تەڭرىنىڭ كىچىك ئۈمىد ئەلچىسى
ۋەز-نەسىھەت -2022يىلى -4سېنتەبىر
 2پادىشاھ 17-1 :5
پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش
ئالدىنقى ھەپتە بىز ھاياتتا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئورۇن  ،مال-مۈلۈك ۋە كۈچ-قۇۋۋەتكە تايىنىدىغان نامان ئىسىملىك بىر ئادەمنى ئۆگەندۇق .بۇ تەكەببۇر ،
ئۆزىگە تايىنىدىغان سۈرىيەلىك گېنېرال كەمتەرلىكنى ئۆگىنىپ  ،شەپقەتكە ئېرىشتى .ئەمما ئالدى بىلەن خۇدا نامانغا كەمتەرلىكنى ئۈچ جەھەتتىن ئۆگىتىشى كېرەك.
ماخاۋ كېسىلى نامان ھەل قىاللمايدىغان كەمتەرلىك مەسىلە ئىدى .نامان چەتئەللىك بىر پەيغەمبەرنىڭ سۆزىگە ئىشىنىپ  ،ئىئوردان دەرياسىدا يۇيۇنۇشقا مەجبۇر
بولغاندا كەمتەرلىك قىلدى.

تەڭرىنىڭ ناماننى كەمتەرلىك قىلىشىنىڭ ئۈچىنچى ئۇسۇلى چەتئەللىك قۇل قىزنى ئىشلىتىپ ھېچكىم قىاللمايدىغان جاۋابنى بېرىش .بىز ئالدىنقى ھەپتە ئۇنىڭ ھەققىدە
قىسقىچە پاراڭالشتۇق .ئۇ بىزنىڭ بۇ ھېكايىدىكى ئىككى نەرسىنى كۆرۈشىمىزگە ياردەم بېرەلەيدۇ .بىرىنچى  ،ھېچكىم خۇدانىڭ ئۆيىدىن بەك يىراق ئەمەس.
ئىككىنچىدىن  ،مەيلى قەيەردە بولۇڭ  ،كىم بولۇڭ  ،ھەر بىرىڭالر خۇداغا پايدىلىق .قوشنىڭىز ياكى خىزمەتدىشىڭىز مەسىلىلىرىنىڭ جاۋابىنى بىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى
يوق .بۇ قىز ماخاۋ كېسىلىنى قانداق داۋاالشنى بىلمەيتتى  ،ئەمما ئۇ ناماننى قەيەرگە كۆرسىتىشنى بىلدى :خوجايىنالر ۋە پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىغا.

بۇ نامسىز خىزمەتچى قىزنىڭ مىسالى بىلەن ئىلھاملىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن .ئۇنىڭ سىزنى خۇدانىڭ ئۈمىد ئۇچۇرىنى ئەتراپىڭىزدىكىلەر بىلەن ئورتاقلىشىشقا
ئىلھامالندۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن .خۇدانىڭ جامائىتى مانا مۇشۇنداق كېڭىيىدۇ .بىز ئۇالرغا خۇش خەۋەرنى ئېيتقىنىمىزدا كىشىلەر خۇدانىڭ ئائىلىسىگە كىرىدۇ .خۇدا
ساقايتااليدىغان ۋە يېڭى ھايات ئاتا قىالاليدىغان بىردىنبىر كىشى .ئەمما خۇدا بىزنى يوقىتىپ  ،ئازار بەرگەن ۋە بۇزۇلغان كىشىلەرنى ھاياتلىقنىڭ مەنبەسىگە
كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ.

ئەمدى خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇيمىز  2 ،پادىشاھ :5
 1سۈرىيە پادىشاھى قوشۇنىنىڭ قوماندانى نامان خوجايىنى بىلەن ناھايىتى ياخشى ئادەم ئىدى  ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئارقىلىق سۈرىيىگە غەلىبە قىلغان.
ئۇ باتۇر باتۇر  ،ئەمما ماخاۋ كېسىلى ئىدى.
 2سۈرىيەلىكلەر ئۇالرنىڭ بىر قېتىملىق ھۇجۇمىدا ئىسرائىلىيە زېمىنىدىن بىر كىچىك قىزنى ئېلىپ كەتتى ۋە ئۇ ناماننىڭ ئايالىغا خىزمەت قىلدى.
 3ئۇ خوجايىنىغا« :خوجايىنىم سامارىيەدىكى پەيغەمبەر بىلەن بىللە بولغان بولسا ئىدى!
ئۇ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتتى ».
 4شۇنىڭ بىلەن نامان كىرىپ  ،خوجايىنىغا« :ئىسرائىل يۇرتىدىن كەلگەن قىز شۇنداق دېدى» دېدى.

 5سۈرىيە پادىشاھى« :ھازىر بېرىپ  ،مەن ئىسرائىل پادىشاھىغا خەت ئەۋەتىمەن» دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئون تال كۈمۈش  ،ئالتە مىڭ شېكەر ئالتۇن ۋە ئون خىل كىيىم ئالماشتۇردى.
 6ئۇ بۇ خەتنى ئىسرائىل پادىشاھىغا ئېلىپ كەلدى.
\_ بۇ خەت ساڭا يېتىپ كەلگەندە  ،بىلىڭالركى  ،مەن ئۇنىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتىشىم ئۈچۈن  ،خىزمەتكارىم ناماننى سىزگە ئەۋەتتىم.
 7ئىسرائىل پادىشاھى بۇ خەتنى ئوقۇغاندا  ،كىيىملىرىنى يىرتىپ:
«مەن خۇدا  ،ئۆلتۈرۈش ۋە تىرىك قىلىش ئۈچۈن  ،بۇ ئادەم ماڭا ماخاۋ كېسىلىنى داۋالىتىش ئۈچۈن سۆز ئەۋەتەمدۇ؟
ئويالپ بېقىڭ  ،ئۇنىڭ مەن بىلەن قانداق تاالش-تارتىش قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈڭ ».
 8خۇدانىڭ ئالىمى ئېلىشا ئىسرائىل پادىشاھىنىڭ كىيىملىرىنى يىرتىۋەتكەنلىكىنى ئاڭالپ  ،پادىشاھقا _\ :نېمىشقا كىيىملىرىڭنى يىرتىۋەتتىڭ؟
ئۇ ھازىر مېنىڭ يېنىمغا كەلسۇن  ،ئۇ ئىسرائىلىيەدە بىر پەيغەمبەرنىڭ بارلىقىنى بىلسۇن ».
 9شۇنىڭ بىلەن نامان ئاتلىرى ۋە ھارۋىلىرى بىلەن كېلىپ  ،ئېلىشانىڭ ئۆيىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇردى.
 10ئېلىشا ئۇنىڭغا ئەلچى ئەۋەتىپ« :بېرىپ ئىئوردان دەرياسىدا يەتتە قېتىم يۇيۇنۇڭ  ،تېنىڭالر ئەسلىگە كېلىدۇ  ،پاك بولىسەن» دېدى.
 11لېكىن نامان ئاچچىقلىنىپ كېتىپ:
«قاراڭ  ،ئۇ چوقۇم مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ تۇرۇپ  ،تەڭرى پەرۋەردىگارنىڭ نامىنى چاقىرىدۇ ۋە قولىنى بۇ يەرگە توغرىالپ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتىدۇ دەپ
ئويلىدىم.
 12دەمەشق دەرياسى ئابانا بىلەن فارپار ئىسرائىلىيەنىڭ بارلىق سۇلىرىدىن ياخشى ئەمەسمۇ؟
مەن ئۇالرنى يۇيۇپ پاكىز بواللمىدىممۇ؟ ».
شۇنىڭ بىلەن ئۇ بۇرۇلۇپ ئاچچىقلىنىپ كەتتى.
 13خىزمەتكارلىرى يېقىن كېلىپ  ،ئۇنىڭغا« :ئاتام  ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ ساڭا ئېيتقان ئېسىل سۆزى  ،ئۇنى قىلمامسەن؟
ئۇ راستىنال سىزگە «يۇيۇڭ  ،پاكىزە بولۇڭ» دېدىمۇ؟
 14شۇنىڭ بىلەن  ،ئۇ خۇدانىڭ سۆزىگە ئاساسەن  ،يەتتە قېتىم ئىئوردان دەرياسىغا شۇڭغۇدى .ئۇنىڭ تېنى كىچىك بالىنىڭ تېنىدەك ئەسلىگە كەلدى ۋە پاك ئىدى.
 15شۇنىڭدىن كېيىن  ،نامان ئۆزى ۋە پۈتۈن ھەمراھلىرى خۇدانىڭ يېنىغا قايتىپ كەلدى.
نامان مۇنداق دېدى« :مەن بىلىمەن  ،يەر يۈزىدە ئىسرائىلىيەدىن باشقا ئىالھ يوق.
 17بۇنىڭدىن كېيىن خىزمەتكارىڭ رەببىدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھقا كۆيدۈرمە قۇربانلىق ياكى قۇربانلىق قىلمايدۇ ».

بىز بىرلىكتە يەشايا  8 :40نى ئوقۇدۇق:
«ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ  ،گۈللەر سۇساليدۇ  ،ئەمما تەڭرىمىزنىڭ سۆزى مەڭگۈ قالىدۇ».

بىللە دۇئا قىاليلى.
ئەرشتىكى ئاتا  ،بىز ھايات ۋە ھەقىقەتنىڭ مەنبەسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن يېنىڭىزغا كەلدۇق .ئەيسا  ،بىز سىلەرگە رەھىم-شەپقەت ۋە مېھىر-مۇھەببەتكە تولغانلىقىمىز
ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز .مۇقەددەس روھ  ،خۇدانىڭ سۆزى بىلەن ئۆزگەرتىش ئۈچۈن قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىڭ .ئامىن

ھېكايىمىز  -1ۋە -2ئايەتلەردە ئوخشىمايدىغان ئىككى پېرسوناژ بىلەن باشلىنىدۇ:

« 1سۈرىيە پادىشاھى قوشۇنىنىڭ قوماندانى نامان خوجايىنى بىلەن ناھايىتى ياخشى ئادەم ئىدى  ،چۈنكى رەببىمىز ئۇنىڭ ئارقىلىق سۈرىيىگە غەلىبە قىلغان.
ئۇ باتۇر باتۇر  ،ئەمما ماخاۋ كېسىلى ئىدى.
 2سۈرىيەلىكلەر ئۇالرنىڭ بىر قېتىملىق ھۇجۇمىدا ئىسرائىلىيە زېمىنىدىن بىر كىچىك قىزنى ئېلىپ كەتتى ۋە ئۇ ناماننىڭ ئايالىغا خىزمەت قىلدى ».

بىز بىر كىچىك قىزنىڭ  ،بەلكىم ياش ئۆسمۈرنىڭ سۈرىيەنىڭ كۈچلۈك دۆلىتىدىكى ئەڭ كۈچلۈك ئەرلەرنىڭ بىرىدە ئىشلەۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز .بۇ قىز باشقا
دۆلەتلەردىن كەلگەن سۈرىيەلىكلەر تۇتقان باشقا قۇلالرغا ئوخشىمايتتى .بۇ قىز ئىسرائىلىيەدە خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ چوڭ بولغان .ئۇ ئەھدىنىڭ بالىسى بولۇپ
چوڭ بولغان.

شۇڭالشقا ئۇ بۇ چېركاۋدا ئەھدە تۈزگەن بالىالرغا ئوخشاش نۇرغۇن نېمەتلەرگە ئېرىشتى .بالىالر بۇ يەردە چۆمۈلدۈرۈلگەندە  ،بۇ ئۇالرنىڭ ھاياتىدىكى خۇدانىڭ
ئەھدىلىرىنىڭ بەلگىسى ۋە تامغىسى .ئۇالر تەڭرىنىڭ خاراكتېرى ۋە سۆيگۈسىنى ئاڭالپ چوڭ بولىدۇ .بۇ قۇل قىزمۇ شۇنداق قىلدى .بۇ قۇل قىز ياش ۋاقتىدا يىلدا بىر
ئۆتكۈزۈلىدىغان پاسخا بايرىمىغا قاتناشقان .ئۇ يەھۋانىڭ دۇنيادىكى كۈچلۈك ئىشلىرىنى ئاڭلىدى .ئاندىن  ،ئۇ ئۆزى دۇنياغا چىققاندا  ،يەھۇدىي ئەمەس گېنېرالغا
ئۆزىنىڭ خۇداسى ھەققىدە نېمە دېيىدىغانلىقىنى بىلدى.

بۇ ھېكايىدىكى كەمتەرلىك خىزمەتچىلەرنىڭ ئىشالرنى ئېنىق كۆرىدىغان  ،ئىشالرنى خاتا چۈشىنىدىغان كۈچلۈك كىشىلەر ئىكەنلىكى قىزىقارلىق .ناماننىڭ
خىزمەتچىلىرى ئېلىشانىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئەقىل-پاراسەتنى كۆرۈپ  ،ئۇنى ئاستا-ئاستا رىغبەتلەندۈردى .نامان ۋە ئىسرائىلىيە پادىشاھى ئەخمەق گۇمان
قىلغۇچىالر  ،ئەمما قۇل قىز ۋە ناماننىڭ خىزمەتكارلىرى ئەقىل-پاراسەتنى كۆرۈپ ھەقىقەتنى سۆزلەيدۇ .خۇدا ھەممىمىزنىڭ ھەقىقەتنىڭ ئەلچىسى بولۇشىنى ۋە
ئەتراپىمىزدىكى كىشىلەرگە ئۈمىد بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ .قوشنىڭىز ياكى خىزمەتدىشىڭىز مەسىلىلىرىنىڭ جاۋابىنى بىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق .بۇ قىز ماخاۋ كېسىلىنى
قانداق داۋاالشنى بىلمەيتتى  ،ئەمما ئۇ ناماننى نەگە كۆرسىتىشنى بىلەتتى.

ئەلۋەتتە ئۇ دەمەشىقتە بولۇشنى خالىمىدى .بەلكىم سىز  DCرايونىدا ياشاشقا قىزىقماسلىقىڭىز مۇمكىن .بەلكىم جورىڭىزنىڭ خىزمىتى سىزنى ياكى ئاتا-ئانىڭىزنى ئېلىپ
كەلگەن بولۇشى مۇمكىن .بەزىلىرىڭىز يۇرتىڭىزدىكى زىيانكەشلىك ياكى ئۇرۇش سەۋەبىدىن مۇساپىر بولۇپ كەلدىڭىز .ئەمما سىز بۇ يەردە تاسادىپىي ئەمەس .بۇ
كىچىك قىزمۇ تاسادىپىي ناماننىڭ ئۆيىدە ئەمەس.

ئۇ كىچىك ۋاقتىدا  ،بالىلىرىمىزغا ئوخشاش يۈسۈپنى ئاڭالپ چوڭ بولدى .يۈسۈپ مىسىرنىڭ غەلىتە زېمىنىغا قۇل سۈپىتىدە ئېلىپ كېلىندى .بۇ قىز قۇللۇقىدىمۇ
جەننەتتىكى سۆيۈملۈك ئاتىسىنىڭ كونتروللۇقىنى ساقالپ قالغانلىقىنى بىلدى .ئۇ يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىغا نېمە دېگەنلىكىنى يارىتىلىش  20 :50دە بىلىدۇ.
« 20سەن ماڭا زىيان يەتكۈزۈشنى ئويلىدىڭ  ،لېكىن خۇدا ھەممىنى ياخشى مەقسەت قىلدى.
ئۇ مېنى بۇ ئورۇنغا ئېلىپ كەلدى  ،شۇڭا مەن نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قاالاليمەن ».

بۇ ياش قۇل قىز يۈسۈپنىڭ قانداق قىلىپ مىسىر رەھبەرلىرىنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئىشەنچىسىگە ئېرىشكەنلىكىنى ئەسلىدى .بەلكىم ئۇ يۈسۈپنى ئۈلگە قىلىپ  ،بۇ كۈچلۈك
گېنېرالنىڭ ئايالىغا خىزمەت قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشكەن بولۇشى مۇمكىن .قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر  ،ئۇ قۇل قىلىنغان ئادەم ئىدى .ئۇنىڭ تۇتۇلۇشى جەريانىدا
ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ئۆز كۆزى ئالدىدا ئۆلتۈرۈلگەن بولۇشى مۇمكىن .ياكى ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىمۇ قۇل بولۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن .بۇ قىز ئائىلىسى ۋە ۋەتىنىدىن
مەجبۇرىي ئايرىلغان  ،ھەرگىز قايتىپ كەلمىگەن .ئۇ بەكال ئۇتتۇرۇپ قويدى  ،ئەمما گەپ قىلىش ئارقىلىق ئۇ تېخىمۇ كۆپ زىيان تارتىشى مۇمكىن .ئەگەر نامان ۋە
ئۇنىڭ ئايالى ئۆزىنىڭ ناداننىڭ كېسىلى توغرىسىدا سۆزلەشكە بەك جۈرئەتلىك ئىكەنلىكىنى قارار قىلغان بولسا  /داۋاالش ئۈنۈمى بولمىسا قانداق بوالر؟ ئۇ خەتەرگە
يولۇقۇشى مۇمكىن .ئۇ ھازىرقى خىزمىتىدىن  ،ھەتتا ھاياتىدىن ئايرىلىشى مۇمكىن.

بەلكىم سىز باشقىالر بىلەن سۆزلەشتىن بەك قورقىسىز .بەلكىم سىز يوقىتىپ قويۇشىڭىزدىن قورقىسىز  ،بەلكىم باشقىالرنىڭ دوستلۇقى ياكى ھۆرمىتى بولۇشى مۇمكىن.
ئەمما ئەتراپىڭىزدا موھتاج كىشىلەر بار .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى نامرات  ،ئاجىز ۋە چارىسىز .چىرايلىق كىيىملىرى ۋە راھەت تۇرمۇشىنىڭ ئارقىسىدا ئېھتىياجىنى
يوشۇرۇشقا ماھىر موھتاج كىشىلەرمۇ بار .ھاياتنى ئىشلەش ئۈچۈن ئورۇن  ،كۈچ ۋە مال-مۈلۈككە تايىنىدىغان نامانغا ئوخشاش كىشىلەر .بىراۋ قانچىلىك
مۇۋەپپەقىيەت قازانغاندەك كۆرۈنسۇن  ،ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ  ،ھەممىمىز مەلۇم جەھەتتىن بۇزۇلغان .مەكتەپتە  ،خىزمەتتە ۋە ئەتراپتا دىققەت قىالمسىز؟
ئەتراپىڭىزدىكى بۇزۇلغان كىشىلەرگە خەۋەرچى بوالاليسىز .كىشىلەرگە يېقىن دوست بولۇڭ ھەمدە ئۇالرنىڭ قەيەردە ئازابالنغانلىقىنى ئۆگىنىۋېلىڭ .ئۇالرغا تەن ۋە
روھ ئۈچۈن ھەقىقىي داۋاالشنىڭ بىردىنبىر مەنبەسى ھەققىدە سۆزلەپ بېرىڭ.

ئىسرائىلىيەنىڭ كۆپ قىسمى يەھۋاغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كېچىپ  ،چەتئەل ئىالھلىرىنى قوغلىغاندا  ،بۇ قىز خۇداغا ئىشەنگەن .بۇ قىز ناماننى ساقايتااليدىغان ھەقىقىي
تەڭرىنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبىرى ئېلىشا ھەققىدە بىلەتتى .كىشىنى ئەپسۇسالندۇرىدىغىنى  ،ئىسرائىلىيە پادىشاھى گەرچە ئۆز خەلقىنى ھەقىقىي ئىبادەتكە يېتەكلىشى كېرەك
بولسىمۇ  ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ .ئەكسىچە  ،پادىشاھ ئۆزىنىڭ تېرىسىگە ئىشەنمەسلىك ۋە شەخسىيەتچىلىك بىلەن ئىش قىلىدۇ .دەمەشىقتىن يىراق  ،بۇ ياش قىز دۈشمىنىنى
سۆيۈشنى تاللىغاندا ئۈمىد نۇرى ئىدى .ئۇ پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر  21-17 :12دە يازغانلىرىنى ئالدىن كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

« 17يامانلىقنى ھەرگىز يامانلىق بىلەن قايتۇرماڭ.
ھەممە ئىشنى ھۆرمەتلىك كۆرەلەيدىغان ئىشالرنى قىلىڭ.
 18ھەممە ئادەم بىلەن خاتىرجەم ياشاش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە ئىش قىلىڭ.
 19قەدىرلىك دوستالر  ،ھەرگىز ئۆچ ئالماڭ…
 20ئەكسىچە « ،ئەگەر دۈشمىنىڭالر قورسىقى ئاچ بولسا  ،ئۇالرنى بېقىڭ  ،ئەگەر ئۇالر ئۇسسىسا  ،ئۇالرغا ئىچىدىغان نەرسە بېرىڭ».
 21يامانلىقنىڭ سېنى بويسۇندۇرۇشىغا يول قويما  ،ياخشىلىق قىلىپ يامانلىقنى يەڭ ».

بۇ كىچىك قىز خوجايىنىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىدۇ .ئۇ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن سۈكۈتتە تۇراتتى .ھەمدە ئۇنى قۇل قىلىپ تۇتۇۋالغان قوشۇننىڭ
رەھبىرى نامانغا ئاچچىقالنغان بوالتتى .ئۇ ھەتتا ئۇنىڭ ئازابىدىن ھۇزۇرالنغان بولۇشى مۇمكىن .ئەگەر مەن ئۇنىڭ ئايىغىدا بولغان بولسام  ،مەن نامانغا ئاچچىقلىنىپ
 ،مېنى قۇل قىلىشقا يول قويغان خۇداغا ئاچچىقالنغان بوالتتىم .شۇنداقتىمۇ ئۇ جاسارەت بىلەن سۆزلەيدۇ  ،تەڭرىنىڭ كۈچى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ھەمدە خۇدا
ئۇنى ھۆرمەتلەيدۇ  ،ئۇنى خۇدانىڭ سۆزىگە كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇنى مەڭگۈ ساقاليدۇ .مەن ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى ئۈمىد قىلىمەن.

بۇ قىزنىڭ نامانغا كۆرسەتكەن مۇھەببىتى «ئىككىلەنگەن» مۇھەببەت« .ھەسەن» ئىبرانىي تىلىدىكى «كەڭ قورساق-ساداقەت-مۇھەببەت» دېگەن سۆز .ئۇ قۇربانلىق
سۆيگۈ  ،قىممەت باھالىق مۇھەببەت .ئەيسا بۇ خىل كەڭ قورساق-ساداقەت-مۇھەببەتنىڭ ئەڭ ياخشى ئۈلگىسى .ئەيسا يەر يۈزىگە كەلگەندە كىشىلەرنىڭ ئۇنى رەت
قىلىدىغانلىقىنى  ،ئۇنى ئۆچ كۆرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى بىلدى .ئەيسا ھاياتىڭىزنى تەقدىم قىلىشنى  ،ھاياتىڭىزنى قۇتقۇزۇشنى خااليدۇ .بىز ئۇنىڭ
مۇھەببىتىگە اليىق ئەمەسمىز  ،ئەمما ئەيسا بەرىبىر بىزگە ئىككىلەنگەن مۇھەببەت بەردى .ئەيساغا بولغان ئىككىلەنگەن مۇھەببەت مۇنداق دەيدۇ« :مەن سىزگە
ياردەم بېرىدىغان بەدەلدىنمۇ بەكرەك كۆڭۈل بۆلىمەن» .مەسىھنىڭ سىزگە بولغان ئىككىلەنگەن مۇھەببىتىنى چۈشەنگەن ۋە قوبۇل قىلغان ۋاقتىڭىزدا  ،باشقىالرغا كەڭ
قورساق-ساداقەت-مۇھەببەت ئاتا قىالاليسىز.

بۇ ياش قىز خوجايىنغا ئىككىلەنگەن مۇھەببەتنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئورنى ۋە بىخەتەرلىكىگە تەۋەككۈل قىلدى .نامان ئۇنىڭ ياردىمىگە ۋە قوبۇل قىلغان
داۋاسىغا اليىق ئەمەس .ئەمما دوستالر  ،ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ  ،بىزمۇ اليىق بولمىغان ۋاقىتتا ياردەمگە ئېرىشتۇق .ئەلچى پاۋلۇس رىملىقالر :8-6 :5

« 6بىز پۈتۈنلەي چارىسىز قالغاندا  ،مەسىھ دەل ۋاقتىدا كېلىپ  ،بىز گۇناھكارالر ئۈچۈن ئۆلدى.

 7ھازىر  ،نۇرغۇن كىشىلەر دۇرۇس ئادەم ئۈچۈن ئۆلۈشنى خالىمايدۇ  ،گەرچە بەزىلەر بەلكىم ئاالھىدە ياخشى ئادەم ئۈچۈن ئۆلۈشنى خااليدۇ.
 8لېكىن  ،بىز گۇناھكار چېغىمىزدا مەسىھنى بىز ئۈچۈن ئۆلۈشكە ئەۋەتىش ئارقىلىق  ،خۇدا بىزگە بولغان زور مۇھەببىتىنى كۆرسەتتى ».

خۇدا پەقەت گۇناھكار ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدىغانالرنىال قۇتقۇزىدۇ .نامان ساقىيىپ كېتىشتىن بۇرۇن  ،ئۇ ئۆزىنىڭ غۇرۇرىنىڭ گۇناھىنى كۆرۈشى كېرەك ئىدى.
پاكلىنىش ئۈچۈن  ،نامان موھتاج باالدەك ئاتىسى خۇداغا كېلىشى كېرەك ئىدى .ئورۇن  ،مال-مۈلۈك ۋە كۈچ نامان ئىلگىرى بەك پەخىرلىنەتتى .ئۇالرنى ساقالپ
قېلىش ئۇنىڭ ئىپادىسىگە باغلىق .ئەگەر ئۇ جەڭدە غەلىبە قىلىشنى توختاتسا  ،ھەمدە پادىشاھىنىڭ ئىشەنچىسىنى يوقىتىپ قويسا  ،ئۇ تاپقان بارلىق نەرسىلىرىنى يوقىتىپ
قويىدۇ .بۇ بىز ئۈچۈنمۇ توغرا .بىز ئېرىشىش ئۈچۈن جاپالىق ئىشلەۋاتقان يەر يۈزىدىكى بارلىق ئىشالر پات يېقىندا يوقىلىدۇ .ئەمما ئۇنى ئېلىپ كېتىشكە بولمايدىغان
تېخىمۇ قىممەتلىك ۋە مەڭگۈلۈك ئورۇنغا ئىگە .ئۇ خۇدانىڭ بالىسىنىڭ ئورنى.

موھتاج باالدەك خۇداغا كەلدىڭىزمۇ؟
سىز نىجاتكارغا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىڭىزنى ئېتىراپ قىلىپ سەمىمىيلىك بىلەن كەلدىڭىزمۇ؟ بىلىمەن  ،ھاياتىڭىزنى تەڭرى سىز ئويلىغاندەك ئۆتكۈزمەيسىز .بىلىمەن ،
چۈنكى ھېچقايسىمىز ئۆزىمىز ئويلىغاندەك ياشىمايمىز! ناماندا كۆرگەن گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ھەممىمىز گۇناھكار .بىز ئۆزىمىزنى راھەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ئورنىمىز ،
مال-مۈلۈك ۋە كۈچىمىزدىن پايدىلىنىمىز  ،شۇڭا ئەھۋالىمىزنىڭ رېئاللىقىنى كۆرەلمەيمىز .ھەممىمىزدە نامانغا ئوخشاش ئەجەللىك كېسەللىك بار  -بۇ پەخىرلىنىش.
ئىماننىڭ ئەكسىچە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ بۇ ئىشەنچسىزلىك ئەمەس .ئېتىقادنىڭ ئەكسى ئۆزىگە تايىنىش .مەغرۇرلۇق ۋە ئۆزىگە تايىنىشنىڭ گۇناھى مېنىڭ قەلبىمگە
چوڭقۇر سېلىنىدۇ .ئەمما كەمتەرلىك بىلەن ئاتىسى خۇدادىن سىزنى كەچۈرۈم قىلىشىنى تەلەپ قىلسىڭىز  ،ئۇ كەچۈرۈم قىلىدۇ .ئەيسا سىزگە مەڭگۈلۈك ھايات ئاتا
قىلىش ئۈچۈن ھاياتىنى تەقدىم قىلدى.

شەيتان چۆلدە ئورۇن  ،مال-مۈلۈك ۋە كۈچ-قۇۋۋەت بىلەن ئەيسانى سىنىدى .ئەيساغا نامان ھاياتىغا تايىنىدىغان ئوخشاش ئۈچ نەرسىنى تەقدىم قىلدى .بىز تايىنىدىغان
ئىشالر .ئەمما ئۇالر يالغان بۇتالر .يالغان ئىالھالر ئۇالر قىاللمايدىغان ۋەدىلەرنى بېرىدۇ .بۇنى كۆرۈپ  ،مەسىھكە يۈزلەنسىڭىز  ،يېڭى ھايات باشلىنىدۇ .ئەگەر
سىز ئەيسانىڭ گۇناھلىرىڭىزنىڭ گۇناھى ۋە نومۇسىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۆلگەنلىكىگە ئىشەنسىڭىز  ،ئۇ سىزگە يېڭى قەلب ئاتا قىلىدۇ ۋە ئىچىڭىزدىن ئەسلىگە
كەلتۈرىدۇ .نامان مال-مۈلۈك ۋە ھوقۇققا ئىشىنىشنى توختاتقاندا  ،ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ بېيىدى .خۇدا ئۇنىڭ پادىشاھى ۋە ئاتىسى بولغاندا يېڭى ئورۇنغا
ئېرىشتى .سىزنىڭ ئۇ كىچىك قىزغا ئوخشاش ئۇنىڭ سۆيۈملۈك بالىسى ئىكەنلىكىڭىزنى بىلىشنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە خاتىرجەملىكى بارمۇ؟ سىز بۇ ئورۇننى يوقىتىپ
قويالمايسىز  ،چۈنكى بۇ سىزنىڭ تىرىشچانلىقىڭىز ئەمەس  ،بەلكى خۇدانىڭ خىزمىتىنىڭ نەتىجىسى .سىزنىڭ خۇدا ئالدىدا تۇرغان ئورنىڭىز سىزنىڭ قىلغان ئىشىڭىزغا
باغلىق ئەمەس  ،بەلكى مەسىھنىڭ سىز ئۈچۈن قىلغانلىرىغا باغلىق .بۇنى چۈشەنگەندە  ،ئۇ سىزنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىڭىزنى ئۆزگەرتىدۇ .ھەم تىنچ  ،ھەم جاسارەت
بار.

خۇدا سېنى سۆزلىيەلەيدىغان جايالرغا قويىدۇ .تەڭرى سىزنى كىچىك قۇلدەك ئىشلەتكەندەك ئىشلىتەلەيدۇ .ھەممىمىز باشقىالرغا ئەيسادىن تاپقان ئۈمىدنى سۆزلىشىمىز
كېرەك .ئاتىسى خۇدا كىچىك بالىغا ئوخشاش ئېتىقادقا كەلگەن ۋە ئەيساغا رەببىمىز ۋە نىجاتكارىغا ئىشىنىدىغانالرغا شىپالىق ۋە ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ.

مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ.
ئەرشتىكى ئاتا  ،مۇقەددەس روھنى بۈگۈن خۇدانىڭ سۆزىنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن رەھمەت .سىزنى نامانغا ئوخشاش كىشىلەرنى قۇتۇلدۇرۇپ
قۇتۇلدۇرماقچى دەپ ئويلىغىنىمىزدا ھەيران قالىمىز .ئۇ چەتئەللىك ۋە دۈشمەن ئىدى  ،ئەمما ھازىر ئۇ سىزنىڭ ئوغلىڭىز ۋە سۆيۈملۈك بالىڭىز .بىز ئادەتتىكى

كىشىلەرنى ئىشلىتىپ خىزمىتىڭىزنى تاماملىيااليدىغانلىقىڭىزدىنمۇ ھەيرانمىز .سىز بۇ ياش قۇل قىزنى چوڭ ئىش قىلدىڭىز .سىز توغرۇلۇق بىر نەرسە دېيىشتىن
قورققاندا  ،ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ .كىشىلەرنى ساقىيىش ۋە قۇتۇلۇش ئۈچۈن سىزگە كۆرسىتىش ئۈچۈن بىزگە جاسارەت ۋە كۆيۈمچانلىق ئاتا قىلىڭ  ،چۈنكى بىز
بارااليدىغان باشقا يەر يوق .بىز بۇالرنىڭ ھەممىسىنى داۋالىغۇچىمىز ۋە پادىشاھىمىز ئەيسانىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز ئامىن.
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