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2 پادىشاھ 5: 17-1

پوپ كىرىس سىكىس

تونۇشتۇرۇش 

ئالدىنقى ھھپتھ بىز ھایاتتا مۇۋەپپھقىیھت قازىنىش ئۈچۈن ئورۇن ، مال-مۈلۈك ۋە كۈچ-قۇۋۋەتكھ تایىنىدىغان نامان ئىسىملىك بىر ئادەمنى ئۆگھندۇق. بۇ تھكھببۇر ،

ئۆزىگھ تایىنىدىغان سۈرىیھلىك گېنېرال كھمتھرلىكنى ئۆگىنىپ ، شھپقھتكھ ئېرىشتى. ئھمما ئالدى بىلھن خۇدا نامانغا كھمتھرلىكنى ئۈچ جھھھتتىن ئۆگىتىشى كېرەك.

ماخاۋ كېسىلى نامان ھھل قىاللمایدىغان كھمتھرلىك مھسىلھ ئىدى. نامان چھتئھللىك بىر پھیغھمبھرنىڭ سۆزىگھ ئىشىنىپ ، ئىئوردان دەریاسىدا یۇیۇنۇشقا مھجبۇر

بولغاندا كھمتھرلىك قىلدى. 

تھڭرىنىڭ ناماننى كھمتھرلىك قىلىشىنىڭ ئۈچىنچى ئۇسۇلى چھتئھللىك قۇل قىزنى ئىشلىتىپ ھېچكىم قىاللمایدىغان جاۋابنى بېرىش. بىز ئالدىنقى ھھپتھ ئۇنىڭ ھھققىدە

قىسقىچھ پاراڭالشتۇق. ئۇ بىزنىڭ بۇ ھېكایىدىكى ئىككى نھرسىنى كۆرۈشىمىزگھ یاردەم بېرەلھیدۇ. بىرىنچى ، ھېچكىم خۇدانىڭ ئۆیىدىن بھك یىراق ئھمھس.

ئىككىنچىدىن ، مھیلى قھیھردە بولۇڭ ، كىم بولۇڭ ، ھھر بىرىڭالر خۇداغا پایدىلىق. قوشنىڭىز یاكى خىزمھتدىشىڭىز مھسىلىلىرىنىڭ جاۋابىنى بىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى

یوق. بۇ قىز ماخاۋ كېسىلىنى قانداق داۋاالشنى بىلمھیتتى ، ئھمما ئۇ ناماننى قھیھرگھ كۆرسىتىشنى بىلدى: خوجایىنالر ۋە پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىغا. 

بۇ نامسىز خىزمھتچى قىزنىڭ مىسالى بىلھن ئىلھاملىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. ئۇنىڭ سىزنى خۇدانىڭ ئۈمىد ئۇچۇرىنى ئھتراپىڭىزدىكىلھر بىلھن ئورتاقلىشىشقا

ئىلھامالندۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمھن. خۇدانىڭ جامائىتى مانا مۇشۇنداق كېڭىیىدۇ. بىز ئۇالرغا خۇش خھۋەرنى ئېیتقىنىمىزدا كىشىلھر خۇدانىڭ ئائىلىسىگھ كىرىدۇ. خۇدا

ساقایتاالیدىغان ۋە یېڭى ھایات ئاتا قىالالیدىغان بىردىنبىر كىشى. ئھمما خۇدا بىزنى یوقىتىپ ، ئازار بھرگھن ۋە بۇزۇلغان كىشىلھرنى ھایاتلىقنىڭ مھنبھسىگھ

كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. 

ئھمدى خۇدانىڭ سۆزىنى ئوقۇیمىز ، 2 پادىشاھ 5:  

 

1 سۈرىیھ پادىشاھى قوشۇنىنىڭ قوماندانى نامان خوجایىنى بىلھن ناھایىتى یاخشى ئادەم ئىدى ، چۈنكى پھرۋەردىگار 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 ئىسرائىل پادىشاھىغا ئېلىپ كھلدى.  

\_ بۇ خھت ساڭا یېتىپ كھلگھندە ، بىلىڭالركى ، مھن ئۇنىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقایتىشىم ئۈچۈن ، خىزمھتكارىم ناماننى سىزگھ ئھۋەتتىم.

7 ئىسرائىل پادىشاھى بۇ خھتنى ئوقۇغاندا ، كىیىملىرىنى یىرتىپ:  

«مھن خۇدا ، ئۆلتۈرۈش ۋە تىرىك قىلىش ئۈچۈن ، بۇ ئادەم ماڭا ماخاۋ كېسىلىنى داۋالىتىش ئۈچۈن سۆز ئھۋەتھمدۇ؟  

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 پھیغھمبھرنىڭ 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 یۇیۇنۇڭ ، تېنىڭالر ئھسلىگھ كېلىدۇ ، پاك بولىسھن» دٻدى. 

11 لېكىن 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 سۆزىگھ ئاساسھن ، یھتتھ قېتىم ئىئوردان دەریاسىغا شۇڭغۇدى. ئۇنىڭ تېنى كىچىك بالىنىڭ تېنىدەك ئھسلىگھ كھلدى ۋە پاك ئىدى. 

 

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».

بىللھ دۇئا قىالیلى. 

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 

ھېكایىمىز 1- ۋە 2-ئایھتلھردە ئوخشىمایدىغان ئىككى پېرسوناژ بىلھن باشلىنىدۇ: 



 

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 ». 

بىز بىر كىچىك قىزنىڭ ، بھلكىم یاش ئۆسمۈرنىڭ سۈرىیھنىڭ كۈچلۈك دۆلىتىدىكى ئھڭ كۈچلۈك ئھرلھرنىڭ بىرىدە ئىشلھۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. بۇ قىز باشقا

دۆلھتلھردىن كھلگھن سۈرىیھلىكلھر تۇتقان باشقا قۇلالرغا ئوخشىمایتتى. بۇ قىز ئىسرائىلىیھدە خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ چوڭ بولغان. ئۇ ئھھدىنىڭ بالىسى بولۇپ

چوڭ بولغان. 

شۇڭالشقا ئۇ بۇ چېركاۋدا ئھھدە تۈزگھن بالىالرغا ئوخشاش نۇرغۇن نېمھتلھرگھ ئېرىشتى. بالىالر بۇ یھردە چۆمۈلدۈرۈلگھندە ، بۇ ئۇالرنىڭ ھایاتىدىكى خۇدانىڭ

ئھھدىلىرىنىڭ بھلگىسى ۋە تامغىسى. ئۇالر تھڭرىنىڭ خاراكتېرى ۋە سۆیگۈسىنى ئاڭالپ چوڭ بولىدۇ. بۇ قۇل قىزمۇ شۇنداق قىلدى. بۇ قۇل قىز یاش ۋاقتىدا یىلدا بىر

ئۆتكۈزۈلىدىغان پاسخا بایرىمىغا قاتناشقان. ئۇ یھھۋانىڭ دۇنیادىكى كۈچلۈك ئىشلىرىنى ئاڭلىدى. ئاندىن ، ئۇ ئۆزى دۇنیاغا چىققاندا ، یھھۇدىي ئھمھس گېنېرالغا

ئۆزىنىڭ خۇداسى ھھققىدە نېمھ دٻیىدىغانلىقىنى بىلدى. 

بۇ ھېكایىدىكى كھمتھرلىك خىزمھتچىلھرنىڭ ئىشالرنى ئېنىق كۆرىدىغان ، ئىشالرنى خاتا چۈشىنىدىغان كۈچلۈك كىشىلھر ئىكھنلىكى قىزىقارلىق. ناماننىڭ

خىزمھتچىلىرى ئېلىشانىڭ كۆرسھتمىسى بویىچھ ئھقىل-پاراسھتنى كۆرۈپ ، ئۇنى ئاستا-ئاستا رىغبھتلھندۈردى. نامان ۋە ئىسرائىلىیھ پادىشاھى ئھخمھق گۇمان

قىلغۇچىالر ، ئھمما قۇل قىز ۋە ناماننىڭ خىزمھتكارلىرى ئھقىل-پاراسھتنى كۆرۈپ ھھقىقھتنى سۆزلھیدۇ. خۇدا ھھممىمىزنىڭ ھھقىقھتنىڭ ئھلچىسى بولۇشىنى ۋە

ئھتراپىمىزدىكى كىشىلھرگھ ئۈمىد بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. قوشنىڭىز یاكى خىزمھتدىشىڭىز مھسىلىلىرىنىڭ جاۋابىنى بىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى یوق. بۇ قىز ماخاۋ كېسىلىنى

قانداق داۋاالشنى بىلمھیتتى ، ئھمما ئۇ ناماننى نھگھ كۆرسىتىشنى بىلھتتى. 

ئھلۋەتتھ ئۇ دەمھشىقتھ بولۇشنى خالىمىدى. بھلكىم سىز DC رایونىدا یاشاشقا قىزىقماسلىقىڭىز مۇمكىن. بھلكىم جورىڭىزنىڭ خىزمىتى سىزنى یاكى ئاتا-ئانىڭىزنى ئېلىپ

كھلگھن بولۇشى مۇمكىن. بھزىلىرىڭىز یۇرتىڭىزدىكى زىیانكھشلىك یاكى ئۇرۇش سھۋەبىدىن مۇساپىر بولۇپ كھلدىڭىز. ئھمما سىز بۇ یھردە تاسادىپىي ئھمھس. بۇ

كىچىك قىزمۇ تاسادىپىي ناماننىڭ ئۆیىدە ئھمھس. 

ئۇ كىچىك ۋاقتىدا ، بالىلىرىمىزغا ئوخشاش یۈسۈپنى ئاڭالپ چوڭ بولدى. یۈسۈپ مىسىرنىڭ غھلىتھ زٻمىنىغا قۇل سۈپىتىدە ئېلىپ كېلىندى. بۇ قىز قۇللۇقىدىمۇ

جھننھتتىكى سۆیۈملۈك ئاتىسىنىڭ كونتروللۇقىنى ساقالپ قالغانلىقىنى بىلدى. ئۇ یۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىغا نېمھ دٻگھنلىكىنى یارىتىلىش 50: 20 دە بىلىدۇ. 

 

20 «سھن ماڭا زىیان یھتكۈزۈشنى ئویلىدىڭ ، لېكىن خۇدا ھھممىنى یاخشى مھقسھت قىلدى. 

ئۇ مېنى بۇ ئورۇنغا ئېلىپ كھلدى ، شۇڭا مھن نۇرغۇن كىشىلھرنىڭ ھایاتىنى ساقالپ قاالالیمھن ».

بۇ یاش قۇل قىز یۈسۈپنىڭ قانداق قىلىپ مىسىر رەھبھرلىرىنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئىشھنچىسىگھ ئېرىشكھنلىكىنى ئھسلىدى. بھلكىم ئۇ یۈسۈپنى ئۈلگھ قىلىپ ، بۇ كۈچلۈك

گېنېرالنىڭ ئایالىغا خىزمھت قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشكھن بولۇشى مۇمكىن. قانداق بولۇشىدىن قھتئىینھزەر ، ئۇ قۇل قىلىنغان ئادەم ئىدى. ئۇنىڭ تۇتۇلۇشى جھریانىدا

ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ئۆز كۆزى ئالدىدا ئۆلتۈرۈلگھن بولۇشى مۇمكىن. یاكى ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىمۇ قۇل بولۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ قىز ئائىلىسى ۋە ۋەتىنىدىن

مھجبۇرىي ئایرىلغان ، ھھرگىز قایتىپ كھلمىگھن. ئۇ بھكال ئۇتتۇرۇپ قویدى ، ئھمما گھپ قىلىش ئارقىلىق ئۇ تېخىمۇ كۆپ زىیان تارتىشى مۇمكىن. ئھگھر نامان ۋە

ئۇنىڭ ئایالى ئۆزىنىڭ ناداننىڭ كېسىلى توغرىسىدا سۆزلھشكھ بھك جۈرئھتلىك ئىكھنلىكىنى قارار قىلغان بولسا / داۋاالش ئۈنۈمى بولمىسا قانداق بوالر؟ ئۇ خھتھرگھ

یولۇقۇشى مۇمكىن. ئۇ ھازىرقى خىزمىتىدىن ، ھھتتا ھایاتىدىن ئایرىلىشى مۇمكىن. 



بھلكىم سىز باشقىالر بىلھن سۆزلھشتىن بھك قورقىسىز. بھلكىم سىز یوقىتىپ قویۇشىڭىزدىن قورقىسىز ، بھلكىم باشقىالرنىڭ دوستلۇقى یاكى ھۆرمىتى بولۇشى مۇمكىن.

ئھمما ئھتراپىڭىزدا موھتاج كىشىلھر بار. ئۇالرنىڭ بھزىلىرى نامرات ، ئاجىز ۋە چارىسىز. چىرایلىق كىیىملىرى ۋە راھھت تۇرمۇشىنىڭ ئارقىسىدا ئېھتىیاجىنى

یوشۇرۇشقا ماھىر موھتاج كىشىلھرمۇ بار. ھایاتنى ئىشلھش ئۈچۈن ئورۇن ، كۈچ ۋە مال-مۈلۈككھ تایىنىدىغان نامانغا ئوخشاش كىشىلھر. بىراۋ قانچىلىك

مۇۋەپپھقىیھت قازانغاندەك كۆرۈنسۇن ، ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ، ھھممىمىز مھلۇم جھھھتتىن بۇزۇلغان. مھكتھپتھ ، خىزمھتتھ ۋە ئھتراپتا دىققھت قىالمسىز؟

ئھتراپىڭىزدىكى بۇزۇلغان كىشىلھرگھ خھۋەرچى بوالالیسىز. كىشىلھرگھ یېقىن دوست بولۇڭ ھھمدە ئۇالرنىڭ قھیھردە ئازابالنغانلىقىنى ئۆگىنىۋٻلىڭ. ئۇالرغا تھن ۋە

روھ ئۈچۈن ھھقىقىي داۋاالشنىڭ بىردىنبىر مھنبھسى ھھققىدە سۆزلھپ بېرىڭ. 

ئىسرائىلىیھنىڭ كۆپ قىسمى یھھۋاغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كېچىپ ، چھتئھل ئىالھلىرىنى قوغلىغاندا ، بۇ قىز خۇداغا ئىشھنگھن. بۇ قىز ناماننى ساقایتاالیدىغان ھھقىقىي

تھڭرىنىڭ ھھقىقىي پھیغھمبىرى ئېلىشا ھھققىدە بىلھتتى. كىشىنى ئھپسۇسالندۇرىدىغىنى ، ئىسرائىلىیھ پادىشاھى گھرچھ ئۆز خھلقىنى ھھقىقىي ئىبادەتكھ یېتھكلىشى كېرەك

بولسىمۇ ، ئۇنىڭغا ئىشھنمھیدۇ. ئھكسىچھ ، پادىشاھ ئۆزىنىڭ تېرىسىگھ ئىشھنمھسلىك ۋە شھخسىیھتچىلىك بىلھن ئىش قىلىدۇ. دەمھشىقتىن یىراق ، بۇ یاش قىز دۈشمىنىنى

سۆیۈشنى تاللىغاندا ئۈمىد نۇرى ئىدى. ئۇ پاۋلۇسنىڭ رىملىقالر 12: 17-21 دە یازغانلىرىنى ئالدىن كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

 

17 «یامانلىقنى ھھرگىز یامانلىق بىلھن قایتۇرماڭ.  

ھھممھ ئىشنى ھۆرمھتلىك كۆرەلھیدىغان ئىشالرنى قىلىڭ.

18 ھھممھ ئادەم بىلھن خاتىرجھم یاشاش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچھ ئىش قىلىڭ. 

19 قھدىرلىك دوستالر ، ھھرگىز ئۆچ ئالماڭ… 

20 ئھكسىچھ ، «ئھگھر دۈشمىنىڭالر قورسىقى ئاچ بولسا ، ئۇالرنى بېقىڭ ، ئھگھر ئۇالر ئۇسسىسا ، ئۇالرغا ئىچىدىغان نھرسھ بېرىڭ». 

21 یامانلىقنىڭ سېنى بویسۇندۇرۇشىغا یول قویما ، یاخشىلىق قىلىپ یامانلىقنى یھڭ ». 

بۇ كىچىك قىز خوجایىنىنى یاخشى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا یاخشىلىق قىلىدۇ. ئۇ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن سۈكۈتتھ تۇراتتى. ھھمدە ئۇنى قۇل قىلىپ تۇتۇۋالغان قوشۇننىڭ

رەھبىرى نامانغا ئاچچىقالنغان بوالتتى. ئۇ ھھتتا ئۇنىڭ ئازابىدىن ھۇزۇرالنغان بولۇشى مۇمكىن. ئھگھر مھن ئۇنىڭ ئایىغىدا بولغان بولسام ، مھن نامانغا ئاچچىقلىنىپ

، مېنى قۇل قىلىشقا یول قویغان خۇداغا ئاچچىقالنغان بوالتتىم. شۇنداقتىمۇ ئۇ جاسارەت بىلھن سۆزلھیدۇ ، تھڭرىنىڭ كۈچى ھھققىدە گۇۋاھلىق بېرىدۇ. ھھمدە خۇدا

ئۇنى ھۆرمھتلھیدۇ ، ئۇنى خۇدانىڭ سۆزىگھ كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇنى مھڭگۈ ساقالیدۇ. مھن ئۇنىڭ بىلھن كۆرۈشۈشنى ئۈمىد قىلىمھن. 

بۇ قىزنىڭ نامانغا كۆرسھتكھن مۇھھببىتى «ئىككىلھنگھن» مۇھھببھت. «ھھسھن» ئىبرانىي تىلىدىكى «كھڭ قورساق-ساداقھت-مۇھھببھت» دٻگھن سۆز. ئۇ قۇربانلىق

سۆیگۈ ، قىممھت باھالىق مۇھھببھت. ئھیسا بۇ خىل كھڭ قورساق-ساداقھت-مۇھھببھتنىڭ ئھڭ یاخشى ئۈلگىسى. ئھیسا یھر یۈزىگھ كھلگھندە كىشىلھرنىڭ ئۇنى رەت

قىلىدىغانلىقىنى ، ئۇنى ئۆچ كۆرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋٻتىدىغانلىقىنى بىلدى. ئھیسا ھایاتىڭىزنى تھقدىم قىلىشنى ، ھایاتىڭىزنى قۇتقۇزۇشنى خاالیدۇ. بىز ئۇنىڭ

مۇھھببىتىگھ الیىق ئھمھسمىز ، ئھمما ئھیسا بھرىبىر بىزگھ ئىككىلھنگھن مۇھھببھت بھردى. ئھیساغا بولغان ئىككىلھنگھن مۇھھببھت مۇنداق دەیدۇ: «مھن سىزگھ

یاردەم بېرىدىغان بھدەلدىنمۇ بھكرەك كۆڭۈل بۆلىمھن». مھسىھنىڭ سىزگھ بولغان ئىككىلھنگھن مۇھھببىتىنى چۈشھنگھن ۋە قوبۇل قىلغان ۋاقتىڭىزدا ، باشقىالرغا كھڭ

قورساق-ساداقھت-مۇھھببھت ئاتا قىالالیسىز. 

بۇ یاش قىز خوجایىنغا ئىككىلھنگھن مۇھھببھتنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئورنى ۋە بىخھتھرلىكىگھ تھۋەككۈل قىلدى. نامان ئۇنىڭ یاردىمىگھ ۋە قوبۇل قىلغان

داۋاسىغا الیىق ئھمھس. ئھمما دوستالر ، ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ، بىزمۇ الیىق بولمىغان ۋاقىتتا یاردەمگھ ئېرىشتۇق. ئھلچى پاۋلۇس رىملىقالر 5: 8-6: 

6 «بىز پۈتۈنلھي چارىسىز قالغاندا ، مھسىھ دەل ۋاقتىدا كېلىپ ، بىز گۇناھكارالر ئۈچۈن ئۆلدى. 



7 ھازىر ، نۇرغۇن كىشىلھر دۇرۇس ئادەم ئۈچۈن ئۆلۈشنى خالىمایدۇ ، گھرچھ بھزىلھر بھلكىم ئاالھىدە یاخشى ئادەم ئۈچۈن ئۆلۈشنى خاالیدۇ. 

8 لېكىن ، بىز گۇناھكار چېغىمىزدا مھسىھنى بىز ئۈچۈن ئۆلۈشكھ ئھۋەتىش ئارقىلىق ، خۇدا بىزگھ بولغان زور مۇھھببىتىنى كۆرسھتتى ». 

خۇدا پھقھت گۇناھكار ئىكھنلىكىنى چۈشىنىدىغانالرنىال قۇتقۇزىدۇ. نامان ساقىیىپ 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 بھك پھخىرلىنھتتى. ئۇالرنى ساقالپ

قېلىش ئۇنىڭ ئىپادىسىگھ باغلىق. ئھگھر ئۇ جھڭدە غھلىبھ قىلىشنى توختاتسا ، ھھمدە پادىشاھىنىڭ ئىشھنچىسىنى یوقىتىپ قویسا ، ئۇ تاپقان بارلىق نھرسىلىرىنى یوقىتىپ

قویىدۇ. بۇ بىز ئۈچۈنمۇ توغرا. بىز ئېرىشىش ئۈچۈن جاپالىق ئىشلھۋاتقان یھر یۈزىدىكى بارلىق ئىشالر پات یېقىندا یوقىلىدۇ. ئھمما ئۇنى ئېلىپ كېتىشكھ بولمایدىغان

تېخىمۇ قىممھتلىك ۋە مھڭگۈلۈك ئورۇنغا ئىگھ. ئۇ خۇدانىڭ بالىسىنىڭ ئورنى. 

موھتاج باالدەك خۇداغا كھلدىڭىزمۇ؟ 

سىز نىجاتكارغا ئېھتىیاجلىق ئىكھنلىكىڭىزنى ئېتىراپ قىلىپ سھمىمىیلىك بىلھن كھلدىڭىزمۇ؟ بىلىمھن ، ھایاتىڭىزنى تھڭرى سىز ئویلىغاندەك ئۆتكۈزمھیسىز. بىلىمھن ،

چۈنكى ھېچقایسىمىز ئۆزىمىز ئویلىغاندەك یاشىمایمىز! ناماندا كۆرگھن گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ھھممىمىز گۇناھكار. بىز ئۆزىمىزنى راھھتلھندۈرۈش ئۈچۈن ئورنىمىز ،

مال-مۈلۈك ۋە كۈچىمىزدىن پایدىلىنىمىز ، شۇڭا ئھھۋالىمىزنىڭ رٻئاللىقىنى كۆرەلمھیمىز. ھھممىمىزدە نامانغا ئوخشاش ئھجھللىك كېسھللىك بار - بۇ پھخىرلىنىش.

ئىماننىڭ ئھكسىچھ ئىكھنلىكىنى بىلھمسىز؟ بۇ ئىشھنچسىزلىك ئھمھس. ئېتىقادنىڭ ئھكسى ئۆزىگھ تایىنىش. مھغرۇرلۇق ۋە ئۆزىگھ تایىنىشنىڭ گۇناھى مېنىڭ قھلبىمگھ

چوڭقۇر سېلىنىدۇ. ئھمما كھمتھرلىك بىلھن ئاتىسى خۇدادىن سىزنى كھچۈرۈم قىلىشىنى تھلھپ قىلسىڭىز ، ئۇ كھچۈرۈم قىلىدۇ. ئھیسا سىزگھ مھڭگۈلۈك ھایات ئاتا

قىلىش ئۈچۈن ھایاتىنى تھقدىم قىلدى. 

شھیتان چۆلدە ئورۇن ، مال-مۈلۈك ۋە كۈچ-قۇۋۋەت بىلھن ئھیسانى سىنىدى. ئھیساغا نامان ھایاتىغا تایىنىدىغان ئوخشاش ئۈچ نھرسىنى تھقدىم قىلدى. بىز تایىنىدىغان

ئىشالر. ئھمما ئۇالر یالغان بۇتالر. یالغان ئىالھالر ئۇالر قىاللمایدىغان ۋەدىلھرنى بېرىدۇ. بۇنى كۆرۈپ ، مھسىھكھ یۈزلھنسىڭىز ، یېڭى ھایات باشلىنىدۇ. ئھگھر

سىز ئھیسانىڭ گۇناھلىرىڭىزنىڭ گۇناھى ۋە نومۇسىنى یوقىتىش ئۈچۈن ئۆلگھنلىكىگھ ئىشھنسىڭىز ، ئۇ سىزگھ یېڭى قھلب ئاتا قىلىدۇ ۋە ئىچىڭىزدىن ئھسلىگھ

كھلتۈرىدۇ. نامان مال-مۈلۈك ۋە ھوقۇققا ئىشىنىشنى توختاتقاندا ، ئىلگىرىكىگھ قارىغاندا تېخىمۇ بېیىدى. خۇدا ئۇنىڭ پادىشاھى ۋە ئاتىسى بولغاندا یېڭى ئورۇنغا

ئېرىشتى. سىزنىڭ ئۇ كىچىك قىزغا ئوخشاش ئۇنىڭ سۆیۈملۈك بالىسى ئىكھنلىكىڭىزنى بىلىشنىڭ بىخھتھرلىكى ۋە خاتىرجھملىكى بارمۇ؟ سىز بۇ ئورۇننى یوقىتىپ

قویالمایسىز ، چۈنكى بۇ سىزنىڭ تىرىشچانلىقىڭىز ئھمھس ، بھلكى خۇدانىڭ خىزمىتىنىڭ نھتىجىسى. سىزنىڭ خۇدا ئالدىدا تۇرغان ئورنىڭىز سىزنىڭ قىلغان ئىشىڭىزغا

باغلىق ئھمھس ، بھلكى مھسىھنىڭ سىز ئۈچۈن قىلغانلىرىغا باغلىق. بۇنى چۈشھنگھندە ، ئۇ سىزنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىڭىزنى ئۆزگھرتىدۇ. ھھم تىنچ ، ھھم جاسارەت

بار. 

خۇدا سېنى سۆزلىیھلھیدىغان جایالرغا قویىدۇ. تھڭرى سىزنى كىچىك قۇلدەك ئىشلھتكھندەك ئىشلىتھلھیدۇ. ھھممىمىز باشقىالرغا ئھیسادىن تاپقان ئۈمىدنى سۆزلىشىمىز

كېرەك. ئاتىسى خۇدا كىچىك بالىغا ئوخشاش ئېتىقادقا كھلگھن ۋە ئھیساغا رەببىمىز ۋە نىجاتكارىغا ئىشىنىدىغانالرغا شىپالىق ۋە ئۈمىد ئاتا قىلىدۇ. 

مھن بىلھن بىللھ 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. بىز ئادەتتىكى



كىشىلھرنى ئىشلىتىپ خىزمىتىڭىزنى تاماملىیاالیدىغانلىقىڭىزدىنمۇ ھھیرانمىز. سىز بۇ یاش قۇل قىزنى چوڭ ئىش قىلدىڭىز. سىز توغرۇلۇق بىر نھرسھ دٻیىشتىن

قورققاندا ، ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. كىشىلھرنى ساقىیىش ۋە قۇتۇلۇش ئۈچۈن سىزگھ كۆرسىتىش ئۈچۈن بىزگھ جاسارەت ۋە كۆیۈمچانلىق ئاتا قىلىڭ ، چۈنكى بىز

باراالیدىغان باشقا یھر یوق. بىز بۇالرنىڭ ھھممىسىنى داۋالىغۇچىمىز ۋە پادىشاھىمىز ئھیسانىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز ئامىن.
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