلۇپ بولىدۇ. بۇ خھت پھقھت ئىسرائىلىیھ

پادىشاھىنى ئۆزىنىال مھركھز قىلغان ۋەھىمھ ئىچىدە قویدى. ناماننىڭ پۇلى ئېلىشا تھرىپىدىن رەت قىلىندى. گېنېرالنىڭ توۋلىشى ۋە تھلىپى ئۇنى ھېچ یھرگھ ئېلىپ

بارمىدى. ئىلگىرى ، ناماننىڭ ئورنى ، مال-مۈلۈكلىرى ۋە كۈچى ئۇنىڭ ئېرىشمھكچى بولغانلىرىغا یېتھرلىك ئىدى. ۋاشىنگىتونغا ئوخشاش شھھھردە نۇرغۇن كىشىلھر

ئارزۇ قىلغان نھرسىگھ ئېرىشىش ئۈچۈن ئورۇن ، مال-مۈلۈك ۋە كۈچ-قۇۋۋەتكھ تایىنىدۇ ، شۇنداقمۇ؟ بۇ قېتىم نامان ئۈچۈن ئىشلىمھیدۇ. ئۇنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن

قانچىلىك جاپالىق بولسا كېرەك دەپ ئویالڭ. 

ئھمما خۇدا بۇ یھردە ناماننى یاخشى كۆرىدۇ. قاراڭ ، خۇدا بۇ مۇۋەپپھقىیھت قازانغان ، مھغرۇر ئادەمنىڭ ئۆز بایلىقى بىلھن ساقىیىشىغا یول قویمایدۇ. ناماننىڭ تېنى

ۋە روھى یالغۇز مېھىر-شھپقھت بىلھنال ئھسلىگھ كېلىدۇ. بۇ تھڭرىنىڭ كىشىلھرنى ساقایتىدىغان بىردىنبىر ئۇسۇلى. ئالالھنىڭ رەھمىتى ھھیران قاالرلىق ، چۈنكى ئۇ

ھھقسىز ۋە ئېرىشكىلى بولمایدۇ. شۇڭالشقا كھمتھرلىكلھرال شھپقھتكھ ئېرىشھلھیدۇ. 

2-نۇقتا ، خۇدا نامانغا كھمتھرلىكنى ئۆگىتىدۇ ، شۇنداق بولغاندا ئۇ مېھىر-شھپقھتكھ ئېرىشھلھیدۇ. 

ناماننىڭ كھمتھرلىكتىكى بىرىنچى دەرسى ئۇنىڭ كېسىلى. تۇرمۇشتا ھھممھ ئىشالر ئوڭۇشلۇق بولۇپ ، مۇۋەپپھقىیھتتىن ھۇزۇرلىنىۋاتقاندا ، بىزگھ بھخت ئاتا قىلغان

خۇدانى دائىم ئۇنتۇپ قالىمىز. ئۇنىڭ ئورنىغا بىز ئۇنىڭ نېمھتلىرىدىن ھۇزۇرلىنىشقا بېغىشالیمىز. ئھمما بالىڭىز ئاغرىپ قالغاندا ، یاكى خىزمىتىڭىزدىن ئایرىلغاندا یاكى

شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالردا ، چوڭ تېلېۋىزور ۋە چىرایلىق ماشىنىنىڭ ئانچھ راھھت ئھمھسلىكىنى بایقایسىز ، شۇنداقمۇ؟ تۇیۇقسىز ، بۇ كرىزىس دىققىتىڭىزنى تارتىدۇ.

ئىلگىرى سىزنى رازى قىلغان ۋە یۈرىكىڭىزنى تۇتۇۋالغان ئاشۇ ئىشالرنىڭ ھھممىسى مھنىسىزدەك قىلىدۇ. ئاندىن سىز خۇدادىن یاردەم سوراپ دۇئا قىلىسىز. 

ناماننىڭ چارىسىزلىقىنى چۈشىنىشى ئۈچۈن ، ئۇ ھھل قىلىشقا ئامالسىز قالغان نھرسىگھ موھتاج. خۇدا ناماننىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ئىشلىتىپ ئۇنىڭ ئۆلۈمىدىن خھۋەردار

قىلدى. قارىماققا ھھممىسىدە بار ئادەمدە ئۇنىڭ ئورنى ، مال-مۈلۈك ۋە كۈچى ھھل قىاللمایدىغان بىر مھسىلھ بار. ھھممىمىز موھتاج بولۇشنى یامان كۆرىمىز ، ئھمما

خۇدا پھقھت ئۆزىگھ بولغان ئېھتىیاجىنى كۆرگھنلھرنىال قۇتقۇزىدۇ. ئېھتىیاجىمىز ئارقىلىق ، خۇدا ئۆزىنى بىزگھ نامایان قىلىدۇ. 

یھھۋا بىلھن یھھۋا تھڭرىنىڭ ئىسمى ، مھن دٻگھن ئىككى خىل ئۇسۇل. بۇ ئادەتتىن تاشقىرى ئىسىم ، تامامالنمىغان جۈملھ. مھن بىر قۇرۇق تھكشۈرۈشكھ ئوخشایمھن ،



خۇدا ئۇنى بىزنىڭ ئېھتىیاجىمىز بىلھن تولدۇرىدۇ. بىزنىڭ ئېھتىیاجىمىز خۇدانىڭ خاراكتېرىنى ئېنىق كۆرۈشىمىزگھ یاردەم بېرىدىغان كۆزەینھككھ ئوخشایدۇ. یھھۋا-

شالوم مھنىسى: مھن سېنىڭ تىنچلىقىڭ. یھھۋا-جىرە: مھن سىزنىڭ تھمىنلىگۈچىڭىز. نامان تىنچلىققا ، یاكى تھمىنلىگۈچىگھ موھتاج ئھمھس. نامان ماخاۋ كېسىلى بولۇپ

، بۇ كېسھل ئىنساننى یېتھرلىك كھمتھرلىك قىلىدۇ ، شۇڭا خۇدا ئۆزىنى یھھۋا-رافا دەپ ئاشكارىلىیاالیدۇ: مھن سىزنىڭ ساقایغۇچىڭىز. 

ناماننىڭ كھمتھرلىكتىكى ئىككىنچى دەرسلىكى كىچىك خھۋەرچى قىز. 1-ئایھتتىكى «ئۇلۇغ ئادەم» بىلھن 2-ئایھتتىكى بۇ «كىچىك قىز» ئوتتۇرىسىدا روشھن سېلىشتۇرما

بار. نامان كۈچلۈك ۋە باي. ئۇ كۈچسىز ، ھھم پۇلسىز. نامان ئھركىنلىككھ ئىگھ ، خۇدادىن مۇستھقىل یاشایدىغان ئادەم. ئۇ ئھركىنلىكى یوق قۇل ، ئۇ پۈتۈنلھي رەببىگھ

بېقىنىدۇ. ئھمما ئۇ دەل خۇدا بۇ یھر ۋە زاماندا ئىشلىتىشنى تاللىغان قورال. دوستلىرىم ، قھیھردە ۋە كىم بولۇڭ ، خۇدا ئىشلىتھلھیدىغان نھرسھ یوق دەپ ئویلىماڭ.

مۇقھددەس روھ بۇ قىزغا خھتھر بولغاندا بىر نھرسھ دٻیىشكھ ئىشھنچ قىلدى. بىز كېلھر ھھپتھ خۇتبىسىدە ئۇنىڭ ھھققىدە یھنھ بىر ئاز ۋاقىت سھرپ قىلىمىز. 

ھازىرچھ بىز ناماننىڭ كھمتھرلىكتىكى ئۈچىنچى دەرسىگھ دىققھت قىلىشىمىز كېرەك: ئویلىمىغان مۇنچا. نامان چوڭ كېسھلگھ گىرىپتار بولغان چوڭ ئادەم بولغاچقا ، ئۇ

قىممھت باھالىق داۋاالشنى خاالیدۇ. ئھمما خۇدا نامانغا ئاددىي ، كھمتھرلىك ئىشنى قىلىشنى ئېیتتى. خۇدا ئۇنىڭغا ئىئوردان دەریاسىدا یۇیۇنۇشنى ئېیتتى. بۇ ناماننىڭ

پھخرى. ئىمان ئارقىلىق مېھىر-شھپقھت بىلھن ساقىیىشنى قوبۇل قىلىش بىزنىڭ ئورنىمىز ، مال-مۈلۈك ۋە كۈچىمىزنىڭ كارغا كھلمھیدىغانلىقىدىن دٻرەك بېرىدۇ. ئھمما

ئۇ چوقۇم شۇنداق بولۇشى كېرەك ، چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا بىز ساقىیىشنىڭ ئىناۋىتىگھ ئېرىشھلمھیمىز. بۇالرنىڭ ھھممىسى مېھىر-شھپقھت بىلھن. 

شۇڭالشقا كىشىلھر تىز پۈكۈپ نىجاتكارىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ. بىز ئېرىشىدىغان نىجاتلىققا ئېرىشىشنى خاالیمىز ، چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا خۇدا بىزگھ بىر

نھرسھ قھرزدار. ئھگھر بىز خۇدانىڭ مۇھھببىتىگھ ئېرىشىش ئۈچۈن بىرەر ئىش قىلغانلىقىمىزغا ئىشھنسھك ، ئۇنداقتا بىز تېخى خۇدا ئائىلىسىگھ یول تاپالمىغان

كىشىلھرنى پھس كۆرەلھیمىز. ئھمما پاۋلۇس ئھفھسلىكلھر 2: 9-8: 

 

8 ”مېھىر-شھپقىتى بىلھن ئېتىقادىڭ ئارقىلىق قۇتۇلدىڭ.  

بۇ سىزنىڭ قىلغان ئىشىڭىز ئھمھس. ئۇ خۇدانىڭ سوۋغىسى ،

9 ھېچكىمنىڭ ماختىنىشى ئۈچۈن ئھسھرنىڭ نھتىجىسى ئھمھس ». 

قھلبىڭىزنى ئھیساغا بېرىشنى قارار قىلغىنىڭىزدا ، مۇقھددەس روھنىڭ سىزگھ ئىمان سوۋغىسى بھرگھنلىكىدىندۇر. سھن مېنىڭ دوستۇم نامانغا ئوخشایسھن. ئۆزىڭىزنى

ساقایتالمایسىز ، نامانمۇ قىاللمایسىز. خۇدا ناماننىڭ ساقىیىشى توغرىسىدىكى ھھممھ نھرسىنى ئورۇنالشتۇردى ، شۇڭا ئۇ ۋە باشقىالر یھھۋانىڭال ماختاش ۋە شان-

شھرەپكھ الیىق ئىكھنلىكىنى كۆرەلھیتتى. نامان ساقایتىش ئۈچۈن چوقۇم خۇدانىڭ سۆزىگھ تایىنىشى كېرەك. نامان نېمىشقا بۇ الي كىچىك دەریاغا بېرىپ یھتتھ قېتىم

یۇیۇشى كېرەكلىكىنى چۈشھندۈرمھیدۇ. بۇ نامانغا نىسبھتھن كۈلكىلىك تۇیۇلىدۇ. 

مھن بىر ئاتېئىزىمچى ۋاقتىمدا ، 2000 یىل ئىلگىرى كرٻستتھ قازا قىلغان بىر قىسىم یھھۇدىي یىگىتلىرىگھ ئىشىنىش ماڭا ئھخمھقلىق تۇیۇلدى. ئھیسا مېنىڭ

گۇناھلىرىمنى ، مھڭگۈلۈك تىنچلىقنى ۋە مھڭگۈلۈك ھایاتنى كھچۈرۈم قىالالیدۇ دەپ ئویالش كۈلكىلىك تۇیۇلدى. ئاڭلىماققا ساراڭدەك قىالتتى ، ئھمما بۇ ھھقىقھت! 

پاۋلۇسنىڭ 1- كورىنتلىقالر 1: 22-25 دىكى خۇش خھۋەر ھھققىدە نېمھ دٻگھنلىكىگھ قاراڭ. 

 

22 «ئھرشتىن ئاالمھت سورایدىغان یھھۇدىیالر ئھخمھقلىق.  

ئىنسانالرنىڭ ئھقىل-پاراسىتىنى ئىزدەیدىغان گرٻتسىیھلىكلھر ئۈچۈن ئھخمھقلىق.

23 شۇڭا ، بىز مھسىھنىڭ كرٻستكھ مىخالنغانلىقىنى تھشۋىق قىلغىنىمىزدا ، یھھۇدىیالر رەنجىدى ، یھھۇدىي ئھمھسلھرنىڭ ھھممىسى قۇرۇق گھپ. 

24 لېكىن ، خۇدا یھھۇدىیالر ۋە یھھۇدىي ئھمھسلھرنى قۇتقۇزۇشقا چاقىرغانالرغا ، مھسىھ خۇدانىڭ قۇدرىتى ۋە خۇدانىڭ ئھقىل-پاراسىتى. 

25 خۇدانىڭ بۇ ئھخمھق پىالنى ئىنسانالرنىڭ پىالنىدىكى ئھڭ ئھقىللىق پىالندىن ئھقىللىق ، خۇدانىڭ ئاجىزلىقى ئىنسانالرنىڭ كۈچىدىنمۇ كۈچلۈك ». 



خۇدا ئاجىز ۋە ئھخمھق كۆرۈنگھن نھرسىنى ئىشلىتىدۇ. ئۇ ئاجىز قۇل قىزنى ئىشلىتىپ كۈچلۈك نامانغا یاردەم قىلىدۇ. تھڭرى مھینھت چھتئھل دەریاسىدا یۇیۇنۇشنىڭ

ئھخمھقلىقىنى ئىشلىتىدۇ. خۇدا بۇ ئىشالرنى ئىشلىتىپ نامانغا ئۆزىنىڭ غۇرۇرىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ، شۇڭا ئۇ كھمتھرلىك بىلھن یالغۇز مېھىر-شھپقھت ئارقىلىق

نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ. نامان ئاخىرى ئۇرۇشنى توختىتىدۇ ۋە یۇیۇنىدۇ. ئۇنىڭ تېنى ئھسلىگھ كھلدى ۋە پاكالندى. بۇالر ئېلىشا 10-ئایھتتھ تىلغا ئالغان ئىككى ئایرىم ئىش.

نامان ئھسلىگھ كھلدى ۋە پاكالندى. نامان سىرتتىن ساقىیىپ كھتتى ، ئھمما ئۇ ئىچىدىمۇ پاكالندى. ناماننىڭ ساقىیىشىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى ئىكھنلىكىنى قانداق بىلىمىز؟

مھن كھم دٻگھندە ئۈچ نھرسىنى كۆرىمھن. ئالدى بىلھن ، نامان قایتىپ كېلىپ ، ئېلىشاغا رەھمھت ئېیتتى. ئېلىشانىڭ ئۆیىدىن نامان شھرققھ قاراپ ئىئوردان دەریاسىغا

باردى. ئۇ ساقایغاندىن كېیىن ، داۋاملىق ئۆیىگھ قایتىپ دەمھشىققھ باراتتى. 

ئھكسىچھ ، نامان ئېلىشاغا قایتىپ كېلىپ ئۇنىڭغا رەھمھت ئېیتتى. بۇ بىزگھ ئھیسانىڭ 10 ماخاۋ كېسىلىنى ساقایتقانلىقىنى ، لۇقا 17: 16-19-ئایھتلھردە پھقھت بىرى

ئىبادەتخانىدىن قایتىپ كېلىپ ئھیساغا رەھمھت ئېیتتى. 

16 ماخاۋ كېسىلى ئھیسانىڭ ئایىغىغا ئۆزىنى ئاتتى ۋە ئۇنىڭغا رەھمھت ئېیتتى ، ئۇ سامارىیىلىك ئىدى. 

18 ھھزرىتى ئھیسا: - بۇ چھتئھللىكتىن باشقا ھېچكىم خۇداغا ھھمدۇسانا ئېیتىش ئۈچۈن قایتىپ كھلمىدىمۇ؟

19 ئاندىن ، ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - ئورنۇڭدىن تۇر ، ئېتىقادىڭالر ساقىیىپ كھتتى ، - دٻدى. 

نامان بىلھن سامارىیىلىك ئىككى ماخاۋ كېسىلى ، مېھىر-شھپقھت ، ئېتىقاد ئارقىلىق ساقىیىپ كھتكھن ئىككى چھتئھللىك. ھھر ئىككىلىسى مىننھتدارلىق بىلھن جاۋاب

قایتۇردى. نامان قایتىپ كھلگھندىن كېیىن ئېلىشاغا رەھمھت ئېیتىمىز. 15-ئایھتتھ ئۇ ئېلىشاغا: «ئھمدى خىزمھتكارىڭنىڭ سوۋغىنى قوبۇل قىلغىن» دٻدى. ئېلىشانىڭ

چىقىپ ئۇنى ئېتىراپ قىلىشىنى تھلھپ قىلغان تھكھببۇر ئادەم ھازىر ئۆزىنى ئېلىشانىڭ خىزمھتكارى دەپ ئاتایدۇ. نامان بۇ باپتا ئۆزىنى بھش قېتىم «خىزمھتكارىڭىز»

دەپ ئاتایدۇ. ناماننىڭ غۇرۇرى ئۇنى ئىلگىرى قارىغۇ قىلغان ، ئھمما ھازىر ئۇ ئېنىق كۆرەلھیدۇ. ھازىر نامان بىردىنبىر ھھقىقىي خۇداغا ئىبادەت قىلىشقا تھییار. ئۇنىڭ

15 ۋە 17-ئایھتلھردە دٻگھنلىرىنى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ 

15 نامان مۇنداق دٻدى: «مھن بىلىمھن ، یھر یۈزىدە ئىسرائىلىیھدىن باشقا ئىالھ یوق. 

17 بۇنىڭدىن كېیىن خىزمھتكارىڭىز رەببىدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھقا كۆیدۈرمھ قۇربانلىق ۋە قۇربانلىق قىلمایدۇ ». 

پېترۇس ئھلچىلھر 10-كۈنى كورنىلىیغا بېرىشتىن نھچچھ یۈز یىل بۇرۇن یۈز بھرگھن ۋە یھھۇدىي ئھمھسلھر مۇقھددەس روھنى قوبۇل قىلغان. خۇدا ئىنسانىیھت

تارىخىدا مىللھتلھرنى ئۆزىگھ ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ ، خۇدا ئۇنى دائىم ھھیران قاالرلىق ئۇسۇلالر بىلھن قىلىدۇ. بۈگۈن بىز بىر ئاۋاز فوندى جھمئىیىتىدە قىلىۋاتقان

خىزمىتىمىز بۈگۈن كۆرگھن مۇشۇ ھېكایىنىڭ داۋامى. خۇدا مۇقھددەس روھنى ئىشلىتىپ ھھر بىر دۆلھتتىكى گۇناھكارالرغا ئۆزلىرىنىڭ نىجاتكارغا موھتاج

ئىكھنلىكىنى ئاشكارىلىدى. مۇقھددەس روھ بىزگھ بارلىق كۈچ ، مال-مۈلۈك ۋە ئورۇننىڭ بىزنى قۇتۇلدۇرالمایدىغان یالغان بۇت ئىكھنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. كېلھر

ھھپتھ بىز ئىسرائىلىیھلىك بۇ یاش قىزنى ئاساس قىلىپ ، ناماننىڭ ھېكایىسىنى داۋاملىق كۆرىمىز. مېنىڭچھ ئۇ ھېكایىنىڭ جىمجىت قھھرىمانى ، شۇڭا كېلھر ھھپتھ بۇ

یھرگھ كېلىپ ، خۇدانىڭ بىزگھ ئۈلگھ بولماقچى بولغانلىرىنى كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمھن. 

م�ن بىل�ن بىلل� دۇئا قىلىڭ.

ئھرشتىكى ئاتا ، مۇقھددەس روھنى بۈگۈن خۇدانىڭ سۆزىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن رەھمھت. سىزنى نامانغا ئوخشاش كىشىلھرنى قۇتۇلدۇرۇپ

قۇتۇلدۇرماقچى دەپ ئویلىغىنىمىزدا ھھیران قالىمىز. ئۇ چھتئھللىك ۋە دۈشمھن ئىدى ، ئھمما ھازىر ئۇ سىزنىڭ ئوغلىڭىز ۋە سۆیۈملۈك بالىڭىز. ئھگھر بىز ئھیساغا



رەببىمىز ۋە نىجاتكارىمىز دەپ ئېتىقاد قىلغان بولساق ، بىزمۇ شۇنداق. مۇقھددەس روھ ، بىز ئىشىنىدىغان كۆزىمىزنى ئاچىدىغان ئىمان سوۋغىسى ئۈچۈن رەھمھت.

رەببىمىز ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز ، ئامىن.
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