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، )(Mrs. Charles E. Cowmanمهزكۇر كىتابنىڭ يازغۇچىسى كاۋمېن خانىم 

سى چىادلۇپ، ئىخالسمهن بىر مهسىه ئېتىق بۇرىكىدا تۇغۇلغانېيىلى ئام-1870

ىرىنى نى خۇدانىڭ خۇش خهۋىرمۆئۇ ۋە ئۇنىڭ يولدىشى پۈتۈن ئ . ئىدى

ىغىچه يىل-1917يىلىدىن -1901 خىزمىتىگه بېغىشلىغان بولۇپ، تارقىتىش

  خىزمىتى تارقىتىشنىيهدە خۇش خهۋەروە ياپ ۋوئاخىرى بولۇپ جۇڭگ-ئىلگىرى

 جهھهتتىكى يمهزكۇر كىتاب ئۇنىڭ روھ. لالنغانبىلهن شۇغۇ

 . شلىرىدۇرۇكهچۈرم
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  كىرىش سۆز

  

 ىلىق  كاۋمېنكرې جهھهتتىن ئاميمهزكۇر كىتابنىڭ مهزمۇنى ئاساسى

) مهنىسى قۇملۇقتىكى بۇالق مهنبهسى(» Streams in the Desert«خانىم يازغان 

 تهرجىمه قىلىنىش جهريانىدا، بهزى  مهزكۇر كىتاب. دېگهن  كىتابتىن ئېلىنغان

بهزى جايلىرى . )خهنزۇچه نۇسخىسى(رجىمه قىلىنمىغانجايلىرى ئهينهن ته

 كوپ قىسىمبىراق، . ۈزۈلگهنچىقىرىۋېتىلىپ، بهزى جايلىرىغا تۈزىتىش كىرگ

. لىنغانې كىتابىدىن ئ ئهسلىماتىرىيالالرنىڭ ھهممىسى كاۋمېن خانىمنىڭ

دەپ نام » چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق«شۇنىڭ ئۈچۈن، مهزكۇر كىتابقا 

  .بېرىلدى
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  كۈنى-1 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»جىلغىلىق سۇ مهنبهسى مول بولغان ئاشۇ زېمىننى -سىلهر بېرىپ، تاغ

گه باشپاناھ پهرۋەردىگارىڭالر بولغان خۇدا ئۆمرۈڭالرنىڭ ئاخىرىغىچه سىلهر. ئېگهلالڭالر

  ) ئايهت12 -11: 11مهرۇپالر -ئهمر(» .بولىدۇ

ز كهلگۈسى ئېنىق بولمىغان بىر يېڭى پاسىلدا ، بۈگۈن بىدوستۇمقهدىرلىك 

. ئالدىمىزدا يېڭى بىر يىل بىزنىڭ بېسىپ ئۆتىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا. تۇرۇۋاتىمىز

دىغانلىقى، ھاياتىدا قانداق ھېچكىم بۇ كهلگۈسى مۇساپىدە قانداق ئىشالرغا يولۇقۇ

دىغانلىقىنى ئېنىق  نهرسىلهرگه مۇھتاج بولىيهنه قانداقش بولىدىغانلىقى ۋە ۇرۇئۆزگ

بىراق، بۇ يهردە بىزگه تهسهللى بېرەلهيدىغان، تهسىرلهندۈرۈپ . ئېيتىپ بېرەلمهيدۇ

  تهۋراتئۇ بولسىمۇ.  بارنىڭ ئىنتايىن گۇزەل بىر ۋەدىسىان، خۇداھاياجانغا سالىدىغ

لهنگهن تۆۋەندىكى ى ئايىتىدە خاتىر12-11باب -11مهرۇپالر سۈرىسىنىڭ -ئهمر

جىلغىلىق سۇ مهنبهسى مول بولغان ئاشۇ زېمىننى -سىلهر بېرىپ تاغ«: ئايهتلهردۇر

ئۆمرۈڭالرنىڭ ئاخىرىغىچه سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالر بولغان خۇدا . ئىگهللهڭالر

  ».اشپاناھ بولىدۇب

نىشىمىز ى خۇداغا تايتاۈن بىز ھهر قانداق ئىشقهدىرلىك دوستۇم، شۇنىڭ ئۈچ

يدا قۇرىماس بۇالق، مهڭگۈ ئېقىپ تۇرىدىغان خۇدا بىزگه ۋەدە قىلغان ئۇ جا. كېرەك

ئهگهر بىز . شهپقهتلىك ۋەدىسىدۇر-مانا بۇ خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن مېهىر. دەريا باردۇر

خۇدانى قىلماقچى بولغان ھهربىر ئىشىمىزنىڭ باشالمچىسى قىلساق ھېچقانداق بىر 
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  : ىرلهنگهنه زەبۇردا مۇنداق خاتبۇ ھهقت. دسىزلهندۈرەلمهيدۇۇنهرسه بىزنى ئۈم

 دەريا، ئۇنىڭ ئېقىنلىرى شادلىق ئېلىپ كېلهر خۇدانىڭ شهھىرىگه، باردۇر بىر «

  )4: 46زەبۇر (» .بۇيۇك خۇدانىڭ مۇقهددەس ماكانىغا

لماستىن، بهلكى  تهكشى، قاقاس تۈزلهڭلىك بوبىز ئېرىشمهكچى بولغان زېمىن

ڭ ناۋادا، بىزنى. ىندۇرن قاپالنغان، سۇ مهنبهسى مول مۇنبهت زېمجىلغىالر بىله-تاغ

! باياشاتچىلىقتا ئۆتسه قانداق بوالر؟-چلىق ۋە باينېكهلگۈسى تۇرمۇشىمىز ھهمىشه ت

ن قوشقان بولسا، جىلغىالر تهبىئهت دۇنياسىغا قانداق ھۆسۈ-مېنىڭچه، تاغ

كىشىلىك ھاياتتىكى .  قوشىدۇاكىشىلىك ھاياتقا شۇنداق يېڭى مهنقىيىنچىلىقالرمۇ 

 دەرەخلهر خاسىيهتلىك-ۇشسىزلىقالر خۇددى ئۇسساپ چاڭقىغان دەلتوسالغۇالر، ئوڭ

سائادەتكه، غهلبىگه ئېرىشتۈرۈشته مۇھىم -ت بىزنى بهخ،يامغۇرغا ئۇچرىغاندەك

  . تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ

پاراغهتكه ئىشتىياق باغالپ، - نهزەر سالساق راھهتقاقهدىرلىك دوستۇم، تارىخ

چوالق -جهزىرىدە قالدى، ئاقساق-لىرى چۆلخۇدادىن يۈز ئۆرىگهنلهرنىڭ جهسهت

د باغلىغان خهلقىگه ۇ ئۈم ئۆزىگهبىراق، پهرۋەردىگار خۇدا ئۆزىگه ئىشهنگهن،. بولدى

  . دىنچىلىق ئالدىدىمۇ پاشپاناھ بولتاغدەك قېيىنىسبهتهن 

ئوقۇبهت -بىز كهلگۈسى ھاياتىمىزدا، ھېچقانداق زىيان تارتمايمىز، ئازاب

بىز پهقهت خۇدا . ناقالرغا ئۇچرىمايمىز دەپ ئېيتالمايمىزچهكمهيمىز، ئېغىر سى

شهپقهتلىك كۈچلۈك قوللىرى ئارقىلىق -ئاتىمىزنىڭ بۈگۈندىن باشالپ مېهىر

. نىمىزىئالدىمىزدىكى ھاياتلىق سهپىرىدە بىز بىلهن ھهمنهپهس بولىدىغانلىقىغا ئىش

تولغان يېڭى بىر خۇراملىققا، بهختكه -شۇنىڭ ئۈچۈن، بىزنىڭ يېڭي يىلىمىز خۇشال

 . يىلدۇر
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  كۈنى-2 ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»چۈنكى، ئىبادەتخانا ئۆيلىرى .  ئېگىز ئىدى ھهم بۇ ئىبادەتخانا ھهم كهڭ

باشالپ ئاستىدىن . گىزلىگهنسىرى كهڭ ئىدىئۈستىگه سېلىنغان بولغاچقا، ئې-ئۈستى

 )هت ئاي7: 41ئهزاكىيا (» . قهۋەت سېلىنغانىدى-ئۈستىگىچه قهۋەت

بىز ئات . نى قانائهتلهندۈرەلمهيدۇىكهڭ كهتكهن تۈزلهڭلىكته ئات چاپتۇرۇش كىش

چاپتۇرۇشتا، ئېگىز تاغ چوققىلىرىنى نىشانالپ چاپتۇرساقال ئاندىن پۇخادىن 

تتهك سۈزۈك شهبنهم تامچىلىرى، ىچۈنكى، تاغ چوققىسىدا مهرۋاي. چىققاندەك بولىمىز

ئاشۇ تاغ چوققىسىدىكى ئاھالىلهر .  بارچېچهكلهر ۋە ساپ ھاۋا-چىرايلىق گۈل

رىزىسىنى ئاچسىال ېن ھۇزۇرالنغاندىن تاشقىرى يهنه دئهتراپىدىكى گۈزەللىكتى

  . مۇقهددەس شهھهر يېرۇسالېمنى كۆرەلهيدۇ

شهرىپى ئۈچۈن، خۇشاللىق بىلهن ئاددىي -نۇرغۇن ئېتىقادچىالر خۇدانىڭ شان

ئهرشنىڭ خۇشاللىق  سلىدە ئهزلىرىنىڭ يۇئۇالر. تۇرمۇش كهچۈرۈشكه رازى بولىدۇ

نىڭ بىراق، ئۇالر. قاچىالنغان مۇقهددەس مايلىرى بىلهن مايلىنىشى كېرەك ئىدى

 ئۇالر ئهسلىدە،  .....لىرى بىلهن يۇيۇلماقتا  ياش كوز يهنىال كۈلپهتلىكيۇزلىرى 

 ساياھهت قىلىشى، لىنبانىننىڭ گۈزەل مهنزىرلىرىدىن-مۇقهددەس ئىبادەتخانىدا سهيلى

ئوقۇبهت چېكىشكه - ئازاب،بىراق، ئۇالر تۈرمىلهردە يېتىپ. ھۇزۇرلىنىشى كېرەك ئىدى

  . رازى بولدى

ڭالردىن ئايرىلىپ، ۇمهئىشهتچىلىك تۇرمۇش! ويغىنىڭالر ئ،ئهي قېرىنداشالر

 ھارغىنلىق، ئېتىقاد يولىدا، سىلهرگه توسالغۇ بولۇۋاتقان. ئېتىقاد يولىدا ئالغا بېسىڭالر

رىپ، قىزغىنلىق ۈس بى تۇرمۇشۇڭالرغا يېڭىچه تشاڭلىق بىلهن تولغان ۇق، بوھورۇنل
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مهسىهنى ئۆزۈڭالرنىڭ بېشى قىلىپ، ئۇنىڭغا . بىلهن مهسىه يولىنى قوغلىشىڭالر

كۆز ئالدىڭالردىكى كۆرۈنگهن نهرسىگه . قهلبىڭالر تۆرىدىن چوڭقۇر ئورۇن بېرىڭالر

ل يېڭى ھاياتقا ىلىك، ئهڭ ئېسئۈمىد باغلىماي، ئهكسىچه ئهڭ ئېگىز، ئهڭ قىممهت

  . ڭالرنىڭ نىشانى قىلىڭالرۇخۇدا بىلهن يېقىن ياشاشنى تۇرمۇش. ئىنتىلىڭالر

 مهنىسىنى چۈشهنمهي ياشىغاچقا،  يى ھهقىق ھاياتنىڭئارىمىزدا نۇرغۇنلىرىمىز

پاراغهتلىك تۇرمۇشقا ئىشتىياق باغالپ، -ھهمىشه مهئىشهتلىك، راھهت

تىك قىيالىق يولالر -پهس، تار-تاغ يوللىرىدىكى ئېگىز. زمۇشهققهتتىن قورقىمى-جاپا

قهلبىمىزنى مۇزلىتىۋەتكهن بولغاچقا، بىز ئهزەلدىن تۇمان ئارىسىدىكى سوزۇلۇپ ياتقان 

  . تاغ چوققىسىدىكى ئاجايىپ گۈزەللىكنى ھىس قىاللمايمىز ھهم چۈشىنهلمهيمىز

ېمه دېگهن چوڭ ئىش كۆز ئالدىدىكى زىيانغا مهرتلهرچه سۈكۈتته تۇرۇش ن! ئاھ

  ! ھه

تاقهت، غهيرەت جاسارەت بىلهن خۇدانى ئىزدەشنى نىيهت -بىز پهقهت سهۋر

 . سائادەت بىزنى كۈتۈپ تورىدۇ-شهرەپ ۋە بهخت-قىلساقال، ئالدىمىزدىكى شان

 

 

   كۈنى-3اينىڭ ئ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»...ئالهمنىڭ (» ...اڭالىسا، مهنمۇ شۇنچىلىك مېڭىپ كاال، قوي ۋە بالىالر قانچىلىك م

 ) ئايهت14: 33يارتىلىشى 

يۇقۇرىقى ئايهتلهر ئاجايىپ بىر نادىر رەسىمگه ئوخشاش، ياقۇپنىڭ چارۋا ماللىرىغا 

ئۇ ئهلۋەتته . نى ئىپادىلىگهنىرىبانلىقپهرزەنتلىرىگه بولغان چوڭقۇر مېهۋە 
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 قوپال شۇنداقال،. پهرزەنتلىرىنىڭ ئالدىراقسانلىق بىلهن يول يۈرۈشىنى خالىمايدۇ

. نى تېخىمۇ خالىمايدۇىئهساۋنىڭ ئۇالرنى ئۆز خاھىشى بويىچه ھهيدەپ مېڭىش

ئۇ . نى خااليدۇىئاستا يول يۈرۈش-چه، ئاستاىيۇئهكسىچه، ئۇالرنىڭ ماغدۇرى ب

مىۋاتقان ۋاقتى ئىكهنلىكىنى ېىڭ كىچىك، قوي پادىلىرىنىڭ سۈت ئپهرزەنتلىرىن

 ئۈستىگه، ئۇنىڭ. رۇنالشتۇرغانوىشنى ئر قىلئويالنغاندىن كېيىن، مۇشۇنداق سهپه

ئۇ بۇ يولالرنىڭ قانداق يېرىدە .  باققان بېسىپباياۋانلىق مۇساپىنى-بۇرۇن ئۇ بۇ چول

 قهھرىتان خهتهر ھهم قانداق يهردە تۇمۇز ئىسسىق ۋە-قىيا، قانداق يېرىدە خېيىم-تىك

هر مېڭىپ بۇ يولنى سىل "  شۇنىڭ ئۈچۈن.نى ياخشى بىلىدۇسوغاق بولىدىغانلىقى

  ) ئايهت4: 3 يهشۇ. ( دەيدۇ"باقمىغان

لېكىن، ئهيسا مهسىه . ئوخشاشال، ئالدىمىزدىكى مۇساپىنى بىز مېڭىپ باقمىغان

بىراق، رەب ئهيسا . بىز كهلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى بىلمهيمىز. مېڭىپ باققان

م قىلسا، يهنه بىر شۇنداق، بۇ بۆلهك مۇساپه كۆڭلىمىزنى قاتتىق يېرى. ھهممىنى بىلىدۇ

ى، يهنه بىر بۆلهك مۇساپه بىزنى هك مۇساپه چارچىتىپ ھارغۇزۇۋېتىشبۆل

بىراق، . ھالسىزالندۇرۇپ، نهپهسمۇ ئااللمىغۇدەك ئېغىر كۈنگه قويۇشى مۇمكىن

س ەبۇ ھهقته  مۇقهدد. شتىن كهچۈرگهنمانا بۇالرنىمۇ رەب ئهيسا با! ئهنسىرىمهڭ

» ........هپهردە چارچىغانلىقى ئۈچۈنھهزرىتى ئهيسا س«: كىتابتا مۇنداق خاتىرلهنگهن

  ) ئايهت6: 4يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر (

 ئهيسانىڭ بىزگه  ھهزرىتىداق بىر نهرسه ھهقىقهتهن شۇنداق، ھهرقان

 ئۇ باشتىن كهچۈرگهن  .ڭ ئورنىنى باسالمايدۇمۇھهببىتىنى- مېهركورسهتكهن

  . قىلىپ يېتىشتۇرگهندىچى خشى بىر پائۇنى يامۇشهققهتلهر -ئوقۇبهت، جاپا-ئازاب

.  چۈنكى ئۇ ئۆزى بىزنىڭ جىسمىمىزنى بىلىدۇ« :زەبۇردا مۇنداق خاتىرىلهنگهن
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  ) ئايهت14: 103زەبۇر (» .توپراقتىن ئىكهنلىكىمىزنى يادىغا ئالىدۇ

ئۇ بىزنى ھهرگىزمۇ ماغدۇرىمىز يهتمهيدىغان . ئۇ ھهر ۋاقىت بىزگه كۆڭۈل بۆلىدۇ

شۇنىڭ .  يولالردا ماڭغۇزمايدۇقىيىنماڭالمايدىغان . ايدۇئىشالرنى قىلغۇزمئېغىر 

ئۈچۈن، ئالدىمىزدىكى يول قانچىلىك مۇشكۈل بولسىمۇ، ھېچنهرسىدىن غهم 

ئىسهن -قوشۇپ، ئامان–چۈنكى، ئۇ بىزنىڭ كۈچىمىزگه كۈچ. ز كېرەكمىقىلماسلىقى

ىلسا بىزنى توختىتىپ ئارام ھالدا مهنزىلىمىزگه يهتكۈزۈپال قالماستىن، زۆرۈر تېپ

  .ئالغۇزىدۇ

 

 كۈنى-4 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»-دېدى ھهزرىتى ئهيسا-!ئۆيىڭىزگه قايتىڭ، ئوغلىڭىز ھايات قالىدۇ .  

» . ھېلىقى ئادەم ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئېيتقان سۆزىگه ئىشىنىپ، ئۆيىگه قاراپ ماڭدى

  )  ئايهت50: 5يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر (

ماركۇس (» ....سىگه ئېرىشتىم، دەپ ئىشىنىڭالردۇئا بىلهن تىلىگهن ھهرقانداق نهر.....«

 ) ئايهت24: 11

ئهگهر، سىز بىرەر ئىش ئۈچۈن مهخسۇس دۇئا قىلماقچى بولسىڭىز، ئۇنداقتا 

سىزنىڭ دۇئايىڭىز خۇداغا چىن دىلىڭىزدىن ئىشىنىپ، خۇدانىڭ دۇئالىرىڭىزغا 

. لغانلىقىغا شۈكۈر، مهدھىيه ئېيتالىغۇچىلىك داۋام قىلسۇنئاللىقاچان جاۋاب بېرىپ بو

تېخى ئېنىق بولمىسا، خۇدادىن شۇ  هتهن خۇدانىڭ جاۋابى ئهگهر، دۇئالىرىڭىزغا نىسب

سىز دۇئا بۇ خىل ئىشهنچ.  قىلىۋېرىشنىڭ ھاجىتى يوقئىش ئۇچۇن جاۋاپ سوراپ دۇئا

زنىڭ ئىشهنچىڭىزنى  سىسىزگه ھېچقانداق ياردەم بېرەلمهيال قالماستىن، بهلكى
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دۇئاغا تۇتقان بۇنداق ھهيدەكچى . تىدۇېتىدۇ ياكى يوقىتىۋېئاجىزالشتۇرۇۋ

يهنه بىر مۇھىم . پوزىتسىيهنىڭ سهۋەبى ئهلۋەتته شهيتان ياكى ئۆزىڭىزدىن ئىبارەت

 سىز تۈش ئورنىغا قويغان بولسا، ئهمماخۇدا سىزنى دۇئالىرىڭىزغا نىسبهتهن كۈ: نوقتا

ىن تىلهۋەرسىڭىز، ئېسىڭىزدە بولسۇنكى خۇدانىڭ ئالدىغا چوقۇم ئىشهنچ يهنىال خۇداد

. ھهرگىز ئۆزىڭىزنىڭ دۇئاسىغا نىسبهتهن ئىشهنچىڭىزنى يوقاتماڭ. بىلهن بېرىڭ

ھهمدە خۇداغا ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنى ھېلىههم ساقالۋاتقانلىقىڭىزنى، ئۇنىڭغا 

ا ئېيتىدىغانلىقىڭىزنى ئىشىنىدىغانلىقىڭىزنى، ئۇنىڭ جاۋابىغا شۈكۈر، ھهمدۇسان

ئهگهر، دۇئالىرىڭىزنىڭ ھامان ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىغا قهتئىي . بىلدۈرۈڭ

بالر ئۈچۈن خۇداغا مهدھىيه ئىشهنچىڭىز بولسا، ئالدى بىلهن ئېرىشمهكچى بولغان جاۋا

سىزگه شۇنى ئېيتىپ قويايكى، ھېچقانداق بىر نهرسه سىزنىڭ .  شۈكۈر ئېيتىڭ،ئوقۇڭ

  . ى بۇنداق مۇستهھكهملىيهلمهيدۇقادىڭىزنىئېت

س دوستۇم، بىز دۇئا قىلغاندىكى ئىشهنچىمىزنى يوقاتساق، خۇدانىڭ مۇقهددە

يهنه قهلبىمىزنىڭ !  قانداق؟، ئىنكار قىلغان بوالمدۇقۋەدىسىنىكىتابتا بىزگه بهرگهن 

» شۇنداق، خااليمهن« چوڭقۇر قاتالملىرىدىن دائىم ئاڭالپ تۇرىدىغان خۇدانىڭ 

وزىتسىيه دۇئاغا تۇتقان بۇنداق پ!  قانداق؟، ئاۋازىنى تونۇمىغان بوالمدۇقدېگهن

چالنمىغان قهلب دەل نېت. نچالنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇېبىزنىڭ قهلبىمىزنىڭ ت

. دۇئالىرىمىزنىڭ جاۋابقا ئېرىشىدىغانلىقىغا نىسبهتهن ئىشهنمهسلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر

  : هنبۇ ھهقته مۇقهددەس كىتابتا مۇنداق دېيىلگ

لېكىن، ئىشهنمىگهنلهرگه . بىز ئېتىقادچىالر بۇ ئاراملىقتىن بهھرىمان بوالاليمىز«

شۇڭا، غهزەپلهنگىنىمدە قهسهم قىلغىنىمدەك، : كهلسهك، دەل خۇدانىڭ ئېيتقىنىدەك

   )3:4 ئىبرانىيالر (».ئۇالر ئاراملىقىمدىن ھهرگىز بهھرىمان بواللمايدۇ
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سىزلىكىمىزنىڭ سهۋەبى، نچنىڭ دۇئاغا تۇتقان بۇنداق ئىشهبىز

پىكىرلىرىمىزنى خۇدانىڭ ۋەدىسىدىنمۇ بهكرەك تۇرمۇشىمىزدىكى قىيىنچىلىقالرغا -ئوي

  . سهرپ قىلغانلىقىمىزدىندۇر

ئىبراھىم ئۆزىنىڭ يۈز « : ق مۇنداق دېيىلگهنۇلۇمۇقهددەس كىتابتا ئىبراھىم توغر

نى بىلگهن بولسىمۇ، لېكىن دىن قالغانلىقىىياشقا يېقىنالپ، پهرزەنت تېپىش ئىقتىدار

ئۇ خۇدانىڭ ۋەدىسىدىن . دىىئۇ يهنىال خۇداغا بولغان ئىشهنچىسىنى ئاجىزالشتۇرم

  ) ئايهت20-19: 4رىملىقالر(» ....گۇمانالنمىدى

 ئازدۇرۇلماسلىقىمىز ھهم دۇئاغا بولغان ئىشهنچىمىزنى قهدىرلىك دوستالر، 

  . اليلىيوقاتماسلىقىمىز ئۈچۈن سهگهكلىك بىلهن دۇئا قى

ئىشهنچ . ئىشهنچنى كۆرگىلى بولمايدۇ. تۇيغۇ ئهمهس-سېئىشهنچ ھهرگىزمۇ ھ

  . سهۋەب ئهمهس

ارقىلىق خۇدانى تۇتۇۋېلىشنى خۇدانىڭ سۆزلىرى ئ-ئىشهنچ دېگىنىمىز

  . دۇىتۇكۆرس

  . ئىش ئىشهنچسىزلىك بىلهن ئاخىرلىشىدۇ بىلهن باشالنغان ئالدىراقسانلىق

دا خۇ. مۇھىتتا ئىشهنچ دەرسلىكىنى ئۆگىنهلمهيمىزشۇنداق، بىز راھهت، ئازادە 

شهپقهتلىك -رىئاندىن، مېه.  ئۆز ۋەدىسىنى بېرىدۇداۋاملىق بىز يالغۇز قالغاندا

ئاندىن ۋاقىتلىق . تامغا باسىدۇسۆزلىرى ئارقىلىق بىزگه بهرگهن ۋەدىسىگه 

ر ئادەمله. كىنىپ، بىزنىڭ ئىشهنچىمىزنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىگه قارايدۇېچ

ئۆزى بهرگهن ۋەدىسىنىڭ دەل ئهكسىچه ئىشالرنى .   سىناپ باقىدۇئارقىلىق بىزنى 

. دەل مۇشۇ پهيت ئىشهنچ غهلبه تاجىنى كېيىدىغان ۋاقىتتۇر. بىزگه ئۇچراشتۇرىدۇ

خۇددى پاۋلۇس جاھاننى قارا بۇلۇتالر قاپلىغان، دېڭىز دولقۇنلىرى شىددەتلىك 
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: سۈرەن بىلهن-، غهلبىلىك چۇقانلغان ھالدائۆركهشلهۋاتقان پهيتته، ئىشهنچكه تو

دەپ » خۇدا ماڭا قىلغان سۆزلىرىنى چوقۇم ئهمهلگه ئاشۇرىدۇمهنكى ىئىشىن«

  .ئېيتقىنىغا ئوخشاشتۇر

 

 

 كۈنى-5ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»هنال ماڭا ياردەم قىالاليسهنپهرۋەردىگار خۇدا پهقهت س……………. « 

 ) ئايهت11: 14تارىخنامه -2(

دېيىش ئارقىلىق » .......پهقهت سهنال ماڭا ياردەم قىالاليسهن«هنه شۇنداق بىز ئ

ئۇنى ئۈستىگه خۇدانى ئهسكهرتىپ، بېشىمىزغا كهلگهن بارلىق قېيىنچىلىقالرنى 

  .  كېرەكچاقىرىشىمىزئېلىشقا 

  . كونا ئهھدىدە خاتىرلهنگهن تۆۋەندىكى ھېكايىدە مۇنداق ۋەقهلىك تهسۋىرلهنگهن

ش پىيادە قوشۇنلىرىنىڭ سانىال مىليۇندىن، جهڭ ۈ كغان قىليهساۋغا ھوجۇم

 قوشۇنلىرىنىڭ كۇش ئىسرائىليهساۋ بىلهن .  ئارتۇق ئىدىھارۋىلىرى ئۈچ يۈزدىن

پادىشاھلىقىنىڭ قوشۇنلىرىغا تاقابىل تۇرالىشى مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئهمهلىيهت 

ھهم ئۆز قوشۇنلىرى ئاجىز ھېچقانداق ئىتتىپاقداش ياردەمچى قوشۇنمۇ يوق . ئهلۋەتته

بىر ئۈمىدى پهرۋەردىگار خۇدادىن ياردەم سوراش -ئهھۋال ئاستىدا، ئۇالرنىڭ بىردىن

ئېهتىمال، ھايات سهپىرىڭىزدە مۇشۇنداق قورقۇنچلۇق قىيىنچىلىقالر سىزنىڭ . بولدى

بارلىق تايانچ كۈچلىرىڭىزگه بولغان ئۈمىدىڭىزنى ئۈزۈپ تاشالپ، سىزنى ئامالسىز 

  . رۇپ، خۇدانىڭ ئالدىغا بارغۇزغان ئهسلىمىلهر بولغان بولۇشى مۇمكىنقالدۇ
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يهساۋ دەل ئاشۇ قورقۇنچلۇق پهيتته، ئىشهنچ ئارقىلىق پهرۋەردىگار خۇدانىڭ، 

لۇق قۇرالالنغان دۈشمهن قوشۇنلىرى بىلهن ھېچقانداق كۈچى يوق، ئاجىز بولغان لتو

  . ق، ئۇ خاتاالشمىغانىدىشۇندا. ئۆزىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرغانلىقىنى كۆردى

مهغلۇپ نهتىجىدە بىز كۈش قوشۇنلىرىنىڭ پهرۋەردىگار خۇدا تهرىپىدىن 

الرنىڭ نۇرغۇن جهڭ ئولجىلىرىغا ئېرىشكهنلىكىنى ئىسرائىلقىلىنغانلىقىنى ۋە 

  . كۆرەلهيمىز

 ئۇ ھهرۋاقىت، ھهر.  پهرۋەردىگار خۇدا شاھالرنىڭ شاھىدۇربىزنىڭ خۇدايىمىز

  . نلىرىنى يىغىپ ئۆز خهلقىنى قۇتقۇزىدۇزامان ئۆز قوشۇ

قهدىرلىك دوستۇم، شۇنىڭ ئۈچۈن سىزمۇ پهرۋەردىگار خۇدانىڭ ھهرۋاقىت سىز ۋە 

سىزنىڭ مۇشكۈل قىيىنچىلىقلىرىڭىز ئوتتۇرىسىدا تۇرۇدىغانلىقىغا، مهيلى قانداق 

قىيىنچىلىق ۋە مۇشكۇالتالر بولسۇن، خۇدانىڭ ئالدىدىن خۇددى بۇلۇت شامالدىن 

  . اراپ كهتكهندەك تاراپ كېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىشىڭىز كېرەكت

. دېدى» !قايت«:  ئالدىدىكىلىرىگهكى ئۈچۈن، كۆزئىبراھىم خۇداغا ئىشهنگهنلى

. دەپ خىتاپ قىلدى» !ئاۋازىڭنى چىقارما«: تهبىئهت قانۇنىيهتلىرىگه نىسبهتهن

. دېدى» دۇرغۇچىسهن بىر يالغانچى، ئاز«: ئارسالدىلىق بىلهن تولغان قهلبىگه

  . چۈنكى، ئۇ ھهقىقهتهن خۇداغا ئىشهنگهنىدى

 

 كۈنى-6 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»ئايهت-2: 43يهشايا (» .....هيدۇى كهچكهندە، سۇالر سېنى چۆكتۈرمسهن سۇالرن ( 

 ئىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن بىز ئۆزىمىز قهدەم ئالمىساق، خۇدا  بىرئهگهر، مهلۇم

ئهگهر، بىز ياردەمگه مۇھتاج بولمىغان بولساق، خۇدا . ايدۇھهرگىز بىز ئۈچۈن يول ئاچم
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ئهگهر، بىز تېخى توسالغۇغا ئۇچرىمىغان بولساق، خۇدا . ھهرگىز بىزگه ياردەم قىلمايدۇ

ئهمما، بىز ھهقىقهتهن ياردەمگه مۇھتاج . توسالغۇالرنى ئالدىمىزدىن يوقىتىۋەتمهيدۇ

 خۇدانىڭ نۇرغۇنلىغان .......قىلىدۇبولغاندا، ئۇ قوللىرىنى سۇزۇپ، بىزگه ياردەم 

الر قنسىپنى ئۇنتۇپ قالغاچقا، تېخى يېتىپ كهلمىگهن قېيىنچىلىىپهرزەنتلىرى بۇ پىر

ئۇالر، خۇدانىڭ ئالدى بىلهن نهچچه يۈز كىلومىتىر . ئهندىشه قىلىشىدۇ-ئۈچۈن غهم

  ئۇالرئهمما،. نى ئۈمىد قىلىشىدۇىيىراقلىقتىكى يولنى تۈزلهپ، تهكشى قىلىپ قويۇش

ىر قهدەم بىر قهدەمدىن يول  پهقهت ئۇالرنىڭ ئېهتىياجىغا ئاساسهن بنىڭخۇدا

سىز مهنزىلگه يېتىش ئۈچۈن، چوقۇم سۇدىن . ىغانلىغىنى ئۇنتۇپ قالىدۇئاچىد

شۇنداق بولغاندىال، خۇدانىڭ سىزگه بهرگهن ۋەدىسى ئهمهلگه . ئۆتۈشىڭىز كېرەك

 ئۆلۈمدىن قۇرقۇشۇپ ئاھ ئۇرغان ھالدا، نۇرغۇن كىشىلهر سهكرات ئۈستىدە،. ئاشىدۇ

ئۇالر ئهلۋەتته . سائادىتىگه  ئېرىشهلمىگهنلىكىدىن ئېچىنىشىدۇ-خۇدانىڭ بهخت

 خاتىرجهم خىزمهت قىلىۋاتقاندا، خۇددى ھالداچۈنكى، ئۇالر ساغالم . مهيدۇئېرىشهل

ۇھتاج ئۇالر ئهلۋەتته بۇالرغا م. ئۆلۈم ئۇالردىن ئىنتايىن يىراقتهك ھىس قىلىشىدۇ

ئۇالر . شهپقهتتۇر-ئۇالرنىڭ مۇھتاج بولغىنى خىزمهتتىكى، تۇرمۇشتىكى مېهىر. ئهمهس

  . شهپقهتكه مۇھتاج بولىدۇ-سهكراتقا چۈشكهندىال، ئاندىن مهڭگۈلۈك مېهىر

 

 كۈنى-7 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»...لهر فىلىپلىك(» .مهن ھهرقانداق ئهھۋالدا بارىغا قانائهت قىلىشنى ئۆگىنىۋالدىم

 ) ئايهت11: 4

بارسىز قارىغانلىقى ئۈچۈن، ىئامهتكه ئېت-پاۋلۇس دۇنياغا تهۋە بارلىق بهخت
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تۆۋەندە بىز مۇنداق بىر ھېكايىنى . تۈرمىدىكى ۋاقتىدا يۇقۇرىقى ئايهتلهرنى يازغان

  . كۆرۈپ ئۆتىمىز

غۇز ھالدا باغچىسىنى مهلۇم بىر كۈنى، بىر پادىشاھ سهھهر ئورنىدىن تۇرۇپ، يال

دەرەخلهرنىڭ سارغىيىپ، سولۇشۇپ - دەل،گىياھ-تىپ، بارلىق گۈلېيله قىلىۋسه

باغچىنى مۇدھىش ۋەيرانچىلىق قاپلىغان بولۇپ، ھاياتلىقتىن . قالغانلىقىنى بايقاپتۇ

پادىشاھ ئهجهپلهنگهن ھالدا، باغچا ئىشىكىدىكى ئارچا . ئهسهرمۇ يوق ئىكهن

ىخى رئارچا دەئهسلىدە، . ىنى سوراپتۇ بولغانلىق ئىش نېمهغا زادى، ئۇالردەرىخىدىن

ئۆزىنىڭ قارىغاي دەرىخىدەك ئېگىز، قامهتلىك بواللمىغانلىقىدىن ئاغرىنىپ، دۇنيادىن 

اي دەرىخىمۇ ئۆزىنىڭ ئۈزۈم قارىغ. بىزار بولۇپ، ياشىغۇسى كهلمهي قالغانىكهن

ىنىپ ھهشقىپىچهكمۇ ئاغر.  بىزار ئىكهنياخشى مېۋە بېرەلمهيدىغانلىغىدىن دەكتېلى

پۇراق -قالغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ سۆسۈن رەڭلىك گۈلگه ئوخشاش خۇش

 ئۆزىنىڭ باشقىالرغا ئۇالر قىسقىسى، ........چاچالمايدىغىنىدىن ئاھ ئۇرىدىكهن

ئويلىمىغان . يېتهلمهيدىغانلىقىدىن ھهسرەت چىكىپ، سارغىيىپ كېتىشكهنىكهن

يىچه، قهددىنى ۇلى قىياپىتى ب ئهسمايسا گۇليۇمران ىك بىر يهردىن، ئىنتايىن كىچ

بۇنى . پۇراق چېچىپ، گۈزەللىكىنى نامايهن قىلىپ تۇرغانىكهن-تىك تۇتۇپ، خۇش

  :كۆرگهن پادىشاھ ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا، ئۇنىڭغا

 سېنى بۇنداق قىياپهتته كۆرگهنلىكىمدىن ئىنتايىن ! گۇل ئهي كىچىك مايسا-

سهن ھهقىقهتهن باتۇر . دىن بىزار بوپتۇباشقىالرنىڭ ھهممىسى دۇنيا. خۇشالمهن

ساڭا .  يوقتهك كۆرۈندىھهسرەتنىڭ زەررىچىلىك ئىزناسىمۇ-سهندە قايغۇ. ئىكهنسهن

  .  دەپتۇ-!قايىلمهن

  : جاۋابهن گۇل كىچىك مايسا 
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دسىزلىك، بىزارلىقتىن ئهسهرمۇ ۇمهندە زەررىچىلىك ئۈم! ى، شۇنداقئى ئالىيلىر

 خاھىشلىرى بويىچه،   ئوزهرزىمىسهممۇ، سېلىنىڭچنىمىگه ئگهرچه، مهن ھې. يوق

چهك ياكى ې ھهشقىپ  ياكىتېلىاكى قارىغاي دەرىخى، ئۈزۈم ئارچا دەرىخى ي

پۇراق گۈل قاتارلىقالرنى تىكىپ، پهرۋىش قىلىپ ئۆستۈرىدىغانلىقلىرىنى -خۇش

سېلى مېنى كىچىك بىر مايسا قىلىپ تىككهن ئىكهنال، مهن رازىمهنلىك . بىلىمهن

 .  دەپتۇ-هن مۇشۇنداق كىچىك مايسا بولۇشنى خااليمهن، بىل

 خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ا ئهنه شۇنداق شهخسىيهتسىز ھالداشۇنداق، ھاياتلىقت

كىچىك ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە -ئۈچۈن، ئۆزىنى ئاتىغۇچىالر ھهرقانداق چوڭ

تىن، غانلىقچۈنكى، ئۇالرنىڭ قهلبى خۇدانىڭ خاھىشىنى ئارزۇ قىل. قانائهتلىنىدۇ

ئۇالر ئۆزىدە بار . يىچه خىزمهت قىلىشقا رازى بولغانالردۇرۇخۇدانىڭ كۆرسهتمىسى ب

بولغاننىڭ ھهممىسىنى يوقىتىپ، ئېچىنىشلىق ھالهتكه چۈشۈپ قالغاندىمۇ، خۇدا 

  . نى ئاشۇرۇپ، تولۇقالپ بېرىشكه قادىردۇرسىنهچچه ھهسسىئۇالرنىڭ يوقاتقانلىرىنىڭ 

  

  

 كۈنى-8 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»سائادەتنىمۇ خىسلهتلىك -، بهختىمهن ياغدۇرنى چوقۇم ۋاقتىدا يامغۇرمهن

 ) ئايهت26: 34ئېزەكيال (» .يامغۇرغا ئوخشاش شۇنداق ياغدۇرىمهن

كهيپىياتىڭىز خۇددى قۇرغاق ھاۋادەك ؟ راق كهيپىياتىڭىز قانداقبۈگۈن سهھهر

  .  ھاۋاغا مۇھتاج بولۇپسىزمهنىسىزمۇ؟ ئۇنداقتا، سىز ھازىر دەل يامغۇرلۇق نهمخۇش

دەل خۇددى تىت بولۇۋاتامسىز؟ ئۇنداقتا، سىز ھازىر -مهيۈسلۈك ئىچىدە تىت
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كه ئوخشاش، كهيپىياتىڭىزنى تهڭشهشكه ى كۆرسهتكۈچشھاۋارايى نهملىك تهڭشه

  . مۇھتاج بولۇپسىز

  : مۇقهددەس يازمىالردا بۇ ھهقته مۇنداق خاتىرلهنگهن

» .قۇۋۋىتىڭ شۇنداق بولىدۇ-سا، كۈچسېنىڭ كۈنلىرىڭ قانداق بول«

  ) ئايهت25 :33رمهرۇپال-ئهمر(

   ».غۇرغا ئوخشاش شۇنداق ياغدۇرىمهنسائادەتنىمۇ خىسلهتلىك يام-بهخت«

سۆزى ئهسلى نۇسخىسىدا كۆپلۈك مهنىسىنى » سائادەت-بهخت«بۇ ئايهتتىكى 

ش خۇدا ھهرخىل، تۈرى، شهكلى ئوخشا-، بۇنىڭ مهنىسىئىپادىلهيدىغان بولۇپ

سائادەتلهرنى خۇددى مارجانغا ئوخشاش تىزىپ، بىر قىلىپ ئۆزىنى -بولمىغان بهخت

  . سۆيگهنلهرگه توختىماي ئاتا قىلىدۇ دېگهنلىكتۇر

ئهگهر، خۇدا بىزگه قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىنى بهرگهن بولسا، ئوخشاشال ئۇ يهنه 

 شهپقهت ئۈستىگه-رەھىمنداق، شۇ. غهلبه قىلىش ئىلتىپاتىنىمۇ بېرىدۇ

يوقۇرىدا .  ئىلتىپات ئهنه شۇنداق قوشۇلۇپ ماڭىدۇمۇھهببهتلىك-مېهىر

سائادىتى خىسلهتلىك يامغۇرغا -كۆرگىنىمىزدەك، خۇدانىڭ ئاتا قىلغان بهخت

  . ئوخشاش توختىماستىن  يېغىپ تۇرىدۇ

ئىه، قۇرغاقچىلىقتىن سۇسىزلىنىپ كهتكهن ئۆسۈملۈكلهر، يۇپۇرمىقىڭالرنى ۋە 

ى ئاسماندىن ياغىدىغان خىسلهتلىك يامغۇرنى سۈمۈرۈشكه تهييار گۈل بهرگىلىرىڭالرن

  ...........قىلىڭالر

  . كۆپ مېۋە بېرىشنى خااليدىغان ھاياتلىق ھهرۋاقىت يامغۇر ئىزدەيدۇ
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  كۈنى-9ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئوقۇبهتلهر كهلگۈسىدە بىزدە ئايان بولىدىغان -مېنىڭچه، ھازىر بىز تارتىۋاتقان ئازاب

  ) ئايهت18 :8رىملىقالر(» .شهرەپكه سېلىشتۇرغاندا ھېچ نهرسىگه ئهرزىمهيدۇ-انش

ئۇنىڭ . ككه كىرگىلى بىر يىلدەك بولغانىدىهمېنىڭ پهرۋانهم بار بولۇپ، ئۇ ئۆچ

بىر بېشىدا ئىنچىكه ئانتىناسى، يهنه بىر بېشىدا . قۇرۇلمىسى ئىنتايىن ئاالھىدە ئىدى

ى تهجرىبىخانىدىكى ئىنچىكه ساپاقلىق شارچىسىمان توپچىسى بولۇپ، خۇدد

رىدىغان ۋاقىتتا، چوقۇم ئالدى بىلهن ىئۇ لىچىنكا چىق. ىتبوتۇلكىغا ئوخشايت

شۇنداق . شارچىسىمان توپچىدىن، ئىنچىكه ئانتىناغا ئۆمىلهپ چىقىشى كېرەك ئىدى

ئۇنىڭ . بولغاندىال، ئۇ مۇكهممهل گهۋدىگه ئىگه بولۇپ، ئهركىن ئۇچااليتتى

ئهكسىچه، ھېلىقى ئىنچىكه ئانتىنا . ان بهدىنى شۇنداق سېمىز، چوڭشارچىسىم

. شۇنچىلىك كىچىك ئهھۋالدا، ئۇنىڭ ئۆمىلهپ چىقىشى، كىشىنى ھهيران قالدۇراتتى

ئۇ چوقۇم نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرنى باشتىن كهچۈرگهندە ۋە زور كۈچ سهرپ قىلىپ، 

  . يىتهلهيتتىئىرادە باغلىغاندىال ئاندىن ئۆزى كۆزلىگهن نىشانغا 

ئۇ قۇرۇت ۋاقتىدا، قاناتلىرى : بۇ ھهقته بىئولوگىيه ئالىمى مۇنداق دەيدۇ

ئۆچهكتىن چىقىدىغان ۋاقىتتا، چوقۇم مۇشۇنداق بىر مهيدان . يېتىلمىگهن بولىدۇ

 قىلىپ، قانات ىىال، ئاندىن بهدەن سۈپىتى تهرەققجهڭلهرنى باشتىن كهچۈرگهند

يىغىپ، ئاسماندا پهرۋاز قىالاليدىغان نورمال - كۈچشهكىللىنىدۇ ھهم ئىككى قانىتىغا

  . پهرۋانىگه ئايلىنااليدۇ

 ئوزۇن  خېلى ھېلىقى مهھبۇس بولۇپ تۇرۇۋاتقىلىيىدىپمهلۇم بىر كۈنى، تاساد

مهن پۈتۈن بىر . بولغان قۇرۇتنىڭ ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدىم
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ىڭ لىچىنكا ئىچىدە، لىچىنكىدىن ئهتتىگهن سهۋرىچانلىق بىلهن، يان تهرەپته  ئۇن

، كۈرەش قىلىۋاتقان، تىركىشىۋاتقانلىقىدەك چىقىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان

ىچىلىك رئهمما، ئۇ شۇنچه تىرىشچانلىق كۆرسهتسىمۇ زەر. ھهرىكهتلىرىنى كۈزەتتىم

. مېنىڭچه، ئۇ ئهمدى لىچىنكىدىن چىقالمايتتى. ئالغا ئىلگىرلهش بولمايۋاتاتتى

پ، ئۆزەمنى ياراتقۇچى خۇدادىنمۇ ىتتاقىتىم چېكىگه يې-رىڭ سهۋنهتىجىدە، مېنى

 دەپ ئويالپ ئۇنىڭ لىچىنكىدىن چىقىشىغا ياردەم قىلماقچى  مېهرىبانئهقىللىق،

قايچا بىلهن، قۇرۇت لىچىنكىسىنى كىچىككىنه كېسىپ قويۇش مهن كىچىك . بولدۇم

تىم بىلهن قىلغان ىشى نىيبۇ مېنىڭ ياخ. تىپ بهردىمىئارقىلىق، ئۇنىڭغا ئاسانلىق يار

بىردەمدىن كېيىن، مېنىڭ پهرۋانهم لىچىنكىدىن ئاسانال ! قاراڭالر. ئىشىم ئىدى

ئۇنىڭ لىچىنكىدىن چىققاندىن كېيىنكى بهدىنى ئىنتايىن سېمىز . ئۆمىلهپ چىقالىدى

يان تهرەپته، مهن . ھهم چوڭ، ئهكسىچه قانىتى ئىنتايىن ئاجىز ھهم كىچىك ئىدى

، !ئاھ. ئاستا ئۇچىشىنى كۈتتۈم-چ ئۇنىڭ قاناتلىرىنى كېرىپ، ئاستائۇنى قوغدىغا

يران ۋەرىبانلىقىم ئۇنى مېنىڭ ساختا مېه. پۈككه ئايالندىبارلىق ئۈمىدىم كۆ

بىچارە قۇرۇت، ئاجىز قاناتلىرى بىلهن سېمىز بهدىنىنى كۆتۈرۈشكه . قىلغانىدى

زۈك چىرايلىق قاناتلىرىنى ش ئۈچۈن شۇنچه تىركهشسىمۇ، ناۇچۇئامالسىز قالغاچقا، ئ

 مېنىڭ ...ھهي. ىن توختىدىئاجىز كهرىگىنىچه، ئازابلىق ھالدا ھهرىكهتت

تېخى تولۇق يېتىلمىگهن . رىبانلىقىم ئۇنى نابۇت قىلغانىدىپاراسىتىم ۋە مېه-ئهقىل

  . پهرۋانه، مهجبۇرى ھالدا چۈشۈرۈۋېتىلگهنىدى

الردا، بىز كىشىلهرنىڭ  ۋاقىتنۇرغۇن. قايتا ئويالندىم-امهن بۇ ئىشالرنى قايت

كىدە قىينىلىپ جاپا تارتىۋاتقانلىقىنى، كۈرەش مۇشهققهت ئىل-ئوقۇبهت، جاپا-ازابئ

بىز دائىم خۇدانىڭ . س قىلىمىزېنلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن بىچارە ھقىلىۋاتقا
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مدە پىرىنسىپلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ، ئادەملهرگه تېخىمۇ كۆپ تهرەپلهردە ياردە-قانۇن

بىز ! ھه- ئادەملهرنىڭ نهزەر دائىرىسى نېمىدىگهن  تار..... ئۈمىد قىلىمىزبولۇشىنى

ئهنه شۇنداق ئاددىي كۆرەشلهرنىڭ ئىنسان ھاياتىغا نىسبهتهن ئىنتايىن زۆرۈرلىكىنى 

چۈشىنهمدۇق؟ شۇنداق، كۆز ئالدىمىزدىكى ۋاقىتلىق ئازابالرغا، قىيىنچىلىقالرغا 

ائىرىلىك بىلىم، چوڭقۇر مۇھهببهتكه بهرداشلىق بهرسهك، ئهنه شۇنداق كهڭ د

خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن . بۇالر بىز ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىقتۇر. ئېرىشىمىز

قىزلىرىنى -چۈنكى، خۇدا ئۆزىنىڭ ئوغۇل. مۇھهببىتىمۇ  ئهنه شۇنداقتۇر-مېهىر

بۇنداق . سۆيگهچكه، ئۇالرنىڭ پاك، مۇكهممهل بولۇشى ئۈچۈن قاتتىق تهربىيه بېرىدۇ

مۇددىئا بولغاندا، ئۇ ھهرگىز پهرزەنتلىرىنىڭ كۆزلىرىدىن ياش -لىك مهقسهتشهرەپ

. شهرەپكه ئېرىشتۈرگهن-كىدە شانئوقۇبهت ئىل-خۇدا ئوغلىنى ئازاب. ئاققۇزمايدۇ

مۇشهققهت ئىچىدە  ئىتائهت قىلىشنى -ئوخشاشال، خۇدا بىز پهرزەنتلىرىگه جاپا

  . شهرەپكه ئېرىشتۈرىدۇ-ئۆگىتىپ، شان

  

  

  كۈنى-10 ىڭئاين-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» مۇقهددەس روھ ئۇالرنىڭ ئاسىيا ئۆلكىسىدە خۇش خهۋەر تارقىتىشىغا يول

  ) ئايهت6: 16ئهلچىلهر (».قويمىغانىدى

مۇقهددەس كىتابتىن، بىز مۇقهددەس روھنىڭ شاگرتالرنى قانداق 

 ئىش يېتهكلىگهنلىكىنى تهتقىق قىلىدىغان بولساق، بۇنىڭ ئىنتايىن قىزىقارلىق بىر

شاگىرتالر ئاسانال خاتالىشىپ قالىدىغان بولغاچقا، مۇقهددەس . ئىكهنلىكىنى بايقايمىز
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بۇ قېتىم، پاۋلۇس بىلهن .  جهھهتتىن چهكلهش بوالتتىيروھنىڭ يېتهكلىشى ئاساسى

سىالس سول تهرەپنى نىشانالپ، ئاسىيا ئۆلكىسىگه كىرىشنى ئويالشقىنىدا، مۇقهددەس 

ئوڭ تهرەپنى نىشانالپ، بىتنىيه ئۆلكىسىگه ئۇالر . ىروھ ئۇالرنى توسۇپ قويد

  بىر مهزگىل . نى توسۇپ قويدىكىرمهكچى بولغىنىدا، مۇقهددەس روھ يهنه ئۇالر

 مىغاننق تهلىم بېرىشى ئۈچۈن يول ھازىرال خۇدا توغرۇلۇنىڭ مۇشۇ جايالردا الرپاۋلۇس

نى ئىشلىشى زۆرۇر دەسلهپكى خىزمهتلهرئالدى بىلهن، ئاپاللۇس بۇ جايدا .  دىئى

ئۇنىڭ ئۈستىگه، باشقا جايالر ئۇالرنىڭ كېلىپ خىزمهت قىلىشىغا تېخىمۇ . ئىدى

ئۇالر چوقۇم ئهتراپلىق، چوڭقۇر تهربىيلهنگهندە، ئاندىن  ئاسىيا . مۇھتاج ئىدى

  . ئۆلكىسى ۋە بىتنىيه ئۆلكىسىدە جامائهتچىلىك قۇرااليتتى

 قالغاندا، چوقۇم قايمۇقۇپ لهلمهينى بى كهلگۈسىڭىزقهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز

. زگه ۋاكالىتهن قارار چىقارغۇزۇڭ ئۆزىڭى مهھكهم تۇتۇۋېلىپمۇقهددەس روھنى

پ، ھهقىقىي توغرا يولغا سول يولالرنى توسۇۋېتى-ارلىق ئوڭمۇقهددەس روھتىن، ب

مۇقهددەس روھ، مهن تالالش ! ئىه«: سىز مۇنداق دەڭ. باشلىشىنى تىلهڭ

خاتا بولغان يولالردىن مېنى توسۇۋېلىپ، . ۇردۇمشنلهي ساڭا تاپتىنى پۈتۈىمهسئۇلىي

قايسى يولدا . خۇدانىڭ ئىرادىسىگه زىت يولالردا مېڭىشتىن مېنى ساقالپ قالغىن

مېڭىشنى بىلهلمهي گاڭگىراپ قالغىنىمدا، سېنىڭ ئاۋازىڭنى ئاڭلىيالىشىم ئۈچۈن ماڭا 

  ». ياردەم قىلغىن

 روھنىڭ يېتهكلىشىنى ئوچۇق ەسبۇ ۋاقىتتا، سىز تېخى مۇقهدد

قلهندۈرەلمىگهندە، ئهسلىدىكى ئورنىڭىزدىن ھهرگىز قوزغالماڭ ھهمدە خۇدانىڭ پهر

  .يېڭى چاقىرىقىغا ئېرىشكىچه، ئهسلىدىكى چاقىرىقنى قوغداپ قېلىڭ

دوستۇم، بۈگۈن ئهيسا مهسىهنىڭ مۇقهددەس روھى خۇددى پاۋلۇسنى 
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شۇنىڭ ئۈچۈن، سىز .  ئۈچۈن ساقلىماقتاشهىگهنگه ئوخشاش، سىزنىمۇ يېتهكليېتهكل

، ھهتتا ئهڭ كىچىك ئىشلىرىڭىز چهكلىمىگه ر ئىشالردا ئېهتىياتچانلىق بىلهنھهربى

ئىشهنچ . لىكې روھىغا ئىتائهت قىلىشنى ئۆگىنىۋئوچرىغاندىمۇ، خۇدانىڭ مۇقهددەس

، ، ئهگهر مۇقهددەس روھنىڭ توسىشىغا ئۇچرىمىسىڭىزبىلهن دۇئا قىلغاندىن كېيىن

ئهگهر، . بىراق، ھهرگىز ھهيران قالماڭ. يۈرەكلىك ھالدا داۋاملىق ئالغا بېسىڭ

ولالر ئېتىك بولۇپ، ئالدىدىكى يول ئوچۇق بولغان بولسا، سول تهرەپتىكى ي-ئوڭ

دەل ئاشۇ جايدا، لۇقا . رىگه بارىدىغان يولدۇرىرۆشهنكى بۇ يول چوقۇم تروئاس شهھ

.  خۇدا كهلگۈسى ھهققىدە سىزگه بىشارەت بېرىدۇدەل ئاشۇ جايدا. سىزنى ساقالۋاتىدۇ

  .دەل ئاشۇ جايدا ساداقهتمهن دوستلىرىڭىز سىزنىڭ يولىڭىزغا قاراپ قالدى

  

  

  كۈنى-11 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»مېنىڭ خهلقىمگه تهسهللى بېرىڭالر‹: پهرۋەردىگارىڭالر خۇدا مۇنداق دەيدۇ‹. «

  ) 1: 40يهشايا(

  ! الرغا تهسهللى بېرىش باشقى __تهسهللى بېرىش

شۇنداق، دۇنيا ! ى؟تۆز ئۈستىگه ئالغان بۇيرۇق بولغىي پهيغهمبهر ئبۇ قايسى

ناۋادا، سىز بىر تهسهللى بهرگۈچى . تهسهللىگه مۇھتاج كىشىلهر بىلهن تولغان

. بولسىڭىز، ئۇنداقتا سىز مۇشۇ جهھهتته چوقۇم تهربىيلهنگهن بولۇشىڭىز كېرەك

بۇ جهھهتتىكى تهربىيه . ز بۇ جهھهتته غهلبه قازىنالمايسىزئۇنداق بولمىغاندا، سى

چۈنكى، سىز كىشىنىڭ قهلبىنى . دەرسىنىڭ تۆلىنىدىغان بهدىلى ئىنتايىن چوڭ
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ھهسرەت ۋە ئېغىر كۈنلهرنى باشتىن -قايغۇ. ئوقۇبهت-قايغۇغا سالىدىغان ئازاب

، ئۇالرغا ىپ چۈشىنباشقىالرنىڭ ئازابلىق قهلبىنىكهچۈرۈپ باققاندىال، ئاندىن 

 ،بۇنداق بولغاندا. لۇپ چىقااليسىز ماھىر تهسهللى بهرگۈچى بوتهسهللىي بېرەلهيدىغان

سىز .  بۆلۈمىگه ئوخشاپ قالىدۇىستمۇشىڭىز ئامبۇالتۇرىيهدىكى بالنسىزنىڭ تۇر

. الردا، تهسهللىي بېرىش سهنئىتىنى ئۆگىنهلهيسىز» بالنىست بۆلۈمىدىكى كېسهلخانا«

 تارىخىڭىز بولۇشى الدىنقى شهرتى شۇكى، سىزنىڭ چوقۇم كېسهلبىراق بۇالرنىڭ ئ

 ئۇل دوختۇرىڭىزنىڭ جاراھىتىڭىزنى بىمار ۋاقتىڭىزدا، مهس،هسلهنم. كېرەك

دېزىنغىكسىيه قىلىپ، دورىنى قانداق سۈرگهنلىكىنى كۈزىتىش، كۆرۈش ئارقىلىق 

ز ھهيرانلىق سىز ھهرگى. نهلهيسىزىدەسلهپكى قهدەمدە قۇتقۇزۇش تېخنىكىسىنى ئۆگ

مهن نېمىشقا چوقۇم ھهسرەتلهرگه تولغان؟ -مېنىڭ ھاياتىم نېمىشقا قايغۇ«:بىلهن 

ئون . دەپ سۇئال قويماڭ» ئاشۇنداق ئازابلىق ئۆتمۇشنى باشتىن كهچۈرۈشۈم كېرەك؟

ھاياتىڭىزدىن بۇ سۇئاللىرىڭىزغا قانائهتلهنگۈدەك جاۋابقا يىل ئۆتكهندىن  كېيىن، سىز 

سىز بۇ ۋاقىتالردا سىزنىڭ ئۆتمۈشىڭىزگه ئوخشاش ئازاب  نكى،چۈ.ئېرىشهلهيسىز

چهككهن، قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىغان نۇرغۈن كىشىلهرنى ئۇچرىتىسىز ، سىز دەل شۇ 

ۋاقىتالردا ، ھاياتىڭىزدىن گۇۋاھلىق بېرىش  ئارقىلىق، ئۇالرغا يول كۆرسىتهلهيسىز، 

ىپ، ئۇالرنىڭ جاراھهتلىرىگه خۇدانىڭ يېتهكلىشى بىلهن چارە تهدبىرلهرنى قوللىن

  .............مهلههم سۈرۈپ، شىپالىق بېرەلهيسىز

ئازابالرنى، -قهدىرلىك دوستۇم، ئهمدى سىز نېمه ئۈچۈن شۇنچه كۆپ قايغۇ

 بۇنىڭ ئۈچۈن خۇداغا ؟ن كهچۈرگهنلىكىڭىزنى چۈشهنگهنسىزقىيىنچىلىقالرنى باشتى

زگه تهربىيلىنىش پۈرسهتلىرىنى چۈنكى، خۇدا سى. شۈكرى، ھهمدۇساناالرنى ئېيتىڭ

ېرىپ، سىزنىڭ كۈچلۈك، قهيسهر بولۇشىڭىز ئۈچۈن، تهجرىبه ساۋاقالرنى ب
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  .يهكۈنلهتكۈزدى

. مۇقهددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك ، خۇدا بىزنىڭ تهسهللىي بهرگۈچىمىزدۇر

  ن ئاراملىقتىنخۇدانىڭ بىزگه تهسهللىي بېرىشتىكى مهقسىدى، پهقهت ئۆزى ئاتا قىلغا

 ئهمهس، بهلكى بىزنى ماھىر بىر تهسهللىي بهرگۈچى قىلىپ بهھرىمهن قىلىشال

  .يىتىشتۈرۈپ چىقىشتىن ئىبارەت

  

  

  كۈنى-12 ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»،ئۇنى زور خۇشاللىق دەپ بىلىڭالرقېرىنداشالر، ھهرخىل سىناقالرغا دۇچ كهلگهندە  .

لىق ئېتىقادىڭالر سىنىلىپ چىداملىق الر ئارقىقچۈنكى، سىلهرگه مهلۇمكى، بۇنداق سىنا

 ) ئايهت3-2: 1ياقۇپ( ».بولىسىلهر

خۇدا ھهمىشه قىيىنچىلىقالرنى پهرزەنتلىرىنىڭ ئهتراپىغا قويۇش ئارقىلىق، 

رىغان قىيىنچىلىقلىرىمىزدىن ۋايساپ، بىراق، بىز دائىم ئۇچ. ربىيلهيدۇئۇالرنى ته

ئايۇپ پهيغهمبهر دەل . الىمىزخۇدانىڭ بىز ئۈچۈن قىلغانلىرىنى خاتا چۈشىنىپ ق

  .بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

م خۇدا ئىنسان يولى ھهر تهرەپتىن يۇشۇرۇن ھه«:ئايۇپ پهيغهمبهر مۇنداق دەيدۇ

لىنغان بولسا، ئۇنداقتا ئىنسانغا ھاياتلىق نهدىن ېتهرىپىدىن مۇھاسىرە قىلىۋ

  )23: 3ئايۇپ(»كهلدى؟

 بىزنى ىكى سىناقالر، قىيىنچىلىقالرئهي خۇدانىڭ پهرزەنتلىرى، گهرچه ھاياتىمىزد

كىرىپ، بىزنىڭ قاراڭغۇ  »يۇرۇقلۇق«نه ئاشۇ يوچۇقالردىنقورشاپ تۇرسىمۇ، يه
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ئهگهر، سىز تىكهنگه يېقىنالشمىسىڭىز، تىكهن ھهرگىز سىزگه . دىللىرىمىزنى يۇرۇتىدۇ

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، خۇدا، كۆڭلىڭىزگه ئازار بهرگهن . سانجىلىپ كهتمهيدۇ

نى رەت قىلغان لىك سۆزلهرنى، قايغۇغا سالغان مهكتۈپلهرنى، سىززەھهر

بۇرادەرلىرىڭىزنىڭ مۇئامىلىسىنى ۋە ئىقتىسادى –تتۇغقان، دوس-ئۇرۇق

ئهگهر چىن . قىيىنچىلىقلىرىڭىزنىڭ ھهممىسىنى كۆرۈپ، ئاڭالپ، بىلىپ تۇرىدۇ

سداشلىق ېڭىز خۇدا چوقۇم سىزگه ھقهلبڭىزدىن خۇداغا ئىشىنىپ، ئۇنىڭغا تايانسى

    . قىلىدۇ ھهم سىزگه ۋاكالىتهن بارلىق مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ

  

  

 كۈنى-13ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ھهممىسى ئۈستىدىن پۈتۈنلهي بىزنى سۆيدىغان خۇدانىڭ كۈچى بىلهن بۇالرنىڭ

 ) ئايهت37: 8رىملىقالر( ».قىلىمىزغهلبه 

لبه قىلىشنىال ئهمهس، بهلكى ھهربىر  غهلبه قىلىش پهقهت غه__غهلبه قىلىمىز

 نۇرغۇن ئولجا ئېلىشنى ،ھهم دۈشمهننى پۈتۈنلهي تارمار قىلىپئىشتا ئۇتتۇرماسلىقنى 

ئۇنداقتا، بىز قانداق قىلغاندا پۈتۈنلهي غهلبه قىالاليمىز؟ غهلبه قىلىشنىڭ . كۆرسىتىدۇ

ېسىم ۋە ، بمۇشهققهتلىك سىناقالرنى باشتىن كهچۈرۈپ-جاپا :ئالدىنقى شهرتى

ئېتىقادىمىزنىڭ . ېنىقىپ چىقىشنى كۆرسىتىدۇقىيىنچىلىق ئاستىدىكى مۇھىتتا چ

مۇستهھكهملىنىشى ئۈچۈن، بىز ئۇچرىغان سىناقالرنىڭ ھهممىسى كهم بولسا 

فۇر بويۇمالردىكى نهپىس -بۇ خۇددى ساپال ۋە فار. بولمايدىغان مۇھىم بىر جهرياندۇر

گهندىن كېيىنال، ئۇزۇن مۇددەت ئۆچۈپ رەسىملهرنىڭ ئوتتا پىششىقالپ ئىشلى
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ەتلىك قارا بوراننىڭ تاغ چوققىسىدىكى ئارچا دەرىخىنىڭ شىدد غانلىقىغا،ىكهتمهيد

ىلتىز تارتقانلىقىغا ئاندىن چوڭقۇر ي راپ،قايتا ئۇچ-رىتىشىگه قايتاكۈچلۈك تهۋ

تىن ىشىشلهرگه قاتنلغان جهڭوچىلىق ھاياتىمىزدا، روھقا تهۋە ببىز ئېتىقاد. ئوخشاشتۇر

 جهڭ شهكلى ئۆزگهرگهن بىر يخىل روھئهمهلىيهتته بۇ . خالىي بواللمايمىز

ىنىمىز مي دۈششۇنى بىلىشىمىز زۆرۈركى، بىزنىڭ ئهڭ ئهشهددى .سائادەتتۇر-بهخت

لىرىدىن شهيتاننىڭ سىناقشىش ئۈچۈن، ىگه ئېرى ئهڭ ئاخىرقى غهلببىز . اندۇرتشهي

 ا فىريىگ قهدىمقى دەۋىردە،. ىز كېرەكئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ئۆگىنىۋېلىشىم

(Phrygia) قازانغاندىن دەپ ئاتىلىدىغان بىر مىللهت بۇلۇپ، بۇالر جهڭ قىلىپ غهلبه

ئۇالر مۇشۇنداق قىلغاندا، . ڭ قېنىنى ئىچىدىكهننىمىنىكېيىن، ھهمىشه دۈش

ىدۇ، دەپ دۈشمىنىنىڭ باتۇرلىقى ۋە بهدەن قۇۋۋىتىنى ئۆزىنىڭ بهدىنىگه كىر

يىن، لىق سىناقتىن غهلبه قىلغاندىن كېرىغان بىر قېتىم، بىز ئۇچشۇنداق. ىكهنقارايد

غاندىال، بىز نداق بولمۇشۇ. ۋەت قۇشۇلىدۇۋقۇ-سه كۈچبىزگه روھى جهھهتته بىر ھهس

مهتلىرىنى  ، يهنه ئۇالردىن نۇرغۇن جهڭ غهنىمايپهقهت جهڭلهردە غهلبه قازىنىپال قال

مۇقهددەس . دۇرىمىزىلىپ ئۆزىمىز ئۈچۈن خىزمهت قىل قئۇالرنى ئهسىر. ئولجا ئالىمىز

تىنلىكلهرنىڭ ئۇالر غهربتىن ئۇچۇپ كېلىپ، فىلىس«:لهنگهنىيازمىالردا مۇنداق خاتىر

 نقوللىرىنى سوزۇپ ئىدو. ىر قىلىدۇشۇنداقال شهرقلىقلهرنى ئهس. هيدۇسبېشىغا دەس

  )14:11يهشايا(».ىلىدۇرغا ئىتائهت قلىقالرمۇ ئۇالناتان. ۋە مورىيانى بېسىپ تۇرىدۇ

فىلىستىنلىكلهر ئۇالرنىڭ دۈشمىنى، ئۇالر ئۆز دۈشمهنلىرى بولغان 

 باشقا قالماستىن، يهنه ئۆزلىرىگه قارشىقىلىپال فىلىستىنلىكلهر ئۈستىدىن غهلبه 

بۇ خۇددى ئهقىللىق  .  قىلغانتاراج-تاالن  ئۇالرنىدۈشمهنلىرىنىمۇ قۇل قىلىپ،

. ىڭ ئىتتىرىشى بىلهن ئالغا ئىلگىرلىگهندەكال بىر ئىشغهۋۋاس سۇ ئۈزگهندە شامالن
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بىز روھقا تهۋە بولغان ھاياتىمىزدا، نۇرغۇنلىغان روھى بېسىمغا، كۆڭۈلسىزلىكلهرگه 

يۆلهك -قۇدرىتى بىلهن يار-شهپقهتلىك كۈچ-رىبىراق، خۇدا بىزگه مېه. ئۇچرايمىز

ىمىز ئۈچۈن، مۇكهممهل بولۇپ، بىزنىڭ روھى جهھهتته تېخىمۇ ساغالم، كۈچلۈك بولۇش

پىشىپ بىز رۇھى جهھهتته ھهقىقىي . ياخشى پۇرسهتلهر بىلهن تهمىنلهيدۇ

: شاش تۆۋەندىكى  سۆزلهرنى ئېيتااليدىغان بولىمىزيېتىلگهندە، پاۋلۇسقا  ئوخ

مۇشهققهتلهر خۇش خهۋەرنىڭ تېخىمۇ كهڭ تارقىلىشىغا -بېشىمغا كهلگهن بۇ جاپا«

  )12: 1رلىكلهىفىلىپ(».تۈرتكه بولدى

خۇدا ھهمىشه بىزنى ئهيسا مهسىه ئارقىلىق ئۆزىنىڭ زەپهر ! خۇداغا شۈكۈر«

قوشۇنىدا بولۇشقا مۇيهسسهر قىلىپ، بىز ئارقىلىق خۇش خهۋەر يهتكۈزۈش بىلهن 

  )14: 2كورىنتلىقالر -2( ».ئۇنى تونۇشنىڭ خۇش پۇرىقىنى ھهممه يهردە چاچماقتا

  

  

 كۈنى-14ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»سىرتقا چىقىرىپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭىدۇىچى قويلىرىنىڭ ھهممىسىنقوي . «

 )4: 10يۇھاننا (

گهرچه، قويالرنىڭ يول . رەب ئۆز قويلىرىنى ئوتلىتىش ئۈچۈن، ئۇالرنى قويۇۋەتتى

پ ئوتلىتىش ئىنتايىن زۆرۈر رىچىقىالىق بولسىمۇ، ئۇالرنى سىرتقا مېڭىشى شۇنچه جاپ

، راھهت قوي توپى ئارىسىدا ياشاش ر ھورۇنلۇق بىلهن ئىسسىقئاخى-باشتىن. ئىدى

شۇنىڭ ئۈچۈن، رەب ئۆز قويلىرىنى يۇمران . ت ئهمهس بهخيھهرگىزمۇ ھهقىقى

چۆپلهرنى يېگۈزۈش، سۈغۈرۈش، ساپ ھاۋادىن نهپهسلهندۈرۈش ھهم گۈزەل -ئوت
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  . مۇھىتتىن  ھۇزۇرالندۇرۇش ئۈچۈن سىرتقا ئېلىپ چىققان

 سىرتقا ئېلىپ ، سىزنى ئۆزىنى يېتهكلهپهن، ئهگهر، رەب سىزرلىك ئۇقۇرمقهدى

سىز . چىققان بولسا، سىز ئىككىلهنمهي دەسلهپكى ماكانىڭىزدىن مېهرىڭىزنى ئۈزۈڭ

زدىن شۇنىڭ ئۈچۈن، دەرھال ئورنىڭى. مۇشۇنداق قىلسىڭىز ھهرگىز خاتاالشمايسىز

ىرى مول دەريا بويىغا  بىلهن ياپيېشىل يايالق ۋە سۇلئهيسا مهسىهنىڭ نامى! تۇرۇڭ

ۋاقىت  چۈنكى، رەببىمىز ھهر! يۈرەكلىك، باتۇر بولۇڭ! قاراپ قهدەم تاشالڭ

  . ئالدىڭىزدىدۇر

ئىشهنچ . ۇچرايدۇخهتهر بولسۇن، رەببىمىز بىزدىن بۇرۇن ئ-يىمېمهيلى قانداق خ

  يول باشالپ ، رەببىمىزنىڭ ھهر ۋاقىت ئالدىمىزغا قارىساقهنكۆزلىرىمىز بىل

انلىقىنى ئهگهر، رەببىمىزنىڭ يول باشالپ ماڭغ. س قىالاليمىزېقانلىقىنى ھمېڭىۋات

 بۇ سهپهردە خهتهر بار باسقانمىزغا ئاساسهن قهدەم ىكۆرەلمىسهك، ئۆز ئارزۇي

تۇتۇشىمىز كېرەككى، بىز ماڭماقچى بولغان بىراق، كۆڭلىمىزنى توق . دېگهنلىكتۇر

رەببىمىز . شتىن كهچۈرۈپ بولغاندۇريولالرنى خۇدا ئۆزى تهييارلىغان ھهم ئۆزى با

  . ھهرگىز بىز قىاللمايدىغان ئىشالرغا بىزنى چاقىرمايدۇ

 يىراق كهلگۈسىنى ئويلىماي، ئهته ئۈچۈن غهم قىلماي، ھايات مۇساپىسىدىكى 

قارار چىقىرىشقا تېگىشلىك ئىشالردا، ئۆز ئىرادىسىنى ئاساس قىلىۋالماي، 

ستىگه  ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ ئېغىر يۈكىنى ئۈئارمانلىرىدىكى بۈيۈك غايىنى-ئارزۇ

نىڭ  »قويچى« قهدەمدىن  بىر– بىلهن بىر قهدەم قيۈكلىۋالماي، ئىتائهتچانلى

  . تتۇرلىقتىكى ئهڭ مۇكهممهل بهخرقىسىدىن ئهگىشىپ مېڭىشال، ھاياتئا

شهرق دۆلهتلىرىدىكى چۆل باياۋاندا، پادىچىالر ھهمىشه قوي پادىلىرىنىڭ ئالدىدا 

. خهتهر يۈز بهرسۇن، ئالدى بىلهن پادىچى ئۇچرايدۇ-مهيلى قانداق خىيىم. ماڭىدۇ



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 29

ھازىر، رەببىمىز  . ماڭغان چۈنكى، ئۇ ھهممىنىڭ ئالدىدا قوي پادىسىغا يول باشالپ

خۇدا .  ئهتىمۇ شۇنداق،الدىمىزدا يول باشالپ مېڭىۋاتىدۇبىزنىڭ ئ ئهيسا مهسىه 

. اللىقاچان تهييارلىق قىلىپ قويغانبىزنىڭ ئهتىكى ھهممه ئىشلىرىمىز ئۈچۈن ئ

ڭىپ بولغان، ئۇ ېىزدىكى ھهربىر ئهتىنىڭ ھهممىسىنى ئۇ ئالدى بىلهن مھاياتىم

  .ڭىپ بولغان يولدا ئاندىن بىز ماڭىمىزېم

  

  

  كۈنى-15ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» 24: 26يارىتىلىش(» .ئۇ كۈنى كهچته پهرۋەردىگار ئۇنىڭغا كۆرۈندى( 

  يۈزيىپن كۈنى كهچتىكى كۆرۈنۈش تاساددىاغا كۆچۈپ بارغائىسهاق بهئهرشهب

ۇ؟ ياكى ئاشۇ كۈنى كهچته، پهرۋەردىگارنىڭ ئىسهاققا كۆۈرۈنۈشى توغرا ىدبهرگهنم

كېلىپ قالغانمىدۇ؟ ئهگهر، سىز خۇدا ئىسهاققا ئاشۇ كۈنىدىن باشقا كۈنى كۆرۈنسىمۇ 

ئۇنداقتا، خۇدا . شقان بولىسىزبولىۋېرەتتىغۇ، دەپ ئويلىغان بولسىڭىز پۈتۈنلهي خاتاال

نېمه ئۈچۈن ئىسهاق بهئهرشهباغا كۈچۈپ بارغان دەل ئاشۇ كۈنى كهچته ئۇنىڭغا 

 ئىسهاق بۇرۇن. نچالنغانېدەل ئاشۇ كۈنى ئىسهاقنىڭ قهلبى تكۆرۈنىدۇ؟ چۈنكى، 

 زېمىنالردا بىر قانچه قېتىم قۇدۇق قازدۇرغان بولسىمۇ، جېدەل چىقىپ، ئۇنىڭ تۇرغان

.  يېگهنىدىبۇ ئىشالردىن ئىسهاقنىڭ قهلبى قاتتىق ئازار. ئارامىنى بۇزغانىدىكۆڭۈل 

، كېيىنكى ۋاقىتالردا ماجرا بېسىقىپ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهن بولسىمۇ -گهرچه، جېدەل

قلهرنىڭ يهنه جېدەل چىقارمايدىغانلىقىغا كىم كاپالهتلىك قىالاليدۇ؟ يهرلىك خهل

بهرگهن بۇ جايدىن ئايرىلىپ،  ماجرا يۈز-ېدەلئىسهاق كېيىنلىكىنى ئويالپ يېتىپ، ج



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 30

ئىسهاق بهئهرشهبادا . بهئهرشهباغا بېرىپ ، مۇھىت ئالماشتۇرۇپ بېقىشنى قارار قىلغان

دىن كېيىن، خۇدا ئۇنىڭغا پقانبارلىق كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئۇنتۇپ، قهلبى ئارام تا

هتته داۋالغۇش  جهھيلۇپ، ئۇ قهلبى، روھۇخۇدا ھازىرمۇ دەل مۇشۇنداق ب. هنكۆرۈنگ

 ي ئىسهاق روھ ئهنه شۇ يۇلتۇزلۇق، تېنچ كېچىدە،.ان ئادەمگه كۆرۈنىدۇبولمىغ

   . يالىغانجهھهتتىكى ئاراملىق ئىچىدە، خۇدانىڭ ئۆزىگه ئېيتقان سۆزلىرىنى ئاڭلى

  !دە چىڭ ساقالەردىگار دېگهن مۇنۇ سۆزنى ئېسىڭ سهنمۇ پهرۋ،  قهلبىمئىه

ىرىڭالرنى، بىلىپ قويۇڭالركى مېنىڭ خۇدا توختۇتۇش ئۇرۇشل: دەيدۇكى ئۇ"

ئىكهنلىگىمنى، بارلىق ئهل مىللهتلهر ئارىسىدا ئۇلۇغلىنىمهن، پۇتكۇل يهر يۇزىدە 

  )10: 46زەبۇر ( ."ئۇلۇغلىنىمهن

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئوخشاشال قهلبىڭىز پاراكهندە ۋاقىتتا، سىز ھهرگىز خۇدانىڭ 

الردا، دۇئالىرىمىزنىڭ بىز نۇرغۇن ۋاقىت. المايسىزگهن جاۋابىنى ئاڭلىيردۇئالىرىڭىزغا به

ئهپسۇس، بىز خۇدانىڭ . لۇشى ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت دۇئا قىلىمىزۇئىجابهت ب

ئهندىشه، جىددىيلىك، -چۈنكى، غهم. گهن جاۋابىنى ئاڭلىيالمايمىزردۇئالىرىمىزغا به

لىقىنى نچېكهيپىياتالر قهلبىمىزنىڭ ت-يهندىچىلىك، تاقهتسىزلىنىشتهك روھپاراك

، بىز  ئهمما. ڭلىشىمىزغا توسالغۇ بولىدۇبۇزۇپ، خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئا

 خۇدانىڭ ئاراملىقىغا ھهقىقى كىرگهن ، دۇرۇپنچالنېيپىياتىمىزنى تكه-ىروھ

  .مىزيالا دەرھال ئاڭلىي ئاندىنخۇدانىڭ ئاۋازىنىچېغىمىزدا، 

 !تىت بولما-تىت! مهھهرگىز ئهنسىرى! نچالنغىنېچوقۇم ت! نچالنغىنېئىه قهلبىم، ت

پهقهت شۇنداق قىلساڭال، ئاشۇ مىنۇتالردا پهرۋەردىگار خۇدا ساڭىمۇ ! ئالدىرما

ۈسهن پهيدا ھ-توپان باالسى ئاخىرالشقاندىن كېيىن، ئاسماندا ھهسهن. كۆرىنىدۇ

  .چالنغان ۋاقتىڭىزدا، خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيااليسىزنېبولغاندەك، سىزمۇ ت
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  كۈنى-16ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»37 :4ماركۇس ( »..............لقۇنالر شۇنداق ئۇردىكىوقاتتىق بۇران چىقىپ، د(  

چاپقۇنغا -ددەتلىك بورانئېتىقادچىالرنىڭ تۇرمۇشىدا، ۋاقىتسىز چىققان شى

ق سىال-ھهسرەت، مهغلۇبىيهت، قىيىنچىلىق ۋە ئاغرىق-يۇقسىز قايغۇۇئوخشاش ت

سىم يامغۇر ياكى -بهزى ۋاقىتالردا، سىم. پ تۇرىدۇرىېقاتارلىق ئوڭۇشسىزلىقالر يۈز ب

سالقىن شامال تهدرىجى كۈچىيىپ، شىددەتلىك بورانغا ئايلىنىپ، ئاپهت يۈز 

گهرچه، ئهھۋال مۇشۇنداق بولسىمۇ، خۇدا بۇ . بىرىدىغان ئهھۋالالرمۇ مهۋجۇت

ئۆز يغۇن ھالدا، ۇگه ئتىمىزئهمهنپه-چاپقۇنالرنىڭ ھهممىسىنى بىزنىڭ پايدا-بۇران

  . ئىرادىسىگه ئاساسهن ئۇرۇنالشتۇرغان

چاپقۇنلۇق مۇھىتتا، قارىغاي دەرىخى -خۇدا ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن بوران

ئۆستۈرگهنلىكى ئۈچۈن، قارىغاي دەرىخى چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، ئېگىز ھهم 

ئوخشاشال، خۇدا يهنه . كۆركهملىكى بىلهن دەرەخ پادىشاھى، دەپ نام ئااللىغان

يامغۇرغا چىداملىق نهرسىلهرنى ئىشلىتىشتىن -ىش قىممىتى يۇقىرى، قارپايدىلىن

يامغۇرلۇق مۇھىتتا ئۆستۈرۈپ، ئۇنى ئاشۇنداق مۇھىتقا -ئىلگىرى، چوقۇم ئۇنى قار

دۇنيادىكى چوڭ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا . بهرداشلىق بېرەلهيدىغان قىلىپ تهييار قىلىدۇ

ئوقۇبهتلىك -تلىك ۋە ئازابققهمۇشه-چىقارغان ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ ھهممىسى جاپا

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا تهۋە ئۇلۇغ كىشىلهرمۇ . نى باشتىن كهچۈرگهنئۆتمۇش

  . ئاشۇنداق ئۆتمۇشلهرنى باشتىن كهچۈرگهنلهردۇر

: سا، ئۇ ئالدى بىلهن ئاشۇ كىشىنىڭئهگهر، خۇدا بىز كىشىنى ئىشلهتمهكچى بول

 دېگهندەك » !مېنى ئىشلهتكىن! لىگىنكمېنى يېته! ېنى قوبۇل قىلغىنمرەببىم، «
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  . نىدالىرىغا قۇالق سالىدۇ

يامغۇرالر ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، تهبىئهت -چاپقۇن، قار-شىددەتلىك بوران

ھۈسهن ئۆز -كۆك ئاسماندىكى ھهسهن. دۇنياسى تېخىمۇ گۈزەللىككه تولىدۇ

نهملهر دەرەخلهردىكى سۈزۈك شهب-گۈزەللىكىنى جهۋالن قىلسا، ئوتالقالردىكى، دەل

ل كۈنلهر ئۆتۈپ ۈشكۈشۇنىڭدەك، ئېغىر سىناقالر، م. دۇكىشىنىڭ زوقىنى قوزغاي

 پاكلىنىپ، مۇقهددەس ھاياتقا قهدەم يندىن كېيىن، ئېتىقادچىالرنىڭ روھكهتكه

. چېهرىدە خۇدا ئاتا قىلغان ئامانلىقنىڭ، ئۈمىدنىڭ نۇرى جهۋالن قىلىدۇ. قويىدۇ

 خۇدا سىز ئۈچۈن تهييارلىغان مۈشكۈل كۈنلهرنى قهدىرلىك دوستۇم، سىز ھاياتىڭىزدا

باشتىن كهچۈرۈپ، ئاشۇ قىيىنچىلىقالرنىڭ سىزنى چېنىقتۇرۇپ، تېخىمۇ گۈزەل، 

 ياكى بۇ بىردەملىك نى خاالمسىزىتلىك ھاياتقا ئېرىشتۈرۈشخىمۇ مول، تېخىمۇ بهختې

   قىيىنچىلىقتىن قورقۇپ، بۇ گۇزەل ۋەدىنى قولدىن بېرىپ قويامسىز؟ 

  

  

  كۈنى -17ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»سهن ساداقهتمهنلىك بىلهن خىزمهتكارىانىيال، مهڭگۈ ھايات خۇدانىڭ ئهي د ،

  )20: 6دانىيال (»مۇ؟رنى شىرالر ئۈڭكۈرىدىن قۇتقۇزۋاال قىلىدىغان خۇدا سېخىزمهت

ئوقۇغان بولساقمۇ، ئېهتىمال مۇقهددەس كىتابتىن، نۇرغۇن قېتىم بۇ ئايهتلهرنى 

بىز مۇقهددەس . كهن بولۇشىمىز مۇمكىنارسىز قاراپ ئۆتۈپ كهتغا ئېتىببۇالر

خۇدا ئىكهنلىكىنى بىلسهكمۇ،  ھايات ىن، پهرۋەردىگار خۇدانىڭ مهڭگۈكىتابت

 ھايات ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ هڭگۈلىك تۇرمۇشىمىزدا، ھهمىشه خۇدانىڭ مۇكۈند
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ئۇ ئۈچ .  ھايات خۇدادۇرهڭگۈبىز ئېتىقاد قىلغان خۇدا مئېسىمىزدە بولسۇنكى، . قالىمىز

ئۇ بۇرۇن ھهممىگه قادىر . تۆت مىڭ يىل بۇرۇن قانداق بولسا، ھازىرمۇ شۇنداقتۇر

شهپقهتلىك، كهچۈرۈمچان بولسا، -ئۇ بۇرۇن مېهىر. بولسا، ھازىرمۇ ھهممىگه قادىردۇر

ىدىغانالرغا يهنىال شۇنداق ھازىرمۇ ئۆزىنى سۆيىدىغان، ئۆزى ئۈچۈن خىزمهت قىل

مۇھهببىتى مهڭگۈ -خۇدانىڭ مېهىر. ۋە كهچۈرۈمچاندۇرمۇھهببهتلىك -مېهىر

شهپقىتىگه، -كامالىغا، مېهىر-شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز خۇدانىڭ قۇدرەت. ئۆزگهرمهستۇر

 قاراڭغۇلۇق ئىچىدىمۇ، بۇ ھهقىقهتنىڭ قىممىتىنى .زنىمىىئۇلۇغلىقىغا پۈتۈنلهي ئىش

بىز ئېتىقاد قىلغان مىز زۆرۈركى، ئېسىمىزدە تۇتۇشى. يوقىتىپ قويماسلىقىمىز كېرەك

  .  ھايات خۇدادۇرخۇدا مهڭگۈ

پىكىرلىرىڭىز خۇدانى خۇرسهن قىلىدىغان بولسا ھهم خۇداغا -ئهگهر، ئوي

د باغلىغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا سىز، ھهرۋاقىت خۇدانىڭ ۇلىك بىلهن ئۈميمىسهمى

. رگىز قىلمايدۇدىغان ئىشنى ھهىخۇدا سىزگه زىيان بول. ياردىمىگه ئېرىشهلهيسىز

ۇپ، ئۇ ئۆز لۇ يىل بولغان بىر قېرىنداش ب40لى ئهيسا مهسىهكه ئېتىقاد قىلغى

  : رىپ مۇنداق دەيدۇېھاياتىدىن گۇۋاھلىق ب

شكۈالتالر بولسۇن، مهيلى چوڭ سىناقالر ۋە نامراتچىلىق بولسۇن، ۈمهيلى ئېغىر م«

دسىزلهندۈرۈپ ۇ ئۈمىخۇدا ئهزەلدىن مېنىڭ ئېهتىياجىمغا ئېتىبارسىز قاراپ، مېن

شهپقىتىگه تايىنىپ، ئۇنىڭ ماڭا ھهرۋاقىت -چۈنكى، مهن ئۇنىڭ مېهىر. باقمىدى

مهن ئۇنىڭ ئۇلۇغ نامىنى داستان قىلىپ . يۆلهك بولىدىغانلىقىغا ئىشهنگهنىدىم-يار

  ». مهدھىيلهشكه خۇشاللىق بىلهن رازىمهن

 ە قۇرقۇنچقائوقۇبهت ۋ- ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ قهلبى ئازاب رۇتمارتىن

بۇ . س قىلغانېخهتهر ئىچىدە قالغاندەك ھ-يىمېتولغانلىقتىن، كهلگۈسى ھاياتى خ
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قۇۋۋەتكه تايانغاندىال، ئالدىدىكى بۇ قىيىن -ۋاقىتتا، ئۇ پهقهت خۇدادىن كهلگهن كۈچ

ئۇ ھهسرەتلهنگهن ھالدا . نى تونۇپ يهتكهنهن ئۆتهلهيدىغانلىقىئىس-ئۆتكهلدىن ئامان

 ئۇ مهڭگۈلۈك ! ھايات خۇدائۇ مهڭگۈ« :، بارمىقى بىلهن جوزا ئۈستىگهيالغۇز ئولتۇرۇپ

ىجىدە، مارتىن نهت. قايتا يېزىشقا باشلىغان- دېگهن خهتلهرنى قايتا» !ھايات خۇدا

  _  ئۇ ھهقىقهتهنمۇ شۇنداق،. ئهسلىگه كهلگهنمۇكهيپىياتى-يخۇشال بولغان، روھ

نىڭ دىمىزۇۋۋىتىمىز ۋە ئۈمۇق- شۇنداقال، بىزنىڭ كۈچ! ھايات خۇدالۇكمهڭگۈ

ىلهر، رەھبهرلهر، ئالىمالر، پهيالسۇپالر ۋە باشقىالر شدۇنيادىكى ئۇلۇغ كى. مهنبهسى

شهرىپى ۋاقىتلىق بولۇپ، -شهرەپ قۇچسىمۇ، بۇالرنىڭ شان-ئۇتۇق قازىنىپ شان

خۇدا . ئىنساننىڭ ھاياتى، نام شۆھرىتى ئهنه شۇنداق چهكلىكتۇر. ھامان ئاخىرلىشىدۇ

مهيلى .  خۇددى چىراققا ئوخشايدۇتىئىنساننىڭ ھايا.  ھايات خۇدادۇر مهڭگۈلۈكبولسا

پهقهت، خۇداال مهڭگۈلۈك . بالدۇر ياكى كېيىن بولسۇن، چىراق ھامان ئۆچىدۇ

  . شۇنداقال مهڭگۈ مهۋجۇتتۇر. چاقنىغان نۇردۇر

ىسى ئهڭ بىر كۈنى، مهن روھ چۈشهنچ: ۇ مۇنداق دەيدG.G.Trumbull) ( ترومبال

 بىلهن كۆرۈشكىلى  Dr.johr  Douglas Adam )  (ھوڭقۇر بولغان دوكتۇر جوچ

 جهھهتته يىروھ–قتاۇاياتلىقتىكى ئهڭ قىممهتلىك بىر ن ھىيروھ«: ئۇ ماڭا. باردىم

.  دېدى»س قىلىشتۇرېنى ھخۇدانىڭ ھهر ۋاقىت ئۆزى بىلهن بىلله ئىكهنلىكى

ۆزى بىلهن بىر ئىكهنلىكىنى ىڭ ئشۇنداق، ھېچقانداق بىر نهرسه ئىنسانغا، خۇدان

يات ئهمهس، ئارزۇ ئهمهس، ىسېسئۇ ھهرگىز ھ. شقا قادىر ئهمهستۇرس قىلدۇرۇېھ

مهسىه ئاشۇ . بهلكى، ئۇ بىر ھهقىقهتتۇر. شۇنداقال پىسخىك روھى ھالهتمۇ ئهمهس

مهيلى قايسى ۋاقىتتا بولسۇن، ئۇنىڭ . پىكىرلىرىنىڭ ئائىلىسىدۇر-كىشىنىڭ ئوي

اشقا ئىشالردىن ئازاد بولغاندا، ئۇ ئۆز ئائىلىسى بولغان مهسىهكه پىكىرلىرى ب-ئوي
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ئۇ تهنها قالغاندا، مهيلى يولدا ۋە باشقا جايالردا بولسۇن، خۇددى يېقىن . قايتىدۇ

شۇنداق بىرگه خۇدانىڭ مۇ. دوستى بىلهن پاراڭالشقاندەك مهسىه بىلهن پاراڭلىشااليدۇ

  . ئهلۋەتته،ولمايدىغان ھهقىقهتى بلۇشى، ئۇنىڭغا نىسبهتهن كۆز يۇمغىلۇب

  

  

  كۈنى -18ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»رقىلىق ئۆزىنىڭ زەپهر قوشۇنىدا خۇدا ھهمىشه بىزنى ئهيسا مهسىه ئا! خۇداغا شۈكرى

لۇشقا مۇيهسسهر قىلىپ، بىز ئارقىلىق خۇش خهۋەر يهتكۈزۈش بىلهن ئۇنى تونۇشنىڭ بۇ

  )14: 2كورىنتىلىقالر -2(».خۇش پۇرىقىنى ھهممه يهردە چاچماقتا

ئىنسانالرغا نىسبهتهن ئوپئۇچۇق مهغلۇبىيهت بولغان ئىشالردىن پهرۋەردىگار خۇدا 

ھاياتلىقتىكى نۇرغۇن ۋاقىتالردا، دۈشمىنىمىز . پۈتۈنلهي غهلبه قىلىشقا قادىردۇر

بولغان شهيتان خۇددى غهلبىگه ئېرىشكهندەك، خۇدامۇ شهيتاننىڭ غهلبه قازىنىشىغا 

ېسابتا، خۇدا شهيتاننىڭ بارلىق بىراق، ئاخىرقى ھ. تقاندەك تۇيۇلىدۇيول قويۇۋا

. مىكىرلىرىنى تارمار قىلىپ، غهلبىسىنى مهغلۇبىيهتكه ئۆزگهرتىپ قويىدۇ-يلهېھ

 ». رەزىللهرنىڭ يولى ئاغدۇرىلىدۇ«: مۇقهددەس يازمىالردا، بۇ ھهقته مۇنداق دېيىلگهن

  )9: 146زەبۇر(

دۈشمهنلىرىمىزنىڭ غهلبه قازىنىشىغا يول قويمىسا، ناۋادا، خۇدا ئالدى بىلهن 

ئۇنداقتا، بىزنىڭمۇ ئهڭ چوڭ، ئهڭ ئۇلۇغ، ئهڭ شهرەپلىك غهلبىگه ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن 

  . پۇرسهت بهرمىگهن بولىدۇ

 تاشالنغانلىق ھېكايىسى بۇنىڭ يېنىۋاتقان خۇمدانغانىڭ ئوت ئۈچ ئىبرانىي ياش
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ئاشۇ ۋاقىتتىكى . ەكنۈشته شهيتان غهلبه قازانغاندرۈبۇ ۋەقهدە، كۆ. ئهمهلىي مىسالىدۇر

لغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، مهڭگۈ ھايات خۇدانىڭ خىزمهتچىلىرى، ئهمهلىي ئهھۋا

يىنچىلىق، نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىزمۇ ئاشۇنداق قى.(خهتهر ئىچىدە تۇراتتى-يىمېخ

تىن تهنتهنه دسىزلهنگهن ۋاقتىمىزدا، دۈشمىنىمىز خۇشاللىقۇمهغلۇبىيهت ئىچىدە ئۈم

دۈشمهنلىرى . شۇنداق قىلىپ، ئۇالر يالقۇنالپ كۆيۈۋاتقان ئوتقا تاشالندى.) قىلىشىدۇ

. د قىلىشقانىدىۇپ، كۈل بولغانلىقىنى كۆرۈشنى ئۈمئۇالرنىڭ دەھشهتلىك ئوتتا كۆيۈ

.  بۇ ئۈچ ئبرانىي ياش تونۇردا ئهركىن مېڭىپ يۈرۈشهتتىئهپسۇسلىنارلىقى،

نهسار  نىبوقادپادىشاھ. ى كۆرۈپ ئىنتايىن ھهيران قېلىشتىدۈشمهنلىرى بۇ مهنزىرن

ئۇالر ئوت ئىچىدىن چىققاندا، بىر تال .  ئۇالرنىڭ تونۇردىن چىقىشىنى ئهمىر قىلدى

چېچىمۇ كۆيمىگهن، كىيىملىرىنىڭ رەڭگىمۇ ئۆزگهرمىگهن، ھهتتا ئۇالردا ئىسنىڭ 

 ... «دا يېزىلغىنىدەك،بۇ مهنزىرە خۇددى مۇقهددەس يازمىالر. پۇرىقىمۇ يوق ئىدى

 ئېنىقكى، رۆشهن )29: 3دانىيال(» . يوقن باشقا ئىالھدىغااليبۇنداق قۇتقۇزا

  . ىسى، ئهكسىچه مۆجىزىلىك غهلبىگه ئايالندىهتنىڭ نهتىجيمهغلۇبى

خهتهر ۋە -يىمېنى يوقىتىپ، خىقۇلي ياش ئىشهنچ ۋە باتۇرئهگهر، بۇ ئۈچ ئىبرانى

نېمىشقا بىزنى !  خۇدائىه« دادىن ئاغرىنىپ،خۇن ىئوقۇبهتلهر سهۋەبىد-ئازاب

 ئۇالر بهلكى نىدا قىلغان بولسا،  ەپ د»دىن قۇتقۇزۇۋالمايسهن؟اقاز-مۇشۇنداق باال

قهدىرلىك . ىتشهرەپكه ئېرىشهلمهيت-خۇدامۇ شان. لغان بوالتتىئوتتا كۆيۈپ كۆل بو

قالرغا ا مۇشۇنداق سالمىقى ئېغىر چوڭ سىنوقۇرمهن، بۈگۈن سىز تۇرمۇشىڭىزدائ

ئهكسىچه، خۇداغا .  دەپ ئويلىماڭ مهغلۇپ بولدۇم، ھهرگىز مهيۇسلهنمهڭ ئۇچرىسىڭىز

ئۇنىڭ، سىزنىڭ پۈتۈنلهي غهلبه قازىنىشىڭىز ئۈچۈن، خىتابنامه جاكارلىغان ! تايىنىڭ

خهتهردىمۇ سىز -يىمېكىگه ھهم ئۆز ۋەدىسىگه ئاساسهن خمهڭگۈلۈك خۇدا ئىكهنلى
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سىز شۇنداق قىاللىسىڭىز، .  ئىشىنىڭ شهكسىزقىغابىلهن بىلله بولىدىغانلى

  . شهرەپلىك غهلبه سىزگه قۇچاق ئاچقۇسى-شان

تىشىمىز كېرەككى، بىز ئۇچرىغان بىز چوقۇم شۇنداق بىر ھهقىقهتنى تونۇپ يې

خهتهر، قىيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىنى خۇدا ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن بىزگه -يىمېخ

لىشىمىز ئۈچۈن ې دەرسلىكىمىزنى ياخشى چۈشىنىۋهنچپۇرسهت بىرىپ، بىزنىڭ ئىش

سى ئهيسا مهسىهكه مهنسۇپ شهرەپلهر ئۇلۇغلۇق ئېگى-بارلىق غهلبه، شان. تهييارلىغان

  !بولغاي

  

  

  كۈنى -19ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»1: 18لۇقا ( ».بۇشاشماستىن ھهمىشه دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر(   

 ئۆتمۈشىنى سۆزلهپ بېرىشنى ياخشى دوستلىرىغا ئۆز) Tammerlane(تهممېرلهن 

نىڭ مبىر قېتىم، دۈشمهنلىرى«: كۆرىدىغان بىر كىشى بولۇپ، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

يېگانه ھالدا بىر قانچه -زىيانكهشلىك قىلىشىدىن قورقۇپ بىر كونا ئۆيدە، يهككه

ئاشۇ مىنۇتالردا، مهن پۈتۈنلهي ئۈمىدسىزلهنگهن بولۇپ، . سائهت مۈكۈپ ئولتۇردۇم

مهن ئاشۇنداق . سىمگه نىسبهتهن ھېچقانداق ئۈمىد ۋە ئىشهنچ يوق ئىدىكهلگۈ

ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە، كىچىككىنه بىر چۈمۈلىنىڭ ئۆزىدىن نهچچه ھهسسه چوڭ بىر 

ئۇ نۇرغۇن . داننى يۈدۈپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن  تامغا قاراپ ئۆمىلهۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

ۇنقى جاسارىتىنى يوقاتماي، تىرىشچانلىق قېتىم يىقىلىپ چۈشكهن بولسىمۇ، يهنىال بۇر

مهن ئۇنىڭ ئاتمىش توققۇز قېتىم يىقىلىپ . بىلهن ئالغا ئىلگىرىلهيتتى

ئۇ شۇنداقتىمۇ يهنىال بوشاشماي، شىجائهت بىلهن . چۈشكهنلىكىنى ساناپ تۇردۇم
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مهن . دىىا، ئۇ ئاخىرى تام ئۈستىگه چىقاليهتمىشىنچى قېتىمد. ئالغا ئىلگىرلهيتتى

ۆمۈلىنىڭ ماڭا بهرگهن مهن بىر ئۆمۈر چ. مىنۇتالردا ئىنتايىن ھاياجانالندىمئاشۇ 

  ».نۇتمايمهنۇساۋىقىنى ئ

ىرىمىزنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇمۇدسىزلهنسهك ىز بۇرۇنقى ئىجابهت بولمىغان دۇئالئهگهر ب

. ئۇنداقتا بىز ئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلىشتىن ئېغىز ئاچمىساقمۇ بولىدۇ

ۋەبى دەل ه سىنىڭدۇئالىرىمىزنىڭ جاۋابسىز قالغانلىقئۆتمۇشىمىزدىكى نۇرغۇن 

سىزلىك بىلهن ككى، بۇنداق دۇئا ئىشهنچرەېشۇنى بىلىشىمىز ك. دسىزلىنىشتۇرۇئۈم

  نىسا، بۇرۇن ئېرىشهلمىگهن دۇئاالرئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلىش بول. قىلىنغان دۇئادۇر

ا جاۋاب  ئارىدغا پات دۇئالىرىمىز قىلىپ، خۇدانىڭ ئىسپات،بىر خىل ئىلهام

 رەببىمىز ئهيسا مهسىه  .ز ئالدىمىزدىال ئىكهنلىگىگه ئىشىنىشتۇربېرىدىغانلىقىغا ۋە كۆ

ھهمىشه «:لگه كۆرسىتىپۇى ۋە ئهمهلىيتى ئارقىلىق بىزگه ئئاخىر تهلىملىر-باشتىن

شۇنىڭ ئۈچۈن، .  ئىلهام بېرىدۇ دەپ»!دسىزلهنمهڭالرۇدۇئا قىلىڭالر، ئۈم

قىلغان دۇئالىرىڭىز جاۋابقا ئېرىشهلمىگهن بولسا، بۇرۇنقى ھهم ئىخالسمهنلىك بىلهن 

دىڭىزنى جۇغالپ تاكى خۇدا دۇئالىرىڭىزغا ۇئۈمھازىرقى پۈتۈن ئىشهنچىڭىزنى ۋە 

ئهگهر، خۇدا دۇئالىرىڭىزنى . جاۋاب بېرىپ، تىلهكلىرىڭىز ئهمهلگه ئاشقۇچه دۇئا قىلىڭ

، »زنىڭ ھاجىتى يوق قىلىشىڭىئهمدى، دۇئا «ئىجابهت قىلغان بولسا، بۇ ھهرگىز

لۇپ قالماستىن، بهلكى مهدھىيه، ھهمدۇسانا ئېيتىپ، داۋاملىق شۈكۈر ودېگهنلىك ب

  .دۇئاسى قىلىش ئىنتايىن زۆرۈر دېگهنلىكتۇر

 مهن ئهگهر،«:  مۇنداق دەيدۇ )Rubenstein(داڭلىق مۇزىكانت روبېنىستىن 

. س قىالاليمهنېنى ئۆزۈم ھ، بۇمق قىلمىغان بولسامۇزىكا چېلىشنى بىر كۈن مهش

 مهشق ئۈچ كۈن. س قىالاليدۇېستلىرىم ھوق قىلمىغان بولسام، دئىككى كۈن مهش
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ا قىلىشىمىزمۇ مانا مۇشۇنداق  بىزنىڭ دۇئ».س قىالاليدۇېقىلمىسام، ھهممه كىشى ھ

 ئۆزىمىز ۋە ىپ تۇرمايدىكهنمىز، ئهگهر، بىز دائىم دۇئا قىل. ق قىلىشقا ئوخشايدۇمهش

س ې ھ دۇالىرىمىزنىڭ پهدىدىن چىقىپ كهتكهنلىگىنىرنىڭ ھهممىسىباشقىال

  . قىالاليدۇ

. لىر ئهپهندى خۇدانى تونۇمايدىغان بهش دوستى ئۈچۈن دائىم دۇئا قىالتتىلمو

سىمۇ، ھېچبىر ن ھهر كۈنى ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىل بوشاشماستىلىر ئهپهندىل، موگهرچه

لىر ئهپهندىنىڭ ئۈمۈدسىزلهنمهستىن لشۇنداقتىمۇ، مو. نهتىجه كۆرۈلمهيۋاتاتتى

داۋاملىق دۇئا قىلىشى نهتىجىسىدە، بهش يىلدىن كېيىن، بىر دوستى ئهيسا مهسىهنى 

ئون يىلدىن كېيىن، ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى . شقا ئېرىشتىلۇلىپ، قوتقۇزۇقوبۇل قى

يىن، ى ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېىر ئهپهندلمول. شقا ئېرىشتىلۇدوستى قوتقۇزۇ

ئۇنىڭ ئىخالسمهنلىك بىلهن قىلغان . شقا ئېرىشتىلۇى دوستىمۇ قۇتقۇزۇبهشىنچ

  .دۇئالىرى ھهرگىز جاۋابسىز قالمىغانىدى

  

  

  كۈنى -20ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»چۈنكى، چىراي ئازابلىق بولسىمۇ،. ئوقۇبهت خۇشاللىقتىن ياخشىراقتۇر-ئازاب 

  )3: 7تهلىملهر(».دۇبۇنداق قهلب ھامان شادلىققا چۆمى

ھهسرەت، -شهپقىتى ئاستىدا، ھاياتىمىزدىكى بهزى قايغۇ-رەھىمخۇدانىڭ 

. سائادەتكه ئۆزگىرىپ، بىزگه پايدا ئهكىلىدۇ-قىيىنچىلىقالر خۇشاللىققا، بهخت

ئهندىشه غهملىرىمىزنى -غهم. ھهسرەت ھهرگىز غهم ئهندىشه دېگهنلىك ئهمهس-قايغۇ
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پ كهچكىچه كۈلۈپ، يايرا-ئهتىدىن. تېخىمۇ كۆپهيتىپ، بىزنى چۈشكۈنلهشتۈرىۋېتىدۇ

  .  ئادەملهردۇريۇزەكىيۈرۈيدىغانالر، چۈشهنچىسى 

ق، قۇر ئاغدۇرساڭيهر ئاغدۇرۇشنى مىسالغا ئالساق، سوقا بىلهن يهرنى قانچه چو

بۇ مىسالدىن شۇنى . شى ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇختۇپراق شۇنچه مۇنبهتلىشىپ، يا

ئوقۇبهت، خۇدا بولسا - ئازاب، سوقا بولسا)ئېتىز(ز بولساق يهركۆرۈۋېلىشقا بولۇدىكى، بى

ئهگهر، بىز ئهزەلدىن گۇناھ قىلىپ باقمىغان بولساق، .  بېشىدۇر)ساپاننىڭ( سوقىنىڭ

خۇراملىقنىڭ -بىز پهقهت ئهرشكه تهۋە خۇشال. ئوقۇبهتكه مۇھتاج بولمايمىز-ئازاب

ىز بۇرۇندىن گۇناھ بىراق، ب. ئىلهامى بىلهن خۇدانى تونۇشىمىز تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىدۇ

ئوقۇبهت، قىيىنچىلىق ئىچىدە ئۆزىمىزنى -زۈپ كهلگهن بولغاچقا، ئازابئۆتكۈ

ئوقۇبهت بىزنى -ئازاب.  تونۇشقا مۇھتاج ئوزىمىزنىتهكشۈرۈپ، توۋا قىلىشقا،

بىزنى تهمكىن قىلىپ، توغرا ھهرىكهت ۋە نىشانغا . ئويالندۇرۇپ، تهپهككۇر قىلغۇزىدۇ

مىال قىلسۇن، خۇدا ئۆزى چوڭ ئىشلهتمهكچى بولغان مهيلى نې. ئىگه قىلىدۇ

چۈنكى، خۇدا ئۆزى ئاشۇنداق . ئوقۇبهتكه دۇچار قىلىدۇ-كىشىلهرنى ئهڭ كۆپ ئازاب

  . بىزنىڭ كهلگۈسىمىز ئۈچۈن يول ئاچىدۇ. پىالنالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ

ئوقۇبهتكه ئهڭ كۆپ دۇچار بولغان -ياقۇپنىڭ ئوغۇللىرى ئىچىدە يۈسۈپ ئازاب

چۈنكى، خۇدا ئۆزى ئاشۇنداق ئورۇنالشتۇرۇپ، بارلىق ئىسرائىلالرنى ۋە باشقا . لئوغۇ

  : بۇ ھهقته مۇقهددەس كىتابتا مۇنداق دېيىلگهن. مىللهتلهرنى قۇتقۇزۇشنى پىالنلىغان

  .يۈسۈپ مېۋىلىك دەرەختۇر«       

  .ئۇ بۇالققا يېقىندۇر

  ».ئۇنىڭ شاخلىرى ھالقىپ ئۆتهر تامدىن

ۋلۇسمۇ نۇرغۇن جاپا مۇشهققهتلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ، داۋۇت بىلهن پا
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رەببىمىز ئهيسا مهسىهمۇ بىزنىڭ قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىشىمىز . ئوقۇبهت تارتقان-ئازاب

دەپ نام " كۇلپهتلىك شاھزادە"تارتىپ،  يهتكىچهئوقۇبهتنىڭ تهمىنى- ئازابئۈچۈن،

ىلىق، ئۆز ئوقۇبهت، قىيىنچىلىق ئارق- خۇدا ئهنه شۇنداق ئازاب.ئالغان

  يۇلتۇز بولغانلىقى ئۈچۈن ئاي ۋە نزىرىسى مهىنىڭ كېچ. خىزمهتچىلىرىنى تهربىيلهيدۇ

چۈنكى، بىز . تتۇرئوقۇبهتمۇ بىر بهخ- ئازاب، كىشىلىك ھاياتتاگۈزەل بولغىنىدەك

  . س قىالاليمىزېهت ئىچىدە خۇدانىڭ تهسهللىسىنى ھئوقۇب-ئازاب

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ...مېنى زىندان ۋە ئازابالرنىڭ كۈتۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىپ كهلمهكته .

ىنى لېكىن، مهن ئۆز مۇساپهمنى تاماملىشىم، رەببىمىز ئهيسانىڭ تاپشۇرغان خىزمىت

  )24-23: 20ئهلچىلهر  (»....ئورۇندىشىم

بىز سامۇئېل پهيغهمبهرنىڭ سۈرىسىدە، داۋۇتنىڭ بېشىغا ماي سۈركىلىپ، 

دىشاھلىققا تالالنغاندا، فىلىستىنلىكلهرنىڭ ئۇنىڭغا ھوجۇم قىلغانلىقىنى پا

شهپقىتىگه ئېرىشىپ -رەھىم، بىزمۇ خۇدانىڭ الئوخشاش) 17 :5سامۇئېل -2.(ئوقۇيمىز

ىز بولغان شهيتان بىزنى قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىدىن بهھرىمهن بولغىنىمىزدا، دۈشمىنىم

  . ۈپ، قااليمىقان قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇلىدۇ ھهم يوللىرىمىزنى توسېئىزدەپ ك

بىز زۇلۇم، زىيانكهشلىك ۋە توسالغۇالرغا ئۇچرىغان ۋاقتىمىزدا، چوقۇم خۇدا ئاتا 

ز شۇنداق قىلغاندا، بى. قىلغان قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىغا سهل قارىماسلىقىمىز كېرەك

ى خش ۋە يائىلتىپاتسائادەتكه، غهلبىگه، -تخۇدا ئاتا قىلغان ھهسسىلهپ بهخ
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وق تاسمىسىنىڭ سۈركىلىشىدىن راتور بىلهن ئى گېنتوك. پۇرسهتلهرگه ئېرىشهلهيمىز

.  بولغاندەك، قابىلىيهت ھهمىشه مۈشكۈل قىيىنچىلىق ئىچىدە مهيدانغا كېلىدۇھاسىل

  تهرىپىدىن  خۇدا پهقهت بولغان شهيتاننىڭكهلگۈسىدە، بىز دۈشمىنىمىز

  . ەلهيمىز كۆرئىشلىتىلگهن بىر قۇرال ئىكهنلىگىنى

تاغ يوللىرىدىن كېيىن، . قىيىنچىلىق بولسا غهلبىگه ئېرىشىشتىكى بىر ئۆتهڭدۇر

ئوقۇبهت، -رنىڭ ھهممىسىگه ئازاببىر قاتار ئۇلۇغ ئىشال. چوڭ يول ئۇچرايدۇ

قايتا تاۋلىنىپ، بولقا بىلهن -كۈچلۈك  ئوتتا قايتا. شكۈالتالرنىڭ تامغىسى بېسىلغانۈم

 بىر غهلبه هر قانداقۇاللىق، كۆركهم بولغىنىدەك، ھج زەنجىر سوقۇلۇپ ياسالغان ئالتۇن

مۇشهققهتكه -اپاجغهلبه پهقهت . ولغا كهلگهن ئهمهسشهرەپ بهدەلسىز ق-ۋە شان

پىشانىسىدە جاراھهت ئىزى بار . چىداپ، جاسارەت بىلهن ئالغا باسىدىغانالرغا مهنسۇپ

بۇ دۇنيانىڭ «ان،  كىشىنىڭ كۆڭلىنى بىئارام قىلىدىغ»كۈلپهتلىك شاھزادە«

 دېگهن سۆزلهرنى ئېيتىپ بولغاندىن  » ئوقۇبهتكه  سالىدۇ-ئادەملىرى سىلهرنى ئازاب

 ئهمما، غهيرەتلىك « تىرجهم قىلىدىغان مۇنۇ سۆزلهرنىكېيىن، كىشىنىڭ كۆڭلىنى خا

) 33: 16يۇھاننا. ( دېگهن»چۈنكى، مهن بۇ دۇنيا ئۈستىدىن غهلبه قىلدىم! بولۇڭالر

 مۇقهددەس ئاياغ داىزنىڭ ئۆزىگه ئهگىشىپ ماڭالىشىمىز ئۈچۈن، بۇ دۇنيارەب ئهيسا ب

دىغان يولنى بىزگه ىئىزلىرىنى قالدۇرۇپ، ئىسسىق قانلىرى ئارقىلىق ئهرشكه بار

ئهنه ئاشۇ تۈمۈر مىخ قالدۇرغان تاتۇق، ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن . كۆرسىتىپ قويدى

غهلبىگه ئېرىشىش ئۈچۈن، بىز ئهڭ ئاخىرقى . تۆلىگهن بهدىلىنىڭ ئىسپاتى ئىدى

  . بۇ ئاشكارىالنغان بىر سىردۇر. تىرىشمىساق بولمايدۇچوقۇم كۈچ سهرپ قىلىپ، 

 - ئوقۇبهتلهرنى باشتىن كهچۈرگهن ئاۋانگارتالر-مۇشهققهت، ئازاب-نۇرغۇن جاپا

) Wesly(، ۋېسىلي (Knox)، ناكس )Savonarola( ، سهۋوناروال رۇتپاۋلۇس، مارتىن
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ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۈشكۈل كۈنلهرنى . لگىمىزدۇرۆهتته ياخشى ئالر بىزنڭ بۇ جهھ

كهلگۈسىدە، ئۇالر . باشتىن كهچۈرۈپ، ھوقۇق تۇتۇش ئورنىغا كۆتۈرۈلگهنلهردۇر

ىدەپ، مهدھىيه ناخشىلىرىنى خۇدانىڭ قۇدرەتلىك تهخت ئهتراپىنى چۆر

ى لىك بااليبۇالر دەھشهت«ۋەھىيلهردە بىشارەت بهرگهندەك، . قۇغۇچىالردىن بولىدۇئۇ

   )14: 7ۋەھىيلهر (».ئاپهتلهرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ كهلگهنلهردۇر

. تهر بهدىلىگه كهلگهن-ىك قاننىڭ قىممهتلئاپتۇر ئهسهر، ۇغھهرقانداق ئۇل

. ئۇ بىر قارىغۇ ئىدى). Homer( ۇلۇغ شائىرى كىم؟ ئۇ دەل ھومىركالرنىڭ ئهڭ ئگىر

هن كىتابنىڭ ئاپتۇرى كىم؟ سۆسۈن دېگ » ئهرش مۇساپىسى« دۇنيادىكى نادىر ئهسهر

 بهلكى، بېدفورد! خۇرام شاھزادىمۇ؟ ياق-نه تون كىيگهن شادارەڭلىك شاھ

)Bedford( ھاننادۇرېن يۇرمىسىدىكى مهھبۇس بۈت )John Bunyayan .(  

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»13: 14مهتتا  (»........... خىلۋەت بىر جايغا ئۆزى يالغۇز كېتىش ئۈچۈن(  

مۇزىكا نوتىسى ئىچىدە قىسقا دەقىقه ئارام ئېلىش ئۈچۈن، توختىتىش رولىنى 

مۇزىكا ئورۇنلىنىۋاتقاندا، بۇ توختاش بهلگىسى بىلهن . ئوينايدىغان بىر بهلگه بار

. مانا ئاشۇ دەقىقه مۇزىكىنىڭ ئهڭ يۈكسهك پهللىسىدۇر. مۇزىكا پۈتۈنلهي توختايدۇ

شۇڭا، بىزمۇ توختاپ ئارام . اتقان مۇزىكىغا ئوخشايدۇھاياتلىقمۇ خۇددى ئورۇنلىنىۋ

بىراق، بىز ئهخمهقلهرچه بۇ توختاش بهلگىسىنى ھاالكهت يولى ۋە . ئېلىشقا مۇھتاج

نلىرىمىز كۆپۈككه ئايالنغاندەك ئارما-شىش باسقۇچى دەپ قاراپ، ئارزۇىئاخىرل
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لىك، قىيىنچىلىق ۋە خۇدا بىزنى دائىم مهغلۇبىيهت، كېسهل. سىياتتا بولۇپ قالىمىزېسھ

بىز ئاشۇنداق ۋاقىتالردا، .  قاتارلىق ئوڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچرىتىدۇ..........ئىشسىزلىق

خۇددى ياراتقۇچىمىز خۇدا نىدالىرىمىزغا قۇالق سالمايۋاتقاندەك ئۈمىدسىزلىنىپ 

بىز مۇزىكانتالرنىڭ توختىتىش نوتىسىنى قانداق ئورۇنلىغان، يهنه نهچچه . كېتىمىز

، مۇزىكىنى قانداق داۋامالشتۇرغانلىقىنى كۆرگهن ىلىك جىمجىتلىقتىن كېيىندەقىق

پوزىتور نادىر بىر مۇزىكىنى يېزىپ تهييار خۇددى كوم. ۋۇر قىالاليمىزۋھهم بۇنى تهسه

. زۈپ بولغانۈقىلغاندەك، خۇدامۇ ئاللىقاچان بىزنىڭ ھاياتىمىز ئۈچۈن پىالنالرنى ت

قورقۇپ توختاپ چرىغان توختىتىش بهلگىلىرىدىن شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز ھاياتىمىزدا ئۇ

 توختىتىش امۇزىكىد. مىغا ئهگهشسهكال بولىدۇقالماي، مۇزىكىنىڭ ئۇدار رېتى

ىنى ئهگهر، بىز توختىتىش نوتىلىر.  چىقىرىۋېتىشكه ھهرگىز بولمايدۇبهلگىلىرىنى

تى ئوركىستىر مۇزىكا ئهترى. ىدۇبىدارلىقى يوقىلچىقىرىۋەتسهك، مۇزىكىنىڭ جهز

رنىڭ قوماندانلىقىغا ئهگهشكهندەك، بىزمۇ ھايات مۇساپىمىزدىكى كومپوزىتو

  . لىك بولىدۇىرېژىسورىمىز خۇدانىڭ قۇماندانلىقىغا ئهگهشسهك ھاياتىمىز تېخىمۇ مهن

 مۇساپىمىز خۇددى تقهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئېسىڭىزدە بولسۇن، بىزنىڭ ھايا

مۇشۇ جهرياندا، بىزنىڭ .  ئوخشايدۇغانادىر بىر مۇزىكىىماي ئورۇنلىنىۋاتقان توخت

بۇرچىمىز بولسا، خۇدانىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىپ، ئاشۇ بىر پۈتۈن مۇزىكىنىڭ 

ۇزىكىنىڭ توختاش ناۋادا، سىز م. تهنتهنىلىك ئاخىرلىشىشىغا ھهسسه قوشۇشتۇر

بۇ مۇزىكىنىڭ ئهڭ . لىپ قالسىڭىز، قورقۇپ تهمتىرەپ كهتمهڭېبهلگىسىگه دۇچ ك

نهچچه دەقىقىدىن كېيىن، مۇزىكا قايتىدىن چېلىنىپ، كىشىنى . وقتىسىدۇريارقىن ن

ھاياجانغا سالغانغا ئوخشاش، ھاياتىمىزدىكى توختاش بهلگىسى بولغان قىيىنچىلىقمۇ 

  . بىز ئۆگىنىشكه تېگىشلىك بىر مۇھىم دەرسلىكتۇر
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  كۈنى-23ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»قتا تۇرىسهن؟ ئى پهرۋەردىگار، نېمه ئۈچۈن سهن يىرا  

  )1 : 10زەبۇر(»؟ننېمه ئۈچۈن ئازابلىق كۈنلهردە  ئۆزۈڭنى چهتكه ئالىسه

كۈلپهتلهر چۈشكهن كۈنلهردە، دەرھال . خۇدا پاناھگاھىمىز ۋە قۇدرىتىمىزدۇر«

دا، خۇدا ھهقىقهتهن بىر تۇرمۇشىمىز) 1: 46زەبۇر( »ھازىر بولىدىغان بىر ياردەمچىدۇر

لۇپ كېلىشىگه يول قويسا، يهنه بىر تهرەپتىن ۇىزگه يۇپۇر مۇشكۇالتالرنىڭ ب تهرەپتىن

لىپ، خۇددى بىزگه كۆڭۈل بۆلمهيۋاتقاندەك تهسىرات ېجايدا تۇرۇۋئۆزى ئهڭ يىراق 

دە بىزنى تهربىيلهيدۇ بىراق، خۇدا شۇنداق قىلىش ئارقىلىق قىيىنچىلىق ئىچى. بېرىدۇ

نىشىمىز كېرەككى، ىۇر ئىشبىز شۇنىڭغا چوڭق. سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ-تۋە زور بهخ

قىيىنچىلىقنىڭ بىزگه يۈزلىنىشىگه يول قويغان خۇدا، ئاشۇ قىيىنچىلىق ئىچىدە بىز 

ئېهتىمال، ئاشۇ سىناقالر ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، بىز ئۇنى . بىلهن بىرگىدۇر

مىغانلىقىغا ىز ئۇنىڭ ئهزەلدىن بىزدىن ئايرىلبىراق، ب. كۆرەلىشىمىز مۇمكىن

قاراڭغۇلۇقتا، كۆزلىرىمىز غۇۋالىشىپ، قارىغۇ بولۇپ قالغاندەك، . ېرەكنىشىمىز كىئىش

بىراق، رەببىمىز ئهيسا مهسىه . روھانىيمىز بولغان ئهيسا مهسىهنى كۆرەلمهيمىز

تۇيغۇمىزغا -سېبىز ھ. ، بىز بىلهن ئهڭ يېقىندۇرلۇپۇرگه بئاخىر بىز بىلهن بى-باشتىن

لىكلىكىگه ئاساسالنساق، خۇدانىڭ ئىشهنچ تايانماي، پهقهت ۋە كۆز بىلهن كۆرگهنگه

بىز ئۇنىڭ بىلهن . ئۇنى كۆرەلمىگهن تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشهلهيمىز

ۇنىڭ  باشلىغاندا، ئۇنىڭ بىز بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى كۆرەلمىسهكمۇ، ئسۆزلىشىشكه

. يمىزگه چوڭقۇر ئىشىنىمىز ھهم ئۇنىڭ جاۋابىغا ئېرىشهلهگىبىز بىلهن بىلله ئىكهنلى

مهيلى بىز قاراڭغۇ چىغىر . مانا بۇ ئىسپاتالر قاراڭغۇلۇق ئىچىدە بىزگه يول باشاليدۇ
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يولالردا ۋە ياكى ئهرشكه بارىدىغان يۇرۇق يولالردا بواليلى، خۇدا ئاتىمىز ئوخشاشال 

  . بىزگه ئهڭ يېقىندۇر

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

».. .كهچقۇرۇن ھېلىقى كهپتهر ...يتىپ كهلدىك يهر تاپالماي قاكهپتهر قونغۇدە 

 » .تۇمشۇقىدا يېڭى زەيتۇن يۇپۇرمىقىنى چىشلىگهن ھالدا نۇھنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلدى

 )11، 9: 8يارتىلىش (

خۇدا قايسى ۋاقىتتا ئىسپاتالر كۆرسىتىپ، دۇئالىرىمىزغا جاۋاب بېرىش ياكى 

بىز چىن . ن بهلگىلىگهنسائىتىگه ئاساسه-بهرمهسلىكىنى ئۆز ئىرادىسى ۋە ۋاقىت

كۆز بىلهن كۆرگىلى .  گۈزەل بىر ئىشنتهىقهقهلبىمىزدىن خۇداغا ئىشهنسهك، بۇ ھهق

بولىدىغان بارلىق ئىسپاتالرنى بىر چهتكه قايرىپ قويغان ۋاقتىمىز ئىنتايىن گۈزەل 

چۈنكى، بىز ئاشۇ ۋاقىتالردا، خۇدانىڭ ئىرادىسىنى چۈشىنىپ، خۇدانىڭ . مىنۇتالردۇر

رىنى، خۇدانىڭ  ۋەدىسىنى، ئهھدىسىنى ئېتىراپ قىلىپ، بۇالرنىڭ كۆز بىلهن سۆزلى

لىك ئىكهنلىكىنى تونۇپ ئىسپاتالردىنمۇ مۇھىم ھهم ئىشهنچكۆرگىلى بولىدىغان 

دىغان ئىسپاتالرنى ىئهگهر، خۇدا بىزگه كۆز بىلهن كۆرگىلى بول. يهتكهن بولىمىز

پهقهت خۇدانىڭ . ىممهتلىكتۇربهرگهن بولسا، بۇالرمۇ ئىنتايىن ياخشى ھهم ق

سۆزلىرىگه ئىشىنىپ، باشقا ئىسپاتالرنى كېرەك قىلمايدىغانالر، ھهمىشه نۇرغۇن 

  . كۆرگىلى بولىدىغان ئىسپاتالرغا ئېرىشىدۇ

خۇدا نۇرغۇن دۇئاالرغا .  رەت قىلغانلىق ئهمهس ھهرگىزمۇچىكتۈرۈشېۋاقتىنچه ك
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خۇدانىڭ ئۆز . دەيدۇ »هلمىدىمېنىڭ ۋاقتىم تېخى يېتىپ ك«: تهستىق سالغاندا

  . سائىتى باردۇر-ئىرادىسىگه ئاساسهن بهلگىلىگهن ۋاقىت

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

 »4: 23زەبۇر (». سېنىڭ ھاساڭ ھهم تايىقىڭ ماڭا تهسهللىدۇر(  

 نهچچه ئهۋالد دىكىلهرئاتامنىڭ ئۆيىدىكى كىچىك بىر ھوجرىدا، ئائىلىمىز

بۇ ھاسىالرنىڭ بهزىلىرى تاغقا . اسىالر ساقالنغان ئىدىئىشلهتكهن نۇرغۇن ھ

يامىشىش ئۈچۈن، بهزىلىرى تۈز يولدا مېڭىش ئۈچۈن، يهنه بهزىلىرى پاتقاق يولالر 

يامغۇرلۇق يولالر ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان بولۇپ، -ئۈچۈن، يهنه بهزىلىرى قار

نى يوقالپ يۇرتقا ئانام-مهن ئاتا. ھهربىرىنىڭ شهكلى ۋە رولى پۈتۈنلهي ئوخشىمايتتى

 بىلله سىرتالرغا چىقىپ، سهيله قىلىشنى ياخشى  بىلهنرغىنىمدا، ئۇالر دائىم مهناب

لغا چىقىشتىن ئىلگىرى ھاسا ساقالنغان ھوجرىغا كىرىپ، وبىز ھهمىشه ي. كۆرەتتى

 مۇشۇنداق ۋاقىتالردا، مهن. ئىشلىتىشىمىزگه مۇۋاپىق كېلىدىغان ھاسىالرنى تالاليتتۇق

مىزدىكى ھاسا ئىكهنلىكىنى، بۇ ھاسىنىڭ بىزگه ى تۇرمۇشڭانىڭ سۆزلىرىنىدائىم خۇد

بېرىدىغان ياردىمى ۋە تهسهللىسىنىڭ چهكسىز قۇدرەتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېسىمگه 

  . ئاالتتىم

 باسىدۇ، ئهمما ۋەھىمه تىن بىزنىقااليمىقانچىلىق ۋە جهڭلهردىكى جىددىيچىلىك

. ئۇ شۇم خهۋەردىن قورقمايدۇ«،  بولساخۇدانىڭ بىزگه تهييارلىغان ھاسىسى

دېگهندىن ) 7: 112زەبۇر (».پهرۋەردىگار خۇداغا تايانغانلىقتىن ئۇنىڭ كۆڭلى توقتۇر
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ئىسهن -بۇ ھاسا بىزنىڭ قۇرقۇنچلۇق قاراڭغۇلۇق ئىچىدىن ئامان. ئىبارەت

  . يۆلهك بولىدۇ-چىقالىشىمىزغا يار

لهخته -يرىپ، يۈرىكىمىزنى لهخته مهڭگۈلۈك ئاجان جىگهرلىرىمىزدىنئۆلۈم بىزنى 

. غا ئېرىشهلهيمىزسىقىلغاندا، خۇدا بىز ئۈچۈن تهييارلىغان تۆۋەندىكى تهسهللى ھاسى

: 30زەبۇر  (».خۇشاللىق تاڭ سهھهر بىلهن كېلىدۇزار كېچىچه قونۇپ قالسىمۇ، -يىغا«

5(  

. ندىمبىر قېتىم، مهن كېسهل سهۋەبىدىن دوختۇرخانىدا بىر يىلدىن ئارتۇق داۋاال

گه قايتااليدىغانلىقىنى، ىڭ سهللىمازا ئهسلىگه كېلىپ، ئۆيئهينى ۋاقىتتا، مهن ئۆزۈمن

مۇشۇنداق بىر . ملىق ئىشلىيهلهيدىغانلىقىمنى بىلمهيتتىماداۋيهنه بۇرۇنقى خىزمىتىمنى 

. لىۋالدىمىچىدە، مهن باشتىن ئاخىر خۇدانىڭ ھاسىسىغا چىڭ ئېسىئۈمۈدسىزلىك ئ

قازاغا ئهمهس، ئامانلىققا سېغىنىپ - باالڭ دەيدۇكى، مهن سىلهرنىپهرۋەردىگار خۇدا«

  )11: 29يهرەميا(». تهلپۇنگهن قهلبىڭالرنى بىلىمهن

            مىزدا، ئادەملهرنىڭ ھۆكۈمى دائىمگهن ۋاقتىىپسىرخهتهردىن خهۋ-يىمېخ

 مهن بۇالرغا قارىتا، مۇقهددەس كىتابتىن ئېلىنغان كىشىگه.  بولىدۇ»! تۈگىدى«

ئامانلىققا -نچېسىلهر ت«. ئاراملىق بېغىشاليدىغان مۇنداق بىر ئايهتنى بايقىدىم

  )15: 30يهشهيا (».ئېرىشىسىلهر

قازا ياكى كۆڭۈلسىزلىكلهرگه ئۇچرىغاندا، ھهرقانچه -بىز ئويلىمىغان يهردىن باال

س تۇيغۇغا ېدى قۇتۇلۇشقا ئامالىمىز يوقتهك ھتىرىشچانلىق كۆرسهتسهكمۇ، خۇد

 بىر ھاسىنىڭ بىزنى  خىسلهتلىك ىنبىراق، مهن مۇقهددەس يازمىالرد. قالىمىزكېلىپ 

نىدىغانالر ھهرگىز ىخۇداغا ئىش«. ئهزەلدىن تاشالپ قويمايدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتىم

  )16: 28يهشايا(». ئالدىراڭغۇلۇق قىلمايدۇ
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شكۈالتالرغا ۈ ئهگهر، خۇدا مېنى م«:نىڭ ئايالى مۇنداق دەيدۇ رۇتمارتىن

زەبۇردىكى بۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى چۈشهنمىگهن ۇچراتمىغان بولسا، مهن مهڭگۈ ئ

تىنىڭ نېمىلىكىنىمۇ چۈشهنمهس ىشۇنداقال، مهڭگۈ ئېتىقادچىالرنىڭ مهسئۇلىي

 راست، خۇدانىڭ ھاسىسى خۇددى ئوقۇتقۇچىنىڭ ئوقۇغۇچىالرغا دەرس ».ئىكهنمهن

ئوقۇتقۇچى تاياق ئارقىلىق . شايدۇقىغا ئوخىئۆتكهندە ئىشلىتىدىغان كۆرسهتكۈچ تاي

قايسى خهتنى كۆرسهتسه، ئوقۇغۇچىالرمۇ مۇشۇ خهتكه دىققهت قىلغاندەك، خۇدامۇ 

بىز بۇ . بىزگه ھهرخىل سهۋەبلهر بىلهن پايدىلىق بولغان دەرسلهرنى ئۆگىتىدۇ

  . دەرسلىكلهرنى خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن باشقا ھېچقانداق جايدا ئۆگىنهلمهيمىز

سىلهرنىڭ كۈنلىرىڭالر . تۆمۈردىندۇر-قىڭالر مىسىيگهن ئايسىلهرنىڭ كى«

بىز ) 25: 33مهرۇپالر -ئهمر (».ىتىڭالرمۇ شۇنداق بولىدۇۋقۇۋ-قانداق بولسا، كۈچ

سىمىزدە تۇتۇشىمىز كېرەككى، ناۋادا خۇدا بىزنى مۇستهھكهم تاشلىق ېم شۇنى ئچوقۇ

ئاياق ياكى مىس ئاياق يولدا ماڭدۇرماقچى بولسا، ئۇ ئالدى بىلهن بىزگه تۆمۈر 

داۋانلىق -ئۇ ھهرگىز بىزگه زۆرۈر نهرسىلهرنى تهييار قىلماي تۇرۇپ تاغ. كېيگۈزىدۇ

  . تاشلىق يولالرغا ئهۋەتمهيدۇ

  

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»سېخون ۋە ئۇنىڭ  مهن  پمۇشۇ كۈندىن باشال: پهرۋاردىگار خۇدا ماڭا مۇنداق دىدى

 ». ... سهن ئۇنىڭ پۇتۇن زېمىنىغا ئىگه بۇلىسهن،ۇمهنزېمىنىنى ساڭا تاپشۇر

  )31:  2مهرۇپالر-ئهمر(
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 دائىم سۆزلىنىدىغان، ئېتىقادچىالرنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى مۇقهددەس كىتاپتا

  . قانداق كۈتۈش ھهققىدىكى ھهقىقهتكه سهل قاراشقا ھهرگىز بولمايدۇ

 سىنى ئۆزىمىزدىكىتۇرمۇشىمىزدا يۈزبهرگهن پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ ھهممى

بىز خۇدانىڭ شۇڭا . ئهنسىزچىلىك، قاراملىق، ئالدىراقسانلىق كهلتۈرۈپ چىقارغان

بىز دائىم . چىكىشىگه چىداپ تۇرالماي، مېۋىنى غۇرا پېتى ئۈزىۋالىمىزېك

تىالۋەت قىلغاندا، خۇدانىڭ دۇئالىرىمىزغا جاۋاب بېرىشى -ئېهتىياجلىرىمىز ئۈچۈن دۇئا

. ىت كېتىدىغانلىقىنى ئويالشماستىن ھهممىگه ئالدىراپ كېتىمىزئۈچۈن قانچىلىك ۋاق

  ئىنتايىن  خۇدا بىراق،.ىمىزخۇدا بىلهن تهڭ قهدەم ئېلىپ مېڭىشنى ئارزۇ قىل

ياخشى . ، ھهر بىر ئىشتا ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ۋاقىت سائىتى بارتاقهتلىك بولۇپ-سهۋر

ز كهلتۈرۈپ چىقارغان  كۆتهلمهسلىكىمى بولمىغان ئاقىۋەتلهرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ

 ئۇ ، شۇنداق بىر ھهقىقهت بارمۇقهددەس كىتاپتا. بىيهتتىن ئىبارەت خاالسمهغلۇ

ئهپسۇس، بىز دائىم خۇدانىڭ پىالنلىرىغا . ، خۇدا ھهمىشه بىزنى ساقاليدۇىمۇبولس

  . دەخلى يهتكۈزىمىز

كه سائادەت-تقاچان بىز ئۈچۈن تهييارلىغان بهخنۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدا ئاللى

يهنه . چۈنكى، بهزىدە بىز ھۇرۇنلۇق قىلىپ ئالدىغا مېڭىشتىن قورقتۇق. ئېرىشهلمىدۇق

 ئۈچۈن زىيان بهزى ۋاقىتالردا، خۇدانى ساقلىماي خۇدانىڭ ئالدىدا يۈگۈرگهنلىكىمىز

يهنه بهزى ۋاقىتالردا، كېچىككهنلىكىمىز ئۈچۈن خهتهرگه دۇچار . زەخمهتكه ئۇچرىدۇق

نچ ئولتۇرىشىمىز، ېخۇدانىڭ ئىرادىسىنى كۈتۈپ، ت ىز بهزىدەشۇنىڭ ئۈچۈن ب. بولدۇق

مۇقهددەس كىتاب ئارقىلىق . يهنه بهزى ۋاقىتالردا، ئالدىغا قاراپ مېڭىشىمىز كېرەك

بىز ئالدى . خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن ۋەدىسىنىڭ شهرتلىك ئىكهنلىكىنى بايقايمىز

گه بهرگهن ۋەدىسىنى شارائتالرنى ھازىرلىغاندا، خۇدا ئاندىن بىز-بىلهن شهرت
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ىمىزدىن خۇداغا ئىتائهت قىلغاندا، خۇدا بىز ئۈچۈن بىز چىن قهلب. ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

خۇدا ئىبراھىمغا . ن بولىدۇسائادەت كۆز ئالدىمىزدا نامايه-بهختتهييار قىلغان 

نۇرغۇن ۋەدىلهرنى بهرگهن بولسىمۇ، ئىبراھىم كالدانالرنىڭ زېمىنىدىكى ۋاقىتالردا، بۇ 

خۇدانىڭ ۋەدىلىرىنىڭ ئهمهلگه ئاشۇرۇلۇشى . لهر تېخى ئهمهلگه ئاشۇرۇلمىغانىدىۋەدى

جهمهتىدىن، -ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئىبراھىم چوقۇم ئۆز يۈرتىدىن، ئاتىسى ۋە ئۇرۇق

شۇنداق . بۇرادەرلىرىدىن ئايرىلىپ باشقا يۇرتالرغا كېتىشى كېرەك ئىدى-دوست

ىن ئۇنىڭغا بهرگهن ۋەدىلىرىنى ئهمهلگه بىر قهدەمد بولغاندىال، خۇدا بىر قهدەم

رەببىمىز ئهيسا مهسىهمۇ ماخاۋ كېسىلىگه گىرىپتار بولغان ئون كىشىنى . ئاشۇراتتى

سىلهرنىڭ ئهمدى . روھانىيالرغا بېرىپ كۆرۈنۈڭالر« ساقايتقاندا، ئۇالرغا،

قىتتا ئۇنداقتا، ئۇالر قايسى ۋا) 14: 17قاۇل(».دېدى-پاكالنغانلىقىڭالرنى تهكشۈرسۇن،

ماخاۋ كېسىلىدىن خاالس بولدى؟ ئۇالر دەل يولدا كېتىۋاتقاندا، ماخاۋ كېسىلىدىن 

ناۋادا، ئۇالر ئهيسا مهسىهنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن،  . ساقايتىلىپ پاك بولدى

ساقايتىلمىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن بهدەنلىرىگه -ئۆزلىرىنىڭ ساقايتىلغان

غا تهكشۈرتۈش ئۈچۈن يولغا چىققان بولسا، ئۇالر ھهرگىز قاراپ، ئاندىن روھانىيالر

رنىڭ پاكلىنىشىنى كۈتكهن، ھهمدە ئۇالر ئىشهنگهن ھامان ئۇالخۇدا . ساقىيالمايتتى

  . سائادەتكه ئېرىشتۈرگهن-بهخت

قۇپ، قىزىل دېڭىز رئهينى ۋاقىتتا، ئىسرائىلالر مىسىرلىقالرنىڭ ھۇجۇمىدىن قو

مىسىردىن .( دەپ بۇيرىدى»!مېڭىڭالر« ئۇالرغا، خۇدابۇيىغا يېتىپ كهلگهندە، 

تى كۈتۈش ىئاشۇنداق خهتهرلىك جىددىي پهيتته، ئۇالرنىڭ مهسئۇلىي) 15: 14چىقىش

. بولماستىن، بهلكى ئىشهنچكه تولغان ھالدا باتۇرلۇق بىلهن ئالغا قاراپ مېڭىش ئىدى

چى سىدىن ئۆتمهكرغان ئىئوردان دەريا ئۆركهشلهپ تۇيهنه بىر قېتىم، ئۇالر سۇلىرى 
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ئىشهنچ بولسا بىر . بولغىنىدا، چوقۇم ئىشهنچ بىلهن سۇغا قهدەم تاشلىشى زۆرۈر ئىدى

بۇ ئاچقۇچ ئۇالرنىڭ ئۆز . جۈملىدىن، خۇدا ئهھدە قىلغان زېمىننىڭ ئاچقۇچى. ئاچقۇچ

ئهگهر، ئۇالر قولىدا ئاچقۇچنى تۇتۇۋىلىپ، ئىشىككه يېقىنالشمىسا، ئىشىك . قولىدا

  . تۇماتىك ئېچىلمايدۇھهرگىز ئاپ

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ھازىر بىز دۇچ كېلىۋاتقان خىرىس بولسا، دۇنياغا تهۋە 

ئهلۋەتته، بىز غهلبه قازىنىش ئۇياقتا تۇرسۇن، دۈشمىنىمىزنىڭ بىر قېتىملىق . خىرس

بىراق، بىز ئىشهنچكه ئاساسهن، ئالدىنقى . ھوجۇمىغىمۇ بهرداشلىق بېرەلىشىمىز ناتايىن

يىگانه غهلبه قازانغۇچى يېنىمىزدا پهيدا -راپ ھوجۇمغا ئۆتكهندە، يهككهسهپكه قا

بىزمۇ ئۇنىڭغا تايىنىپ پۈتۈنلهي غهلبىگه . بولۇپ، بىزگه ۋاكالىتهن جهڭ قىلىدۇ

ئهگهر، بىز ئارىسالدى بولۇپ، ئاشۇ غهلبه قازانغۇچىنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ، . ئېرىشىمىز

بۇ پهقهت . بولغان بولىمىزبېكار قۇرۇق ئاۋارە -ھوجۇمغا ئۆتمىسهك، ئۇنداقتا بېكاردىن

مانا . سىزلىكىمىزدىن كېلىپ چىققان قۇرۇق كۈتۈشتىن ئىبارەت خاالسئىشهنچ

شۇڭا، بىز .  بىزنى كۆتۈۋاتىدۇسائادەتنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن-تبۈگۈن، خۇدا زور بهخ

.  قىاليلىبۇلۇسائادەتنى ق-لىك ھالدا خۇدا تهييارلىغان بهختباتۇرلۇق بىلهن ئىشهنچ

 ئى خۇدا، مهن ھازىردىن باشالپ، بارلىقىمنى ئۆز قولۇڭغا «شۇنداقال، ئىشهنچ بىلهن، 

بىر غهلبه - دەپ، بىردىن»!سېنىڭ يول باشلىشىڭغا مۇھتاجمهن. تاپشۇردۇم

   !قازانغۇچىغا نىدا قىاليلى
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  كۈنى-27ئاينىڭ-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» مېۋە . شاخنى كېسىپ تاشاليدۇباغۋەن مهندىكى مېۋە بهرمهيدىغان ھهربىر

  )2: 15يۇھاننا( ».مۇ كۆپ مېۋە بهرسۇن دەپ، پۇتاپ تۇرىدۇىبهرگهنلىرىنى بولسا تېخ

ئارمانالر -ئۇ نۇرغۇن ئارزۇ. بىر باغۋەن باغچىسىدا بامبۇك دەرىخى ئۆستۈرۈپتۇ

كىدە كۆپ ئهجىر سىڭدۈرۈپ، بۇ بامبۇك كۆچىتىنىڭ باراقسان چوڭ بولۇشىنى ئىل

. ئۇ ھهركۈنى سهھهر ئورنىدىن تۇرۇپ، كۆچهتكه ئۆز قولى بىلهن سۇ قۇيۇپتۇ. كۈتۈپتۇ

 بايقاپ قالسا، ئاۋايالپ   قۇرت چۇشكهن يۇپۇرماقالرنىسارغايغان يۇپۇرماقالرنى ياكى

ى ئاسرىغاندەك باغۋەن بۇ بامبۇك كۆچىتىنى كۆز قارچۇقىن.  دۇرىالپتۇپ تاشالئۇچتۇپ

هي بۇ بامبۇك كۆچىتى باغچه ئىچىدىكى ئهڭ زۇن ئۆتمۇئ.  پهرۋىش قىپتۇ،ئاسراپ

ئۇ ئىگىسىنىڭ جاپالىق ئهجرىدىن . گۈزەل، ئهڭ كۆركهم دەرەخ بولۇپ ئۆسۈپتۇ

شۇنداق بولغاچقا، ئۇ ئىگىسىنىڭ ئهجرىگه جاۋاب . ئىنتايىن مىننهتدار ئىكهن

سىغا كىرىپ، بامبۇك مهلۇم بىر كۈنى، باغۋەن باغچى. قايتۇرۇشنى ئارزۇاليدىكهن

  : نىغا بېرىپ، مۇاليىملىق بىلهنىنىڭ يېدەرىخ

! ھه- ئى سۆيۈملۈك بامبۇكۇم، سهن نېمه دېگهن گۈزەل، نېمىدېگهن  سۆيۈملۈك-

مهن سېنىڭ بۇ گۈزەللىكىڭدىن ھۇزۇرلىنىۋېتىپ، ساڭا جاپالىق ئهجىر 

مانا ھازىر مېنىڭ سېنى ئىشلهتكۈم كېلىپ . قىلغانلىقىمدىن ھهرگىز ئهپسۇسالنمايمهن

  .  دەپتۇ-لمىدىم سهن خاالمسهنكىن؟بى. قالدى

. شهپقىتىڭىزگه جاۋاب قايتۇرۇشنى ئارزۇ قىالتتىم ئى ئىگهم، مهنمۇ سىزنىڭ -

  .  دەپتۇ-!سىزنىڭ بۇ تهلىپىڭىزنى مهن قانداقمۇ رەت قىالي

  :باغۋەن
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. دەپتۇ-بىراق، مهن سېنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن چوقۇم كېسىۋېلىشىم كېرەك،-

  : شماستىن بامبۇك دەرىخى جىددىيلهشكىنىدىنباغۋەننىڭ سۆزى ئاياغال

باغچه ئىچىدىكى  بارلىق ئۆسۈملۈكلهر . تى تهس ئىشى ناھاي، بۇئىگهمئى -

ئىچىدە مېنىڭ بۇيۇم ھهممىدىن ئېگىز بولغاچقا، ئۆزۈمنى باغچه ئىچىدە ئهڭ ھۆرمهتكه 

ه تهڭ مهن ھېچكىمنى ئۆزۈمگ. مېنىڭ نهزىرىممۇ بهك ئۈستۈن. سازاۋەر دەپ قارايمهن 

پ ۇرۇهرگه ياتقۇزۇپ قويسىڭىز، قهد كۆتسىز ھازىر مېنى كېسىۋېلىپ، ي. قىلمايمهن

ئى . الچىلىققا قالمامدىمهنتۇرىدىغان كۈنلىرىم ئاخىرلىشىپ، باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئۇۋ

ئهمما، مېنى . باشقا ھهرقانداق تهلىپىڭىز بولسا مهن رازى! ، سىزدىن ئۆتۈنهيئىگهم

  .  دەپتۇ-دۇ،كېسىۋەتسىڭىز بولماي

ساڭا پهرۋىش . يدۇئهگهر، سېنى كېسىۋالمىسام سېنى ئىشلهتكىلى بولما-

دەپتۇ -!ئارمانلىرىمنىڭ نېمىلىكىنى ئونتۇپ قالما-، ئارزۇرىمنىقىلغاندىكى ئهج

  . باغۋەن

بامبۇك ئىگىسىنىڭ شهپقىتىگه جاۋاب قايتۇرۇش يۈزىسىدىن، ئازابالرغا 

  : بهرداشلىق بېرىپ

  .  دەپتۇ-!ىڭ دېگىنىڭىزدەك بولسۇنئى ئىگهم، سىزن-

شۇنداق قىلىپ، باغۋەن ئىنتايىن ئۆتكۈر بىر پالتىنى ئهكىلىپ، بامبۇك دەرىخىنى 

شهپقىتىگه جاۋاب -بامبۇك دەرىخى ئىگىسىنىڭ مېهىر. كېسىپ يهرگه تاشالپ قويۇپتۇ

قايتۇرۇش يۈزىسىدىن رازىمهنلىك بىلهن، پالتا تهككهندىكى ئازاب ۋە ئاغرىققا 

  . داشلىق بېرىپتۇبهر

  : ئىككىنچى كۈنى، يهنه بامبۇك دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىپ

مهن ياخشى كۆرىدىغان سۆيۈملۈك بامبۇك دەرىخىم، ھازىر مهن سېنىڭ بارلىق -
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. شۇنداق بولغاندىال مهن سېنى ئىشلىتهلهيمهن. يۇپۇرماقلىرىڭنى قىرقىپ تاشلىماقچى

  .  دەپ سوراپتۇ-بىلمىدىم، سهن خاالمسهنكىن؟

  :بامبۇك دەرىخى  ئاغرىنغان ھالدا

سىز ئاللىقاچان مېنى . ئى ئىگهم، بۇ تهلىپىڭىز بهك شهپقهتسىزلىك بولدى-

ئهمدىلىكته بولسا، مهن . كېسىپ، يهرگه ياتقۇزۇپ، تىك تۇرالماس قىلىپ قويدىڭىز

ئهجىبا، مهندە . ماقچى بولۇۋاتىسىزىپهخىرلىنىدىغان ئاجىز يۇپۇرماقلىرىمنىمۇ قىرق

ر گۈزەللىكنىمۇ ئېلىپ كېتىشكه كۆڭلىڭىز چىدامدۇ؟ ىب-ىنىپ قالغان بىردىنساقل

 دەپ جاۋاب -!ىز بولسا ئۇرۇندايسىزنىڭ باشقا تهلهپلىرىڭ! تىڭې مېنى قۇيۇۋ،ئىگهم

  . رىپتۇېب

  : باغۋەن بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ

سېنى . ئهگهر، يۇپۇرماقلىرىڭنى قىرقىپ تاشلىمىسام، سېنى ئىشلىتهلمهيمهن-

 -ئارمانالر بىلهن پهرۋىش قىلىپ ئۆستۈرگىنىم ئېسىڭدە  بارمىكىن؟-اق ئارزۇقاند

  . دەپتۇ

شهپقهتلىك ئهجرىگه جاۋاب قايتۇرۇش -بامبۇك دەرىخى ئىگىسىنىڭ مېهىر

باغۋەن . ياشلىرىنى تۈكۈپ تۇرۇپ رازىلىق بېرىپتۇ-ئۈچۈن، چىدىغۇسىز بۇ ئازابقا كۆز

 دەپ پهخىرلىنىدىغان »گۈزەللىكىم« ك دەرىخىر بىر قايچا بىلهن بامبۇتى ئۆتكۈىناھاي

يهنه بىرقانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، . بارلىق يۇپۇرماقلىرىنى قىرقىپ تاشالپتۇ

  : باغۋەن بامبۇك دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىپ

چىۋىقلىرىڭنى -ئى مېنىڭ سۆيۈملۈك بامبۇكۇم، ھازىر مهن سېنىڭ بارلىق شاخ-

  . دەپتۇ-ېنى ئىشلىتهلهيمهن،چاتىۋەتمهكچى، شۇنداق بولغاندىال س

  : بامبۇك دەرىخى ئىگىسىنىڭ سۆزلىرىگه ئازابلىق نىدا قىلىپ
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شۇمبۇلۇرۇمدىن  -دىن، كۆركهم شاخېنى گۈزەل يۇپۇرماقلىرىمئى ئىگهم، سهن م-

مېنىڭ پهخىرلهنگۈدەك . دۇرۇپ قويدۇڭن كۆرۈمسىز ئىنچىكه تاياققا ئايالئايرىپ،

ئى . ئوياليمهن ەمنى قانداقسىگه بىر بامبۇك دەپزمهن ئهمدى ئۆ. ھېچنېمهم قالمىدى

  . دەپتۇ-ئىگهم، سېنىڭ بۇ تهلىپىڭ ھهقىقهتهن چهكتىن ئېشىپ كهتتى

ساڭا سىڭدۈرگهن . لىتهلمهيمهنشۇمبۇلىرىڭنى پۇتىۋەتمىسهم، سېنى ئىش-شاخ-

  .  دەپتۇ باغۋەن-!سىڭدىن چىقارمىغايسهنېئهجرىمنى ئ

شهپقىتىگه جاۋاب قايتۇرۇش بىلهن ئۆز -ېهىربىچارە بامبۇك دەرىخى باغۋەننىڭ م

لىسىدە قىينىلىپ، ئاخىرى باغۋەنگه ئىتائهت ىقىممىتىنى ساقالپ قېلىش مهس-قهدىر

باغۋەن بىردەمدىال ئۆتكۈر پىچاق بىلهن بامبۇك دەرىخىنىڭ بارلىق . قىلىشنى تالالپتۇ

. ندۇرۇپ قۇيۇپتۇشۇمبۇلىرىنى قىرقىپ، ئۇنى يالىڭاچالپ بىر بامبۇك تاياققا ئايال-شاخ

  : ئۇ بامبۇك تاياققا. تۆتىنچى كۈنى باغۋەن يهنه كهپتۇ

مهن ھازىر سېنىڭ . ئى سۆيۈملۈك بامبۇكۇم، بۇ مېنىڭ ئهڭ ئاخىرقى تهلىپىم-

. دەپتۇ-ھهربىر بۇغۇملىرىڭنى ئىسكىنه بىلهن تېشىپ، ئاندىن سېنى ئىشلىتىمهن،

  : بامبۇك ئىگىسىگه زارلىنىپ، ھۆركىرەپ يىغلىغىنىچه

يۇپۇرماقلىرىمنىمۇ -شاخ.  ئاھ ئىگهم، سهن يىلتىزلىرىمنى كېسىۋەتتىڭ-

سهن يهنه نېمه ئۈچۈن ھهربىر بۇغۇملىرىمدىن تۈشۈك تهشمهكچى بولۇپ . قويمىدىڭ

ساناقسىز -باغچىدا سان. قالدىڭ؟ سهن ماڭا يهنىال رەھىمسىزلىك قىلىۋاتىسهن

  . قا ماڭىال ئازاب سالىسهن؟ دەپتۇنېمىش. ئۆسۈملۈك تۇرسا، ئۇالر بىلهن چاتىقىڭ يوق

  : باغۋەن جاۋابهن

ساناقسىز ئۆسۈملۈكلهر بولسىمۇ، بىراق مهن سېنى ياخشى -گهرچه، باغچىدا سان-

ئى سۆيۈملۈك بامبۇك، . مهن سېنى ئىدىش ئورنىدا ئىشلهتمهكچى. كۆرىمهن



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 57

ئۇنداق .  ئىشلهتكىلى بولمايدۇيىڭدىن تۆشۈك ئاچمىسام، سېنى قهتئبۇغۇملىر

دەل مۇشۇنداق . ولمىسا، سېنى مهڭگۈ يهرگه تاشالپ قويۇشۇمغا توغرا كېلىدۇب

ئوقۇبهتلىرىڭ بىهۇدە زايه -بولغاندىال، سېنىڭ بۇرۇن تارتقان ئۈچ قېتىملىق ئازاب

  . دەپتۇ-كهتمهيدۇ،

باغۋەن بامبۇك دەرىخىنى شۇنچه ياخشى . قايتا يالۋۇرۇپتۇ-ئۇ ئىگىسىگه قايتا

. ىغا رەھىم قىلىپ، ئىرادىسىدىن ۋاز كېچىشكه ئامالسىز قاپتۇكۆرسىمۇ، ئۇنىڭ نىدالىر

رىنى كۆز ئۆزىگه سىڭدۈرگهن ئهجمۇھهببهت ئىچىدە، -بامبۇك ئىگىسىنىڭ مېهىر

شۇنداق قىلىپ باغۋەن، . ئالدىغا كهلتۈرۈپ، ئىگىسىنىڭ ئىرادىسىگه باش ئىگىپتۇ

ىر تۇرۇبىغا چىپ، ئۇنى ئىچى قۇرۇق بېبۇغۇمىدىن تۆشۈك ئ-بۇكنىڭ ھهربىربام

ىنى سۇ باشالنمىسىغا، يهنه بىر ۇچ ئ ھهم بامبۇك تۇرۇبىسىنىڭ بىرئايالندۇرۇپتۇ

بامبۇك تۇرۇبىسى ئېتىزالرنى سۇغۇرۇپ، نۇرغۇن . ىنى ئېتىزلىققا ئورنىتىپتۇۇچئ

  . ھۇسۇل ئېلىشتا مۇھىم رول ئويناپتۇ-مول

ىغان تۇرۇبىسى  قېرىندىشىم، سىز خۇدانىڭ ھاياتلىق سۆيىنى يهتكۈزۈپ بېرىدئى 

  بولۇشنى خاالمسىز؟

  

  

  كۈنى-28ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»بۇ خۇداغا بولغان . مهن سىلهرنى ساختا ئهلچىلهردىن قىزغىنىمهن

  )2: 11كورىنتىلىقالر-2(» .مۇھهببىتىمدىن كهلگهن-مېهىر
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ىقىغا ئۇ گىتتارىنى قۇچ! ھه-گىتتار ماھىرى ئۆزىنىڭ گىتتارىنى نهقهدەر ئاسرىغان

ئۇ .  سۆيىدۇ، ئايايدۇ  سۈت بېرىپ پهپىلىگهندەك پهپىلهپلىپ، خۇددى ئانا بوۋىقىغائې

سىز ئۇنىڭ گىتتار . گىتتارنى ھاياتىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبى قىسمى دەپ قارايدۇ

ئۇ گىتتارنى قۇچىقىغا ئېلىپ، دەستىدىن ! تهڭشىگهندىكى قىياپىتىگه قاراپ بېقىڭ

ناۋادا، تارالردىن خۇددى جهڭ . بىرلهپ چېكىدۇ-چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، تارىلىرىنى بىر

دە دەرھال -دۇمبىقىنىڭ ئاۋازىدەك قوپال ئاۋاز چىقسا، ئۇ شۇ ھامان بايقايدۇ

. ئۆلچهملىك تهڭشهش ئۈچۈن گىتتارنىڭ قۇالقلىرىنى چىڭىتىدۇ ياكى بوشىتىدۇ

ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى تاكى تارالر  ئۆلچهملىك ھالدا يېقىملىك ئاۋاز چىقارغۇچه 

لۇپ، رازى ۇاللىق كۈلكىسى نامايهن بهرىدە خۇشېبۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ چ. اۋاملىشىدۇد

  . بولغانلىقىدىن باش لىڭشىتىدۇ

.  خۇدانىڭ سىزگه تۇتقان مۇئامىلىسىمۇ دەل مۇشۇنداقتۇر،قهدىرلىك ئوقۇرمهن

ئۇنىڭ سىزگه بولغان مۇھهببىتى، گىتتارچىنىڭ گىتتارىغا بولغان مۇھهببىتىدىن 

غا چۈشمهي قالغانلىقىنى ىمناۋادا، خۇدا سىزنىڭ ئاۋازىڭىزنىڭ رېت. دۇئېشىپ كېتى

ئۇ . بايقاپ قالسا، دەرھال سىزنى چىڭ تۇتۇپ، كۈچ بىلهن يۈرەك تارىڭىزنى تهڭشهيدۇ

ىقارغان ئاۋازالرغا قۇالق سېلىپ، سىزدىن ئاغرىنىش، ئهستايىدىللىق بىلهن سىز چ

 تارىڭىزنى چىڭ تارتىپ،  ال قهلبقارغاشتهك ئاۋازالرنى ئاڭلىغان ھامان دەرھ

ىڭ مېن«لهر ۋە ربۇالر تاكى سىزنىڭ قهلبىڭىز مهدھىيه، شۈكۈ. كىدۇېقايتا چ-قايتا

دەپ، ئاۋاز چىقارغانغا قهدەر  »چه بولسۇنىيۇئهمهس، بهلكى سېنىڭ ئىرادەڭ ب

  ) 42: 22لۇقا.(................داۋاملىشىدۇ

  .ىدۇرمانا بۇ خۇدا ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان مۇزىك
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  كۈنى-29ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» شۇ شهھهردە بولغاچ تهۋرەنمهس ئۇ ماكان ئهسال، كېلهر خۇدا ياردەمگه تاڭ خۇدا

  )5: 46زەبۇر (».ئېتىشى بىلهنال

  

  !ھه- بۇ نهقهدەر ئۇلۇغ خىتابنامه-»ئۇ ھهرگىز تهۋرەنمهيدۇ«

ئاسانال تهۋرىنىپ بىز ئادەملهر ھهقىقهتهن مۇشۇ دۇنياغا تهۋە نهرسىلهر ئۈچۈن 

بىراق، ئېتىقادتا پىشىپ يېتىلىپ مهلۇم باسقۇچقا بارغاندىن كېيىن، . قالىمىز

بۇ بىر . ھېچقانداق بىر نهرسه بىزنى تهۋرىتهلمهيدۇ ھهم ئاغدۇرۇۋېتهلمهيدۇ

. قادتىكى بۇ سىرنى ھهقىقهتهن چۈشىنىپ يهتكۈزىدۇىمۇقهررەرلىك بولۇپ، پاۋلۇس ئېت

ئوقۇبهت ۋە مۇشكۈالتالرنىڭ - ئاللىقاچان ئازابىسهپىرىدە ئۆزىنئۇ يېرۇسالېمغا بېرىش 

:  بىراق، ئۇ يهنىال خاتىرجهم ھالدا)23: 20ئهلچىلهر.(كۈتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن

پاۋلۇس ھاياتىدا ئۇچراشقا تېگىشلىك .  دەيدۇ»مهن ئۆز مۇساپهمنى تاماملىشىم كېرەك«

رىغان بولسىمۇ، ئېتىقاد ئۈچۈن ئۆز بېسىم ۋە قىيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىگه ئۇچ

. دۇنيادىكى قىممهتلىك نهرسىلهر ئۈچۈن تهۋرەپمۇ قويمىدى. جېنىنىمۇ ئايىمىدى

 بىزنىڭ ،ئوخشاشال، ئهگهر بىز خۇدا پاۋلۇسنىڭ ھاياتىدا ئورۇنالشتۇرغان ئىشالرنى

 نى خالىساق، پاۋلۇسقا ئوخشاش مهيلى ئۇششاق ئىشالرىھاياتىمىزدىمۇ ئۇرۇنالشتۇرۇش

لىق ئىچىدە ئالغا تېنچناقالر بولسۇن تهۋرەنمهستىن بولسۇن ۋە ياكى چوڭ سى

 بهھرىمهن "نقىدىئاراملى خۇدانىڭ"لىقتىن پهقهت تېنچبۇنداق . يمىزباساال

  . بولغۇچىالرنىڭال ئۈلۈشى باردۇر

بۇنداق ئادەم ئۇ . غهلبه قىلغۇچىنى خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىغا تۈۋرۈك قىلىمهن«
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خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىدىكى تۈۋرۈك ) 12: 3ۋەھىيلهر( ».كهتمهيدۇيهردىن ئهسال 

ئاپهتلهرگه -لۇپ، دەھشهتلىك بااليىۇتاقهتلىك ب-بۇ دەل سهۋر. ھهرگىز تهۋرەنمهيدۇ

  . بهرداشلىق بهرگهنلىكنىڭ نهتىجىسىدۇر

خۇدا ئۇ شهھهرنى . قان شهھهردە زەررىچىلىك تهۋرىنىش بولمايدۇخۇدا ئۇرۇنالش

ناۋادا، بىز مۇشۇ شهھهرنىڭ ئىچىدە . ا ئوخشاش مۇستهھكهم قىلىدۇخۇددى زىئونغ

بولساق، گهرچه تۆت ئهتراپتىن كىشىنى چۆچۈتكىدەك دەھشهتلىك  بااليئاپهتلهر 

 ئېرىشكهن زبى. ئىسهنلىككه ئېرىشىمىز- ئامانكهلسىمۇ، بىز يهنىال مهڭگۈلۈك

ر، مانا بۇال. تارتىۋااللمايدۇ شۇنداقال ھهرگىز ،ىقنى بۇ دۇنيا ھهرگىز بېرەلمهيدۇئامانل

 بۇران چىققاندا، لهيلهپ ئۇچۇپ يۈرۈيدىغان يۇپۇرماقتهك تهۋرىنىپ نېمه ئۈچۈن

  . كهتمهيدىغانلىقىمىزنىڭ ئىسپاتىدۇر

ئىشهنچىنى پهرۋاردىگارغا باغلىغانالر ئوخشار زىئون تېغىغا، تهۋرەنمهس،مهزمۇت «

  )1: 125زەبۇر(».تۇرار ئۇ تاغ مهڭگۇگه

  

  

  كۈنى-30ڭ ئاينى-1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»14ھوشىيا (».مهن خاسىيهتلىك شهبنهملىرىمنى ئىسرائىلالرغا ياغدۇرىمهن :

5(  

. ولىۋجاسارەت ۋە شوخلۇقنىڭ سىم-غهيرەتشهبنهم بولسا يېڭىلىقنىڭ، 

پاكىزالش ئۈچۈن چۆپلهرنى -گىياھ، ئوت-ئهسلىدە، خۇدا شهبنهمنى گۈل

كۆپ قېتىم تىلغان ئېلىنىش  ئارقىلىق  شهبنهم مۇقهددەس كىتاپتىمۇ. ياراتقان
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قىنى بۇ ئارقىلىق خۇدا ئۆز خهل. ىنغان جهھهتتىكى پاكلىققا سىمۋول قىليروھ

لۇشقا ۇتىك بېمگه ئوخشاش پاك، جۇشقۇن، تروھى جهھهتته ھهركۈنى شهبنه

روھى « ئايىتىدە تىلغان ئېلىنغان-5باب -3تىتۇس يازغان خهتنىڭ . چاقىرغان

همدەك پاك، دەل مۇقهددەس روھنىڭ يېتهكلىشىدە شهبن »جهھهتته يېڭىلىنىش

  . نى كۆرسىتىدۇلۇشۇجۇشقۇن، جاسارەتلىك ب

نىڭ ئۆز ھاياتىدا  »شهبنهم« نۇرغۇنلىغان ئېتىقادچىالر روھقا تهۋە بولغان

نهتىجىدە، ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىدا . ئوينايدىغان مۇھىم رولىنى چۈشهنمهيدۇ

جاسارەتنىڭ ئىزناسىنىمۇ تاپقىلى -، غهيرەتئېتىقادقا تهۋە بولغان جۇشقۇنلۇقنىڭ

ىزلىنىپ ئۇالر روھى جهھهتته ئۆزلىرىنى يېڭىالپ تۇرمىغاچقا، سۇس. بولمايدۇ

  . لۇپ قالىدۇۇسارغايغان يۇپۇرماقتهك ب

ۇ ئىچمهي، تاماقمۇ يېمهي ۇلۇقمسسقهدىرلىك قېرىندىشىم، بىر ئىشچى ئۇ

دانىڭ خىزمهتچىسى بولسىڭىز پۈتۈن  كۈن خىزمهت قىالالمدۇ؟ ئۇنداقتا، سىز خۇ

زۇقلۇققا مۇھتاج بولمامسىز؟ سىز بۇ خىل ھالهتته قانداقمۇ ۇى ئكروھى جهھهتتى

.  خاتاي دېيهلهيسىز؟ بۇنداق قىلىش قهتئىخۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن

ۋاقتىدا -تىقسىز ھهركۈنى ۋا.  يېتهرلىك ئهمهس تاماق يىيىشئارىالپ ئارىالپ

ى جهھهتتىمۇ ھهر كۈنى ھتاج بولغاندەك، روھ تاماق يېيىشكه مۇخئۈچ ۋا

ئۇنداقتا، قانداق قىلغاندا .  يېڭىالپ، كۈچلهندۈرۈپ تۇرۇشقا مۇھتاجئۆزىڭىزنى

بۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا ئاتا قىلغان روھى شهبنهمنى قوبۇل قىلغىلى بولىدۇ؟ 

نچ ېچىدىكى تېيېرىم ك. ئولتۇرۇپ سۈمۈرۈش كېرەكنچ ېجىمجىتلىق ئىچىدە ت

گىياھالرنىڭ ھاۋا تۈشۈكچىلىرى ئېچىلىپ، شهبنهمنى -چۆپ، گۈل-تۋاقىتتا، ئو

بۇل قىلىشمۇ ۇروھى جهھهتتىكى شهبنهمنى ق. يدۇقۇبۇل قىلىشقا باشال
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نچ ساقلىساق، روھى جهھهتتىكى ېبىز خۇدانى تىپت. نىڭغا ئوخشايدۇمۇشۇ

ايدا ئالدىراقسانلىق بىزگه ھېچقانداق پ. ۇقلۇققا ئېرىشهلهيمىززيېڭىلىنىشقا ۋە ئۇ

بېسىقلىق بىلهن ساقالشنى - ھهم ئېغىرنئهڭ مۇھىمى، بىز تهمكى. يهتكۈزمهيدۇ

ھۇزۇرىغا باشالپ، مهسىه ئاتا قىلغان تهمكىنلىك بىزنى خۇدانىڭ . ئۆگىنىۋااليلى

  . پاكلىق ھهم جۇشقۇنلۇق بىلهن روھىيتىمىزنى يېڭىاليدۇ

. دۇ كۈنلىرى شهبنهمنى كۆرگىلى بولماي چىققانئىسسىق ھهم شامال

شهبنهمنىڭ چىقىشى ئۈچۈن چوقۇم بوران تىنجىشى، ئىسسىق ھاۋا تۆۋەنلىشى، 

مۇشۇنداق . لۇشى كېرەكۇڭپۇڭلىشىپ، سالقىن تېمپىراتۇرا بتۇراقسىز ھاۋارايى ته

بولغاندا، يالتىراق ھهم سۈزۈك چىرايلىق شهبنهملهر يۇپۇرماق ۋە گۈل بهرگىلىرىدە 

شهپقىتى ئاستىدا روھى -ىڭ مېهىرخۇدان. نى جهۋالن قىلىدۇئۆز گۈزەللىكى

نهپرىتىڭىز، -سىزنىڭ غهزەپ. جهھهتتىكى يېڭىلىنىشمۇ مۇشۇنداق بولىدۇ

چالنغاندا، خۇدا ئاندىن خاسىيهتلىك نې قهلبىڭىز ت،ئالدىراقسانلىقىڭىز بېسىقىپ

  . شهبنهم ئارقىلىق روھىڭىزنى ساپالشتۇرىدۇ

  

  

  كۈنى-31ئاينىڭ -1
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» 29: 34 ئايۇپ (  » .دۇرغۇچىدۇرچالنتېنخۇدا(  

  

 بۈگۈنكى كۈندە بىز ،گه ئامانلىق بېرىدۇخهتهر ئىچىدە كىشىلهر-يىمېخۇدا خ

قاراڭغۇ كېچىدە كېمه قىرغاقتىن يىراقالپ، . ىمىز ئۇنىڭ بىلهن بىر كېمىداللقىدەكائاۋ
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نى چۆكتۈرۈپ ى كېم،كۆلنىڭ دەل ئوتتۇرىسىغا كهلگهندە، تويۇقسىز بوران چىقىپ

ئارا ئاالقه باغالپ، -مانا ھازىر، خۇددى دۇنيادىكى كىشىلهر ئۆز. ىلى تاس قالدىكهتك

ش ئۈچۈن بىرلىشىپ بىزگه زىيانكهشلىك قىلىۋاتقاندەك، تۈرمىلهر بىزنى يۈتىۋېتى

خهتهرنىڭ - قهدەمدە بىر خهۋپ، ساقالپ تۇرغاندەكئىشىكلىرىنى يۇغان ئېچىپ

 بىر مۇھىتتا، رەببىمىز سالماقلىق بىلهن شۇنداق ئۈمىدسىز. تهھدىتىگه ئۇچرىماقتىمىز

 توختاپ  قوللىرىنى كۆتۈرگهندە، بۇرانالرهيىپلهپ، قۇننى ئپئورنىدىن تۇرۇپ بۇران چا

خهتهرمۇ -يىمېخ.  بىزگه يار بولىدۇ دەل شۇنداقسائادەتمۇ-تچالنغاندەك، بهخنېكۆل ت

قازاالرمۇ - باال،كبۇرانالر ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ توختىغاندە. بىزدىن يىراقلىشىدۇ

: 4ماركۇس(»!چالننېتوختا، ت«. ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ قااليمىقانچىلىق چىقىرالمايدۇ

  خهتهر ئىچىدە سىز رەببىمىزنىڭ ئاۋازىنى  ئاڭلىيالىدىڭىزمۇ؟ -يىمېخ) 39

چلىق نېنچلىق ھهرگىز ئادەتتىكى تې بۇ خىل ت».چالندۇرغۇچىدۇرنېئۇ ت«

. چلىقتۇرنېنى يوقاتقاندىن كېيىن ئېرىشكهن تهسهللىبولماستىن، بهلكى ئۈمىد ۋە ت

 ئۈمىد ۋە تهسهللىگه ئاالھىدە ئېتىبار بهرگهنلىكىمىز  چۈنكى، بىز بهزى ۋاقىتالردا

خۇدا مۇشۇنداق . رۇۋالىدۇئۈچۈن خۇدا قهستهن بىزدىكى ئۈمىد ۋە تهسهللىنى قايتۇ

 ئاتا هم ئۆزى ۋە ئۆزىنىشنى ھىشهپقىتىگه تاي-زنى ئۆزىنىڭ مېهىرقىلىش ئارقىلىق بى

بىز، خۇدا ئاتا قىلغان بارلىق . قلهندۈرۈشنى ئۆگىتىدۇقىلغان قابىلىيهتلهرنى پهر

سائادەتتىن مهھرۇم قالدۇق، دەپ ئۈمۈدسىزلهنگهندە، خۇدا بىز بىلهن بىرگه -بهخت

 شۇ ۋاقىتتا، بىز دەل.  س قىلدۇرىدۇېڭ بىز بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى ھلۇپ، ئۆزىنىۇب

كېتىمىز  بولغانلىقىدىن  ئۇ قايتۇرۇۋالغان بارلىق نهرسىلهرنى ئونتۇپ ىزنىڭ رەببىم

  خۇداچۈنكى. سۈرىدۇنچلىق ھۆكۈم ېھهم قهلبىمىزدە چهكسىز ت

  ».نچالندۇرغۇچىدۇرېت«
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  كۈنى-1ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»24: 12پادىشاھالر-1(»بۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىندۇر(  

تىڭدىكى قار ەرنى يهتكۈزمهكچىمهن، بۇ خهۋەر ئۈسخهۋئوغلۇم، بۈگۈن ساڭا بىر 

گهرچه، بۇ . پهس يولالرنى تۈز قىلىدۇ-تىدۇ، ئالدىڭدىكى ئىگىزېبۇلۇتالرنى تارقىتىۋ

خهۋەر پهقهت نهچچه خهتتىن تۈزۈلگهن ئىنتايىن قىسقا خهۋەر بولسىمۇ، ئۇنى 

رام ئالىدىغان چارچىغاندا بېشىڭغا قويۇپ، ئا-ھېرىپ. قهلبىڭگه نهقىش قىلىپ ئويۇۋال

دېگهن  »بۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىندۇر«بۇ قانداق خهۋەر؟ بۇ دەل . ياستۇق قىل

  . خهۋەردىن ئىبارەت

، ئومۇمهن  ساڭا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنىڭ ماڭىمۇ مۇناسىۋەتلىك باالمئى 

 :      ئىكهنلىكىنى ئويالپ باقتىڭمۇ؟ چۈنكى، مۇقهددەس كىتابتا خۇدا مۇنداق دېگهن

) 8: 2زەكهرىيا( »لهرگه تهككهنلىك، دەل ئۇنىڭ كۆز قارچۇقىغا تهككهنلىكتۇر سى«

شۇڭا، سېنى . سهن مهن ئۈچۈن بىباھا گۆھهردۇرسهن ھهم ئىنتايىن قىممهتلىكسهن

  )4: 43ايايهش(. تهربىيلهشنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىمهن

پ خۇددى دۈشمهنلىرىڭ كهلكۈن كهبى باستۇرۇ«سىناقالر ساڭا ھوجۇم قىلىپ، 

بۇ ئىشالر مېنىڭ «، بىلىشىڭ كېرەككى، )19 :59يا يهشا( »مۇتىكهلگهن ۋاقىت

سېنىڭ . سېنىڭ ئاجىزلىقىڭ مېنىڭ قهيسهرلىكىمگه مۇھتاج«. »سهۋەبىمدىندۇر

  .» جهڭ قىلىشىمغا مۇھتاجپۇتۇنلهي مېنىڭ سهن ئۇچۇن ئېسهنلىكىڭ -ئامان

ىڭدىكى ھهممه كىشى ھازىر ئېغىر مۈشكۈالتالر ئىچىدە تۇرۇۋاتامسهن؟ ئهتراپ

سېنى چۈشهنمهيدۇ، سېنىڭ ئاددى قهلبىڭنى نهزەرگه ئېلىپمۇ قويمايدۇ، سېنى 

 سهن ئۇچرىغان ».بۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىندۇر«كۆزىگىمۇ ئىلمايدۇ، شۇنداقمۇ؟ 
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مېنىڭ  الر ئىشئاشۇ«. ئاشۇ كۆڭۈلسىزلىكلهر ھهرگىز تاساددىبىيلىق ئهمهس

كائىناتنىڭ، سهن تۇرىۋاتقان مۇھىتنىڭمۇ  مهن بارلىق ».سهۋەبىمدىندۇر

سهن ئۇچرىغان ئاشۇ كۆڭۈلسىزلىكلهر ھهرگىز تاساددىبىيلىق . باشقۇرغۇچىسىدۇرمهن

  .ئاشۇالرنىڭ ئىچىدە مېنىڭ گۈزەل پىالنلىرىم باردۇر. ئهمهس

مهن ! قارا ! سهن بۇرۇن مهندىن كهمتهرلىك تىلىگهن ئهمهسمىدىڭئى باالم، 

نىڭ ئىچىگه پ ئاشۇ مهكتهىش ئۈچۈن، سېنى ئاللىقاچانساڭا كهمتهرلىك ئۆگىت

ادەملهر ۋە مۇھىتتىن پايدىلىنىپ، ئۆز مهن ھازىر سهن ئۇچراتقان ئ. ئۇرۇنالشتۇردۇم

  . ئىرادەمنى ئهمهلگه ئاشۇرىمهن

بۇ ئىش مېنىڭ «سهن ھازىر ئىقتىسادى قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدىڭ شۇنداقمۇ؟ 

. الزىملىقنى مهندىن ئالغىن. ى باشقۇرىمهن چۈنكى، خىراجىتىڭن».سهۋەبىمدىندۇر

)  19: 4لىكلهرىفىلىپ. (ى يوقتۇركمېنىڭ تهمىناتىمنىڭ چې. تايانغىنپۈتۈنلهي ماڭا 

ار گمهن سېنىڭ بۇ ئىشالردا پهرۋەردى. سهن مېنىڭ ئهھدەمنى تهستىقلىشىڭ كېرەك«

  ) 32: 1مهرۇپالر-ئهمر(».خۇداغا شهك كهلتۈرۈشىڭنى خالىمايمهن

 ».بۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىندۇر«قىينىالمسهن؟ ه ئوقۇبهتت- ئازابكېچىلىرى

دىغانالر تىئوقۇبهت تار-دائىم ئازاب. ئوقۇبهت شاھزادىسىدۇرمهن-چۈنكى، مهن ئازاب

شۇنداق بولغاچقا، سهن . ئوقۇبهتكه قانداق يۈزلىنىشنى چوڭقۇر چۈشىنىدۇ-ئازاب

ساڭا  قهستهن ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى كىشىلهردىن تهسهللىي ئىزدىگهندە، مهن

بۇ ئارقىلىق مېنىڭ ئالدىمغا كېلىپ، مهڭگۈلۈك . سداشلىق قىلىشىنى توسىمهنېھ

  !)كۆرۈلسۇن17 -16: 2لىقالرىسالونىك-2( .گه ئېرىشىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهنيتهسهللى

، نهتىجىدە سهن مهن ئۈچۈن ئۇلۇغ خىزمهتلهرنى قىلىشنى ئارزۇ قىالتتىڭغۇ

  ».بۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىندۇر« قالدىڭ شۇنداقمۇ؟ ارۋىتىدا يېتىپكېسهل ك
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ق ساڭا چوڭقۇر بىر ىمهن بۇ ئارقىل. ئالدىراش كۈنلىرىڭدە دىققىتىڭنى تارتمايمهن

ت قىلىش، ھهرگىز خۇدا ئۈچۈن خىزمه! ئېسىڭدە چىڭ تۇت. ساۋاق بهرمهكچى

 ۋە ئۇنى ئىتائهت قىلىش لىقىغا ئهمهس، بهلكى مېنىڭ ئىرادەمگهئۆزۈڭنىڭ قىزغىن

خىزمهتچىلىرىمنىڭ ھهممىسى سوغاق، مېنىڭ نۇرغۇن يېقىن . ئۇرۇنداشتىن ئىبارەت

  . ۋاتىدۇىچهت جايالردا دۇئا ئارقىلىق خىزمهت قىل

تىدە ىمانا، بۈگۈن بۇ خهۋەرنى خۇددى خۇش پۇراقلىق مايدەك سوۋغات سۈپ

ىز مۇھىت،  ئوڭۇشس،ئى ئوغلۇم. چه ئىشلهتكىنسهن خالىغىنىڭ. ۇلۇڭغا تۇتقۇزدۇمق

قىستاق، بېسىم قاتارلىقالر  -ىز قىيىنته قىلغان تۆھمهت، سهۋەبسلهخيۈرىكىڭنى 

ئهگهر، سهن . ۈستۈڭگه سۈرتكىنغا كهلگهندە، بۇ خۇش پۇراقلىق ماينى ئبېشىڭ

دېگهن خهۋەرنى  »ۇردبۇ ئىشالر مېنىڭ سهۋەبىمدىن«رىغان ھهممه ئىشالردا، ئۇچ

  . ھهسرەتلىرىڭ شۇ ھامان غايىپ بولىدۇ-قايغۇئوقۇبهت، -سهڭ، بارلىق ئازابىكۆرەل

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ھهم مېنى  لىدۇ باشپاناھ بۇ، ماڭاۇشۇرۇپرەتلىك قولىنىڭ سايىسىغا يىئۇ مېنى قۇد

 » .مهن ئۇنىڭ ئوق خالتىسىغا يۇشۇرۇنىمهن. چاقناپ تۇرغان يا ئوقىغا ئايالندۇرىدۇ

  )2:  49ايهشهي(

  

رگه بارايلى ھهمىشه بۇ سۆزگه مهيلى قهيه» ....ولنىڭ سايىسىغا لىك قرەتقۇد«

ىتىمىز ۋرۈش قۇۋقۇياش نۇرى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغاچقا، كۆ. تىياجىمىز چۈشىدۇئېه
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شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا . مىزق قىاللمايراپال قالماستىن، رەڭلهرنىمۇ پهرمىگه ئۇچزەخ

هزگىل ساقالپ، ڭ سايىسىدە بىر مئوقۇبهتنىڭ، نامراتچىلىقنى-بىزنى كېسهلنىڭ، ئازاب

  .......رىۋېتىدۇقۇياش نۇرىدىن ئاي

بىر چهتكه تاشالپ قويدى، دەپ ئويالپ سىز ھهرگىز خۇدا  ئاللىقاچان مېنى 

خۇدا ھهرگىز سىزنى . قالماڭ، سىز ھېلىههم خۇدانىڭ ئوق خالتىسىدا ساقالقلىق

ى تاكى تهلهپكه اليىق ئۇ سىزن. كېرەكسىز نهرسىلهرنى تاشلىغاندەك تاشلىۋەتمهيدۇ

ئوق سىز ئۇنىڭ تهلىپىگه اليىقالشقاندا، سىزنى . بولغۇچه ئوق خالتىسىدا ساقاليدۇ

كه سېلىپ ئاتىدۇ، سىز بۇ ۋاقىتتا دۈشمهنلهرنىڭ يۈرىكىنى لهخته قىلىپ، ىىچكىر

  . شهرەپ ئېلىپ كېلىسىز-خۇداغا شان

ان قهدىرلىك ئىه، خۇدانىڭ قۇدرەتلىك قولىنىڭ سايىسىدا پاناھلىنىۋاتق

قېرىنداشلىرىم، جهڭچى ئوقياسىنى قانداق ئاسراپ، ئۇنى ئوق خالتىسىدا قانداق 

سىزنى قۇدرەتلىك . ساقلىغان بولسا، خۇدامۇ سىزنى شۇنداق ئاسرايدۇ، قوغدايدۇ

  . قازاالردىن ساقاليدۇ-سايىسى ئاستىدا باال

 شهرت بولۇپ نۇرغۇن ۋاقىتالردا، قويۇق قارا سايه ئۆسۈپ يېتىلىشتىكى مۇھىم

نۇرغۇن ئۆسۈملۈكلهر ۋە چىرايلىق گۈللهر سايه كۈنلىرى گۈزەللىكىنى تېخىمۇ . قالىدۇ

كۈچلۈك قۇياش نۇرىدا سولىشىپ قالغان بولسا، سالقىن كۈنلىرى . نامايهن قىلىشىدۇ

خۇدامۇ بىزگه سايه چۈشۈرۈش ئارقىلىق، . چىرايلىق ئېچىلىپ، ئۆسۈشىمۇ تېز بولىدۇ

  . ئۈچۈن ياردەم قىلىدۇالم ئۆسۈپ، مېۋە بېرىشىمىز روھى جهھهتته ساغ
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  كۈنى-3ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»باياۋانغا ئېلىپ كهلدى–ان چۆلۇئمۇقهددەس روھ ھهزرىتى ئهيسانى ش.« 

  )12: 1ماركۇس(

ۇرىغا دېگهن سۆز ئوتت »شۇ ھامان«. ا ئىنتايىن غهلىته بىر ئىشقماقبۇ ئاڭلى

بۇل قىلىپ، سۇدىن چىققاندىن كېيىن، ئاسمان وچىقتى؟ رەب چۆمۈلدۈرۈشنى ق

سهن « :خۇدا. يېرىلىپ، مۇقهددەس روھ كهپتهر ھالىتىدە ئۇنىڭ ئۈستىگه قوندى

 ەپد) 11: 1ماركۇس (»!مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم، مهن سهندىن خۇرسهنمهن

پ تۇرىدىغان سهرگۈزەشته بۇ ھهرگىز كىشىلهر دائىم باشتىن كهچۈرۈ. جاكارلىدى

 مۇشۇنداق ئىشالرنى باشتىن كهچۈرۈپ باققانمۇ؟ ئېهتىمال، سىز سىز. ئهمهس

ڭىز، ئهمما تۈنۈگۈن ئاسماندا پهرۋاز قىلىپ، مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئېيتقان بولسى

سهھهردە، سىز ئهرشتىكى . نۇپ، ناخشا ئاۋازىڭىز توختىدىۇبۈگۈن قاناتلىرىڭىز س

باياۋاندا - كهچته چۆلئهپسۇس،. شهپقىتىدىن ھوزۇرالندىڭىز-ئاتىمىزنىڭ مېهىر

ىيىشىڭىز د) 27: 40يهشايا( »لىرىمدىن يۇشۇرۇنىۋالدىلپهرۋەردىگار خۇدا يو« تۇرۇپ،

  .مۇمكىن

بىراق، قېرىندىشىم، ئىشالرنىڭ تويۇقسىز ئۆزگىرىشى ھهرگىز تاساددىبىيلىق 

  . ئهمهس، بهلكى، خۇدانىڭ گۈزەل ئىرادىسى ئاشۇ تاساددىبىيلىقنىڭ ئىچىدىدۇر

يۈز  »شۇ ھامان«ت ئاتا قىلىپ بولغاندىن كېيىن، نېمه ئۈچۈن بهخسىز، خۇدا 

 شۇ«سائادەت بولسا رەسمىيهت، -بېرىدۇ، دەپ ئويالپ باقتىڭىزمۇ؟ ئهسلىدە، بهخت

سائادەتنىڭ كېلىشىدىكى - بولسا بهخت»ھامان شۇ« .مۇددىئادۇر بولسا ئهينى »ھامان

باياۋاندا، - سىزنى چۆلهسلىدەخۇدانىڭ سىزگه بهخت ئاتا قىلىشى، ئ. مهنبهدۇر
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خۇدانىڭ . مانه باغچىسىدا ۋە باشقا جايالردا غهلبىگه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈندۇرىسگېت

 مۇساپىدىن ئالدىڭىزدىكى قورقۇنچلۇق سىزگه يول كۆرسىتىشى، ئهسلىدە سىزنى

خۇدانىڭ سىزگه نۇر ئاتا قىلىشى، سىزنى قاراڭغۇ . بۆسۈپ ئۆتكۈزۈش ئۈچۈندۇر

خۇدانىڭ سىزگه ياردەم بېرىشى، سىزنى ياردەمسىز . ۈندۈركېچىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈچ

  . قالغان كىشىلهرگه ياردەم بهرگۈزۈش ئۈچۈندۇر

تى ىباياۋانغا بېرىپ، سىناقالرغا ئۇچرىشىڭىزنىڭ زۆرۈرىي-سىزنىڭ خالىغانچه چۆل

ىڭىز، ئاندىن سسائادەتكه ئېرىش-سىز ئالدى بىلهن ئىئوردان دەرياسىدا بهخت. يوق

  . سىزىا بېرىشقا اليىق كېلباياۋانغ-چۆل

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»14: 58يهشايا (».تىرىدۇنى ئهڭ يۇقرىغا كۈېىەردىگار خۇدا پهرۋ(  

: ه مۇنداق دېدىئاۋىئاتسىيه بىلىملىرىگه پىششىق بولغان بىر خادىم بىزگ

شته ھهيدەپ ىلى پىراكتىكا ۋاقتىدا، ھهمىشه ئايرۇپىالننى شامالغا قارشى يۆنئۇچقۇچىالر

 ئايرۇپىالننىڭ تېخىمۇ ئېگىز  كۇچىالچۈنكى، قارشى شام. مهشىق قىلىدۇ

 ئۇالر بۇ سىرنى بۇ سىرنى ئۇالر قهيهردىن ئۆگهنگهن؟. تىرىلىشىگه تۈرتكه بولىدۇۈك

ئهگهر، بىر قۇش ئهركىن ئۇچۇپ ئويناۋاتقان بولسا، ئۇ . قۇشالردىن ئۆگهنگهن

خهتهرنىڭ بىرەر شهپىسىنى -يىمېئهگهر، خ. نىلىشىگه قاراپ ئۇچىدۇشامالنىڭ يۆ

شۇندىال، ئۇ تېخىمۇ ئېگىز . سهزگهندەك بولسا، دەرھال ئۆرۈلۈپ شامالغا قارشى ئۇچىدۇ

  . ئۇچااليدۇ
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ر قىلغان قارشى كىشىلىك تۇرمۇشتىكى ئوڭۇشسىزلىق، خۇدا سىزگه تهييا

 بۇ، امان. ىرىدۇ قارشى شامال سىزنى يۇقىرىغا يهنى ئهرش تۇرمۇشىغا ئاپبۇ. شامالدۇر

بۇ قارشى شامال . دۇرىپهرۋەردىگار خۇدانىڭ سىزنى ئهڭ يۇقىرىغا كۆتۈرىدىغان ئامال

. بىزنى ئىسقىرتمىلىق لهگلهككه ئوخشاش ئهڭ ئېگىز، ئهڭ ئهركىن پهرۋاز قىلغۇزىدۇ

مهدھىيه، شۈكرىدەك يېقىملىق مۇزىكىالرنى -شۇنداقال، بىزنى يهنه ئهڭ يېقىملىق ئاۋاز

  . پ، خۇدانى خۇرسهن قىلىدۇچىقارغۇزۇ

  نهپهس ئااللمىغاندەك بولۇپ قالغانيازدىكى تۇمۇز ئىسسىقتا،سىزنىڭ 

 بىراق، شۇنداق ۋاقىتتا بىردىنال قارا بۇلۇتالر كېلىپ، .ۋاقىتلىرىڭىز بولغاندۇ ئېهتىمال

  . داپ قالىدۇدىن كېيىن، ھاۋا ساپلىشىپ سالقىنچاقماق چېقىپ، يامغۇر ياغقان

خهتهر، –يىمېخ. ىپلىرىمۇ مۇشۇنداق بولىدۇپىرىنس-مۇشنىڭ قائىدەكىشىلىك تۇر

لۇپ، پاراكهندە بولساقمۇ ئوڭۇشسىزلىقالر كهلگهن ھامان، كۆڭلىمىز ۋەھىمه بىلهن تو

پاراسهتكه تولىمىز ھهم مۇشۇنداق ئېغىر كۈنلهردە، بىزنىڭ -هگهكلىشىپ ئهقىلسيهنىال 

مۇشۇنداق ۋاقىتتا، بىز خۇدادىن . ىدۇئهڭ مۇھتاج بولىدىغىنىمىز ئهرشتىكى خۇدا بول

مهدەت تىلهپ، ئۇنىڭ ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلساق، ئۇچرىغان بۇ ئوڭۈشسىزلىقلىرىمىز 

  . بىزنى ئهرشكه بارىدىغان يولغا باشاليدۇ

ئوكيانالرنى بۈسۈپ – ئاۋاز چىقىرىدۇ؟ ئهلۋەتته دېڭىزشامال قانداق ۋاقىتتا

شۇڭا، بىز . ىغا ئۇرۇلغاندا ئاۋاز چىقىرىدۇئۆتكهندە ئهمهس، بهلكى دەرەخ شاخلىر

  . توسالغۇغا ئۇچرىغان ھامان خۇداغا مهدھىيه ئوقۇشىمىز كېرەك
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  كۈنى-5ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»12: 52يهشايا (».اندا، ئالدىراقسانلىق قىلماڭالرسىلهر يولغا چىقق(  

رىتىنى مهن بىزنىڭ خۇدا ئاتا قىلغان مىسلىسىز تېنچلىقنىڭ ئاجايىپ قۇد

بىز ھهمىشه .ئاللىقاچان چۇشۇنۇپ يهتكهنلىگىمىزگه ئىشهنمهيمهن

شهرىپىنى -خۇدانىڭ شان. ئالدىراقسانلىقىمىزدىن، ئۆزىمىز قول تىقىشقا ئۇرۇنىمىز

ئىم بىزگه شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا دا. نامايهن قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا پۇرسهت بهرمهيمىز

توختا، «) 18: 3ۇتر( »!چ ئولتۇرنېت«) . 13: 14چىقىش ( »!توختا«: مۇنداق دەيدۇ

  . پهقهت خۇداال ئۆز ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرغۇچىدۇر) 39: 4ماركۇس( »!نچالنېت

مهغلۇپ بولۇشىمىزدىكى سهۋەب دەل ئۆز خىزمىتىمىزگه لىق ھاياتىمىزدا، ىئېتىقادچ

لبىمىزدە قهئهمهلىيهتته، بىز خۇدانىڭ . تايىنىپ غهلبه قازانماقچى بولغانلىقىمىزدىندۇر

سىز بىر سۈرەتچىنىڭ سۈرەتكه تارتىپ قويۇشىغا . خىزمهت قىلىشىغا مۇھتاج بولىمىز

نچ ئولتۇرۇپ، ېىغان ئىشىڭىز، ھهرىكهت قىلماي، تبولسىڭىز، سىزنىڭ قىلىدمۇھتاج 

  . يهتلىك تارتىشىغا ماسلىشىپ بېرىشتۇرىپىقەپئۇنىڭ سۈرەتنى مۇۋ

غا ئوخشاش مهڭگۈلۈك بىر مهقسىتى خۇدانىڭ بىزگه نىسبهتهن خۇددى ئۆز ئوغلى

كېسىل -ئهجىبا بۇالر بىزنىڭ قولىمىزدىن كېلهمدۇ؟ خۇدا بىزنى ئۈزۈل. باردۇر

دۇق؟ خۇدا بىزنى غهلبىگه م قۇتقۇزاال ئۆزىمىزبىز ئۆزىمىزنى. قۇتقۇزماقچى

؟ خۇدا بىزنى  تۇرەلهمدۇق غهلبىگه ئېرىشنى ئۆزىمىز بىز  ئۆزىمىز. ئېرىشتۈرمهكچى

دۇق؟ بىز م پاكلىياال ئۆزىمىز بىز  ئۆزىمىزنى. خشاش پاك قىلماقچىئۆزىگه ئو

ئهمهلىيهتته، بىز ھېچنىمىنى . ىس چاغاليمىزنى ھهممىنى قىالاليدىغان قالتئۆزىمىز

چلىق نېكهن، نېمه ئۈچۈن تىئۇنداقتا، قولىمىزدىن ھېچ ئىش كهلمىگهن. قىاللمايمىز
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ىشه خۇدا ئۈچۈن پائالىيهت قىلىشنى بىلهن خۇدانى ساقالپ ئولتۇرالمايمىز؟ بىز ھهم

 شۇنىڭ ئۈچۈن، بىزنىڭ . المايمىزنچ ئولتۇرېخشى كۆرىمىز، ئهمما خۇدا ئۈچۈن تيا

  . ئىنتايىن مۇھىمدۇرڭ ھهقىقى ئۇقۇمىنى بىلىشىمىزتېنچلىنىشنى

  

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ۇ ئ<بىز . مۇ پىيادە ئۆتتىئهجدادلىرىمىز دەريادىن. ئۇ دېڭىزنى قۇرۇقلۇققا ئايالندۇردى

  )6: 66زەبۇر (  » >.يهردە ئۇنىڭدىن خۇرسهن بولدۇق

ۋۇر قىلساق، ۋ تهسهكۆرۇنۇشىنىىزىل دېڭىزدىن ئۆتكهندىكى قئىسرائىلالرنىڭ  

دېڭىز دولقۇنلىرى تامدەك ئېگىز كۆتۈرۈلگهن، مىسىر قوشۇنلىرى كهينى تهرەپتىن 

ئۇالر چوقۇم قورققانلىقىدىن تىترىگهن، چۇقان كۆتۈرۈپ قوغالۋاتقان جىددى پهيتته، 

ئۇ يهردە بىز «  يازغۇچىنهزمىنىبىراق، بۇ . .......هنقىينالغان ۋە پاتپاراق بولۇپ كهتك

قادچىالر مۇشۇنداق ىقانچىلىغان ئېت.  دەپ يېزىپتۇ»ئۇنىڭدىن خۇرسهن بولدۇق

ك ئوقۇبهتلى-ئۈمىدسىز مۇھىت، ئازابسهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگهندە، 

   دېيهلىگهندۇ؟»ئۇنىڭدىن خۇرسهن بولدۇم«  مۇشكۈالتالردىمۇ

ئۇنىڭ " ئۇ يهردە ! " ئهھدە چۇشۇرگهن خۇدا ئۆزىنى نامايهن قىلدى» ئۇ يهردە«

 نىڭخۇدا" ئۇ يهردە! "دۇشمهنلهر ھاالك بولدى" ئۇ يهردە! "ۋەدىسى ئهمهلگه ئاشتى

ئۇ «  ئهگهر! دىچۈرشتىلهرنى باشتىن كه ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدەك سهرگۈزەخهلقى

كۈچ سهرپ قىلىپ ئىزدەپمۇ  بىر ئوڭۇشلۇق مۇھىت بولغان بولسا، ھهرقانچه »يهر

 كۈندۈزى قۇياش   خۇددى.تىتشهرەپلىك ھهقىقىي ئىشنى تاپقىلى بولماي-بۇنداق شان
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كېچىسى قۇياش نۇرىنىڭ  نى توسۇۋالسا، ئاسماندىكى يۇلتۇزالر بىلهنكۈچلۈك نۇرى

خۇدانىڭ  تۇزالر جىمىرلىشىپ كۆزنى چاقناتقانغا ئوخشاش،چۆكۇشىگه ئهگىشىپ يۇل

ئوقۇبهتلىك كۈلپهتلهر -ئهھدىسى، تهسهللىسى، ئۈمىد، ئارزۇالرنىڭ ھهممىسى ئازاب

   ........ئىچىدە ئوچۇق كۆرۈنىدۇ

يىگانه غېرىپلىق ئىچىدە -يۇھاننا پاتمۇس ئارىلىدىكى سۈرگۈن ھاياتىدا، يهككه

بۈگۈنكى كۈندىمۇ پاتمۇس ئارىلىغا . ىنى كۆرەلىگهنشهرەپلىك ۋەھىيس-خۇدانىڭ شان

دەل ئاشۇ جايدا، خۇدانىڭ . ئوخشاش قاقاس، سوغۇق جايالر ئىنتايىن كۆپ

يېگانه غېرىپلىق ۋە -لۇشى بىلهن يهككهۇسائادىتى ھهم يار ب-هببىتى، بهختمۇھ

ا قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز مۇشۇنداق جايغ. ئوقۇبهت ئۆز كۈچىنى يوقاتماقتا-ئازاب

  بېرىشنى خاالمسىز؟

 قىزىل دېڭىز ۋە ئىئوردان دەرياسىدىن ئۆتكهندىكى قانچىلىك ئادەم

ئۇ . ڭىپ ئۆتتۇقېبىز دېڭىزالردىن پىيادە م«:ردە، خۇداغا سېغىنىپ مۇشهققهتله-جاپا

تۆت ئهتراپ شىددەتلىك دولقۇنالر بىلهن . يهردە بىز قاراڭغۇلۇقنى باشتىن كهچۈردۇق

   دىيهلهيدۇ؟».نىڭدىن خۇرسهن بولدۇقۇھىتتا، ئۇقاپالنغان م

  ياخ جىلغىسىنىڭ   تهقدىم قىلىمهن،مهن ئۇنىڭغا ئۈزۈمزارلىق... ئۇ يهردە ..... «

  )15: 2ھوشىيا (». ئۇ يهردە مهدھىيه ئوقۇيدۇ،ئۇ. ئۇنىڭغا داغدام ئاچىمهنئىشىكىنى 
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  كۈنى-7ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ئىچىمدە؟ ۇنچه؟ نىمىشقا ئارام تاپمايسهن كۆڭلۇم، نىمىشقا چۇشكۇنسهن شئى

ئۇمۇد كۇت خۇدادىن كۆڭلۇم، مهدھىيىلهيمهن ئۇنى يهنىال، خۇدايىم خۇش چىراي ئاتا 

  )5: 43زەبۇر  (».قىلغۇچىدۇر ماڭا

پهقهت . نېمه سهۋەب بىزنى شۇنچىۋاال قايغۇغا سالدى؟ ئىككى سهۋەب بار

زۇلمىغان بولساق، بۇ بىزنىڭ ئهگهر، بىز تېخى قۇتقۇ:  بىرىنچىسى....ئىككىال

بىز ئاللىقاچان قۇتقۇزۇلغان بولساق، ئهمما، : ئىككىنچىسى. قايغۇرىشىمىزدىكى سهۋەب

مۇشۇ ئىككى . يهنىال گۇناھ ئىچىدە ياشاۋاتقان بولساق، بۇ بىزنى چوقۇم قايغۇغا سالىدۇ

  . سهۋەبتىن باشقا سهۋەبلهر بىزنىڭ قايغۇرۇشىمىزغا باھانه بواللمايدۇ

بېكار قايغۇرغان بولسا، بۇ بىر -ر، نۇرمال بىر ئېتىقادچى ئورۇنسىز بېكاردىنئهگه

تىالۋەتلهر ئارقىلىق -چۈنكى، بىز بارلىق ئىشالرنى دۇئا. غهلىته ئىش ھېسابلىنىدۇ

بىز بارلىق قىيىنچىلىقالر ۋە . شۈكۈر، ھهمدۇسانا بىلهن خۇداغا ئېيتساق بولىدۇ

ئاستىدا غهلبىلىك ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقىغا شهپقىتى -سىناقالرنىڭ خۇدانىڭ مېهىر

  . نىشىمىز كېرەكىئش

 بىز چوقۇم بۇ چاقىرىقنى ئېسىمىزدە ساقالپ، ھهرۋاقىت، »!د باغالۇخۇداغا ئۈم«

مهيلى بىز نېمىگه ئۈمىد .  ھهرقانداق ئهھۋالدا خۇداغا ئۈمىد باغلىشىمىز كېرەك

ئۈمىدلىرىمىز -ۇن ۋە ئارزۇباغاليلى، مهيلى قىيىنچىلىقلىرىمىز قانچىلىك چوڭ بولس

تىمىز شۇكى، ھهممه ئىشتا ى ئاددى بولسۇن بىزنىڭ مهسئۇلىيياكىىك يۈكسهك قانچىل

ۈمىدنىڭ بىز پهقهت شۇنداق قىلغاندا، ئۆزىمىز باغلىغان ئ. خۇداغا ئۈمىد باغالشتۇر

سائىتى كهلگهندە، ئۇ -خۇدانىڭ ۋاقىت. س قىلىمىزېبىهۇدە كهتمىگهنلىكىنى ھ
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  . شهپقهتلىك ياردىمىنى ھهرگىز بىزدىن ئايىمايدۇ-ىرئۆزىنىڭ مېه

، ئاللىقاچان نهچچه مىڭلىغان شتىن ئاشقان بۇ ھاياتىمدان يهتمىش يائاھ، مه

مۇشۇ جهرياندا خۇداغا ئۈمىد باغلىغانلىقىم . سىناقالرنى باشتىن كهچۈرۈپتىمهن

   .......ئۈچۈن بىرەر قېتىم مهغلۇپ بولغىنىمنى ئهسلىيهلمهيمهن

ىال نىمۇ، يهچه، ئهمدى ياردەمگه ئېرىشىشىم مۇمكىن ئهمهس، دېگهن ۋاقىتتئۆزۇم

چارىلىرى بىلهن -خۇدا نهچچه مىڭلىغان ئوخشىمىغان ئۇسۇل. ياردەمگه ئېرىشكهنىدىم

قۇدرىتىنىڭ، -ئۇنىڭ كۈچ. نهچچه مىڭلىغان ئوخشىمىغان ۋاقىتتا بىزگه ياردەم قىلىدۇ

  . ئىرادىسىنىڭ ھېچقاچان چهكلىمىسى يوقتۇر

بىز پهقهت بارلىق ئىشلىرىمىزنى خۇدانىڭ ئالدىغا قويۇپ، خۇددى كىچىك 

بالىدەك سهبىيلىك بىلهن كۆڭۈل سىرلىرىمىزنى چىن دىلىمىزدىن خۇداغا ئېيتساق 

  . بولىدۇ

بىراق . غىمۇ اليىق كهلمهيمهنهسلىدە مهن دۇئالىرىمنى ئاڭلىشىڭئى خۇدا ئاتا، ئ«

نچ ھالدا ېت. ى ئىجابهت قىلىشىڭنى تىلهيمهنمنرەب ئهيسانىڭ سهۋەبىدىن، دۇئالىرى

مهن . شهپقىتىڭنى كۆرسهتكىن-سېنىڭ ئىرادەڭنى كۈتهلىشىم ئۈچۈن، ماڭا مېهىر

چه تىلهكلىرىمنى ىيۇىڭگه ئاساسهن، ئۆزۈڭنىڭ ئۇسۇلى بسائىت-سېنىڭ ئۆز ۋاقىت

  ».ىدىغانلىقىڭغا چوڭقۇر ئىشىنىمهنئىجابهت قىل

 كۆپ دۇئا قىلىش، ئىشهنچىنى ».ىيلهيمهنى، مهن يهنىال ئۇنى مهدھچۈنك«

تاقهت بىلهن كۈتۈشنىڭ نهتىجىسى -ئاشۇرۇش، كۆپ مهدھىيه ئوقۇش، زور سهۋر

ئۇچراش نۇرغۇن قېتىم توسالغۇغا . سائادەتتۇر-ئىنتايىن مول بولغان بهخت

 دېگهن ئايهتنى مهجبۇر دېگۈزۈپ، »!خۇداغا ئۈمىد باغال«:ئۆزۈمگه-نهتىجىسىدە، ئۆز

بۇ كىشىلىك ھايات مۇساپهمدە باشتىن كهچۈرگهن .  ئايالندۇردۇمئادىتىمگه
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  .ساۋىقىمدۇر-تهجرىبه

  

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»مهن ھهقىقهتهنمۇ زامان ئاخىرىغىچه ھهردائىم سىلهر بىلهن بىلله بولىمهن.«   

  )20: 28مهتتا (

 ئۈمىد، ئىشهنچ  ئهكسىچه. كهلگۈسىگه يۈزلهنمهڭالرھهرگىز قورقۇنچاقلىق بىلهن 

ئۇ بىزنى . ئىگىمىز چۈنكى، رەب بولسا بىزنىڭ .بىلهن كهلگۈسىنى كۈتىۋېلىڭالر

ئۇ دائىم سىز بىلهن . دىن يېتهكلهپ ماڭىدۇبىر قهدەم ھهرقانداق ئىشتا بىر قهدەم

ڭ يېتهكلىشىدە ھهممه  ئۇنى،ىڭ قوللىرىنى چىڭ تۇتۇۋالسىڭىزالسىز پهقهت ئۇن. بىلله

لۇپ ۇرالماس بۇە تسىز ماغدۇرسىزلىنىپ ئۆر. امان ئۆتهلهيسىزئ-نچېئىشالردىن ت

  .  ئهللهيلهپ پهپىلهيدۇمۇھهببهتلىك قۇچىقىدا سىزنى-قالغاندىمۇ، ئۇ يهنىال مېهىر

 ھايات خۇدا بۈگۈن ھالىڭىزدىن قانداق خهۋەر مهڭگۈ. ئهته ئۈچۈن غهم قىلماڭ

بهزى . زدىن خهۋەر ئالىدۇ ھهر كۈنى ئوخشاشال ھالىڭى....ئالغان بولسا ئهته، ئۆگۈن

ۋاقىتالردا سىناقالردىن خالى قىلغان بولسا، بهزى ۋاقىتالردا سىناقالرغا بهرداشلىق 

ھالدا شۇنىڭ ئۈچۈن، خاتىرجهم . قۇۋۋەت ئاتا قىلىدۇ-بېرەلىشىڭىز ئۈچۈن كۈچ

  . ئارمانالرنى تاشلىۋېتىڭ-رىكىشلىك ئارزۇېالرنى ۋە زخىيالمهنىسىز 

  )1: 23زەبۇر (» باققۇچى پادىچىمدۇرېنىر خۇدا مپهرۋەردىگا«

تكهن زامان ياكى كهلگۈسى زامان بۇ سۆزنىڭ ئهسلىدىكى لۇغهت مهنىسى ئۆ

 باققۇچى ۋەردىگار خۇدا مېنىپهر«.ن بهلكى ھازىرقى زامان شهكلىدۇرلماستىوب
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دەم ئېلىش كۈنى .  ئۇ ھازىر قانداق بولسا كهلگۈسىدىمۇ شۇنداقتۇر»پادىچىمدۇر

.  بىر ھهپته ئىچىدىكى ھهممه كۈنى شۇنداقتۇر،نبه كۈنى قانداق بولسابولغان يهكشه

دېمهك، بىر يىلنىڭ . بىرىنچى ئايدا قانداق بولسا ئون ئىككىنچى ئايدىمۇ شۇنداقتۇر

پهرۋەردىگار خۇدا، بىز مهيلى ئۆيىمىزدە  ياكى سىرتتا . ھهممه كۈنلىرى ئوخشاشتۇر

خهتهر كۈنلىرى بولسۇن، -يىمې، مهيلى خاتىرجهم كۈنلىرى ياكى خبواليلى

اق مۇھىتتا ئوخشاشال باياشاتچىلىق ياكى يوقسۇزچىلىق كۈنلهردە بولسۇن، ھهرقاند

   .  باققۇچى پادىچىمىزدۇرمهڭگۈ بىزنى

  ! ئىشهنچىمىز    تونۇغان خۇدا قانداق  بولسا ، خۇدا دەل شۇنداق خۇدادۇر

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»23: 15مهتتا (» ئېغىزمۇ جاۋاب بهرمىدىبىر.... ھهزرىتى ئهيسا(  

  )17: 3زەفهنىيا(».سىز سۆيىدۇنئۇ سېنى ئۈ«

 ئايهتنى بۇ ئىككى جۈمله لىرى،پهرزەنتئوقۇبهت تارتىۋاتقان خۇدانىڭ -ئازاب

سىز دەل ھازىر خۇدانىڭ تهسهللىسىگه . لىشى مۇمكىنېقۇسا بهلكىم ھهيراق قۇئ

هددەس يازمىالر ئارقىلىق خۇدا مۇق! ىڭمۇھتاج بولسىڭىز، ئۇنداقتا قۇالق سېل

ن، مهن سهن بىلهن قورقمىغى« ) 33: 16يۇھاننا (»!غهيرەتلىك بولغىن«: گهسىز

، بىراق سىز شۇنچه ئۇزۇن كۈتۈپمۇ ھېچنىمىگه ئېرىشهلمىسىڭىز.  دەيدۇ»بىلله

 بىر ئېغىزمۇ جاۋاب ...ھهزرىتى ئهيسا«: ئايهت سىزگه بېرىلگهن جاۋابتۇرتۆۋەندىكى

  ».ىدىبهرم

بىز خۇداغا ئازابلىق ناله قىلىپ، يىغلىغان ۋاقتىمىزدا، خۇدا بىزنىڭ ئۆزىنىڭ 
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گۈزەل ئىرادىسىنى چۈشهنمهي ئالدىراقسانلىق قىلغانلىقىمىزدىن، ئىشهنچىمىزنىڭ 

  . ئاجىزلىقىدىن، جاسارىتىمىزنىڭ يوقلىقىدىن ئىنتايىن ئازابلىنىدۇ

ىن ئهمهس، بهلكى ىدىلغانلىقخۇدانىڭ ئۈنسىز سۈكۈتته تۇرۇشى بىزنى رەت ق

  . بىزنىڭ ئازابلىرىمىزغا ئورتاقالشقانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئى قېرىندىشىم، ئۈمىدسىزلهنگهن ۋاقتىڭىزدا مۇقهددەس يازمىالردىكى مۇنۇ 

 نىمىشقا ئارام ؟  چۇشكۇنسهن شۇنچه نېمىشقا،لبىمئى قه«:ئايهتلهرنى ئهسلهڭ

ا جاۋاب قايتۇرماي ئۈنسىز سۈكۈتته تۇرسىمۇ، خۇد) 5: 43زەبۇر (»تاپمايسهن ئىچىمدە؟

ئۇمۇد كۇت خۇدادىن كۆڭلۇم ،مهدھىيلهيمهن ئۇنى يهنىال، خۇدايىم خۇش " سىز يهنىال

ى بىز تۆۋەندىكى ھېكايىن. هدھىيلهڭ مدەپ ئۇنى ."چىراي ئاتا قىلغۇچىدۇر ماڭا

   .كۆرۇپ باقايلى

ىنىپ دۇئا سىڭىلنىڭ تىزل-بىر ئېتىقادچى ئايال چۈشىدە، ئۈچ ئاچا

رەب . ئاستا ئۇالرغا يېقىنالشقانلىقىنى كۆرۈپتۇ-قىلىۋاتقانلىقىنى ھهم خۇدانىڭ ئاستا

مۇھهببهت بىلهن ئاستا -ۋە مېهىر پشهرە-ىزنىڭ يېنىغا كهلگهندە، شانبىرىنچى ق

  . رىپ، ئىلهامالندۇرۇپتۇېيىم ھالدا ئۇنىڭغا تهسهللى ب مۇال،ڭىشىپېئ

 يېنىغا بېرىپ، قوللىرىنى ئۇنىڭ پىشانىسىگه ئارقىدىنال ئۇ ئىككىنچى قىزنىڭ

  .  كېتىپ قاپتۇلىڭشىتىپ تهككۈزۈپ قويۇپ، بېشىنى 

ئهڭ ئاخىرىدا، ئۈچىنچى قىزنىڭ يېنىغا بارغاندا، ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويماستىن 

 «:ئۆزىگه سۆزلهپ-ھېلىقى چۈش كۆرگهن ئېتىقادچى ئۆز. تىنسىز كېتىپ قاپتۇ-ئۈن

تىلگهن بولغاچقا، خۇدا ئۇنى ئىنتايىن ياخشى ېادتا پىشىپ ينچى قىز چوقۇم ئېتىقبىرى

. ئىككىنچى قىز بىرىنچىسىگه يېتهلمىسىمۇ ھهرھالدا بولىدىكهن. كۆرىدىكهن

ئۇچىنچى قىز بولسا چوقۇم بىرەر ئىشتا ئېغىر گۇناھ قىلىپ، خۇدانىڭ كۆڭلىنى قاتتىق 
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ۇ زادى قانداق گۇناھ بىلمىدىم، ئ. شۇڭا خۇدا ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىدى. رەنجىتكهن

الرغا ئوخشاش مۇئامىله سېڭىل-قىلغان بولغىيدى؟ خۇدا نېمه ئۈچۈن بۇ ئۈچ ئاچا

ئۇ مانا مۇشۇنداق پهرەز قىلىۋاتقىنىدا، رەب ئۇنىڭ يېنىغا .  دەپ ئويالپتۇ»قىلمايدۇ؟

  : كېلىپ

ڭ قىلغانلىرىم ىمېن. ئهي نادان ئايال، سهن مېنى پۈتۈنلهي خاتا چۈشهندىڭ-

پ ئولتۇرغان بىرىنچى قىز ئېتىقادتا ئهڭ ۇنۇيۈك. ويلىغانلىرىڭنىڭ ئهكسىچهڭ ئسېنى

ۈمگه، يۆلهپ قويۇشۇمغا ئۇ ھهرۋاقىت مېنىڭ كۆڭۈل بۆلۈش. ، ئهڭ كىچىكتۇرئاجىز

ئۇ يهنه مېنىڭ . لمىسا بۇ تار يولالردا بىر قهدەممۇ ماڭالمايدۇوب. مۇھتاج

ىسا ئۇ ئاسانال مهغلۇب بولىدۇ ھهم بولم. مۇھهببىتىمگه ۋە ياردىمىمگه مۇھتاج-مېهىر

  . ئېزىپ قالىدۇ

ئولتۇرغان ئىككىنچى قىزنىڭ بىر قهدەر كۈچلۈك ئىرادىسى ۋە ئىشهنچى تىزلىنىپ 

مهن ئۇنىڭ مهيلى قانداق مۇھىت ۋە قانداق شارائىتتا بولسۇن ماڭا گۇۋاھلىق . بار

  . بېرەلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن

، يهنى مهن پهرۋا قىلمىغان، ئېتىبارغا ئالمىغان  ئولتۇرغان ئۈچىنچى قىزتىزلىنىپ

مۇھهببهتته ئهڭ كۈچلۈك -ھېلىقى قىز دەل روھى جهھهتته ئهڭ باي، ئىشهنچ ۋە مېهىر

مهن ئۇنىڭ كهلگۈسىدە قىلىدىغان ئهڭ چوڭ مۇقهددەس خىزمىتى . ھهم قهيسهردۇر

  . ئۈچۈن ئۇنىڭغا رەھىمسىزلهرچه ساۋاق بهردىم

ئۇ ئاۋازىمنى .  ھهم ماڭا نىسبهتهن ئىشهنچى كۈچلۈك دۇئۇ پۈتۈنلهي مېنى تونۇي

س ېسىپاپ قويۇشۇمغا، ياردىمىمنى ھ-پئاڭالشقا، مېنى كۆرۈشكه، مېنىڭ سىال

. ئۇ ھهرگىز مهن ئۇرۇنالشتۇرغان مۇھىتتىن زارالنمايدۇ. قىلىشقا مۇھتاج ئهمهس

. ەتمهيدۇقىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا بهل قويۇۋ. ئوڭۇشسىزلىقتىن روھسىزالنمايدۇ
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گهرچه، ئۇ ئۆزى قىلىۋاتقانلىرى ئۈچۈن مۇشۇ دۇنيادىن قولالشقا، ماختاشقا، رەھمهتكه 

چۈنكى، ئۇ مېنىڭ .  يهنىال شۇنداق ئىتائهتچان،شهلمىسىمۇ، يهنىال شۇنداق قهيسهرئېرى

شهرەپكه -مۇددىئايىمنىڭ ئۇنى كهلگۈسىدە  مهڭگۈلۈك شان-مهقسهت

 گهرچه ئۇ مهن قىلىۋاتقان ئىشالرنى ھازىر .ئېرىشتۇرىدىغانلىقىنى  چۈشىنىدۇ

   . بىلمىسىمۇ  كېيىن ھامان بىلىدۇ

. س قىلىپ يېتهلمهيدۇېغان مۇھهببىتىمنى ئىنسان قهلبى ھمېنىڭ ئۇنىڭغا بول

. يوقتى ىمېنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مۇھهببىتىمنى تىل ئارقىلىق ئىپادىلهشنىڭ زۆرۈرىي

  . نتىنسىز سۆيىمه-مهن ئۇنى ئهنه شۇنداق ئۈن

 تىنسىز ئاجايىپ سىرلىرىنى بىلسىڭىز-ئهگهر، سىز ئۇنىڭ ئهنه شۇنداق ئۈن

مىسىردىن  (»چوڭ كارامهتلهرنى كۆرسهتكۈچىدۇر«ئۇ دەل ! ئۇنىڭغا مهدھىيه ئوقۇڭ

شهپقىتىنى قايتۇرىۋېلىشى سىزگه ئۆزىنى -ئۇنىڭ ھهربىر قېتىم مېهىر). 10: 34چىقىش

  .  سۆيدۈرۈش ئۈچۈندۇرتېخىمۇ چوڭقۇر تونۇتۇش، تېخىمۇ چوڭقۇر

   

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»بۇنى خۇداغا تاپشۇرۇڭالرتالر، ئىنتىقام ئالماڭالرقهدىرلىك دوس ، ..............« 

  )19: 12رىملىقالر (

نچ تۇرۇش ېت. نكهت قىلغاندىن قىيىىنچ تۇرۇش ھهرېنۇرغۇن ۋاقىتالردا، ت

رىچىلىك ركۈزگهنلىك ھهققىدە زەگۇناھ ئۆت. كۈچنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى

زەھهرلىك شىكايهتلهرگه رەب ئاساسنىڭ تايىنى يوق ئهڭ قهبىه، ئهڭ 
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 سوتچىمۇ ، ئۈنسىز تۇرغاندا»... بهرمهستىن، ھېچنىمه دېمهستىنجاۋاب.... «ئهيسا

كتىن ئاشقان سز قىلىنغان ھاقارەتلهرگه، چهرەب ئهيسا سهۋەب. يران قالغانىدىھه

 باشتىن ئاخىر هنهپرەتلىرىگ-الرغا ۋە ئادەملهرنىڭ غهزەبخورلۇق، مازاق قىلىش

قۇدرەتكه ئىگه كىشىال، ئۆزى -ئهنه شۇنداق زور كۈچ. جىمجىت قاراپ تۇرغانىدى

ئاخىر - باشتىن،رلۇقالرنىڭ ھهممىسىگه چىداپوئۇچراۋاتقان ئۇۋالچىلىق، تۆھمهت، خ

  ! ھه-قۇدرەت-مانا بۇ نهقهدەر زور كۈچ. سۈكۈت ئىچىدە تۇرااليدۇ

ئۆز مۇساپهمنى تاماملىشىم ئۈچۈن ھېچقانداق بىر نهرسه مېنى «: ئهلچى پاۋلۇس

  . دېگهن)  24: 20 لهرئهلچى (».تهۋرىتهلمهيدۇ

بهلكى، . مىگهنې د» نهرسه ماڭا زىيان يهتكۈزەلمهيدۇھېچقانداق بىر«:پاۋلۇس

 »يدۇھېچقانداق بىر نهرسه رەببىمگه بولغان ئېتىقاد ۋە ئىشهنچىمنى تهۋرىتهلمه«

كى خىل قۇم ۋە ئىكۇن تهۋرىنىش ئهلۋەتته ئىككى خىل ئزىيانكهشلىك بىله. دېگهن

بىز ھېچقاچان ھهرقانداق بىر شاگىرتنىڭ . رىبان كىشىدۇرپاۋلۇس ئىنتايىن مېه. ئىش

بىر ئهر كىشىنىڭ . قانلىقىنى بىلمهيمىزئوقۇبهت تارت-سقا ئوخشاش ئازابپاۋلۇ

گهرچه، پاۋلۇس ئهڭ . ئاسان ئىش ئهمهسئوقۇبهت تارتىشى ھهقىقهتهن -ئازاب

مېهرىبان، ئهڭ رەھىمدىل، ئهڭ كۆڭلى يۇمشاق كىشى بولسىمۇ ھېچقانداق بىر ئىش 

شىمىز ىشى بىلهن بىزنىڭ كۆز قارىئۇنىڭ كۆز قار. ئۇنىڭ ئىرادىسىنى تهۋرىتهلمىگهن

نچ، بهھۇزۇر ھايات كهچۈرۈشنى، ھهتتا ئۆز ېئۇ ھېچقاچان ت. ىن ئوخشىمايدۇتۈپت

ۇ بولسىمۇ لۇپ، ئۇنىڭ كۆزلىگىنى پهقهت بىرال ئىش بئۇ. ۆلۈمىنىمۇ ئويالپ قويمىغانئ

لۇش، ئۆلسىمۇ رەب ئۈچۈن ئۆلۈش ھهم رەبنىڭ ۇئۆلگىچه رەبكه سادىق ب

  . خۇرسهنلىكىگه ئېرىشىشتۇر

ئادەم ناھهقچىلىققا ئۇچرىغاندا ھهقىقهتهن چىدىغۇسىز دەرىجىدە ئىچى سىقىلىپ 
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تا، بىز ئىچىمىز سىقىلىپ ئازابالندۇق دەپ ئاچچىقىمىزنى چىقارساق ئۇنداق. ئازابلىنىدۇ

  توغرا بوالمدۇ؟

 چۈنكى خۇدا پۈتكۈل كائىناتنىڭ ».ىك دوستالر، ئىنتىقام ئالماڭالرقهدىرل«

گهرچه، كىشىلهر سىزنى تهنقىدلهپ، سىزگه تۆھمهت قىلسىمۇ خۇدا . سوتچىسىدۇر

شۇڭا بۇالر . ت دەپ قارىمايدۇھهرگىز ئۇالرنىڭ تۆھمهت، تهنقىدلىرىنى راس

ه زۇلۇم سېلىپ، زىيانكهشلىك گهرچه، كىشىلهر سىزگ. ھېچنىمىگه ئهرزىمهستۇر

ئۇ . ، ئادىل خۇدا ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى ھهرگىز ھهقىقهت دەپ قارىمايدۇىمۇقىلس

ھهرگىز سىزنى بىهۇدە ئازاب چهكتۈرمهيدۇ ھهم يامان كىشىلهرنىڭ يامانلىقلىرىنىمۇ 

زېمىنالرنىڭ - ئاسمان،خۇدا يولىدا كىشىلهر سىزگه قارشى تۇرسا. ەتمهيدۇئۆتكۈزۈۋ

. نى يوقتۇرىمانا بۇالرنىڭ ھېچبىر زېي. ياراتقۇچىسى بولغان خۇدا سىزنى ئالقىشاليدۇ

، ئهگهر سىلهر خۇدانىڭ ھهققانىي، ئادىل ئىكهنلىكىگه قېرىنداشلىرىمقهدىرلىك 

شۇنىڭ ئۈچۈن ھهرگىز ئىنتىقام . لىنىدۇ ئازابىڭالر خۇشاللىققا ئاي،ئىشهنسهڭالر

  . ئېلىشنى ئويلىماڭالر

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»... ،ئهھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگهن روھانىيالر ئىئوردان دەرياسىغا قهدەم باسقىنىدا

ھامان توختاپ تىكلىنىپ  يۇقىرىدىن تۆۋەنگه قاراپ ئاقىدىغان دەريانىڭ سۈيى شۇ 

  )13: 3 يهشۇ(».ىتۇرد
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ئهينى چاغدا، خااليىق يولنىڭ ئېچىلىشىنى كۆتۈپ قارارگاھتا ساقالپ 

گهرچه دەريا سۈيى . ئولتۇرماستىن ئىشهنچكه تايىنىپ ئالغا ئىلگىرلىشى زۆرۈر ئىدى

لىرىنى تاق-ق چوقۇم يۈكيهنه ئاۋالقىدەكال دولقۇنلىنىپ ئېقىپ تۇرسىمۇ خااليى

ىقىش ئۈچۈن رەتلىك تىزىلىپ تهييار يىغىشتۇرۇپ، مۈرىلىرىگه ئارتىپ، يولغا چ

ناۋادا ئۇالر دەريا بويىغا كهلگهندىن كېيىن، ئۇ يهردە توختاپ . تۇرۇشى كېرەك ئىدى

 ئاندىن قهدەم ئالغان بولسا قائىدە ،ئالدى بىلهن سۇنىڭ ئىككىگه بۆلۈنۈشىنى كۈتۈپ

رقى دەريادا  ئىهتىمال يهنه ئاشۇ شه. االتتىيىچه، ئۇالرنىڭ كۈتۈشى بىهۇدە بولۇپ قۇب

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر چوقۇم باتۇرلۇق .  مۇمكىن ئىدىمۇشىىھازىرغىچه تۇرۇپ قېل

  . بىلهن سۇغا قاراپ قهدەم تاشلىشى كېرەك ئىدى

 بۇ ھهقته بىزگه ، مهيلى ئالدىمىزدىكى يولنىڭ قهدەم ئالغۇسىز مۇقهددەس كىتاب

شهنچكه ئاساسهن  چوقۇم ئى،لۇشىدىن قهتئىينهزەرۇشكۈل بۈ قانچىلىك مدەرىجىدە

بىز دائىم خۇدانىڭ بىز .  چىڭ تۇتۇپ ئالغا بېسىشنى ئۆگىتىدۇۋەدىلىرىنىخۇدانىڭ 

ئۈچۈن يول ئېچىپ بېرىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرۇپ، بارلىق توسالغۇ ۋە قىيىنچىلىقالرنى 

 ،سهت قىلغانلىقىمىز ئۈچۈنقئالدىمىزدىن يۆتكىۋەتكهندىن كېيىن، سىناپ بېقىشنى مه

ۇ ۋە قىيىنچىلىقالر كهلتۈرۈپ چىقارغان ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراپ داۋاملىق توسالغ

ئهگهر خۇدا بىزدىن ئالغا قاراپ مېڭىشنى تهلهپ ! بۇ نهقهدەر چوڭ خاتالىق ھه. تۇرىمىز

قىلسا، بىز ئىشهنچكه ئاساسهن خۇددى ئالدىمىزدا ھېچقانداق توسالغۇ يوقتهك 

ئهنه شۇ چاغدا . رەيلىېېڭىۋ تۇتقان ھالدا ئالغا قاراپ مخۇدانىڭ سۆزلىرىنى چىڭ

  . ئاستا ئېچىلىدۇ- ھالدا ئاستاچىقىش يولى تهبئىي
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  كۈنى-12ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ...ىڭالرنى بىلىدۇبىراق، ئهرشتىكى ئاتاڭالر سىلهرنىڭ بۇ نهرسىلهرگه مۇھتاجلىق.« 

  )32: 6مهتتا (

چىالر مهكتىپىگه گا-بىر قېتىم خۇداغا ئىشهنمهيدىغان بىر كىشى مهلۇم بىر گاس

گاچا ئوقۇغۇچىالرنىڭ -ئېكىسكۈرسىيهگه بېرىپ، ئىنجىل سىنىپىدىكى گاس

 :ئۇ دوسكىغا. اتقانلىقىنى كۆرۈپتۇئىخالسمهنلىك بىلهن خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئوقۇۋ

ناۋادا، خۇدا سىلهرنى ھهقىقهتهن ياخشى كۆرگهن بولسا، نېمه ئۈچۈن سىلهرنى «

 يارىتىدۇ؟ قېنى يدىغان ھهم سۆزلىيهلهيدىغان قىلىپ مېنى بولسا ئاڭلىياال،گاچا-گاس

  .  دەپ يېزىپتۇ»!جاۋاب بېرىڭالر

پۈتۈن سىنىپتىكى ساۋاقداشالر شهپقهتسىزلىك بىلهن سورالغان بۇ سۇئالدىن 

نېمه «لۇق چغۇدۇڭشىغىنىچه ئاشۇ قورقۇنئارا -ئىنتايىن قاتتىق زەربىگه ئۇچراپ، ئۆز

ازادىن كېيىن، ئۇرۇق، پاكار بىر كىچىك قىز  بىر ھ. دىن ھاڭۋېقىپ قاپتۇ»ئۈچۈن

 كۆز چاناقلىرى لىق ياشقا تولغان ھالدا دوسكا ،ئورنىدىن تۇرۇپ، لهۋلىرى تىترىگهن

 ئۇنىڭ بويى پاكار بولغاچقا، ئۇ قولىغا بور ئېلىپ ،دوسكا ئېگىز. تهرەپكه قاراپ مېڭىپتۇ

سىل مۇنۇ ېاجايىپ ئچىڭ تۇتقىنىچه دوسكىغا ئئورۇندۇققا يامىشىپ چىقىپ، بورنى 

: 11مهتتا  (». سېنىڭ ئۆز خاھىشىڭ ئهنه شۇ ئىدىشۇنداق ئاتا،«:سۆزلهرنى يېزىپتۇ

زېمىنالرنىڭ -ئاسمان!  مانا بۇ نهقهدەر ئۆلچهملىك، مۇكهممهل جاۋاب ھه)26

مانا بۇ مهيلى چوڭ، مهيلى . ياراتقۇچىسى بولغان ئۇلۇغ خۇدا بىزنىڭ ئاتىمىزدۇر

  . ىشىنىڭ قهلبىگه ئاراملىق بېرىدىغان مهڭگۈلۈك ھهقىقهتتۇركىچىك بولسۇن ھهممه ك

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز خۇدانىڭ ئاتىڭىز ئىكهنلىكىگه ئىشىنهمسىز؟ ئهگهر سىز 
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ساالم زامانىسىدىكى سھهقىقهتهن خۇداغا ئىشهنسىڭىز، ئۇنداقتا خۇددى نۇھ ئهلهيهى

گىلهپ  كېمىنى چۆاپالماي قايتىپ كېلىپ،اي تجتوپاندا، كهپتهر قونىدىغان 

اي تاپالماي سهرسان جنىدىغان ۇىڭىزنىڭ قھئۇچقاندەك، ئىشهنچىڭىز ئارقىلىق رو

گهرچه مهن . بولمايدىغانلىقىغا، مهڭگۈلۈك ئاراملىقنىڭ ئهرشته ئىكهنلىكىگه ئىشىنىڭ

كۈنى بىز ئۇچراۋاتقان بۇ  ھامان بىر ،قايسى ۋاقىت ئىكهنلىكىنى ئېنىق بىلمىسهممۇ

دىيهلهرنىڭ خۇدانىڭ گۈزەل ئىرادىسى ئىكهنلىكىنى ىاگئېچىنىشلىق تىر

دەل شۇ ۋاقىت بىزنىڭ يىغىدىن توختاپ . چۈشىنهلهيدىغانلىقىمىزغا قهتئىي ئشىنىمهن

  .كۈلىدىغان ۋاقتىمىزدۇر

  

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»18: 17 يهشۇ (». بۇلىدۇدەرياالرمۇ ساڭا تهۋە-تاغ(  

 بولسا قانانلىقالر نىتۈزلهڭلىك.  بار يايالقالر ازادە، كهڭ كهتكهن ئتاغ ئۈستىدە

تۆمۇر رىشاتكىالر بىلهن توسۇپ ئىگهللهپ، سىزنىڭ زېمىنىڭىزنى كېڭهيتىشىڭىزگه 

 ئىگهللهپ يايالقالرنىا چىقىپ تاغ ئۈستىدىكى  شۇنىڭ ئۈچۈن، سىز تاغق.يول قويمايدۇ

ئۈچۈن قىلماقچى بولغان ئېهتىمال، بۈگۈن خۇدا . شۇ يهردە ماكان تۇتۇشىڭىز زۆرۈر

دىن باشقىالرنى ئۇنداقتا، سىز خۇدا. نخىزمىتىڭىز توسالغۇغا ئۇچرىشى مۇمكى

ئېهتىمال، سىزنىڭ .  قىلدۇرۇشنى تىلهڭ خىزمهت ئۇچۇن ئۆزىتهسىرلهندۇرۇپ،

بىراق سىز خۇدانى . مهسلىكى مۇمكىنەلسۆزلىرىڭىز كىشىلهرنى تهسىرلهندۈر-گهپ

 خىزمىتىڭىز ئىقتىسادى قىلغاناغا مال، سىزنىڭ خۇدئېهتى. تهسىرلهندۈرەلهيسىز
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 باشقا  ياكىقىيىنچىلىق، قابىلىيهت ۋە خۇدا ئاتا قىلغان بهزى ئاالھىدىلىك ۋە

بىراق شۇنى بىلىشىڭىز . ھهرخىل قىيىنچىلىقالرنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىشى مۇمكىن

 خىزمهتدە چه سىز كۆرەلمىگهن بىلهن مهڭگۈ ھايات خۇدا دەل شۇ يهركېرەككى، گهر

  . قىلىۋاتىدۇ

سالغۇ بولسا، سىز ۇخلهر سىزنىڭ ئالغا بېسىشىڭىزغا تدەرە-ئهگهر، تاغدىكى دەل

ھهرقايسى ئهينى ۋاقىتتا، ئىسرائىلالرنىڭ . ئىشهنچكه ئاساسهن كېسىۋەتسىڭىز بولىدۇ

نىڭ بارلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، لىرى ئۈستىدە مول يهر ئاستى بايلىققهبىلىلىرى تاغ

 بايلىقالرغايۇشۇرۇن بۇ زلىرىنىڭ دەرەخلهرنى كېسىپ، تاغ ئۈستىگه چىقىپ، ئۇالر ئۆ

رغا يول  خۇدا ئۇال،بىراق. نىشكه جۈرئهت قىاللمىغانىئېرىشهلهيدىغانلىقىغا ئىش

دەرەخلهرنى كېسىپ تاشلىغۇدەك يېتهرلىك - ئۇالردا دەل...... ئهسكهرتكهنۇتۇپكۆرس

ۇرغۇنلىغان توسالغۇالر، نۇرغۇنلىغان بۈگۈنكى كۈندىمۇ ن. قۇدرەت بار ئىدى-كۈچ

دەرەخلهردەك ئالدىمىزغا -مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالر خۇددى تاغ يوللىرىدىكى دەل

بۇالر بىزنى مازاق قىلماستىن بهلكى خۇدادىن ۋەدىسىنى ئهمهلگه . ئۇچراپ تۇرىدۇ

  . قۇۋۋەت ئېلىشىمىزغا تۇرتكه بولىدۇ-يلهپ، خۇدادىن كۈچئاشۇرۇشنى سۈ

 بۇالرنىڭ ھهممىسى خۇدانىڭ ئىشهنچ ،قېتىم قىيىنچىلىققا ئۇچرىغانداھهربىر 

بىلهن قىلغان دۇئالىرىمىز ۋە خىزمهتلىرىمىزگه قانداق جاۋاب بېرىدىغانلىقىغا بېشارەت 

س ېلهڭلىكنىڭ بهك تار ئىكهنلىكىنى ھقهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئهگهر سىز تۈز. بېرىدۇ

  زېمىنىڭىزنى كېڭهيتىشكهڭ ھهم شۇ يهردە ۇشۇرۇنلولسىڭىز، ئۇنداقتا، تاغقا چىقىپ ئقى

سىز تاغ ئۈستىدىكى قۇرام تاشالردىن نۇرغۇنلىغان يهر ئاستى بايلىقلىرىنى . تىرىشىڭ

   ........قېزىپ چىقااليسىز
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  كۈنى-14ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»يهنه . لۇڭالرخۇرام بۇ-قىڭالر ئۈچۈن ھهمىشه شادرەببىمىزگه مهنسۇپ بولغانلى

  )4: 4لىكلهرىفىلىپ (»!لۇڭالرخۇرام بو-راليمهنكى، شادتهكرا

  !ھه-لۇش نهقهدەر گۈزەل ئىشۇخۇرام ب-خۇدانىڭ ئىچىدە شاد

قا چۆمگهن ۋاقىتلىرىڭىز شالردىن خۇشاللىق ئىىكى نۇرغۇنئېهتىمال، تۇرمۇشىڭىزد

زلهنگهن  يهنه شۇنداقال بۇ خۇشاللىقىڭىز ئۇزۇنغا بارماي ئۈمىدسى....بولغاندۇ

س ې سىز خۇشاللىق ھئالدىرىماڭ،. لۇشى مۇمكىنۇىرىڭىزمۇ بولغان بۋاقىتل

قىاللمىغاندا، خۇشال بولغۇدەك سهۋەب، تهسهللىي، ئىلهامغا ئېرىشهلمىگهن 

سىز ھهتتا باش . بولۇۋېرىڭۋاقىتالردىمۇ داۋاملىق بۇرۇنقىغا ئوخشاش خۇشال 

ىڭىزنى ساقالپ سىز ئېغىر سىناقالرغا دۇچ كهلگهندىمۇ يهنىال خۇشاللىقۇكۈتۈرگ

سىز مۇشۇنداق قىاللىسىڭىز خۇدا ھهرگىز سىزنىڭ . قېلىشقا تىرىشىڭ

 غهلبه ۋە  سىزگهئويالپ بېقىڭ، ئاتىڭىز. تىرىشچانلىقىڭىزنى ئۇرۇنسىز قالدۇرمايدۇ

 ئۆزى ،، ئالدىنقى سهپكه ماڭغۇزۇپكۆتۇرگۇزۇپ  ئىگىزخۇراملىق تۇغلىرىنى-شاد

 ،تاالڭ قىلىنىپ-مهنلهر تهرىپىدىن بۇالڭكىنىپ، سىزنىڭ دۈشېئاستا كهينىگه چ

 ئۇنداق يالمدۇ؟ ئاتىڭىز بولغان كىشى قهتئمهغلۇپ بولغانلىقىڭىزنى كۆرۈشنى خا

شۇنداق بولغان ئىكهن ئاتىمىز خۇدانىڭ مۇقهددەس روھىمۇ سىز باتۇرلۇق . قىلمايدۇ

دھىيهگه خۇراملىققا، مه-قهلبىڭىزنى شاد. گه ھهمرا بولىدۇهن ئالغا باسقاندا سىزبىل

سائادەتنى -تشۇ ۋاقىتتا، ئاجايىپ جۇشقۇن كهيپىياتنى، يېڭىچه بهخسىز . تولدۇرىدۇ

خۇرام - ئۆز ئىچىڭدە قانداق شادئىه خۇدا، بىزگه. س قىالاليسىزېخۇراملىقنى ھ-ۋە شاد

  ) 16: 5لىقالراسالونىك-1 (»!خۇرام بولۇڭالر-ھهمىشه شاد«! هنلۇشنى ئۆگهتكهيسۇب
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سىلهرنىڭ . ھقا چۆمۈپ، ئۇنىڭ يېتهكچىلىكىدە بولۇڭالرمۇقهددەس رو..... «

ئاراڭالردا زەبۇر مۇناجاتلىرى، خۇدانى مهدھىيلهيدىغان ۋە مۇقهددەس روھنىڭ 

  ) 19-18: 5ئهفهسلىكلهر (».... ۇن كهلگهن ناخشىالر ياڭرىسئىلهامىدىن

 بىزنىڭ مهدھىيه ۋە زەبۇر مۇناجاتلىرى ئارقىلىق دەپاۋلۇس بۇ ئايهتلهر

 «:بىر قېرىنداش ماڭا مۇنداق دېگهن. تىشىمىزنى نهسىههت قىلىدۇىيتىمىزنى بېيروھى

ئهگهر، مهن مهدھىيلهشتىكى سىرنى بۇرۇنراق بىلگهن بولسام، ھهرگىز نۇرغۇن قېتىم 

سىز مهدھىيه ئوقۇغان ۋاقتىڭىزدا .  ھهقىقهتهن راست».مهغلۇپ بولمىغان بوالتتىم

  . دىنمۇ ئۆتۈپ كېتهلهيسىزئۆتكىلى بولمايدىغان قىيىن ئۆتكهللهر

ئوقۇغۇسى كهلمىگهندىمۇ مهدھىيه . توختىماستىن مهدھىيه ئوقۇش كېرەك

 خۇددى ئاقساققا قانات چىققاندەك بىزنىڭ چۈشكۈن روھىمىزمۇ ،ئوقۇغاندا

   .............قۇۋۋەتكه تولىدۇ-كۈچ

ه ، خۇداغا مهدھىيتۈن يېرىمغا يېقىن، پاۋلۇس بىلهن سىالس دۇئا قىلىپ«

  )25: 16ئهلچىلهر( ».....خشىلىرىنى ئېيتىۋاتاتتىنا

سهن خۇداغا .  سهن ھهقىقهتهن مۇقهددەسلىكنىڭ نهمۇنىسىدۇرسهن،  پاۋلۇسئىه

بهدىنىڭدە ئهيسا مهسىه ئۈچۈن تارتقان . شهرەپلهرنى كهلتۈردۈڭ-شان

بهدىنىمدە قالغان يارا ئىزلىرى مېنىڭ ئهيسا «. ئوقۇبهتلهرنىڭ تامغىسى باردۇر-ئازاب

ئوقۇبهتلىرىمنىڭ -مهسىه ئۈچۈن خۇش خهۋەر تارقىتىش يولىدا تارتقان ئازاب

قېتىم  كېسهكلهرنىڭ، ئۈچ-سهندە چالما) 17: 6گاالتىيالىقالر(».ئىزناسىدۇر

كالتهكلهنگهن جاراھهتنىڭ، يهھۇدىيالر ساڭا ئىلتىپات قىلغان بىر يۈز توقسان بهش 

 ئىزناسى  تامچىلىرىنىڭسىز قانساناق- ئاققان سانە تۈرمىسىدىدەررىنىڭ، فىلىپ

شهپقىتىگه تايىنىپ، تۈرمىلهردىكى -مېهىرسهن خۇدانىڭ . باردۇر
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 ئاھ، مهن شۇنىڭغا ............ ئېيتالىدىڭنىئوقۇبهتلهردىمۇ مهدھىيه ناخشىلىرى-ئازاب

  . تۇرشهپقىتى بىزنىڭ ئىشلىتىشىمىزگه يېتهرلىك-ئىشىنىمهنكى، خۇدانىڭ مېهىر

  

  

  ىكۈن-15ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ،يامانالرغا ئاغرىتما يۇرىكىڭنى كۆڭلۇم بىسهرەمجان بولمىسۇن رەزىللهردىن

  )1: 37زەبۇر(».ھهسهتتىن

للهرنىڭ سۆسۈن بىز دائىم رەزى. ناھهقچىلىككه ئۇچرىغاندا ھهرگىز غهزەبلهنمهڭ

خۇرام -تتىن تون كىيىپ، ئهتىدىن كهچكىچه خۇشالرەڭلىك كهندىر رەخ

 ..............، ھهممه ئىشلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىزيۈرگهنلىكىنى

چۆپتهك ئاينىپ، چوڭ -ئوت »رەزىللهر« "ەكېيتىلغاندبۇ خۇددى مۇقهددەس كىتابتا ئ

، بۇ دەل ئۇالرنىڭ ھاالك بۇلىدىغان  ئاجىزالرغا زۇلۇم قىلىدۇ،ھوقۇق تۇتۇپ

ساپا -پئىشرەت ۋە كهي-ر ئهيشىقىزال-وغۇل گۇناھكار ئ)7: 92زەبۇر (".ۋاقتىدۇر 

ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرگهنلىكتىن، ھهققانىيالر ھهمىشه بۇ ناھهقچىلىقتىن 

 يامانالرغا ،بىسهرەمجان بولما رەزىللهردىن"تا بىراق مۇقهددەس كىتاب. بلىنىدۇغهزە

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق ئىشالرغا دۇچ . دېگهن ."ئاغرىتما يۇرىكىڭنى ھهسهتتىن

گهرچه ناھهقچىلىقتىن . ئۆزىڭىزنى بېسىۋېلىڭ.  غهزەبلهنمهڭكهلگهندە ھهرگىز

چسىزلىق پهقهت نېت.   ئهمهسقلىىغهزەبلهنگىنىڭىز توغرا بولسىمۇ، غهزەبلىنىش ئاقىالن

ھهرگىز ئىناقلىقنىڭ ئاساسى . سۈركىلىشنى، توقۇنۇشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ز پويىزنىڭمهسلهن، پويىزنىڭ ئوقلىرى قىزىپ كهتسه، ھهرگى. بواللمايدۇ
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 بىز چوقۇم ،شۇڭا.  پهقهت توسالغۇ پهيدا قىلىدۇ،ئىلگىرلىشىگه تۈرتكه بواللمايدۇ

نچسىز تهرەپلىرىمىزگه سۈركىشىگه يول ې تشهپقهتلىك مايلىرىنى-ىرهخۇدانىڭ مې

شۇنداق قىلغاندا، بىز غهزەبلىنىشتىن كېلىپ چىقىدىغان . قويۇشىمىز كېرەك

  .  بوالاليمىزيگۇناھالردىن خالى

ۆتكۈر تىغدىكى ئۇششاق نچلىق بولمىسا، بۇ خۇددى ئېناۋادا، كۆڭلىمىزدە ت

 قهلبىمىزگه بۆسۈپ كىرىپ، قهلبىمىزدە چېچىالڭغۇلۇق، ئۆچمهنلىك، غالردەكدا

 بىخلىنىشىغا سهۋەب  ئىللهتلهرنىڭ قاتارلىق.........ھهسهتخورلۇق، ئهدەپسىزلىك

سۈركىلىش . قىتىۋېتىدۇهرلىكنى يوبولىدۇ ھهم تۇرمۇشىمىزدىكى مۇاليىملىق ۋە كهمت

 ئىنتايىن خهتهرلىك بۇزغۇنچىلىقنى قىزىشن كېيىن،  كهلتۈرۈپ چىقارغاندىقىزىشنى

بۇ (. شۇنىڭ ئۈچۈن ناھهقچىلىقتىن كۆڭلىمىزنىڭ ئارامىنى بۇزمايلى. پهيدا قىلىدۇ

ھهرۋاقىت ) ھهرگىزمۇ ناھهقچىلىقنى قولالڭ ياكى سۇكۇت قىلىڭ دىگهنلىك ئهمهس

بولمىسا ئهڭ . ىڭ مۇقهددەس مېيى بىلهن روھىمىزنى مايالپ تۇرايلىخۇدان

قورقۇنچلىقى، غهزەبلىنىش سهۋەبىدىن ئۆزىمىزمۇ رەزىللهرنىڭ قىلغانلىرىغا 

  . ھهمنهپهس بولۇپ قالىمىز

  

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»جاپاالرنى قايتا  سېنى جاپا تارتقۇزساممۇ، ئهمدى بۇنداق ھازىرگهرچه 

  )12: 1ناھۇم  (».ارتقۇزمايمهنت

ئوقۇبهتكه - سىزنى ئازاب  گهرچه ھازىرچهخۇدا. ئوقۇبهتنىڭمۇ چېكى باردۇر-ئازاب
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لهردىن قۇتقۇزۇپ ئوقۇبهت- ئاشۇ ئازاب سىزنى يهنه، ئهمما ئۇسىمۇغان بولدۇچار قىل

  .  قادىردۇر چىقىشقا 

ۇشۇ ھهي، م«: قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھهرگىز ئۇھ تارتقان ھالدا

تاقهتلىك بىلهن -بىز چوقۇم سهۋر.  دېمهڭ»!هلهملهردىن قاچانمۇ قۇتۇالرمهن؟ئ-دەرت

بۇ خۇددى ئاتىمىز . خۇدانىڭ ئىرادىسىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىنى كۈتىشىمىز كېرەك

. قۇرالنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن، تهبىئىي ھالدا يىغىشتۇرۇپ قويغانغا ئوخشايدۇ

ئوقۇبهتلهرگه دۇچار قىلىشتىكى مهقسىتى سىناش ھهم -ناۋادا، خۇدانىڭ بىزنى ئازاب

شهپقىتىگه تاياندۇرۇپ، ئۆزىگه - ئۆزىنىڭ مېهىر بىزنىئوقۇبهتلهر ئىچىدە-ئاشۇ ئازاب

چوقۇم كىشىلهرنىڭ ئالدىدا خۇدا توغرىلىق بىز شهرەپ ئېلىپ كهلتۈرۈش بولسا، -شان

  . ندىن ئاخىرلىشىدۇئوقۇبهتلىرىمىز ئا-ئوچۇق گۇۋاھلىق بهرگهندىن كېيىن، ئازاب

ئوقۇبهتلهرنىڭ بالدۇرراق بىزدىن -التالرنىڭ، ئازابۈشكۈبىز بۇ جهريانالردا م

نى ئۈمىد قىلماستىن، ئهكسىچه خۇدانىڭ بىزگه پۇرسهت بېرىپ، ئۆزىگه شىيىراقلىشى

شۆھرەت ۋە ھۆرمهت كهلتۈرۈش شهرىپىگه ئېرىشتۈرگهنلىكىدىن -شان

  . پهخىرلىنىشىمىز كېرەك

بىراق كىم بىلسۇن، . لۇشى مۇمكىنۇنچ، خاتىرجهم بىر كۈن بېبۈگۈن ت ئېهتىمال،

ر ئهينهك پارچىسىدەك  خاتىرجهم كۈنله،نچېا تويۇقسىز بوران چىققاندەك بۇ تدېڭىزد

  لۇپ كېتهمدۇ تېخى؟ۇپارە ب-پارە

نۇرغۇن جاپاالردىن كېيىن، سوقا ۋە گۈرجهكلهرنى بىر چهتكه ئېلىپ ساقالپ 

چۆپلهردىن ئايرىپ ئامبارغا قاچىاليدىغان مهزگىل -ياۋا ئۆتقويۇپ، زىرائهتلهرنى 

ئهنه ئاشۇ چاغ بىزنىڭ غهلبه تهنتهنىسىدىن شادلىققا چۆمۈدىغان . كېلىدۇ

 ئۆزگهرتمهك زگهرىتىگه نىسبهتهن كېچىنى كۈندۈقۇد-خۇدانىڭ كۈچ. ۋاقتىمىزدۇر
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اق د يۈزىنى قانلۇتالر بىلهن كۆك ئاسماننىڭۇخۇدا قارا ب. نچه قىيىن ئهمهستۇرھېچقا

شۇنىڭ ئۈچۈن . توسىغان بولسا، ئۇ يهنه شۇنچه ئاسان ئوچۇق ھاۋانى پهيدا قىالاليدۇ

قىيىنچىلىق ھامان بىر كۈنى ئۆتۈپ . بىز كۆڭلىمىزنى توق تۇتۇپ خاتىرجهم بواليلى

  . بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدىنئاال خۇدانى مهدھىيلهپ، ھهمدۇسانا ئېيتايلى. كېتىدۇ

ىرائهت تېرىمىغاندەك، خۇدامۇ داۋاملىق قورالىنى  زھهر كۇنىدېهقانمۇ 

سىمۇ، ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه گهرچه ھازىر قاتتىق يامغۇر ياققان بول. ئىشلىتىۋەرمهيدۇ

 بىلهن يۇزلىنىش خۇراملىق- يهنىال خۇشالسهھهرگهچ ئازابلىق بولسىمۇ، كه. دۇايتوخت

 ئۇنىڭ  همما ئ،نهپرىتى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىق- خۇدانىڭ غهزەب  .كېرەك

 تلىقچېكىشىمىزمۇ ۋاقى-بىزنىڭ مۇشۇنداق ئازاب. مهڭگۈلۈكتۇربولسا شهپقىتى -مېهىر

شهرەپكه -لۇپ، بىزنىڭ مهڭگۈلۈك شانۇمۇددىئالىق ب-سهتقئوقۇبهت مه-ھهم بۇ ئازاب

  . ئېرىشىشىمىز ئۈچۈندۇر

 ئوقۇبهت چېكىشىمىز- ئازاب،قهدىرلىك قېرىنداشالر، بىزنىڭ سىناقالرغا ئۇچراپ

ئۇنداق بولمىغاندا خۇدا . خۇدانىڭ ئالدىدا قىممهتلىك ئىكهنلىكىمىزنىڭ ئىسپاتى

دى خۇد. چارىلهر بىلهن بىزنى تهربىيلىمهيتتى- ئامال،قۇۋۋەت-بۇنچىۋاال ۋاقىت، كۈچ

غىلالر بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهندە، ئۇنى ېش-يېڭى بايقالغان رۇدىالر قۇم

تا تاۋالش زۆرۈر بولغاندەك، خۇدامۇ شېغىلالردىن ئايرىپ، ساپلىقىنى ئوت-قۇم

ئېتىقادىمىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئىشالر بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهنلىكىنى بايقىغان 

  . ھامان ئېتىقادىمىزنى تاۋالش ئۈچۈن سىناقالرنى ئالدىمىزغا قويىدۇ

. تاقهتلىك بولۇڭالر-مۇشهققهت تارتقان بولساڭالر سهۋر-دوستالر، ئهگهر جاپا

. دە قىلغان ياخشى ئىشلىرىڭالردىن ھهسسىلهپ جاۋابقا ئېرىشىسىلهركهلگۈسى كۈنلهر

پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، رەبلهرنىڭ رەببى بولغان ئهيسا مهسىهنىڭ ئالدىدا ماختاشقا 
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خۇدا . مىڭلىغان پهرىشتىلهرنىڭ ئالدىدا ھۆرمهتلىنىسىلهر تۈمهن. سازاۋەر بولىسىلهر

تته ئولتۇرۇش شهرىپىنى مهڭگۈلۈك  تهخشهرەپ تاجىنى، گۆھهر-ىكى شانبىزگه ئهرشت

قوڭغۇراقلىق سائهتته قوڭغۇراق تىلى ! ھه-مانا بۇالر نهقهدەر ئىسىل ئىنئام. ئاتا قىلىدۇ

، بىز ئۇچرىغان الئوخشاش. سائهتنىڭ ئۆلچهملىك مېڭىشىنىڭ ئالدىنقى شهرتى

 قلىپۇراق-خۇش. مۈشكۈالتالرمۇ روھى جهھهتته ئۆسۈشىمىزنىڭ ئالدىنقى كاپالىتى

ئهڭ . دەرمانالر قانچىلىك چىڭ چىڭدالسا پۇرىقى شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇ-دۇرا

ئهڭ . ۇيامغۇرلۇق مۇھىتتا ئۆسكهن بولىد-چىرايلىق گۈللهرمۇ چهت ياقىالردىكى قار

پ قىلىپ پهردازلىنىشىدىن ۋۇجۇدقا  ئهڭ كۆپ ۋاقىت سهرزەرگهرنىڭنازۇك ياقۇتمۇ 

م ئىسكىنه تهرىپىدىن تېشىلىپ بارلىققا ئهڭ ئېسىل نهقىشمۇ نۇرغۇن قېتى. كهلگهن

   ..........كهلگهندۇر

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

.».............................2: 1يهشۇ(».ئىسرائىلالرغا ئاتا قىلغان زېمىنغا بېرىڭالر(  

  

تقان اردىگار خۇدا بۇ سۆزنى يهشۇغا دەۋ پهرۋە، سۈرىسىدەنىڭيهشۇتهۋراتتىكى 

. شهكلىگه تهۋە گىرامماتىكىلىق مهنه جهھهتته بۇ جۈملىلهر ھازىرقى زامان بولۇپ،

خۇدانىڭ قىلماقچى بولغان ئىشلىرى كهلگۈسىدىكى ئىشالر بولماستىن بهلكى نهق 

ئهگهر، بىز ئېهتىياجىمىز ئۈچۈن خۇداغا ئىشهنچ . ھازىرنىڭ ئۆزىدىكى ئىشالردۇر

ئهڭ مۇھىمى بىز (.ىزنى ئىجابهت قىلىدۇ دۇئالىرىملساق، خۇدا شۇ ھامان بىلهن دۇئا قى
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تىلىگهن شۇ نهرسىلهر ھهقىقهتهن بىزنىڭ ئېهتىياجىمىزمۇ ياكى بىز ئۇمۇد قىلىدىغان 

رسىلهرنى بىز نۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدانىڭ ئالدىدا بىر نه ) ھهۋەسلىرىمىزمۇ؟-ئارزۇ

بىزنىڭ  پهقهتبۇالر .  بىراق ئىشهنمهيمىز، ئىزدەيمىز،كۈتىمىز، ئۈمىد قىلىمىز

 ئېهتىياجىمىز ئهمهس شۇنداقال بىزنىڭ ئېتىقادىمىزمۇ  ھهقىقى، بولۇپئارزۇلىرىمىز

ئېتىقاد خۇدانىڭ «:ېتىقاد ھهققىدە مۇنداق دېيىلگهنمۇقهددەس كىتابتا ئ. ئهمهس

ۋەدىسىگه باغالنغان ئۈمىدنىڭ ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىغا بولغان ئىشهنچ، 

سىلهرگه .... «) 1: 11ئىبرانىيالر (». قايىللىقتۇركۆرۈنمهيدىغان مهۋجۇتلۇققا بولغان

. ئېيتىمهنكى، دۇئا بىلهن تىلىگهن ھهرقانداق نهرسىگه ئېرىشتىم، دەپ ئېشىنىڭالر

بۇ ئايهتلهردە ئىپادىلهنگهن ) 24: 11ماركۇس(».شۇندا تهلىپىڭالر ئىجابهت بولىدۇ

ھازىرقى زامان ئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلىش جۈملىلىرىدىكى پىئىلالرنىڭ ھهممىسى 

  بىزدە ئهنه شۇنداق ئىشهنچ بارمۇ؟ . شهكلىدۇر

 بىلىپ، ئۆزى باشتىن  دەپھهقىقىي ئېتىقاد خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ھهقىقهت

دا الر ھالكۆپبىراق، . نىشنى كۆرسىتىدۇىكهچۈرۈشتىن بۇرۇن، چىن قهلبىدىن ئىش

 شهپقهتلىك ۋەدىسىگه ئاساسهن-بىز دائىم ئالدى بىلهن خۇدانىڭ مېهىر

تىلهكلىرىمىزنىڭ ئهمهلگه ئاشقىنىنى ئۆز كۆزىمىز بىلهن كۆرگهندە ياكى 

ئېتىقاد يولىغا قهدەم باسقان . نىمىزى ئاندىن ئىشئىسپاتالر بىلهن ئىسپاتالنغاندا-دەلىل

ئىكهنمىز، ئهتراپىمىزدىكى بارلىق ئىشالر خۇدانىڭ سۆزلىرىنىڭ دەل ئهكسىچه بولسىمۇ، 

تى يوقلىقىنى چوقۇم ىچقانداق بىر ئىسپاتنىڭ زۆرۈرىيخۇدانىڭ سۆزلىرىدىن باشقا ھې

خۇدا ئاللىقاچان بىزگه ئىشهنچىمىزگه ئاساسهن . تونۇپ يېتىشىمىز كېرەك

بىز كهلگۈسىدە . تىالۋەتلىرىمىزنى ئىجابهت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى-دۇئا

 دارۇزەب.  خۇدانىڭ سۆزلىرىنىڭ ھهقىقهتلىكىنى كۆرەلهيمىزئىشهنگهنلىكىمىز ئۈچۈن
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يوقىتار ئىدىم ئۆزۇمنى گهر ئىشهنچىم بولمىسا، كۆرۇشكه پهرۋاردىگار «:مۇنداق دەيدۇ

گهرچه ئۇ تېخى دۇئالىرىنىڭ خۇدا ). 13: 27زەبۇر  (».مېهرىبانلىقىنى بۇ دۇنيادا

 بولغانلىقىنى كۆرۇپ يېتهلمىگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ تهرىپىدىن ئىجابهت

 بىزمۇ ئىشهنچ ئارقىلىق خۇدانىڭ ئهگهر،.ئېرىشىدىغانلىغىغا ئىشهنگهن

 »مۇمكىن ئهمهس«بىز .  ھهرگىز ئۈمىدسىزلهنمهيمىزشهپقىتىنى كۆرەلىسهك،-مېهىر

خهتهر ئالدىدا -يىمېچۈنكى، ئىسرائىلالر خ. پ قويايلىدېگهن ئىشالرغا ئۇچرىساق كۈلۈ

 ...........................ئامالسىز قالغاندا، خۇدا قىزىل دېڭىزدىن ئۇالرغا يول ئاچقان

يىشىگه تۈرتكه ى سىناقالر ئىشهنچىمىزنىڭ كۈچ ساناقسىزمانا شۇنىڭغا ئوخشاش

  . اليدۇبوال

قهدىرلىك قېرىنداشالر، ناۋادا سىلهر قاراڭغۇ كېچىدە خۇدانى كۈتىۋاتقان 

خۇدا .  دەپ ئويالپ ھهرگىز قورقۇپ كهتمهڭالرلساڭالر، خۇدا مېنى ئۇنتۇپ قالدىبو

سىز قهددىڭىزنى رۇسالپ يولغا چىقىشقا .  قالمايدۇسىلهرنى ھهرگىز ئۇنتۇپ

ھازىرالنغاندا، خۇدانىڭ سىز ئۈچۈن ئاللىقاچان يول ئېچىپ تهييار قىلغانلىقىنى 

  . شۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭغا شۈكرى، مهدھىيه ئوقۇشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. بايقايسىز

   

  

  كۈنى-18ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»...لهن تىلىگهن ھهرقانداق نهرسىگه ئېرىشتىم، دەپ سىلهرگه ئېيتىمهنكى، دۇئا بى

  )24: 11ماركۇس(». دا، تهلىپىڭالر ئىجابهت بولىدۇشۇن. ئىشنىڭالر

مېنىڭ ئون ئىككى ياشقا كىرگهن ئوغلۇم بولۇپ، مومىسى ئۇنىڭغا بىر پوچتا 
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بىراق نۇرغۇن ۋاقىت ئۆتۈپ . ماركىسى دەپتىرى سوۋغا قىلىشنى ۋەدە قىلغانىدى

نى بهرمهيال قالماستىن، غاتمۇ، مومىسى ئۇنىڭغا ۋەدە قىلغان بۇ سوۋكهتكهن بولسى

ىدە ساقلىماي، ئهكسىچه  بۇ ئىشالرنى كۆڭلم باال. هتتا ئېغىزغا ئېلىپمۇ قويمىدىھ

بىرلهپ -ە، سوۋغاتلىرىنى بىر ئۇنىڭ سوۋغاتلىرىنى كۆرگىلى كهلگهنددوستلىرى

بىر پوچتا ماركىسى دەپتىرى ڭا مومام ما«: پ بولغاندىن كېيىن يهنه ھهمىشهۇتۇكۆرس

مهن ئۇنىڭ مۇشۇنداق دېگهنلىكىنى بىرقانچه رەت .  دەپ قوشۇپ قوياتتى»بهردى

جورجى، سهن «:ۇنى ئالدىمغا چاقىرىپ، ئۇنىڭدىنئاڭلىغاندىن كېيىن، ئاالھىدە ئ

ۇق يهنه نېمه ئۈچۈن  ئالمىغان تۇرۇقل دەپتىرىئهزەلدىن موماڭدىن پوچتا ماركىسى

  .  دەپ سورىدىم»دىم، دەپ يالغان ئېيتىسهن؟  ئالدوستلىرىڭغا

 سۇئال سورىشىمدىن منى ئاڭالپ ئىنتايىن ئهجهبلهنگهن ھالدا بۇنداقۇئۇ سۆز

، مهن ئالغانغا  دەپ ۋەدە قىلغاندىن كېيىننئاپا، مومام بېرىمه«:لۇپۇھهيران ب

ڭ مهن ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ئۇنى.  دەپ جاۋاب بهردى »ئوخشاش بولمامدۇ؟

  . ئىشهنچىسىگه ئازار بېرىپ قويماسلىق ئۈچۈن ئارتۇقچه بىر نهرسه دېمىدىم

بىر .  ئىدىچه خهۋەر يوقىرىدىن تېخى ئۆتۈپ كهتكهن بولسىمۇ ماركا دەپتبىر ئاي

 جورجى،«:ڭغاىدە ئۇنىسىتقسىنى سىناپ بېقىش مهىكۈنى مهن ئۇنىڭ ئىشهنچ

  .دېدىم »ان بولسا كېرەكمېنىڭچه موماڭ ساڭا  بهرگهن ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغ

ا، مومام ھهرگىز ئۇنتۇپ ياق ئاپ«:تى تېزلىك بىلهنىئىي ھالدا ناھايئۇ قهت

  .  دېدى»قالمايدۇ

. مهن ئوغلۇمنىڭ كىچىككىنه ئۇماق يۈزلىرىدىن چوڭقۇر ئىشهنچنى كۆردۈم

ئۇ خۇددى چوڭ . قارىغاندا مېنىڭ سۆزلىرىم ئۇنىڭغا تهسىر قىلغان بولسا كېرەك

ن، ئىنتايىن خۇشال بولغان  كېيى ئوخشاش بىر ھازا ئويالنغاندىنئادەملهرگه
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ئاپا، سىزنىڭچه مهن مومامنىڭ ماڭا بهرمهكچى بولغان سوۋغىتى ئۈچۈن «:ھالدا

  .  دەپ سورىدى»ا تهشهككۈر خېتى يازسام بوالمدۇ؟ئۇنىڭغ

بىراق سىناپ باقساڭ . بولىدۇ ياكى بولمايدۇ دەپ ئېيتالمايمهنمهن ساڭا  «:مهن

  . دەپ جاۋاب بهردىم».لىدۇبو

قىتىنى ىنى ئېچىپ ئىنتايىن مول روھىي ھاياتلىقنىڭ ھهقخۇدا بۇ ۋاقىتتا قهلبىم

ئۇ قايتىپ . بىر قانچه مىنۇتالردىن كېيىن ئوغلۇم خهتنى سېلىۋەتتى. كۆرسهتكهنىدى

مانا بۇالر  .تىۋاتاتتى ئېي غىڭشىپكهلگهندە ئىنتايىن خۇشال بۇلۇپ، بىر ناخشىنى

ئۇزۇن ئۆتمهي جاۋاپ  .سىنىڭ ئىسپاتى ئىدىىڭ مومىسىغا بولغان ئىشهنچىغلۇمنئو

  :خهتته مۇنداق دېيىلگهنىدى. دىلخهت كه

ىنى ھهرگىز رىتهدىرلىكىم جورجى، مهن ساڭا بېرىشنى ۋەدە قىلغان ماركا دەپق«

ئهپسۇس بۇ . لىدە مهن ئهڭ ياخشىسىدىن بىرنى ئالماقچى ئىدىمئهس. ئونتۇپ قالمىدىم

ك شهھىرىدىن خهت ئارقىلىق يۇرېۋشۇڭا ن.  ياخشىسىنى تاپالمىدىمنشهھهردى

مهن يهنه . ن قارسام مۇۋاپىق ئهمهسكهنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېي،دىمىسېتىۋالغان

. سېنى سۆيۈپ موماڭدىن. ماقچى بۇلۇۋاتىمهنا شهھهردىن خهت ئارقىلىق سېتىۋالباشق

«  

ه قازانغانلىق ئۇچقۇنلىرى هرىدە غهلبې خهتنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، چئۇ

قاچان ىلىك ئاللشكهنىئاپا، مهن سىزگه مومامنىڭ ۋەدىسىگه ئېر «:نىغان ھالداچاق

ئوغلۇم ھېچقاچان ماركا . دېدى» گهنمىدىمىشكهنلىك دېمىماركا دەپتىرىگه ئېر

قهددەس بۇ خۇددى مۇ. غانىدىىمدىدىن گۇمانلىنىپ باقىشىش ئۈمى ئېردەپتىرىگه

 ئۇمۇدىنى ...مۇمكىنچىلىك يوق ئهھۋالدىمۇ..«:دەكىىنغيازمىالردا يېزىل

 ئۇ مومىسىنىڭ  )18 :4رىملىقالر( .»خۇداغا داۋاملىق ئىشهنچ باغلىدى....ئۇزمهي
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دە تۇرۇدىغانلىقىغا  ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئشهنچى ئهمهلىيهتكه سىىۋەد

   ........ئايالندى

. دۇى كۆرۈشنى ئارزۇ قىللهر ھهمىشه خۇدانىڭ ۋەدسىنى ئۆز كۆزى بىلهنىكىش

لهرگه مۇنداق ىانالنغان كىشمىز ئهيسا توماسقا ھهم ئۆزىدىن گۇمىبىراق رەبب

  )29 :20يۇھاننا(» !ھه –لىك هي تۇرۇپ ئىشهنگهنلهر نهقهدەر بهختمېنى كۆرم«:دەيدۇ

  

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» مېۋە . تاشاليدۇباغۋەن مهندىكى مېۋە بهرمهيدىغان ھهر بىر شاخنى كېسىپ

  »)2: 15يۇھاننا. (بهرگهنلىرىنى بولسا تېخىمۇ كۆپ مېۋە بهرسۇن دەپ، پۇتاپ تۇرىدۇ

 ئۆزىگه ئوخشاش خۇدانى سۆيىدىغان ، پهرزەنتى بىر خۇدانىڭ سۈيۈملۈك

. تۇنېمه ئۈچۈن ئېغىر سىناقالرغا ئۇچرايدىغانلىقىدىن ئهجهپلىنىپلهرنىڭ يهنه ىكىش

، قىزىقسىنغان ھالدا نى كۆرۈپپ كېتىۋېتىپ، بىر ئۈزۈمزارلىقۆتۈبىر قېتىم ئۇ يولدىن ئ

 ئىنتايىن باراقسان ئۇ ئۈزۈمزارلىقتىكى ئۈزۈم تاللىرىنىڭ. گه كىرىپتۇىئىچ

ئۇ يېقىن بېرىپ، ئىنچىكىلىك بىلهن قارىغىنىدا . ئۆسكهنلىكىنى كۆرۈپتۇ

نىڭ بارلىقىنى دە قۇرۇت  يېگهن ئىزالرىرنىڭ ھهممىسڭ پىتالپ، يۇپۇرماقالىدەرەخلهرن

 يۇپۇرماقالرنىڭ چۆپلهر قاپالپ، قۇرۇپ خازان بولغان-ھهمدە ئهتراپىنى ياۋا ئوت

ڭ يوقلىقىدىن ىباغۋەنندىن ئۈزۈمزارلىققا قارايدىغان ئۇ بۇنىڭ. تۇكۆپلىكىنى كۆرۈپ

ئۇ ئۆز كۆزى بىلهن . ىپتۇلۇش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى ھېس قئۈزۈمزارلىقنىڭ ۋەيران بۇ

لىرىنى  چۆمگىنىدە، خۇدا ئۇنىڭ قهلب كۆززىرىدىن چوڭقۇر ئويغاكۆرگهن بۇ مهن
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  .تۇنى تونۇتۇپقهتى قىممهتلىك بىرھهقئېچىپ،

دىن ھهيران رىغان قىسمهتلىرىڭۈملۈك پهرزەنتىم، تۇرمۇشۇڭدا ئۇچئى سۈي«

ئهگهر باغۋەن مېۋە . نىقېلىۋاتامسهن؟ قارا، بۇ ئۈزۈمزارلىقتىن بىر ھهقىقهتنى ئۆگهنگ

 ھارام شاخالرنى ۋاقتىدا پۇتاپ، زىيانداش ھاشارەت ۋە ياۋا ئوت بهرمهيدىغان

چۆپلهرنىڭ ئاينىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالماي، ئۈزۈم تېلىنى ئۆز ئىختىيارىچه 

مۇ ھوسۇل لدە بىر ساپاقىپهس  ئۈزۈم پىشىدىغان مۇشۇ ،ئۆسۆشىگه قۇيىۋەتسه

نى ىرىڭ، مىته قۇرۇتلنى پۇتاپارام شاخلىرىڭمېنىڭ ھ !قېنى جاۋاب بهر .ئااللمايدۇ

 تاشالپالمسهن ياكى سېنى بىر چهتكه نى خائۆلتۈرۈپ پهرۋىش قىلىشىم

ىڭ سۆزلىرىدىن تهسهللىگه خۇدانىڭ سۈيۈملۈك پهرزەنتى ئاتىسىن» قۇيۇشۇمنىمۇ؟

دەپ » .نى خااليمهنسېنىڭ پهرۋىش قىلىشىڭ! ياق، مېنى تاشلىۋەتمه «:پشىىئېر

  .تۇۋارقىراپ

   

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»...17مهتتا   (».دىن ھېچ ئىش قېچىپ قۇتۇاللمايدۇئېتىقادىڭالر بولسا، قۇلۇڭالر :

20(  

بىز پهقهت . قادىمىز بولسا، بىز قىاللمايدىغان ھېچقانداق قىيىن ئىش يوقىئېت

 ئىشهنسهك ئېسهنلىك ئېگىسى ئىكهنلىكىگه- ۋە ئامانگهقۇدرىتى-خۇدانىڭ كۈچ

شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر  .مىزمهلگه ئاشقانلىقىنى كۆرەلهيهسۆزلىرىنىڭ ئخۇدانىڭ 

لىرىمىزنى خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ، خۇدا لىقىچئهندىشىمىز ۋە قىيىن-كۈندىكى غهم
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بىز دۇنياغا تهۋە ئىشالر . تىن بهھرىمهن بواليلىاتا قىلغان ئامانلىق ۋە خوشاللىقئ

ىشلىرىمىزدا ھهر بىر ئ. دە ئاز ئويلىنىپ، خۇداغا تهۋە ئىشالرنى كۆپ ئوياليلىىھهقق

 لىنىپ ئۇھ تارتماستىن،سىنى ئېنىق چۈشىنىپ، ھهسرەتىخۇدانىڭ گۈزەل ئىراد

  . لهر بىلهن قۇبۇل قىاليلىهچه مهدھىيىسئهك

هپقىتىگه تايىنىپ ش-غان بولساق، ھازىر خۇدانىڭ مېهىربىز بۇرۇن ئاجىز بول

غان بولساق ھازىر بىزنى ئالدىراڭغۇ، ناپاك بول بۇرۇن ھاكاۋۇر،. مىزالاليۇقهيسهر ب

گۇناھ ئۈستىدىن غهلبه قازىنىپ، هكه تايىنىپ ىدىغان رەببىمىز ئهيسا مهسىسۆي

  .گۇناھالرنىڭ بىزنى قۇل قىلىشىدىن قۇتۇلۇشقا پۈتۈنلهي قادىرمىز

ئهگهر، بىز  .سى خۇدانىڭ ھوزۇرىدا مۇمكىن بولىدىغان ئىشالردۇرىبۇالرنىڭ ھهمم

دانىڭ ئالدىدا تىن كهچۈرۈپ باققان بولساق، خۇمۇشۇنداق سهزگۈزەشتىلهرنى باش

شىشنى چىن ىكى مول بايلىققا ئېرىروھىي جهھهتت  سهجدە قىلىپ،تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ

  . دىلىمىزدىن ئارزۇ قىلغان بوالتتۇق

س دەۈنى، ھهر سائهت، ھهر مىنۇت مهسىهنىڭ ئىچىدە مۇقهدئهگهر بىز ھهر ك

بىمىز هن ھهمنهپهس بولمىساق، قهلدا بىل خۇگه بويسۇنۇپ، لىشىروھنىڭ يېتهك

  . ھهرگىز قانائهت تاپمايدۇ

 .ھاياتلىققا ئېرىشهلهيمىزبىز خۇدا ئاتا قىلغان بارلىق مول نىڭ ئىچىدە، مهسىه

قاچان ئهرش خهزىنىسىنىڭ ئاچقۇچىنى بىزنىڭ قولىمىزغا تۇتقۇزۇپ، ىخۇدا ئالل

 :لهنىمهس. ازەت بهردىغا ئىجلهرنى ئېلىشىمىزىئۆزىمىز مۇھتاج بولغان بارلىق نهرس

بانكا باشلىقى بىر نامرات كىشىنىڭ بانكىغا بېرىپ، ئۆزى ئېهتىياجلىق بولغان پۇلنى 

ى پهقهت يۈز يۈەنال ئالسا ئېلىشىغا  تهستىق سېلىپ بهرسه، بىراق ھېلىقى نامرات كىش

خۇدا مهسىه ئىچىدىكى ھهر قانداق بىر كىشىنى  نىڭ سهۋەنلىكى؟بۇ كىم
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نىڭ ال نامراتلىق ئىچىدە ياشاش كىمىهنئۇنداقتا، ي. ه قادىردۇرقانائهتلهندۈرۈشك

  كى؟ىسهۋەنل

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»كۆڭلۇڭ .كىنلىق بىلهن كۈترىچانئۇنى سهۋ ،سۇكۇت قىلغىنۋەردىگارنىڭ ئالدىدا پهر

ان ئاشۇ بىسهرەمجان بولمىسۇن روناق تاپقان ئادەملهردىن،ھارام پىالنلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرغ

  )7:37زەبۇر  (»كىشىلهردىن

 كۈتتىڭىز، يهنه كۈتتىڭىز، ........ دۇئا قىلدىڭىزداۋاملىقسىز دۇئا قىلدىڭىز، 

  مۇ؟ىجه يوقبىراق يهنىال ھېچقانداق نهت

 دىنىگهنمشهلىبقا ئېردە ھېچقانداق جاۋاىسىز دۇئا قىلىش ۋە كۈتۈش نهتىجىس

لىرىم بىهۇدە  مېنىڭ كۈتۈش سىز،اقمۇ؟رىكتىڭىز شۇندېالشتىن زكېيىن دۇئا قىلىپ ساق

 سىڭىز، ر، سىز شۇنداق ئويلىغان بولئهگه ۋاتامسىز؟ۇ دەپ ۋاز كهچمهكچى بۇلىكهنئ

  . سىزى بولغان تۈز يولدىن قېيىپ كهتكهن بولچىراشماقخۇدا بىلهن ئۇچ

تاقهت - سهۋر)25: 8رىملىقالر(» .تاقهتلىك بىلهن كۈتۈڭالر-سهۋر«

 دېگهن »مهنىكېل« ئهيسا مهسىه مىزىرەبب. دۇقىلى يىراق ئوقۇبهتنى سىزدىن-زابئا

ۋەدىسى ئهلۋەتته ئۇنىڭ سىز بىلهن بىلله ئىكهنلىگىنى كهن، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ىئ

تاقهت - سهۋرئۆزىڭىزدىنمۇ بهكرەك چۇشۇنىدۇ،ئۇ سىزنى  .ئىسپاتاليدۇ

هنه ىكهن سىز يئشۇنداق . شاللىق بېغىشاليدۇتۈپ سىزگه خورزنى سۈىياشلىرىڭ-كۆز

  ز؟ىنىسىنېمه ئۈچۈن ئازابل



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 102

ئۇنىڭ سىزنى . دۇىياجىڭىزنى سىزدىن ياخشى بىلىخۇدا سىزنىڭ ئېهت

ت سائادەتكه بهخ شهرەپكه، مول-زنى تېخىمۇ زور شانلىتىشتىكى مهقسىدى سىساق

ئېتىقاد « ىلىدىغىنى پهقهتالانىڭ سىزدىن تهلهپ قخۇد. شتۈرۈش ئۈچۈندۇرىئېر

خۇدانىڭ «:غانس يازمىالردا مۇنداق يېزىلە بۇ ھهقته مۇقهدد».قىلىشتۇر

سىز چىن ) 29: 6يۇھاننا (»ىڭ ئهۋەتكىنىگه ئېتىقاد قىلىشتۇرخۇدان–خىزمىتى

قاچان ىتىڭىزدا، بارلىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئاللقهلبىڭىزدىن ئىشهنگهن ۋاق

 خۇدانىڭ  ھهۋەسلهر-سىزدىكى ئارزۇمال ىئېهت. غهلبىلىك بولغانلىقىنى بىلىسىز

تاقهت -بىراق سهۋر .ڭىزغا تهسىر قىلىشى مۇمكىنىشۇسىنى ئهمهلگه ئاشۇرىئىراد

  . زنىڭ ئۈستىدىن  غهلبه قازاندۇرىدۇىرىڭىھهۋەسل-سىزنى ئارزۇ

تاقهت ھهرگىز  -ۋرسه. الشتۇرىدۇ سىزدىن يىراقالرنىقىتاقهت ئاجىزل-سهۋر

ۇدانىڭ خ سىز، .شۇنداقال، ۋاقىتنى بىهۇدە ئۆتكۈزۈشمۇ ئهمهس ،ھورۇنلۇق ئهمهس

سائادەتنى تهييارلىغانلىقىنى -شهرەپ ۋە مول بهخت-سىز ئۈچۈن تېخىمۇ  زور شان

دىغان ىلدەپ تۇرىتاقهت شامالدا قالغان قومۇشتهك لهپ-سهۋر. چۈشىنىشىڭىز كېرەك

مېنى يۆلهپ «:داق دېيىلگهنمۇقهددەس كىتابتا مۇن. بوشاڭ ئىرادىڭىزنى چىڭىتىدۇ

خۇدا سالغان ئاساس ئنتايىن مهزمۇت بۇلۇپ، ) 18: 8يال ىدان( » .دەس تۇرغۇزغىن

بىز  .تاقهت بىزنىڭ ئىچىمىزدىدۇر- سهۋرخۇدا ئاتا قىلغان. تهۋرەنمهيدۇ

قادىمىز ىئېت سىنى كۈتكهن ۋاقتىمىزدا،ىخۇدانىڭ ئىراد تاقهتلىك بۇلۇپ،-سهۋر

يهگه ۋە ىمىز مهدھىرچان بولغاندا ھاياتىھهممه ئىشتا سهۋ. مۇستهھكهملىنىدۇ

دەك، ھهر قانداق ئىشالرغا ىىنخۇددى مۇقهددەس يازمىالردا يېزىلغ. قا چۆمىدۇقىخۇشالل

خۇرام بۇلۇش خۇدانى -لهن بهرداشلىق بېرىش بىلهن بىرگه شادىچانلىق برىسهۋ

تاقهتلىك -سهۋر). 11: 1كولۇسىلىقالر (دۇرهدىغان ئهڭ گۈزەل مهدھىيىن قىلخۇرسه
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ھهر قانداق «.گه ئېرشتۈرىدۇ شهپقىتى-بۇلۇش بىزنى يهنه خۇدانىڭ مول مېهىر

شۇنداق قىلساڭالر، . سىناقالرغا بهرداشلىق بېرىپ، چىداملىقىڭالرنى يېتلدۈرۈڭالر

سىز ئادەملهردىن ىكۈت-قادتا پىشقان، كهمىدەك ئېتىخۇدانىڭ كۈتكىن

  )4: 1ياقۇپ (».لهرىسىبول

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»...23: 9ماركۇس (»!... ئىش مۇمكىنئىشهنچ بار بولغان ئادەمگه ھهممه(  

بىر قېتىم . قهتهن تهسىماق ھهقىئىشهنچ ھهققىدە ئۆلچهملىك ئېنىقلىمىنى ئاڭل

بىز قانداق قىلغاندا خۇدادىن «: بىز يىغىلىپ ئىبادەت قىلىۋاتقاندا، بىر ياش

بۇ ۋاقىتتا ياشانغان سۆيۈملۈك . دەپ سورىدى» هيمىز؟شهلىئېهتىياجلىق ياردەمگه ئېر

خۇدانىڭ سىز مۇھتاج «:قى ياشقا قاراپ ناھايىتى كهسكىنلىك بىلهن ىوماي ھېلبىر م

سڭىز، سىز قىلماقچى بولغان غانلىقىغا ئىشهنقاچان تهييار قىلىلهرنى ئاللىبولغان نهرس

بىز . چهملىك جاۋابىنىڭ ئۆلمانا بۇ ئىشهنچ. دەپ جاۋاب بهردى »ئىشالرمۇ ھهل بولىدۇ

قاچان تهييار قىلغانلىقىغا ى ئاللنىېهتىياجىمىزئخۇدانىڭ الردا، نۇرغۇن ۋاقىت

باشقا . لىمىزۇتۈزۈپ، خۇداغا ياردەم بهرمهكچى ببىز ئۆزىمىزچه پىالنالرنى  .ئىشهنمهيمىز

ئاندىن خۇدانىڭ بۇ ئىشالرنى  .شكه تهكلىپ قىلىمىزىلهرنى ئۇنىڭغا ياردەم بېرىكىش

، چىن كۆڭلىمىزدىن بىز دۇئا قىلغاندا. قانداق قىلغانلىقىغا قاراپ تۇرىمىز

  »!شۇنداق بولسۇن« سىىبۇ سۆزنىڭ مهن. دەيمىز »!ئامىن«كىمىز ئۈچۈن ىئىشهنگهنل

ئۆز خىزمىتىنى  غان ئىكهنمىز، خۇدانىڭ  مىزدىن چىقارى سۆزنى ئېغىزدىگهن!" ئامىن"

 ئامانهت ":دەكىغىنلىۇقهددەس يازمىالردا يېزبۇ خۇددى م. يايلىۇتاماملىشىغا يول ق
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زەبۇر ( ".يولۇڭنى پهرۋاردىگارغا، ئىشهن ئۇنىڭغا، ئۇ ياردەمچى بولۇر ساڭا ھايات قىل

37 :5(  

 خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئېرىشىپ، گهرچه تېخى ئهمهلگه ئاشمىغان -ئىشهنچقىي ىقھه

 كېسىپ خۇدانىڭ" ئۇ"چۇنكى . بولسىمۇ، دەرھال خۇداغا مهدھىيه ۋە شۇكۇر ئېيتااليدۇ

   .  قىممهتكه ئىگه ئىكهنلىگىنى بىلىدۇ  ئوخشاشنىڭ  نهق پۇلغا چېكىبهرگهن

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»  34: 17  بىرىنچىسامۇئىل( ».بهزىدە شىرالر كېلىدۇ(  

 ياش داۋۇتنىڭ خۇداغا بولغان ئىشهنچى خاتىرىلهنگهن تىن كىتاب بىز مۇقهددەس

ئۇرغۇپ تۇرغان پاراسهت ۋە باتۇرلۇق -سۈرىلهرنى ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا، ئۇنىڭ ئهقىل

ئېتىقادىغا تايىنىپ شىر داۋۇت . شىدۇۇقۇۋۋەت ق-زگه ئىلهام بېرىپ ، كۈچجاسارىتى بى

مهغلۇپ ت ئادەم غۇلىياتنى ېيىن، يهنه گىگانالر ئۈستىدىن غهلبه قىلغاندىن كۋە ئېيىق

شىرالر قويالرنى يېمهكچى بولغىنىدا، ئۇ ئاالھىدە بىر پۇرسهتنى كۆرۈپ  .دۇىقىل

تتا، ئۇ قورقۇپ قاچقان بولسا، خۇدا ئۆزىگه ئاتا قىلغان ىهر ئاشۇ ۋاقئهگ. يېتىدۇ

  پادشاھغاىالررائغان ئىسىئېهتىمال يهنه خۇدا تالل. پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قوياتتى

  .  ساالھىيىتىنىمۇ يوقىتىپ قوياتتىبۇلۇش

پىدىن ىهر بىز ئادەملهر ھېچقاچان شىرالرنىڭ خۇدا ت».الر كېلىدۇبهزىدە شىر«

ئهكسىچه، ھهمىشه . مىزتهلمهيى ئويالپ يت ئىكهنلىكىنى ۋەتىلگهن ئاالھىدە بهخئه

خۇدانىڭ شهكلى . ئۇنى بهختسىزلىك ھهم قورقۇنچلۇق ئش دەپ چۈشىنىمىز
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ىز شۇنىڭ ئۈچۈن ب. تهلمهيمىزىتراپىمىزغا قويغانلىقىنى تونۇپ يئۆزگهرگهن بهختنى ئه

 ھهمئۇسۇل بىلهن ئۇنى قۇبۇل قىلىشىمىز غاندا، توغرا ىرقىيىنچىلىق ۋە سىناقالرغا ئۇچ

 "شىرالر".  خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن پۇرسىتى ھهم بهختى دەپ تۇنۇشىمىز كېرەكئۇنى

نهزەر سىز يدىن قهتىئىي بۇلۇشۇنچلۇق ۋە ۋەھشرقولىك قتتا، ئۇ قانچىىكهلگهن ۋاق

دەت چېدىرى دەل خۇدانىڭ ئىبا. ئۇنى خۇدا بهرگهن ياخشى پۇرسهت دەپ بىلىڭ

خۇدا . چاتقالالر بىلهن يېپىلغان-نهزىرى چۈشمهيدىغان چاۋا–لهرنىڭ دېققهتىكىش

شهرىپىنى نامايهن -ئۆز شانئهنه شۇنداق ئادەملهر خىيالىغا كهلتۈرمىگهن يهرلهردە 

 ،هرلهرخهت-يىمې مۈشكۈل سىناقالر، خ مهيلىڭ ئۈچۈن، بىزشۇنى. دۇىقىل

مىز ئۈچۈن ىشى خۇدانى كۆرەلنخۇرام كۇنلهردە بولسۇ- ۋە ياكى شاتبهختسىزلىكلهر

   .دەپ نىدا قىاليلى»!كۆزلىرىمىزنى ئاچقىن«:خۇداغا

   

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»لېكىن بۇ ئادەم توغرسىدا . يهھيا پهيغهمبهر ھېچ مۆجىزە كۆرسهتمىگهن

  )41: 10يۇھاننا (».ئېيتقانلىرىنىڭ ھهممىسى توغرا چىقىتى

چۈنكى، سىزدە  يا تۇغما .  رازى بولمايدىغانسىززدىنى    ئېهتىمال سىز ئۆزىڭ

گهرچه سىزنىڭ .  يوق  ماھارەتمۇە ئىقتىدار ۋە ياكىقابىلىيهت ياكى ئاالھىد

دەك تۇيۇلسىمۇ، ئهمما سىزىكىچه بۇلۇپ، كۈنلىرىڭىز مهنىتۇرمۇشىڭىز ئىنتايىن ئادەتت

 يهھيا ھېچ مۆجىزە  گهرچه! زئۇلۇغ ۋە ئىنتايىن مول ھاياتلىق ئىچىدە ياشاۋاتىسى  سىز 

بىلىپ قۇيۇڭالركى، «:تهرىپلهپ، بىراق رەب ئهيسا ئۇنى مىگهن بولسىمۇسهتركۆ
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 كىشى ئوتتۇرىغا چىققىنى يادىنمۇ ئۇلۇغسىدا چۆمۈلدۈرگۈچى يهھىئىنسانالر ئار

  . يدۇەد) 11: 11مهتتا (»...يوق 

يهھيا . شتۇرىرېسى ئهيسا مهسىه ئۈچۈن گۇۋاھلىق ببىر ۋەزىپى-يانىڭ بىردىن يهھ

 پهقهت ئۆزىنىڭ ئاۋازى سىتىيهھيانىڭ مهق. ىزئىشالرنى سىزمۇ قىالاليسقىلغان بۇ 

 ! تونۇتۇش خاالسهكه مۇھتاج ئىكهنلىكىنىى قۇتقۇزغۇچى مهس گهلهرى كىش ئارقىلىق 

  . شۇنىڭغا ئوخشاشمىزدەلسىز ۋە مهنمۇ 

غان بىر ئاۋاز  ئهنه شۇنداق پهقهت ئاڭلىغىلىال بولىدىغان كۆرگىلى بولمايدىيهھيا

ئهتىگهندە يېڭى بىر بولۇشقا، نۇرنىڭ ئهكسىنى قايتۇرۇدىغان بىر ئهينهك بولۇشقا، 

كۇننىڭ يېتىپ كهلگهنلىگىدىن خهۋەر بېرىدىغان تاڭ سهھهردىكى سهلكىن شامال 

  ...............بولۇشقا رازى بولغان

نى، ىقلىيڭغا ئوخشاش ئىنتايىن ئاددى خۇداغا بولغان خىزمهتمۇ دەل مۇشۇن

  . دۇىنى تهلهپ قىل، ساداقهتمهنلىكيمىسهم

 ھهم كىچىك ئىشالر ىيڭىز ئىنتايىن ئاددرىىلۋاتقان ئىشىئېهتىمال سىزنىڭ قىل

بىراق . ى، ماختىماسلىقى مۇمكىنلۇشى، ھېچكىم سىزگه دىققهت قىلماسلىقوب

ئهگهر سىز . خىزمىتىدۇرسىڭىزدە بولسۇن، بۇالر خۇدانىڭ سىزگه بهرگهن ېئ

ىدا سىلهرنىڭ ئارىشمايدىغان، سىزنى ياقتۇرمايدىغان كىشىڭىز چىقىقخۇل-مىجهز

 ئارقىلىق ىتىببهمۇھ-ئۆزىڭىزنىڭ مېهىر  سىز ڭىز،ىۋاتقان بولسۇتۇرمۇش كهچۈر

ۇرۇق بىلمهي خۇدا  ئۈچۈن ئ- بىلىپمۇ، بىز ئۆزىمىزبهلكى. ئۇالرنى تهسلىم قىلىڭ

 ئهيسا لهرگهىقىلىپ، كىش خىزمهتلهرنى  ياكى باشقا، سۇغۇرغۇچى ۋە چاچقۇچى

، ھېچكىم بىزنىڭ هگهرچ. لۇشىمىز مۇمكىنونۇتالىغان بوقىي تىمهسىهنى ھهق

سۇنايالرنى چېلىپ بىزنى ماختىمىسىمۇ، -قىلغانلىرىمىز ئۈچۈن ئېالن چىقىرىپ، ناغرا
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قاچان خۇدانىڭ ىمىسىمۇ، بىزنىڭ قهلبىمىز ئاللىھېچكىم بىز ئۈچۈن خاتىرە مۇنار تىكل

گهر بىر ئادەم، پهقهت بىر ئه. تىدىن قانائهت ھاسىل قىلىپ بولغانشهپقى-مېهىر

گۇۋاھلىقى سهۋەبىدىن بىز ئۇ ھېچقانداق مۆجىزە كۆرسهتمىگهن، بىراق ئۇنىڭ «:ئادەم

  . سه، بۇالر بىزگه كۇپايىدۇريهلىدې »ھهقىقىي خۇدانى تونۇدۇق

ئهنه  خىزمهتچىلهرنىڭ ھهممىسى  ئىخالسمهنۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغانخ

ئاخىرىدا، بۇ ئايهتنى كۆرۈپ .  چاقىرىلغانسىدىنى ئادەملهر ئاريئاددىئهڭ شۇنداق 

تاپقان ئادىمىڭنى زورالپ  كىچىك ئارقا كوچىالرنى ئارىالپ،-يېزىدىكى چوڭ« !قويۇڭ

  )23: 14لۇقا ( »!ئهكېلىپ ئۆيۈمنى تولدۇر

   

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»قىلمهن باسقان زېمنالرنىڭ ھهممىسىنى سىلهرگه تهقدىم ڭالر قهدەمىمۇمهن ئايىقئۇ .

  )3: 1يهشۇ (»

زېمىنالرنى خۇداغا تهئهللۇق قىاللمىغاندىن سىرت يهنه -   بۈگۈن بىز نۇرغۇن يهر

 :ر خۇدا يهشۇغاپهرۋەردىگا. شهلمىدۇقىخۇدا ئهھدە قىلغان نۇرغۇن ۋەدىلهرگىمۇ ئېر

 »مىنالرنى سىلهرگه تهقدىم قىلىمهنزېالر قهدەم باسقان بارلىق ئومۇمهن ئايىقىڭ«

 ،ئۇالرغا كۆرسۇتۇپ ھدە قىلغان زېمىنالرنىشۇنداق قىلىپ، خۇدا ئۆزى ئه. دېگهنىدى

 .ئېيتتىكىنى ى ئۇالرغا تهۋە ئىكهنل ھهممىسىنىڭ زېمىنالرنىڭئۇالرنىڭ ئايىقى باسقان

ېڭىپ  ممىنى ئۈچتىن بىر قىس پهقهتن بۇ زېمىنالرنىڭبىراق ئۇالر خۇدا كۆرسهتكه

الرنىڭ نىئۇالر بۇ زېم دە،ىنهتىج .ىرىنى مېڭىپ بواللمىغانىدىبولغان بۇلۇپ، قالغانل
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 ئۇالرنىڭ  .شهلىدىىمىغىال ئېرسىگه ئهمهس پهقهت ئۈچتىن بىر قىسھهممى

  .  ئىدىز  ئائىنتايىنشكهنلىرى ىئېر

 ئايهتتىن بىز شۇنى كۆرۇۋاالاليمىزكى -9باپ -3پىتروس يازغان ئىككىنچى خهت 

 انلىق بىلهن قهدەم باسقاندىال بۇرۇنقىدەكال ئىشهنچ ۋە ئىتائهتچخۇدانىڭ ئهھدىسى 

  . ئهمهلگه ئاشىدۇئاندىن 

نىڭ نامىغا تايىنىپ هىدە، قانچىلىك ئېتىقادچىالر ئهيسا مهسمانا بۈگۈنكى كۈن

  خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرالىدى؟

ر خۇداغا بولغان ئىشهنچىمىز دىمىزدا كهڭ كهتكهن بىپايان زېمىنال كۆز ئال،مانا

چه بىز بۇ ى بۈگۈنگئهپسۇس، تاكى. ئارقىلىق قهدەم ئېلىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ

  . ئالمىدۇق چىقىش ئۈچۈن تېخى قهدەم لىنىپزېمىنالرنى ئاي

ئۈچۈن  شىشى ئېربۇ زېمىنالرغاىزگه ئاتا قىلغان  بقهدىرلىك قېرىنداشالر، خۇدا

 ، جهنۇپ ۋە شىمال تهرەپلهرگه قاراپ باق،بق، غهرشهر «. دەس تۇرايلىئورنىمىزدىن

بۇ  .تهقدىم قىلىمهنسهن كۆرۈۋاتقان بۇ زېمىنالرنى ساڭا ۋە سېنىڭ ئهۋالدىڭغا 

  )15-14 :13يارىتىلىش ( ».گۈ سىلهرگه مهنسۇپزېمىن مهڭ

مىنالر يهھۇداغا، بىنيامىننىڭ ئاياغ  يهھۇدانىڭ ئاياغ ئىزى چۈشكهن زېئومۇمهن

رنىڭ ھهممىسى لىلهى ھهر بىر قهب،دەكىېمىنالر بىنيامىنغا تهۋە بولغىنئىزى چۈشكهن ز

. ى ئۇالرغا تهۋە بولدالكهن زېمىنالر پهقهت ئاياغ ئىزى چۈش، ولدىئوخشاش ب

 قهدەم باسقان ئاشۇ زېمىنالرنىڭ ئۆزىگه تهۋە ئۇالر !ئونداقتا، ئويالپ بېقىڭ

  ىغانمىدۇ؟س قىاللې ھالدا ھينى تهبئكىىئىكهنل

ياشانغان  ساۋاقالرغا ئىگه-رىبه جهھهتته چوڭقۇر تهجيىلهر روھىتىم، كىشبىر قې

دانىيال، نېمه ئۈچۈن سىزنىڭ تۇرمۇشىڭىزغا بۇنچه كۆپ «:دانىيال ئهپهندىدىن 



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 109

مهن پهقهت « :ئۇ جاۋابهن .دەپ سوراپتۇ »؟ لىق ۋە خوشاللىق يار بولىدۇنچېت

دە قىلغان بارلىق ۋەنىپ، خۇدا ئېسىل ۋەدىسىگه تايىرىتى ۋە قۇد-خۇدانىڭ ئۇلۇغ كۈچ

. شتىمى ھېسابلىغاچقا ئونىڭغا ئېر سائادەت ۋە مول ھاياتنى مېنىڭكى دەپ -بهخت

  .تۇدەپ جاۋاب بېرىپ »!ئهبهد خۇداغا مهنسۇپ بولغاي-هدىلشهرەپ ئهب-بارلىق شان

شكهنلىك خۇدادىكى بارلىق گۈزەل، مول ىسىگه ئېرىخۇدانىڭ ۋەد ئومۇمهن،

  .شكهنلىكتۇرىىسىگه ئېرنهرسىلهرنىڭ ھهمم

   

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»رىتىم ئاجىز چاغلىرىڭدا توللۇق ىقۇد- مېنىڭ كۇچ.شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك-مېهىر

  )9: 12كورىنتلىقالر-2( ». ئىپادىلىنىدۇ

بىر كۈنى كهچته، پۈتۈن كۈنلۈك خىزمىتىمنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن، ئاتلىق 

لىپ دىن، ئاتتىن يېقىە ئىنتايىن قاتتىق چارچىغانلىقىم يول ئۈستىد.ئۆيگه قايتتىم

شهپقىتىم -مېهىر« دىكى،قماق چاققاندەك ئارىلىقتا ئىنجىل چا. چۈشكىلى تاس قالدىم

  .رۇتتىو يدېگهن ئايهت قهلبىمنى »ساڭا يېتهرلىك

تىنى ۋە ئۆيگه قايتقاندىن كېيىن، ئنجىلدىن بۇ ئايهتنىڭ تهپسىال

شهپقىتىم ساڭا -مېهىر« .لۇق كۆرۈپ چىقتىملنى تولىك مهزمۇنكېيىن-ئىلگىرى

 مهن ».ىنىدۇلۇق ئىپادىللقۇدرىتىم ئاجىز چاغلىرىڭدا تو-يېتهرلىك، مېنىڭ كۈچ

 مېنىڭ شهپقىتىڭ-سېنىڭ مېهىر. ئى رەببىم، مهن ئىشىنىمهن«:رەببىمگه 

 سېزىمنىڭ ئىچىمدىن تاتلىق بىر-دېدىم ۋە شۇ ھامان ئىچ »لىك رئىشلىتىشىمگه يېته
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. س قىلدىمېپىپ چىققانلىقىنى ھېچىرايىمغا خۇشاللىق كۈلكىسىنىڭ تمهۋج ئۇرۇپ، 

شهپقىتىگه ئىشهنمهسلىكنىڭ ئىنتايىن -، خۇدانىڭ مېهىرمهن ئاشۇ كهچتىن باشالپ

بۇ خۇددى چوڭ دېڭىزدا . س قىلدىمېرىلىك ۋە كۈلكىلىك ئىكهنلىكىنى ھبىچا

هتسىمۇ، دېڭىز سۈيىنىڭ ئازالپ، قۇرۇپ ساپ كسياشاۋاتقان كىچىك بېلىقنىڭ ئۇ

. دەك كۈلكىلىك بىر ئىش ئىدىىغىنىرئهت قىاللمۈۇپ، ئىچىشكه جكېتىشىدىن قورق

ۇلىرىم سېنىڭ مېنىڭ س! بېلىجان، قانغۇچه ئىچكىن« :گهرچه، دېڭىز بېلىققا

 دېسىمۇ، بېلىجان يهنىال جۇرئهت قىاللمىغاندەك ئېچىنارلىق »ئىچىشىڭگه يېتهرلىك

دا، يهتته يىل باياشاتچىلىق يىللىرى بۇ خۇددى يۈسۈپ زامانى. ل خاالسسابىر مى

تۈگىگهندىن كېيىن، ئامباردىكى چاشقان ئاشلىقنىڭ تۈگهپ كېتىپ، ئاچ قېلىشتىن 

 ،چاشقانچاق«:گهرچه، يۈسۈپ ئۇنىڭغا . اش ئىدىقورقۇپ، دان يېيهلمىگىنىگه ئوخش

 دېسىمۇ، بۇ »ىشىڭگه يېتهرلىكېنىڭ يېياشلىق سئامبىرىمدىكى ئ! تويغۇچه يېگىن

ىر يهنه بىر مىسال ئالساق، ب. كىچىك چاشقان يهنىال يېيىشكه جۈرئهت قىاللمىغانىدى

يىلى نۇرغۇن ھاۋانى  مهن ھهر«:ئۆزىگه-لىپ، ئۆزېكىشى ئېگىز تاغ ئۈستىگه چىقىۋ

مهن ھامان بىر كۈنى ھاۋادىكى ئوكسىگىننىڭ يېتىشمهي . سۈمۈرۈدىكهنمهن

ئى بىچارە ئىنسان، ئهركىن نهپهس  « :، ھاۋا ئۇنىڭغاەپتۇد »سىرەيمهنلىشىدىن ئهنېق

 دېسىمۇ، ئۇ يهنىال »ىگىن سېنىڭ سۈمۈرۈشىڭگه يېتهرلىكمهندىكى ئوكس! ئالغىن

  . اپتۇرئهت قىاللمۈنهپهس ئېلىشقا جچوڭقۇر 

. لۇش ئۈچۈن تىرىشايلىۇھهممىمىز ئىشهنچى كۈچلۈك ئادەم بقهدىرلىك دوستالر، 

چوڭ .  ئىشهنچ سىزنىڭ روھىڭىزنى جهننهتكه ئېلىپ چىقااليدۇغىدەكقىچا ئۇرۇ

  . ئىشهنچ ئهرشنى سىزنىڭ قهلبىڭىزگه باشالپ كىرىدۇ

ھېسابسىز پۇل ئامانهت قويۇپ، -خۇدا بىزگه ۋاكالىتهن ئهرش بانكىسىغا ھهددى
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بىز يۈرەكلىك بىلهن ئالغا . ئىشهنچ ئارقىلىق خالىغانچه ئېلىشىمىزنى كۈتمهكته

  . قال ھهممىگه ئېرىشهلهيمىزماڭسا

   

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئاندىن، بىر كشىى كېلىپ ياقۇپ بىلهن تاڭ . ئۆزى بولسا بۇ تهرەپته يالغۇز قالدى

  )24: 32يارىتىلىش( »ئاتقۇچه چېلىشتى

ھهر بىرىمىز بۇ بابالرنى ئوقۇغاندا، بۇ » .ئۆزى بولسا بۇ تهرەپته يالغۇز قالدى«

ۇز قالغاندا  يالغلهر ئادەم بهزى.لىمىزۇان تهسىراتقا ئىگه بن ئوخشىمىغجۈملىدى

نچلىق ې يالغۇز قالغاندا، تلهر ئادەم بهزىيهنه!  زېرىكىدۇشۇنچىلىكتهنهالىقتىن 

 يىغىنچاقلىغاندا، ئادەم يالغۇز قالغاندا، خۇدا ئۇنىڭغا !گه ئېرىشىدۇيئىچىدە تهسهللى

بېقىش پۇرسىتىگه زۇرنى ئالدىنئاال تېتىپ ھهمراھ بولسا، بۇ كىشى ئهرشتىكى ھۇ

پهرزەنتلىرى بولغان كىشى كۆپ ھالالردا خۇدا ئهگهر خۇدانىڭ . لىدۇۇئېرىشكهن ب

 جهھهتته پىشىپ يېتىلگهن يقىلىدىكهن، ئۇنداقتا بۇ كىشى روھبىلهن يالغۇز ئاالقه 

ىن ياخشى رەببىمىز ئهيسا مهسىه بۇ جهھهتته ئىنتاي.  ئادەم بولۇپ چىقىدۇئىخالسمهن

ئۇ .  دۇئا قىلغانئۇ نۇرغۇن قېتىم، ئۆزى يالغۇز قېلىپ خۇداغا. بىر ئۆلگىنى قالدۇرغان

دۇئا قىلغان ۋاقتىڭالردا، ئۆيگه كىرىپ، ئىشىكنى يېپىپ، ئهرشتىكى «:بىزگه تاپىالپ

يالغۇز دۇئا قىلىشتىكى . دېگهن) 6: 6مهتتا (»!رۈنمهس ئاتاڭالرغا دۇئا قىلىڭالركۆ

  . غا تهنها يېقىنلىشىشتۇرسهت، خۇداخمه

 نىڭ كۆرسهتكهن  ئهڭ چوڭ  پهيغهمبهرلىشائېىلهن  ب پهيغهمبهرياسئىل
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  يالغۇز خۇداغاياقۇپ . بهرگهن مۆجىزىسى يالغۇز خۇداغا يېقىنالشقان ۋاقىتتا يۈز

ئىسرائىلنىڭ مهنىسى (لۇش شهرىپىگه ئېرىشكهن ۇيېقىنالشقان ۋاقىتتا، پادىشاھ ب

يهشۇ خۇداغا يالغۇز يېقىنالشقان ۋاقىتتا، غهلبه قىلىشتىكى ). پادىشاھ دېگهنلىك

دون بىلهن يىفتاخمۇ يالغۇز تۇرغاندا، خۇدا ئۇالرغا بىشارەت ېگ. ئىشهنچكه ئېرىشكهن

. ىڭ بىشارىتىنى كۆرەلىگهنمۇسامۇ چۆلدىكى يالغۇز ۋاقىتلىرىدا خۇدان. بهرگهن

 ئۆزى يالغۇز پېترۇسمۇ. تقانۋاتقاندا، پهرىشتىنى ئۇچراى يالغۇز دۇئا قىلكورنىلىي

خۇش خهۋەر ) هر ئهمهسلييهھۇدى(تىپ، يات مىللهتلهرگه ېئۆگزىدە دۇئا قىلىۋ

ئهيسا . يهھيامۇ چۆلدە ئۆزى يالغۇز ئىدى.  قوبۇل قىلغانۋەھىسىنىتارقىتىش 

 يۇھاننامۇ ئۆزى يالغۇز پاتمۇس ئارىلىدا سۈرگۈنلۈكته تۇرۇپ، مهسىهنىڭ شاگىرتى

  .  ۋەھىيگه ئېرىشكهننىڭ  نهتىجىسىدە خۇداىشتهنها دۇئا قىل

. بىز چوقۇم خۇدا بىلهن تهنها مۇھهببهت باغالشقا ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرەك

ى پۇرمىقى بىلهن شاخلىرىنوا سهل قارىساق، خۇددى دەرەختىن يئهگهر، بىز بۇ ئىشالرغ

 يىلىيهت ۋە ئهرشكه تهۋە ھهرخىل روھ خۇدا ئاتا قىلغان قابى،ئايرىۋەتكهندەك

بىزنىڭ بۇنداق قىلىشىمىز، ! ھه-بۇ نهقهدەر چوڭ زىيان. يىمىزۇتلهرنى يوقىتىپ قبهخ

لۇپال قالماستىن، باشقىالرغا تهۋە ۇسائادەتنى قىرقىۋېتىش ب-هۋە بهختئۆزىمىزگه ت

چۈنكى، خۇدانىڭ ئىچىدە ئۆزىمىزنى . سائادەتنىمۇ قېرقىۋېتىش بولىدۇ-بهخت

. ئېلىپ كېلهلهيمىزبهخت اندىن باشقىالرغا سائادەتكه ئېرىشتۈرەلىسهك، ئ-بهخت

پائالىيهتلىرىمىز -ئېهتىمال، بىز يالغۇز قالغاندا، خۇداغا يېقىنالشساق سىرتتىكى ئىش

 خۇدا بىزگه ئهڭ ،بىراق، بىز تهنها ھالدا خۇداغا يېقىنالشساق. ئازالپ كېتىشى مۇمكىن

 ئېيتىلغىنىدەك، تاپتا مۇقهددەس كىنهتىجىدە، خۇددى. قىلىدۇزور قابىلىيهتنى ئاتا 

  )8: 17مهتتا.(بېشىمىزنى كۆتۈرگىنىمىزدە، رەب ئهيسادىن باشقا ھېچكىمنى كۆرمهيمىز
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  كۈنى-28ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ھهمىشه ئهيسا مهسىه ئارقىلىق خۇداغا مهدھىيلىرىمىزنى قۇربانلىق سۈپىتىدە

  )15: 13ئىبرانىيالر(» .ئاتايلى

لۇپ، بىر كۈنى كهچته ئۇ ۇىر تهلىم بهرگۈچى بدىغان بىيېزىدا خىزمهت قىل

 يۈرۈپ، مهينهت ھهم قاراڭغۇ بىر كىچىك ئۆيگه كىرىپ ئايلىنىپتراپنى مهخسهتسىز ئه

دېگهنلىكىنى » كىم؟«ئۇ ئۆي ئچىدىن ئىنتايىن زەئىپ، ئاجىز بىر ئاۋازنىڭ، . قاپتۇ

 ھهم لىكغۇربهتچى يۇرۇقىدا تۇنغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ، ئوتۇئۇ بىر ئ. ئاڭالپتۇ

ئهبجهخ كارىۋاتتا كېسهل ئازاۋىدا ئىڭراپ ياتقان قارا تىدە ئوقۇبهتنىڭ ئاسارى-ئازاب

ئۇ .  كۆرۈپتۇ  ياتقانلىقىنى تولغان ھالدا تېنچلىققا  خۇشاللىققا ۋە تهنلىك بىر موماينىڭ

لۇپ، گهرچه ئۇ كېسهل ۇزىم  كېسىلىگه گىرىپتار بولغان بماتىېرالدە ئېغىر لپهۋقۇ

ىدە خۇداغا مهدھىيه چ ئىتېنچلىق  قىينىلىۋاتقان بولسىمۇ خۇشاللىق ۋەئازابىدىن

ئاي ۋاقتى بولۇپ، ئۇنىڭ نه يېقىلغۇسى، -2بۇ ۋاقىت ئهڭ سوغاق . ئوقۇۋاتقان ئىكهن

ئۇ . دىغان ئادىمىمۇ يوق ئىكهنىنه ئاشلىقى، نه چىرىقى، ھهتتا ھالىدىن خهۋەر ئال

 خۇداغا تايانغان بولۇپ، ئىنسانالر  بىلهنالسمهنلىكخئىهممه ئىشالردا پهقهت ھ

. كهنىئوقۇبهتنىڭ ھهممىسى ئۇنى ئورىۋالغان-ھاياتىدا تارتىشقا تېگىشلىك ئازاب

سىمۇ، ئۇ يهنىال تۇرمۇشتا ھهممه مى بولشاللىققا ئۈندەيدىغان ھېچنىمه گهرچه ئۇنى خۇ

  . نهرسىسى تهل غهمسىز ئادەمدەك خۇداغا شۈكرى، ھهمدۇسانا ئوقۇماقتا ئىدى

ۇ ئايال ھهقىقهتهن پاۋلۇس كورىنتلىقالرغا دېگهندەك كۈنلهرنى باشتىن ب

 ئهمما يهكسان ، تهرەپتىن قىيىن ئهھۋالدا قالدۇق بىز ھهرامان«. كهچۈرگهنىدى

دا قوغلىنىۋاتىمىز، ھالبۇكى خۇ. تهمتىرەپ قالدۇق، ئهمما ئۈمىدسىزلهنمىدۇق. بولمىدۇق
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» .، ئهمما يوقىتىلمىدۇققىتىلدۇقيۇىي. تهرىپىدىن تاشلىۋېتىلمىدۇق

  )8: 4كورىنتىلىقالر-2(

ۋېتىدا ئازاب چېكىۋاتقان ۋاقىتتا، يهنىال خۇداغا مهدھىيه ۋە  كېسهل كار رۇدمارتىن

بۇنداق ئازاب ۋە «: شۈكرى ئېيتىپال قالماستىن، تۆۋەندىكى سۆزلهرنى قالدۇرغان

هتلهرنىڭ لهپته خدەس. قىيىنچىلىقالر نابورچىكنىڭ خهت تىزغىنىغا ئوخشايدۇ

بىراق . لۇپ، ئوقۇغىلى ھهتتا مهنىسىنى چۈشهنگىلىمۇ بولمايدۇۇھهممىسى تهتۈر ب

 ھهم خهتلهر قهغهز يۈزىگه بېسىلىپ چىققاندا ھهممه خهتلهرنى ئوچۇق كۆرگىلى

 گهرچه بىز بۈگۈن تارتىۋاتقان ،شۇنىڭدەك. لىدۇۇمهنىسىنى ئوچۇق چۈشهنگىلى ب

 ئاخىرى بىر كۈنلهردە ئۇنى تونۇپ ،نهلمىسهكمۇئوقۇبهتلهرنىڭ سهۋەبىنى چۈشى-ئازاب

  ».يېتهلهيمىز

چاپقۇننىڭ ئىچىدە ئورنىدىن دەس تۇرۇپ، قورقۇنچ -پاۋلۇس شىددەتلىك بۇران

ئهمدى سىلهرنىڭ غهيرەتلىك «ئىچىدە قالغان كۆپچىلىككه تهسهللى بېرىپ، 

  .  دەيدۇ».لۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمهنۇب

وماي قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئېتىقاد جهھهتته پاۋلۇس، مارتىن، قارا تهنلىك م

  . بىزنىڭ ياخشى ئۆلگىمىزدۇر
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  كۈنى-29ئاينىڭ -2
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»4: 5لۇقا(» !كېمىنى چوڭقۇرراق يهرگه ھهيدەپ بېرىڭالر( 

رەب بىزگه . بۈگۈنكى كۈندىمۇ رەب بىزنى چوڭقۇر يهرگه كىرىڭالر دەۋاتىدۇ

چوڭقۇرلۇقنىڭ ئۆلچىمى بولسا .  ئېيتقىنى يوقهنلىكىنى قانچىلىك ئىكچوڭقۇرلۇقنىڭ 

بىز تېيىز يهردىن . قىرغاقتىن يىراقلىشىش يهنى دۇنيادىن يىراقلىشىشنى كۆرسىتىدۇ

  ...................ئهمهس چوڭقۇر يهردىن بېلىق تۇتااليمىز

غارايىپ سىرالر بولغىنىدەك، -ئوكيانالردىكى چوڭقۇرلۇقتا ئاجايىپ-خۇددى دېڭىز

 ئايهتلهرنىڭ سىرلىرىنى ئهنه شۇنداق چوڭقۇر تىكىرەب بىزنىڭ مۇقهددەس كىتاب

 ھهم  يېتهكلىشىگه ئىتائهت قىلىشىمىزنى مۇقهددەس روھنىڭ ،نىشىمىزنىىچۈش

  .  قىلىدۇئۇمۇدنىشىمىزنى ىبىزنىڭ قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىنى چوڭقۇر چۈش

ۈرۈم قىلغانلىقىنى بىز ئىلگىرى پهقهت ئهيسا مهسىهنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كهچ

ن، ئهيسا مهسىهنىڭ بىزنى چوڭقۇرالپ كىرگهندىن كېيى. چۈشهنگهن ئىدۇق

ئىلگىرى بىز . الرنىڭ ئىلكىدىن قۇتقۇزۇپ چىققانلىقىنى چۈشىنىدىغان بولدۇقگۇناھ

چوڭقۇرالپ كىرگهندىن . ئهيسا مهسىهنىڭ بىز ئۈچۈن ئۆلگهنلىكىنى چۈشىنهتتۇق

. ۈن ياشاۋاتقانلىقىنى چۈشىنىدىغان بولدۇقكېيىن، ئهيسا مهسىهنىڭ بىز ئۈچ

بىزنى گۇناھتىن پاكلىغانلىقىنى ئىلگىرى بىز ئهيسا مهسىهنىڭ قىممهتلىك قېنىنىڭ 

ىممهتلىك چوڭقۇرالپ كىرگهندىن كېيىن ئهيسا مهسىهنىڭ ق. راپ قىالتتۇقىتېئ

 تېنىمىز ئېهتىياجلىق بولغان خۇش پۇراق ماي،  ۋەقېنىنىڭ بىزنىڭ روھىمىز

  . راپ قىلىدىغان بولدۇقىكلىك، دۇرا ئىكهنلىكىنى ئېتيېمه

. نىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇىرەب بىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى چوڭقۇر چۈش
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چوڭقۇرالپ . تۇقتئىلگىرى بىز ئىنتايىن تهسته خۇدانىڭ ئىرادىسىنى تىلهي

ئىلگىرى بىز خۇدانىڭ ئىرادىسىنىال . كىرگهندىن كېيىن، بۇالر كۆپ ئاسانالشتى

  ئىنتايىنچوڭقۇرالپ كىرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىرادىسىنىڭ ئىچىدە. لهتتۇقبى

  . گۈزەل پىالننىڭ بارلىقىنى چۈشىنهلهيدىغان بولدۇق

ساۋاقالرنى يهكۈنلىشىمىزنى تهلهپ -رەب بىزنىڭ روھى جهھهتته چوڭقۇر تهجرىبه

، ئهمما شۇنداق بولغاندىال، بىز دۇنيانىڭ تۇپراققا ئوخشاش ئىكهنلىكىنى. قىلىدۇ

يهنى روھى جهھهتته . خۇدانىڭ قىممهتلىك گۆھهر ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتهلهيمىز

ننىڭ ۋەھشىي، رەھىمسىزلىكىنى، هيتادۈشمىنىمىز شپىشىپ يېتىلسهك، 

رىتىنى ىقۇد-مۇھهببىتىنى، كۈچشهپقهتلىك -ببىمىزنىڭ مېهىرمىكىرلىرىنى، رە-لهيھى

  . كۆرەلهيمىز

ققى  ئادا،نىشىمىزنىىھهقىقىتىنى چۈشرەب بىزنىڭ مۇقهددەس روھنىڭ 

شهپقىتىدىن -ئۆزىمىزنى يوقاتقان ھالدا مۇقهددەس روھنىڭ مېهىرلهرگىچه كۈن

ھۇزۇرلىنىشىمىزنى ۋە ئۇنىڭغا تولۇشىمىزنى، شۇنداقال خۇدانىڭ دۇئالىرىمىزنى 

بانلىق بىلهن يېتهكلىشىدىن، ىقهدەر مۇقهددەس روھنىڭ مېهر ئىجابهت قىلغىنىغا

ىزنىڭ تاكى رەب ب. مىزنى قاندۇرۇشىدىن ھۇزۇرلىنىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇئېهتىياجى

سىتى ۋە پادىشاھلىقىغا چوڭقۇرالپ چۆكۈپ، خۇدانىڭ خئاداققىچه خۇدانىڭ مه

بىز خۇدانىڭ . ھهمراھلىقىدا مهڭگۈلۈك ھوقۇقنى  چىڭ تۇتۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

ز خۇدا ئاتا قىلغان خۇشاللىق  قهلبىمى،پادىشاھلىقىنى چوڭقۇر چۈشهنگهن ۋاقتىمىزدا

  . شهرەپتىن ھاياجانغا چۆمۈلىدۇ-ۋە شان

  ھاياتلىقتىكى چوڭقۇر سۇغا چۆكۈشكه رازىمۇ؟ئۇنداقتا، بىز بۈگۈن 

ئۇ ئهڭ دەسلهپته : ېزەكيال پهيغهمبهر سۇ توغرىلىق مۇنداق بىشارەت كۆرگهنھ
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. كۆرگهنكىنىڭ ساالسۇنىدىن سۇ ئېقىپ چۈشىۋاتقانلىقىنى ىئىبادەتخانا ئىش

يهنه بىر . شۇققا كهلگهنوۆلچىگهندىن كېيىن، سۇ ئئۆلچهملىك ئارغامچا بىلهن ئ

يهنه بىر ئۆلچىگهندىن كېيىن، سۇ  ....ئۆلچىگهندىن كېيىن، سۇ تىزىغا چىققان

 .كېيىن ھهممه جاي خۇددى دەريادەك سۇ بولۇپ كهتكهن. بهلگىچه كهلگهن

  ) ئوقۇڭباپنى-47 ېزەكيالھ(

  رەلىدۇق؟ې قانچىلىق ك زادى بىزغا سۈۇتىكى ب ھاياتلىق

، ھاياتلىقتىكى بۇ سۇ بىزنى ۆشنى خالىساقبىز ھاياتلىقتىكى بۇالق سۈيىگه چۆمۈل

شۇنى ئۇنتۇپ . شۇرۇپ، قىرغاقتىن يىراقالشتۇرۇپ، چوڭقۇرلۇققا باشاليدۇوي

 قالماسلىقىمىز كېرەككى، قولىغا ئۆلچهملىك تانا ئالغۇچى بۈگۈنكى كۈندىمۇ بىز بىلهن

  . بىرگىدۇر

يىز سۇدەك مهنىسىز ڭالرنىڭ تېۇازىرقى تۇرمۇشقهدىرلىك دوستالر، سىلهر ھ

س قىلدىڭالرمۇ؟ سىلهر قىرغاقتىن ئايرىلىشنى خاالمسىلهر؟ سىلهر ېئىكهنلىكىنى ھ

س ېېڭىشقا مۇھتاج ئىكهنلىكىڭالرنى ھئۆزۈڭالرنىڭ چوڭقۇرلۇققا قاراپ م

شهپقىتىگه تايىنىپ -ىز رەببىمىزنىڭ مېهىرقىلدىڭالرمۇ؟ ئىه قېرىنداشلىرىم، ھهممىم

  !چوڭقۇرلۇققا قاراپ قهدەم تاشاليلى
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  كۈنى-1ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»چۈنكى خۇدا ئهگرى قىلغاننى كىممۇ . خۇدانىڭ قىلغانلىرىنى كۈزەتكىن

  )13: 7تهلىملهر( »تۈزلىيهلىسۇن؟

تالر ئىچىگه قويۇپ، شكۈالۈئوقۇبهت ۋە م-هرزەنتلىرىنى ئازابخۇدا ھهمىشه پ

ئۇالرنى قۇتۇلۇشقا ۋە ھهل قىلىشقا ئامالسىز ھالهتته قالدۇرۇپ، چىقىش يوللىرىنى 

  .لۇشىڭىز مۇمكىنۇل، ھازىر سىزمۇ شۇنداق مۇھىتتا بئېهتىما. ئېتىۋەتكهندەك بولىدۇ

، ۇلۇشى مۇمكىنڭ ئازابلىق ۋە ئېچىنىشلىق ب ئه بهلكىتسىزلىكسىز ئۇچرىغان بهخ

 ئۈچۈن سىزگه بۇنداق مۇئامىله قىلغانلىقىنى چۈشهنمهي گاڭگىراپ خۇدانىڭ نېمه

سىز مهلۇم .  خاتالىق يوقتۇررۇنالشتۇرغان ئىشالردا ھېچقانداقبىراق، خۇدا ئۇ. قالغانسىز

سىزنىڭ ھازىر . نى كۆرەلهيسىزۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ گۈزەل ئىرادىسى

سىز ھازىر دەل .  ئىبارەت خاالسۋاتقان ئورنىڭىز بىر دىرامما سهھنىسىدىنۇتۇر

شهپقىتىنى ۋە -شهرىپىنى، مېهىر-سهھنىدە رول ئېلىپ، خۇدانىڭ شان

خۇدا بۇ ئارقىلىق سىزنىڭ ھاياتىڭىزدا . قۇدىرىتىنى نامايهن قىلىۋاتىسىز-كۈچ

 دەرس ه سىزگه ئۇنتۇلغۇسىز بىر قۇتقۇزۇلۇش پىالنىنى يۈرگۈزۈپال قالماستىن، يهن

ئىشالر ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، سىزنى داۋاملىق مهدھىيه مه ھهم ،بېرىش ئارقىلىق

 . ۋە شۈكرى ئېيتىشقا چاقىرىدۇ
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  كۈنى-2ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»سىدا مهن ىقپ، سىناي تېغىغا چىقىپ، تاغنىڭ چۇچه تهييار بۇلۇىگهنگسهن ئهته ئهتتى

مىسىردىن چىقىش ( ».مىسۇنكىشى سهن بىلهن بىلله چىقھهر قانداق . شكىنىبىلهن كۆر

34 :2-3(  

ھهر كۈنى سهھهر  .ئېتىقادچىالرنىڭ ھاياتىدا سهھهر ۋاقتى ئىنتايىن مۇھىمدۇر

الر ۋە دۇنيا ىۋاقتى بىز چۇقۇم ئالدى بىلهن خۇدا بىلهن يۈز كۆرۈشۈپ، ئاندىن باشق

  .شىمىز زۆرۆردۇرشىىربىلهن ئۇچ

قۇدىرىتىگه -نىڭ كۈچپائالىيهتلىرىمىز ئۆزىمىز-ئهگهر، بىزنىڭ بىر كۈنلۈك ئىش

. غهلبه قازىنىشتىن ئۈمىد كۈتمىسهكمۇ بولىدۇتايىنىش بىلهن باشالنغان بولسا، بىز 

پائالىيهتلىرىمىزنى باشالشتىن بۇرۇن چوقۇم - كۈندىلىك ئىششۇنىڭ ئۈچۈن،

تۇرۇپ ئويلىنىش ئارقىلىق خۇدا جىمجىت ئول، ۇقهددەس كىتاب ئوقۇش، دۇئا قىلىشم

بىز ئالدى بىلهن ھاياتىمىزدىكى ئهڭ قىممهتلىك . ىز الزىمبىلهن ئاالقه قىلىشىم

. مىز كېرەكۇشى  باشقىالر بىلهن كۆرۈشۇپ، ئاندىنېهمان ئهيسا مهسىه بىلهن كۆرۈشم

  .لهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ىھهتتا بۇ ئۆز ئائىلىمىزدىك

  ھهر كۈنى.ىشىشنى يېتىلدۇرۇش كېرەك يالغۇز ئۇچر چوقۇم ئهيسا مهسىه بىلهن

كىتاپنى ئوقۇپ،  مۇقهددەس .ۇش كېرەك ۋاقتىدا ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ تۇرقۇمچو

ھهر كۇنى مۇشۇنداق ئادەتنى  !ئۇنىڭ سۆزى ئىچىدە ئۇنىڭ بىلهن بىرلىشىش كېرەك

شلىرىمىزنىڭ ھهممىسىنى  ئى بارلىقدە كۈندىلىك قىلماقچى بولغان ھهميېتىلدۇرسهك

ت ۋە خۇدادىن كهلگهن قۇدىرە-ردىن كۈچلىمىغان يهبىز ئوي دىغا ئاپارساق،ئۇنىڭ ئال

 ئۇلۇغ ئىشالرنى قىلغان نى- نى خۇدا ئۈچۈن .ېرىشهلهيمىز ئيېتهكلهشكه
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ئىش  تۇرۇپانىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئول تاڭ سهھهر خۇد،ئېتىقادچىالرنىڭ ھهممىسى

  .باشلىغانالردۇر

ر سائهت تۆتته، ھهر كۈنى سهھه) Henry  Matthew( رى مهتتانېھ

سهككىز بولغاندا،  .دۇئا قىلىدۇ  ئۇقۇپ،نىدەس كىتابدقهدا مۇكىتابخانىسى

لىك دۇئانى گهنىيىچه ئهتۇئائىله ب ناشتىدىن كېيىن،. گهنلىك تاماق يهيدۇىئهت

رىسىغا كىرىپ تاكى چۈشلۈك ئا ئاخىرالشقاندىن كېيىن خاس ھوجبۇ دۇ .باشاليدۇ

ابخانىسىغا كىرىپ  كىتتىن كېيىن ئۇ يهنهچۈش. دۇىتاماققىچه خۇدا بىلهن ئاالقه قىل

نى قالغان ۋاقىت. ياكى ماقاله يازىدۇ كىچه ئىنجىل ئوقۇيدۇتاكى سائهت تۆت

 .دۇىپ قىللىرىنى يوقالشقا سهردوست

  

 

  كۈنى-3ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»رۇپ، ق تارتىشتۇىدە، بالىنىڭ بهدىنىنى قاتت-شۇنىڭ بىلهن، جىن بىر پهرياد كۆتۈردى

  )26: 9ماركۇس ( ».تتىئۇنىڭ تېنىدىن چىقىپ كه

 ئۆزى  ق جهڭ بولماي تۇرۇپ،ىرەزىللهر ھېچقاچان كهسكىن بىر مهيدان قاتت

 جهھهتته زور يى ھازىر روھبىز. ۋاز كهچمهيدۇ  ئاسانلىقچهندىزىمىن ئىگهللىۋالغان

 ،رمۇشتىن كهلگهن ئهمهسلىك تۇئىشهتمهلىقىمىز ھهرگىزمۇ بۇ باي. شتۇقىبايلىققا ئېر

مانا بۇ روھقا . لهن بولغان كهسكىن جهڭدە ئېرشكهن غهنىمهتلهردۇرتان بىبهلكى شهي

تىش ېنىمىزنىڭ ھهر قايسى ئهزالىرى روھقا تهۋە ئهركىنلىككه قايت. تهۋە مهخپىيهتلىك

ھاالك (ئاۋاددۇن. لىك قاننىڭ بهدىلى بۇلۇشى كېرەكمهتمئۈچۈن، چۇقۇم قى
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هن ئالداپ ئاچىققىلى  سۆزلهر بىللىق چىرايدوستانىلىق، نى ھهرگىزمۇ)قىلغۇچى

) 11: 9ۋەھىيلهر. (ۇرقرنى مۇستهھكهم، قهدىمى چوڭو ئۇنىڭ ئزىمىندا ئۇ .بولمايدۇ

ڭ كۈچىگه، ئهيسا مهسىهنىڭ  بىز پهقهت مۇقهددەس روھنى، ئۈچۈنشۇنىڭ

لىرىمىزغا تايانغاندىال، ئاندىن ئۇنى ياش-تاقهتلىك كۆز-قىممهتلىك قېنىغا، سهۋىر

 .لىشىمىز الزىمز مۇشۇ نوقتىنى چۇقۇم ئېسىمىزدە چىڭ ساقبى. مىزقوغالپ چىقىراالي

بىز . الىمىزۋىرنى خاتا چۈشىنئىشال، بىز تۇرمۇشىمىزدىكى نۇرغۇن مىغاندائۇنداق بول

لىك خان ئوردىسىدا ئهمهس، بهلكى  ھهرگىز ھهشهمهتۆرەلگهندە تىدىنقايت

 ئهتىراپىمىزنى ، سۈتىمىزئىچىدىغان بىزنىڭ ىكىئۇ يهرد. ۆرۇلىمىز تباياۋاندا-چۆل

ش ىبىز خۇدانىڭ پادشاھلىقىغا كىر«. چاپقۇن ۋە جهڭدۇر-بورانئوراپ تۇرغان 

 ».قۇم نۇرغۇن جاپاالرنى بېشىمىزدىن ئۆتكۈزىشىمىزگه  توغرا كېلىدۇۇۈن، چئۈچ

  )22: 14چىلهر ئهل(

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»قى ىرچانلىئېتىقادى ۋە سهۋدىن بولماي، بهلكى ئۆز شۇنداق بولغاندا، قاشاڭالر

: 6الر ئىبرانىي (».الردىن بولسىلهرئۆلگه قىلدىغانشىدىغانالرنى ىبىلهن خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئېر

12(  

 ئىچىدە بىزگه مۇنداق شهرەپ-نى شانابۈگۈنكى كۈندە، ئىشهنچ قهھرىم

. ىز غهلبه قازىنااليم جهزمهنن ئىشالردا بىزمۇانغائۇالر غهلبه قاز  :رىدۇېكۆرسهتمه ب

. اقهتتۇرت-به قازىنىشتىكى سىر پهقهت ئىشهنچ بۇلۇپال قالماستىن، يهنه سهۋىرغهل
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ئهندىشه قىلماي خۇدا -لهشمهي ھهم غهمي گۇمان قىلماي، جىددىشۇنىڭ ئۈچۈن، بىز 

  . لىرىنى چىڭ تۇتايلى چېنىقىش پۇرسهتمۇھهببهت ئىچىدىكى- مېهىرئاتا قىلغان

ئۇ . مهن بىر ئىشتىن قورقىمهن«:گهنىدىبىر تۆمۈرچى ئۇستام ماڭا مۇنداق دې

تۈسكى كېرەكسىز -كىدىن ئىشلهتكىلى بولمايدىغان ئهسىبولسىمۇ، خۇدا تهرىپ

تۆمۈر تاۋلىغاندا، -مهن پوالت. شتىن ئىبارەتىسهكلهرگه ئوخشاش تاشلىۋېتىلېت-تۆمۈر

هن بازغان بىلئارقىدىن . مهنىئالدى بىلهن ئۇنى كۆچلۈك ئوتتا تاكى قىزارغىچه قىزىت

مانا موشۇنداق بىر جهريانالر ئارقىلىق بۇ تۆمۈرنىڭ زادى .  يهنه سۇغا تىقىمهن،سوقۇپ

مهن بۇ تۆمۈرنى ئهنه شۇنداق .  سىنايمهنلىقىنىتاۋالنمىغان-ياخشى تاۋالنغان

ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئاسان الردىن تاۋالشئۈچ قېتىملىق مۇرەككهپ -ىككىئ

 ئۇنى كېرەكسىز ار تۆمۈر ئىكهنلىكىنى بايقىسام،سۇنۇپ كېتىدىغان سۈپهتسىز، ناچ

سېتىقچىغا هك دۆۋىسىگه قوشۇۋېتىپ، كونا مالالرنى ئالىدىغان تهس-ئۇششاق تۆمۈر

  ».ئېلىشىغا سېتىۋېتىمهن

 ئهگهر،. مېنىڭچه، خۇدا ئوخشاشال ئوت، بازغان، سۇالر ئارقىلىق مېنى سىنايدۇ«

 ئۆلچىمىگه  ،ئۆتهلمهي تاۋلىشىدىن ئۇنىڭتاقهت بولمىسا، -رىمهندە ئىشهنچ ۋە سهۋ

ۆۋىسىگه هك دتهس- ئۇنىڭ مېنى كېرەكسىز تۆمۈر،دىنماليىقلىشالمىغانلىقى

  ».قوشۇۋېتىشىدىن قورقىمهن

گهرچه ئوت ئىنتايىن قىززىق، بازغان ئنتايىن ئېغىر، سۇ ئىنتايىن سوغاق دوستۇم، 

. ىزنى تىك تۇتۇڭلۇپ قهددىڭۇتاقهتلىك ب-رى سهۋئاساسهنىشهنچكه بولسىمۇ، سىز ئ

               . سىزنى كۇتۇپ تۇرۇدۇداسىچۈنكى، بهخت دەل شۇالرنىڭ ئارقى

ېيىن، ئۇ مېنى سىناپ بولغاندىن ك «ئايۇپقا ئوخشاش،بىز ئېغىر كۈنلهرگه قالغاندىمۇ 

  !ھه-نهقهدەر ياخشى بۇالتتى  دەپ ئاۋاز چىقىرالىساق».مهن ئالتۇندەك ساپلىشىمهن
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ئانىنونىڭ ئاۋاز چىقىرىشى ئۈچۈن، ئون بىر توننا بېسىم كۈچى ئشلىتىش بىر پى

سىزمۇ بېسىمالرغا بهرداشلىق بېرەلىسىڭىز خۇدا سىزنىڭ بېسىم ئاستىدا ناۋادا . زۆرۈر

   ............چىققان ئاۋازىڭىزنى ئهرشتىكى مۇزىكىغا تهڭكهش قىلىدۇ

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»هنچىمىزنى بۇشاشتۇرماي ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرالىساقال، ئهيسا دەسلهپتىكى ئىش

  )14: 3ئىبرانىيالر  (».ممىدىن ئورتاق بهھرىمهن بولىمىزمهسىه بىلهن بىلله ھه

شهرەپكه -ئىشهنچىمىزنى بۇشاشتۇرماي ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرالىساقال شان

 يان تارتىدىغىنىمىز ئوپقاتساق، زىۇهگهر يېرىم يولدا ئىشهنچىمىزنى يئ. ئېرىشهلهيمىز

 گۇمانلىنىش دائىم ئىشهنچىمىزنى يوقىتىپ، يوللىرىمىزنى  بىزدىكىبىراق. ئۇچۇقتۇر

ئهرش سهپىرىدىكى «. سىزلىك پاتقىقىغا مهھكۇم قىلىدۇتوسۇپ، بىزنى ئۈمۈد

 بۇ. دەك خهتهرلىك ئهمهس »قهلئهسىگۇمان « جاي ھېچقانداق بىر دە، »سهرگۈزەشته

چىالرنى خۇددى ئۆلۈكتهك بىهۇش قىلىپ قاتتىق ئوخلىتىپ، جاي چارچىغان يولۇ

                                                             .مهنزىلگه يهتكۈزمهيدۇ گىزرھه

ھهمسهپهر دوستالر، كۆز ئالدىمىزدا كۆرۈنۈپ تۇرغان، پات يېقىندا ئهمهلگه   

هنچىمىزنى كۈچهيتىپ، شهرەپكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئىش-شانئاشماقچى بولغان 

  :چۈنكى، مۇقهددەس يازمىالردا خۇدا مۇنداق دېگهن«. ئېتىقادىمىزدا چىڭ تۇرايلى

  .كهلگۈچى پات يېقىندا كېلىدۇ، كېچىكمهيدۇ<

 )37: 10ئىبرانىيالر(» >. دېگهن ئادەم ئېتىقادى بىلهن ياشايدۇ»ھهققانىي«مهن 
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 قىلساق، ۋاقتى شۇنداق. شۇڭا ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن بوشاشمايلى«

  )9: 6گاالتىيالىقالر (».ھوسۇل ئاالاليمىز-ولكهلگهندە چوقۇم م

سىلهرمۇ خۇدانىڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن يېڭىپ چىققان ...«

  )24: 9كورىنتىلىقالر-1 (».ههركهتچىدەك يۈگۈرۈشۈڭالر كېرەكتهن

  

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ئازادلىق ئېلىپ كېلىدىغان كىشى دەپ ، ئىنتىزارلىق بىز ئهسلىدە ئۇنى ئىسرائىلالرغا

  )21: 24لۇقا (». بىلهن كۈتۈپ كهلگهندۇق

ئېمايۇس . مهن دائىم مۇشۇ ئايهتلهرنى ئوقۇغاندا كۆڭلۈم ئىنتايىن يېرىم بولىدۇ

ىشىنىمىز، بىز ھازىرمۇ ئ«: يېزىسىغا كېتىۋاتقان بۇ ئىككى شاگىرت ھهزرىتى ئهيساغا

 زامان شهكلىدىكى  دېگهن سۆزنى ئهمهس، بهلكى ئۆتكهن».زھېلىمۇ ئۈمىد كۈتىمى

! ھه-ئىشبۇ نېمه دېگهن ئېچىنىشلىق .  دېگهن سۆزنى ئېيتقان"دۇقىكۈتۈپ كهلگهن"

  . ئۇالر ئۆزلىرىچه مۇشۇنىڭ بىلهن ھهممه ئىش ئاخىرالشتى دەپ ئويالشقانىدى

سىمۇ، ئىشالر بىزنى ئۈمىدسىزلهندۈريۈز بهرگهن ھهربىر «: ناۋادا، ئۇالر

ياتتا بولساقمۇ، يهنىال بهل قويۇۋەتمهي ىسېسئىشهنچىمىز ئاجىزالپ، قوپقۇرۇق ھ

 دېگهن سۆزنى ».... ھهزرىتى ئهيسانى كۆرەلهيمىزئېتىقادىمىزدا چىڭ تۇرساق،

. ئهپسۇس، ئۇالر ھهرگىز ئۇنداق دېمىدى! ھه-دېيهلىسه نهقهدەر ياخشى بوالتتى

الهمدىن ئۆتكىنىگه ئۈچ ئۇنىڭ ئ«:ۇق ھالداڭ يېنىدا تۇرۇپ، قايغۇلئهكسىچه، رەبنى

پهيغهمبهرلهرنىڭ ! ئهي نادانالر«: ئۇالرنى ئهيىپلهپنىڭ دېگهندە، رەب»كۈن بولدى
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ئهجهبلىنهرلىك ھېچ مۇ ىدېيىش »ىگه نېمانچه تهسته ئىشىنىسىلهر؟ئېيتقان سۆزلىر

  . ئهمهس

يىپلىشىگه قهدىرلىك دوستالر، بىزمۇ يۇقارقىدەك ئىشالر سهۋەبىدىن رەبنىڭ ئه

ئۇچراپ باقتۇقمۇ؟ بىز ئېتىقادچىلىق ھاياتىمىزدا ھهرقانداق نهرسىدىن ۋاز كهچسهكمۇ، 

  . خۇداغا بولغان ئىشهنچىمىزدىن ھهرگىز ۋاز كهچمهسلىكىمىز كېرەك

بىزنىڭ خۇداغا بولغان . بىز ھهرگىز بۇ ئىككى شاگىرتقا ئوخشاپ قالمايلى

كۈتۈپ كهلگهنىدۇق،  «ىز ھهرگىز ئۆتكهن زامان شهكلىدىكئىشهنچىمى

 بهلكى، رەبكه بولغان ئېتىقادىمىزدىن مهڭگۈ.  بولۇپ قالمىسۇن»ئىشهنگهنىدۇق

  . مهڭگۈ رەبكه ئىشىنهيلى. تهۋرەنمهيلى

  

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»خىل -ماكېدونىيه ئۆلكىسىگه بارغاندىن كېيىن، كۆڭلىمىز ئهمىن تاپماي، خىلمۇ

  )5: 7كورىنتىلىقالر-2 (».لدۇققىيىنچىلىقالرغا دۇچ كه

ىنچىلىقالرغا ئۇچرىشىمىزغا يول تهكلهپ، قىيىۇدا نېمه ئۈچۈن بىزنى مۇشۇنداق يخ

شهپقىتى ۋە -يىدۇ؟ بىرىنچىدىن، قىيىنچىلىق ئىچىدە خۇدانىڭ مېهىرۇق

ھاالۋەتكه - ھهم بىزنى مهڭگۈلۈك ھوزۇر ۆشهن نامايهن بولىدۇرىتى تېخىمۇ رىقۇد-كۈچ

  : لگهنىهددەس كىتابتا بۇ توغرۇلۇق مۇنداق دېيمۇق. باشاليدۇ

خۇدانىڭ بىزگه ئاتا قىلغىنى خۇش خهۋەرنىڭ نۇرىدىن ئىبارەت بولغان بىباھا «

مانا بۇنىڭدىن كىشىلهر .  بىز گويا بۇ خهزىنه قاچىالنغان ساپال ئىدىش.خهزىنىدۇر
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ىنى بىزدىكى ئۇلۇغ قۇدرەتنىڭ ئۆزىمىزدىن ئهمهس، بهلكى خۇدادىن كهلگهنلىك

   ».بىلهلهيدۇ

. ئىككىنچىدىن، قىيىنچىلىق بولغاندا، بىز خۇداغا تېخىمۇ تايىنىدىغان بولىمىز

نىشىمىز توغرىلىق تهلىم بېرىپ، ئۇنىڭ قولىنى ىئاخىر بىزنىڭ ئۆزىگه تاي-خۇدا باشتىن

، ھالىمىزدىن قويۇۋەتمهسلىكىمىزنى، بارلىق قىيىنچىلىقالرنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ

  . كېرەكلىكىنى تهكىتلهيدۇ ئۇنى ئىشلىتىشىمىز ىشى ئۈچۈنخهۋەر ئېل

. خىل قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىپ باققان-ئۈچىنچىدىن، رەببىمىز ئۈزىمۇ خىلمۇ

 ئۆز كۈچىمىزگه تايىنىپ ئهمهس، بهلكى داكۈندە، ئۇ بىزنىڭ قىيىنچىلىقالربۈگۈنكى 

رداشلىق بېرىشىمىزنى ئاخىر ئۇنىڭ قولىغا ئېسىلىپ، سهۋرىچانلىق بىلهن به-باشتىن

  . تهلهپ قىلىدۇ

تۆتىنچىدىن، قىيىنچىلىقتىن سىرت ھېچقانداق بىر نهرسه ئىشهنچ دەرسلىكىنى 

 تۆت ڭخۇدا ئىشهنچ مهكتىپىنى. ئۈگىنىشىمىز ئۈچۈن، تۈرتكىلىك رول ئوينىيالمايدۇ

 بىز ئۇ يهردە .  زىننهتلىگهن بىلهنئوقۇبهت- ۋە ئازاپ قىيىنچىلىقنىئهتراپى

  ..سىنى ئاالاليمىزىتهن ئىشهنچ تهربىيھهقىقه

ئىشهنچنىڭ سىرىنى بىرال قېتىم ئۆگىنىۋالساق، مهڭگۈ ئېسىمىزدىن چىقىپ 

ئىشهنچىمىز بولسا . س قىالاليمىزېۇ ھهم بىز بۇنىڭدىن مهڭگۈلۈك بهختنى ھكهتمهيد

  . ەردۇرئىشهنچىمىز بولمىسا بايلىقمۇ نامراتلىققا باراۋ. نامراتلىقىمىز بايلىققا ئۆزگىرىدۇ
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  كۈنى-8ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»يىچه بولسۇنۇ سهندىن ئۆتۈنهي، ھهممه ئىشالر سېنىڭ ئىرادەڭ ب!پهرۋەردىگار خۇدا .

  ». مهڭگۈ ھۆرمهتلىنىشنى تىلهيمهنلۇشىنى، دەس نامىڭنىڭ مهڭگۈ مهۋجۇت بۇسېنىڭ مۇقهد

  )24-23: 17تارىخنامه -1(

بىز نۇرغۇن ۋاقىتالردا، قىلغان .  دۇئادۇركه تولغانھهقىقىي ئىشهنچمانا بۇ 

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن ياكى ئۇيغۇن ئهمهسلىكىنى دۇئالىرىمىزنىڭ 

داۋۇتنىڭ بۇ يهردە .  دائىم خۇدا ۋەدە قىلمىغان نهرسىلهرنى تىلهيمىز،بىلمىگهنلىكتىن

ئۇنىڭ چوڭقۇر ئىشهنچ بىلهن قىلغان : قىلغان دۇئالىرى شۇنى بىلدۈرىدىكى

بىزمۇ بهزى ۋاقىتالردا، مۇقهددەس . لىرى خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن كهلگهندۇئا

 ئېيتىلغان خۇدانىڭ ۋەدىلىرىدىن مۇقهددەس كىتاپتاروھنىڭ يېتهكلىشى بىلهن، 

بۇ ۋاقىتتا، . بىرەرىنى تۇتۇۋالغان ھالدا دۇئا قىلغان تهجرىبىلهرنى باشتىن كهچۈرىمىز

ىڭ ۋەدىسىنى چىڭ تۇتۇۋېلىپ، خۇدادىن بىز پهقهت ئىشهنچكه تايىنىپ، خۇدان

 مانا بۇ ئهڭ گۈزەل، ».يىچه بولسۇنۇسېنىڭ ئىرادەك ب«: مۇنداق دەپ تىلىسهك بولىدۇ

بۇنىڭ ئۈچۈن جىددىيلىشىش، ئۆتۈنۈش، . لىك دۇئادۇرئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ ئىشهنچ

خۇددى چهكنى نهق پۇلغا ئالماشتۇرغاندەك . تى يوقىتارتىشنىڭ زۆرۈرىي-تاالش

. ىڭ ۋەدىسىنى تۇتۇپ، بۇ ۋەدىنىڭ رىئاللىققا ئايلىنىشىنى تىلىسهكال كۇپايهخۇدان

بىز ئهنه شۇنداق . بۇنداق بولغاندا، بىزنىڭ دۇئاغا بولغان قىزغىنلىقىمىز ئاشىدۇ

خۇدانىڭ ۋەدىسىنى تۇتۇپ، كهلگۈسىدىكى ئۆزىمىزگه نامهلۇم بولغان نهچچه 

. نى تىلهيلىىلۇشۇ نامايهن بچهىيۇان ئىشالرنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسى بمىڭلىغ

ا مىسىگه خۇدا ئۆز قولى بىلهن ئىمز ھهربىر ۋەدىنىڭ ھهممۇقهددەس كىتاپتىكى
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 »يىچه بولسۇنۇ بڭىسى سېنىڭ ئىرادەھهمم«:شۇڭا بىز جۈرئهتلىك بىلهن . غانقوي

ياراتقۇچىمىز بولغان خۇدا ئۆزىگه ئىشهنچ باغلىغان . دەپ تىلىسهك بولىدۇ

 ئهرشتىكى ئاتىمىز ،ئهكسىچه. نى ھهرگىز ئالدىمايدۇسىيارىتىلغۇچى بهندى

  .  يهردە قويمايدۇ ھهرگىز پهرزەنتلىرىنىڭ ئۆزىگه باغلىغان ئۈمىدىنى

غىشلىغان كاالمىڭنى سهن قۇلۇڭغا بهرگهن سۆزۈڭنى، يهنى ماڭا ئۈمىد بې«

ئۇ بۇ . مانا بۇ دۇئا ئىنتايىن كۈچلۈك دۇئادۇر) 49 :119زەبۇر (».ئهسلىگهيسهن

بۇالر سېنىڭ سۆزلىرىڭ، سهن : لىرى ئارقىلىق خۇداغا كۆرسهتكهن سهۋەبى شۇكىدۇئا

ئهگهر سهن ئۆز ۋەدەڭنى ئهمهلگه ئاشۇرمىساڭ، يهنه نېمه . چوقۇم ۋەدەڭدە تۇرىسهن

ئۈچۈن بۇالرنى دەيسهن؟ سهن ئۆز سۆزلىرىڭ ئارقىلىق ماڭا ئۈمىد بېغىشالپ، يهنه 

  يول قويامسهن؟  ساڭا بولغان ئۈمىدىمنىڭ يوققا چىقىشىغا

ئۇ، خۇدانىڭ ئۆز ۋەدىسىنى «: مۇقهددەس كىتابتا يېزىلغىنىدەكبۇالر خۇددى

: 4رىملىقالر ( ». ئىكهنلىكىگه پۈتۈنلهي ئىشهندىرىتىگه ئىگهىئهمهلگه ئاشۇرۇش قۇد

21(  

تى قىممهتلىك، ىتى ئۇلۇغ، ناھايى ناھايلىرى ۋەدى خۇدانىڭ مۇقهددەس كىتاپتىكى

 ئادەملهرنىڭ بهرگهن ) قارالسۇن4: 1 سپېترۇ-2. ( ۋەدىدۇراھاىبئىناۋەتلىك ھهم ب

بىراق پهرۋەردىگارىمىز خۇدا ئالهمنىڭ . ۋەدىلىرى بولسا ئاسانال ئۆز قىممىتىنى يوقىتىدۇ

يارىتىلىشىدىن تارتىپ تا ھازىرغىچه ئهزەلدىن ئۆز پهرزەنتلىرىنىڭ ئشهنچىنى يهردە 

  . نقويۇپ، ئۇالرنى ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ باقمىغا

نىڭ بوسۇغۇسىدا تۇرۇۋېلىپ، ىكىتىقادچى ئازاب كېچىسى ئهھدە ئىشئاھ، بىر ئې

 بۇ نېمه دېگهن ئېچىنارلىق بىچارە ،ىشكه جۈرئهت قىاللمىساتاقاقنى ئېلىۋېت

 كنىڭ ئۆيىگه كىرگهندەسىئاتىئۆز  پهرزەنت ، خۇددى ئۇ ئهسلىدە! ھه-ھالهت
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  .  كېرەك ئىدىىپ ئۆيگه كىرىشىيۈرەكلىك قهدەم ئېل

ئۇ . خۇدانىڭ ھهربىر ۋەدىسى تۆۋەندىكىدەك تۆت خىل ئۇلنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان

شهپقىتى، -بولسىمۇ، خۇدانىڭ ھهقىقىتى، خۇدانىڭ مۇقهددەسلىكى، خۇدانىڭ  مېهىر

خۇدانىڭ ھهقىقىتى كىشىنى ھهرگىز . تىدىن ئىبارەتىخۇدانىڭ ئهمهلىي

. ى ھهرگىز ئالدىمايدۇخۇدانىڭ مۇقهددەسلىكى كىشىن. ئۈمىدسىزلهندۈرمهيدۇ

خۇدانىڭ . شهپقىتى كىشىنى ھهرگىز پۇشايمان قىلدۇرمايدۇ-خۇدانىڭ مېهىر

  . تى ھهرگىز ئۆزگهرمهيدۇىئهمهلىي

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

». مېنىڭ ئهزىزىم، ئۆتۇنهي سهندىن مهن بىلهن بىرگه لىبانۇندىن

. يۇقىرىدىن .ۇرىدىن تاكى يىلپىزالر بار تاققىچهغىچه، شىرالرنىڭ ئۆڭك.....تارتىپ،....ئايرىلغىن

  )8: 4نهزمىلهرنىڭ نهزمىسى  (» نهزەر  كۆزۈڭنى تىكىپ باقنگهتۆۋە

دە كام بولسا ۆسۈپ يېتىلىشى ئ روھى جهھهتتىنئېغىر بېسىمالر ئېتىقادچىالرنىڭ

. بۇالر كۆرۈنۈشته زىددىيهتتهك كۆرۈنگهن بىلهن ئهمهلىيهتته ھهقىقهتتۇر. بولمايدۇ

كهپتهردەك قانىتىم «: ىچىدە ناله قىلىپ مۇنداق دېگهنئوقۇبهت ئ-داۋۇت ئازاب

گهرچه ئۇنىڭ )  6: 55زەبۇر  (». چۇپ بېرىپ ئارامگاھ تاپار ئىدىمبولسىچۇ كاشكى، ئۇ

ئارمانلىرى -ى ئۆز ئارزۇشمىغان بولسىمۇ، بىراق ئۇ  خۇدددۇئالىرى تېخى ئاياغال

 چۈنكى، ئۇ ئېغىر .ىققاندەك تۇيغۇدا بولغانئهمهلگه ئاشقاندەك، ئۆزىگه قانات چ

اۋاقلىرىغا ئاساسهن س-س قىلماستىن ئهكسىچه، ئۆزىنىڭ تهجرىبهېيۈكتىن بېسىم ھ
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يۈكۈڭنى پهرۋەردىگارغا تاشالپ قوي، ئۇ سېنى يۆلهيدۇ؛ ئۇ ھهققانىيالرنى «: باشقىالرغا

مۇقهددەس ى ن »يۈك«. دەپ نهسىههت قىلىدۇ) 22: 55بۇرزە (».ىز تهۋرەتمهيدۇھهرگ

ئهسلىدە  . دەپ ئىزاھالشقا بولىدۇ " بهرگهن نهرسهخۇدا:"كىتاپقا ئاساسهن

 ىزنى خۇدانى ساقالشقا يېتهكلهيدۇ ب"يۈك". ىنى خۇدا بهرگهن"يۈك"ئېتىقادچىالرنىڭ 

بىز قاچان خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن قانائهت تاپقاندا، . نىشنى ئۆگىتىدۇى خۇداغا تايھهم

بىز ئهنه شۇ ۋاقىتتا .  ئايلىنىدۇى يۇقۇرىغا ئۆرلىتىدىغان قاناتقاىمىز بىزن"يۈك"بىزنىڭ 

  )31: 40يهشايا.(بۇركۈتتهك كۆكته پهرۋاز قىالاليمىز

  

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ئهگهر ئۇ ئېتىقادىدىن  .دېگهن ئادەم، ئېتىقادى بىلهن ياشايدۇ> ھهققانىي<مهن

  )38: 10ىبرانىيالرئ (»يانسا، ئۇنىڭدىن خۇرسهن بولمايمهن

. نىڭ ئورنىنى بېسىۋالىدۇۇ دائىم ئىشهنچتۇيغ-سې  كۆز بىلهن كۆرۈش ۋە ھ

 نىڭى سهرگۈزەشته ئېتىقادچىالر تۇرمۇش تاپقانھالهت بىلهن قانائهت- روھىيخۇشال

كهلگۈسىدە يهنه نۇرغۇنلىغان . لۇپ، بىر پۈتۈن گهۋدىسى ئهمهسۇمهلۇم بىر قىسمى ب

تسىزلىك بىزنى تهربىيلهش ئۈچۈن مۈكۈنۈپ رۇش ۋە بهخىناق، زىيانكهشلىك، ئۇس

 سهرگۈزەشتىلهر توقاي- ئهگرىئوقۇبهتلىك-بىز ئهنه شۇ بىر قاتار ئازاب. تۇرماقتا

خۇدانىڭ ئىچىمىزدە كهيپىياتىمىزنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر -ئىچىدە، روھىي

ياتقا ىسېسدەملهر ھرغۇن ئانۇئهمما بۇ مۇساپىدە . نى ئېتىراپ قىالاليمىزياشاۋاتقانلىق

   .  يېقىلىپ چۈشىدۇىنىپ، ئىشهنچكه تايانمىغانلىغى ئۇچۇنتاي
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بىر قېتىم خۇدا مهندىن : بىر قېرىندىشىمىز گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

 پۈتۈنلهي مېنى شهپقىتى-مۇھهببىتى، رەھىم-ئايرىلىپ كهتكهندەك، ئۇنىڭ مېهىر

يات ئىچىدە ئالته ىسېسهن مۇشۇنداق ھ م.ياتتا بولدۇمىسېستاشلىۋەتكهندەك ھ

كهسۈرىن، «: ھهپتىنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، مهلۈم بىر كۈنى خۇدا ماڭا مۇنداق دېدى

بۇ ئالته . ياتىڭدىن مېنى ئىزدىگهچكه مېنى تاپالمىدىڭىسېسسهن ھهمىشه سىرتقى ھ

سهن مۇقهددەس روھنىڭ . ئاخىر ئىچىڭدە كۈتتۈم-ھهپته ئىچىدە سېنى باشتىن

 مهن شۇ ،ىزدەلىشى بىلهن قهلب قهسىرىڭنىڭ ئىچىدىكى ھوجرىدىن مېنى ئيېتهك

  . »يهردە

نهقهدەر يات بىلهن ئهمهلىيهتنى پهرىقلهندۈرۈشنى بىلىۋېلىش ىسېسھ

س قىلىپ، غېرىبسىنغان ېيات جهھهتته يالغۇزلۇق ھىسېسھ! ھه-خۇشاللىنارلىق ئىش

س ېۆرەلمىگهن، ھن سېنى كمه«:خىتاپ قىلىدۇبىزنىڭ ئىشهنچىمىز مۇنداق ۋاقىتتا، 

ئاخىر مۇشۇ -ئىه رەببىم، سهن باشتىن. شۇ يهردەلساممۇ، سهن يهنىال قىاللمىغان بو

، سهن يهنىال دى كۆيمىگه ئوت كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما تىكهن گهرچه تىكهن. يهردە

. مهن چوقۇم ئاياغلىرىمنى سېلىۋېتىشىم كېرەك. دۇرسهندىئوت يالقۇنىنىڭ ئىچى

ۋە باشتىن  تۇيغۇلىرىمىزغا  بىزنىڭ ».ۇرۇۋاتقان جاي مۇقهددەستۇرچۈنكى، سهن ت

 خۇدانىڭ سۆزلىرى ۋە   ھېسسىياتىمىزدىن،گه بولغانىرىمىزكهچۈرگهن سهرگۈزەشتىل

ئهيسا . كامالىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا بولغان ئىشهنچىمىز كۈچلۈك بولۇشى كېرەك-رەتىقۇد

ك ئۆركهشلهپ تۇرىدىغان ىرىدەدېڭىز دولقۇنل. مهسىه بىزنىڭ ئۇل تېشىمىزدۇر

  . تۇيغۇ ھهرگىز بىزنىڭ ئۇل تېشىمىز بواللمايدۇ-سېھ

بىز چوقۇم ئهيسا مهسىه ئاللىقاچان تاماملىغان ئىشالرغا زەن قويۇپ قاراشنى 

بىز ئهيسا مهسىهكه ئىشهنچ باغالپ، ئۈمىد كېمىمىزنىڭ . ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەك
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.  بىلهن دولقۇنالرغا قاراپ ئىلگىرىلهيلىجاسارەت يهلكىنىنى ئېگىز چىقىرىپ، باتۇرلۇق

ھهرگىزمۇ قاراڭغۇلۇقتىكى . ھهرگىزمۇ ئىشهنچىسىز پورتقا مۇھهببهت باغلىمايلى

پ قالغان يالغۇز كېمىگه ھهرگىزمۇ پورتتا توختا. زۇلمهت كارىۋېتىدا ئۇخالپ ياتمايلى

ھىي رو. ياتىمىزغا ئاساسهن ئېتىقادىمىزدىن تهۋرىنىپ قالمايلىىسېسئوخشاش ھ

جهھهتته پىشىپ يېتىلىش ھهرگىز ئىشقى مۇھهببهت ئهمهس، شۇنداقال تېيىز سۇغا 

ئوكيانالرنى -چۈنكى، ئۇ پۈتۈن دېڭىز. خۇداغا ئىشىنهيلى. بولغان قىزىقىشمۇ ئهمهس

چاپقۇنغا، شىددەتلىك دولقۇنغا قاراپ ئالغا -شۇڭا بوران. باشقۇرىدىغان خۇدادۇر

ئوخشاشال، بىزمۇ . كىنشۇنچه بىخهتهر قېلىشى مۇمقۇش قانچه ئېگىز ئۇچسا . باسايلى

س تۇيغۇمىزغا، مۇھهببىتىمىزگه تايىنىپ، دۇنيانىڭ ئىشلىرىغا ئهگىشىپ، ېداۋاملىق ھ

راھهت پاراغهتنى باغاشالپ يېتىۋەرسهك ئارىسالدىلىق، ئۈمىدسىزلىك، ئازدۇرۇلۇش، 

پ قېلىپ، ھېرىپ ئىمانسىزلىق قاتارلىق نهچچه مىڭلىغان تۈرلۈك قاپقانالرغا چۈشۈ

قۇش تۇيۇپ «:هددەس كىتابتا دېيىلگهندەكبۇ خۇددى مۇق. ھالىمىزدىن كېتىمىز

  )17: 1نهسىههتلهر -پهند (».زاق قويۇش بېكار ئاۋارىچىلىقتۇر تۇ،قالغاندا

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»ار خۇدا پهرۋەردىگار خۇدانىڭ خىزمهتچىسى مۇسا ۋاپات بولغاندىن كېيىن، پهرۋەردىگ

خىزمهتچىم مۇسا مېنىڭ <: رىپىمۇسانىڭ ياردەمچىسى، ناننىڭ ئوغلى يهشۇغا كۆرسهتمه ب

  )2-1: 1يهشۇ (» دېدى>.لله ئىئوردان دەرياسىدىن ئۆتكىنتۇرغىن، خااليىق بىلهن بى. ئۆلدى

تىكى ران ئازابىغا دۇچار بولسىڭىز، شۇ ۋاقىتجئهلهم ۋە ھى-سىز بىرال ۋاقىتتا دەرت
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ياتىڭىز ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ئازابلىنىپ ئولتۇرۇپ، ھهممىدىن ۋاز ىسېستۇنجى ھ

سىز ھازىر . ئويلىماڭ بىراق، سىز ھهرگىز بۇنداق .كېچىشتىن ئىبارەت بولۇشى مۇمكىن

جران ئهگهر سىز ھى. ماماتلىق پهيتتىكى ئۇرۇشنىڭ ئالدىنقى سېپىدە-دەل ھايات

ڭىز، خۇدانىڭ پىالنىغا دەخلى قهددىڭىزنى رۇسالشقا جۈرئهت قىاللمىسىئازابىدىن 

ئوقۇبهتنى بىر -شۇنىڭ ئۈچۈن، ھايات ماماتلىق جىددى پهيتته ئازاب. يهتكۈزۈسىز

  .  راقمۇ بىخهستىلىك قىلماسلىقىمىز كېرەكى ئازياققا قايرىپ قويۇپ، 

. ىق  قىسمهتكه دۇچار بولغانرال جهڭ مهيدانىدا، مۇنداق بىر ئازابلىنېمهلۇم بىر گ

ىرى بولۇپ، ستيهنىڭ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئوفى ئوغلى قۇرۇقلۇق ئارمىرالنىڭىنېبۇ گ

ئۇزۇن . سى جهڭگه قۇماندانلىق قىلىپ، ئالدىنقى سهپكه قاتنىشىپتۇلىباال ئىككى-ئاتا

جۇمغا ۇ قوشۇننى باشالپ ھ بىلهنرال باتۇرلۇقىگېن. ئۆتمهي ھوجۇم باشلىنىپتۇ

 قۇربان بولغان بىر ۇنىنىڭقوشيۇقسىز ئۆز ۇ ئۇرۇش مهيدانىدا، ت ئۇ.ئۆتۈپتۇ

ئۇ يۈگۈرۈپ بېرىپ قارىسا ئۆز . رىنىڭ جهسىتىنىڭ يهردە ياتقانلىقىنى كۆرۈپتۇىستئوفى

ىتىنى قۇچاقالپ ئىنتايىن ئازابلىنىپتۇ ھهم قىسقا ئۇ ئوغلىنىڭ جهس. ئوغلى ئىكهن

 ممىسىدىكى ئېغىرىئازابلىرىنى بىر چهتكه قايرىپ، زدەقىقىلىك خىيالدىن كېيىن، ئۆز 

ماماتلىق پهيتته شهخسىي ئىشالر -ئۇ جهڭدىكى ھايات. مهسئۇلىيهتنى ئېسىگه ئاپتۇ

كهتكهن  پ دەخلى يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن، سوۋۇسهۋەبىدىن چوڭ ئىشالرغا

 يىغىپ،  بىرنى سۆيۈپ، ماغدۇرىنى بىلهنئاتىلىق مېهرىجهسهتنىڭ لهۋلىرىگه 

  . لىنىپتۇئاتقوشۇننى باشالپ ئالغا 

نىڭ بېشىدا قايغۇرۇپ ئولتۇرغان بولسا، ئۇنىڭ قايغۇرۇپ ئهگهر، يهشۇ مۇسا

   بهختنىيهنه قايغۇرۇپ زارلىنىشالر ھهرگىزمۇ. تىتيىغالشلىرىغا مۇسا تىرىلىپ قالماي

  ئىچىدىن قايتىپ چىقالماسلىق كىشىنىڭئوقۇبهت-ئازاب. ىتئهكىلهلمهيتچاقىرىپ 
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مۇسا ۋاپات بولغاندىن .  چۈشكۈنلهشتۈرىدۇنى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇپكۆڭۈل يارىسى

 قهددىنى رۇسالپ، ئۆزى تاپشۇرغان ىنقۇبهت ئىچىدئو-كېيىن، خۇدا يهشۇغا  ئازاب

يهشۇ خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ھۆرمهت قىلىپ، . ۋەزىپىنى ئورۇنالشنى تاپىاليدۇ

ئوقۇبهتكه -ناۋادا، بىز ئازاب. سائادەتكه ئېرىشىدۇ-رەتكه، بهختىقۇد-يۇرۇقلۇققا، كۈچ

 خۇددى تۆت ئهتراپىمىزنىڭ ، باشتىن ئاخىر قايغۇرۇپ ئولتۇرساقئۇچرىغاندا،

س قىلىپ چۈشكۈنلىشىپ، ئاجىزالپ ېتسىزلىك ئورىۋالغاندەك ھىنى بهخھهممىس

ئوقۇبهتكه باش ئهگمهي، قهددىمىزنى رۇسالپ،  ئالغا -شۇنىڭ ئۈچۈن، ئازاب. كېتىمىز

رەتكه ىقۇد-بىزمۇ كۈچ. دۇرۇتىوخۇدانىڭ پارالق نۇرى يولىمىزنى يشۇ چاغدا، . باسايلى

   .تولۇپ، جاسارەتلىك بوالاليمىز

  

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»تاڭ ئاتقاندا، شامال . كۈندۈرز شهرق شامىلى چىقاردى-پهرۋەردىگار بىر كېچه

شۇڭا، پادىشاھ دەرھال مۇسا بىلهن ھارۇننى .....چېكهتكىلهرنى ئېلىپ كهلدى

 شامىلىنى قاتتىق غهرب بورىنىغا ئايالندۇرۇپ، چېكهتكىلهرنى پهرۋەردىگار شهرق...چاقىرتىپ

مىسىردىن  (».ىدا بىر دانىمۇ چېكهتكه قالمىدىمىسىر دىيار. قىزىل دېڭىزغا ئۇچۇرۇپ كهتتى

  )19، 16، 13: 10چىقىش

بىز بۇ ئايهتلهردىن، پهرۋەردىگار خۇدانىڭ شامالدىن پايدىلىنىپ، ئىسرائىلالرنى 

. قنىڭ قولىدىن قانداق قۇتقۇزغانلىقىنى كۆردۇىر پادىشاھرەھىمسىز، جاھىل مىسى

 ھوقۇقى ئارقىلىق ئاخىرقى قېتىم مىسىر تهڭداشسىزپهرۋەردىگار خۇدا ئۆزىنىڭ 
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). 21: 14چىقىش(.قوشۇنلىرىغا تاقابىل تۇرغاندىمۇ يهنىال شهرق شامىلىنى ئىشلهتكهن

. ، مۈشكۈل ھالهتته ئىدىئهينى ۋاقىتتا، ئىسرائىلالرنىڭ ئهھۋالى ئىنتايىن خهتهرلىك

ئالدىدا كهڭ كهتكهن دېڭىز، كهينىدە قوغالپ كېلىۋاتقان دۈشمهن قوشۇنلىرى، 

 بولۇپ، قېچىپ قوتۇلۇشتىن  چوققىلىرىئىككى تهرىپىدە ئېگىز كهتكهن تاغ

ئىسرائىلالر مۇشۇنداق ئهھۋالدا پهقهت پهرۋەردىگار . ھېچقانداق ئۈمىد يوق ئىدى

بىراق، پهرۋەردىگارنىڭ . ىتال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيتخۇداغا تايىنىش ئارقىلىق

. قۇتقۇزۇش ئۇسۇلى بولسا، ئويلىمىغان يهردىن دەھشهتلىك شهرق شامىلى بولدى

تىشىدىن يۈرەكزادە بولسا،  دەھشهتلىك شهرق شامىلىنىڭ ھۇيقۇئۇالر بىر تهرەپتىن

ئۇالر . هتتىيهنه بىر تهرەپتىن شامالنىڭ ئاچچىق سوغۇقىدىن توڭالپ، تىترەپ ك

خۇددى خۇدا ئۇالرنى قۇتقۇزۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه ئۆلۈشكه قىستاۋاتقاندەك 

بىز ئۆلىدىغان بولدۇق، «:رقۇپ ئاالقزادە بولغىنىدىنوقئۇالر . ئاغرىنىشقا باشلىدى

  . دەپ پهرياد كۆتۈردى »!ىدپ كهلمىسىرلىقالر قوغال

. ه يېتىپ كهلدى غهلبشهرەپلىك-مانا مۇشۇنداق ئۈمىد ئۈزۈلگهندە، شان

تىۋاتقان شهرق شامىلى دولقۇنالرنى پهسهيتىپ، دېڭىزنى قۇرۇتۇپ، قۇيقورقۇنچلۇق ھۇ

مۇھهببىتى ۋە قوغدىشى بىلهن -ئۇالر خۇدانىڭ مېهىر. ئىسرائىلالر ئۈچۈن يول ئاچتى

شامىلى چىقىپ، پۈتۈن بىر كېچه ئهنه شۇنداق شهرق . ئالغا قاراپ قهدەم تاشلىدى

مانا شۇ .تىك تامنى ھاسىل قىلدى، ئۇالرنىڭ ئىككى تهرىپىدە لۇپ  كۆتۈرۈسۇالر ئېگىز

تاڭ ئاتقاندا، ئهڭ ئاخىرقى بىر . شهرىپىنى نامايهن قىلدى-خۇدا ئۆز شانچاغدا 

. تۇشتىن توختىدىقۇيبولغاندىن كېيىن، شهرق شامىلى ھۇئىسرائىل قىرغاققا چىقىپ 

 ئوت، مۆلدۈر، قار، «: مهدھىيلهپر پهرۋەردىگار خۇدانىشۇنىڭ بىلهن ئىسرائىلال

 ، ياش ۋە قېرى، ئهر ۋە ئايال جۇدۇنلۇق شامالالرمهل قىتۇمان، ئۇنىڭ سۆزىگه ئه
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 )12، 8: 148زەبۇر(. دەپ ناخشا ئېيتىشتى»!نهرۋەردىگارنىڭ نامىنى مهدھىيلىسۇپ

مۈلكىنى ئولجا -مال<.  دەپ جار سالدى>ئۇالرنى قوغالپ تۇتىمهن<:دۈشمهن«

بىراق، ئۇ چاغدا سهن بوران .  دېدى>چالپ يوقىتىپ دەردىمنى ئالىمهنلىئېلىپ، قى

         ) 10 -9: 15مىسىردىن چىقىش  (».پ، دېڭىزغا غهرق قىلدىڭ ئۇالرنىچىقىرى

قېرىنداشالر،  خۇدا بىزگه ئاتا قىلغان قۇتقۇزۇلۇشنى بىز دەل ئىسرائىلالرنى  قىزىل 

بىز كىم ئىدۇق، خۇدانىڭ . يلىدېڭىزدىن قۇتقۇزغان شهرق شامىلى دەپ بىله

رىسىنى  ۋە غايىبانه سىرلىرىنىڭ چهك چېگرىتىنىىقۇد-رەتلىك كۈچىقۇد

ئىشالرنىڭ ئۆتۈپ كېتىشىنى ھهممه تاقهتلىك بولۇپ، -رىبىز سهۋ! ئۆلچىيهلهيدىغان؟

شۇنداق . شهپقىتىنى كۆرەلهيمىز-قۇدرىتىنى ۋە مېهىر-كۈتسهك، خۇدانىڭ كۈچ

ىر كۈنى، مۇقهددەس شاگىرتالرغا ئوخشاش خىرۇستال دېڭىز  بولغاندىال بىز ھامان ب

 بىلهن خۇدانىڭ خىزمهتكارى مۇسانىڭ الرراستىدە تۇرۇپ، خۇدا بهرگهن چىلتئۈ

  . ناخشىسىنى ھهم قوزا ھهققىدىكى ناخشىنى ئېيتىش شهرىپىگه ئېرىشهلهيمىز

   .ھهممىگه قادىر پهرۋەردىگار خۇدا، قىلغانلىرىڭ ئۇلۇغ ۋە كارامهتتۇر«

 )2: 15ۋەھىيلهر(».هقتۇرۋە ھلهرنىڭ پادىشاھى، يوللىرىڭ ئادىل قئى، پۈتكۈل خهل

  

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ھهممىگه قادىر پهرۋەردىگار خۇدا، قىلغانلىرىڭ ئۇلۇغ ۋە كارامهتتۇر.  

  )3: 15هر ۋەھىيل( ».قلهرنىڭ پادىشاھى، يوللىرىڭ ئادىل ۋە ھهقتۇرلپۈتكۈل خهئى 

بىر : شناچىم مۇنداق دەيدۇۇن قجېىفورهرنى باشتىن كهچۈرگهن س قىسمهتلئېغىر
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گهرچه، . كۈنى كهچته، مهن ئۆزۈم يالغۇز ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، ئارام ئېلىۋاتاتتىم

ق خۇددى قهلبىمنى بىر قهۋەت قاراڭغۇلۇلېكىن تى يۇرۇق بولسىمۇ، ىئىشخانام ناھاي

دا مهن يهنه تېيىلىپ يارىدار بولساممۇ، خۇ. س قىلدىمېتى غۇۋا ھىقاپلىۋالغاندەك ناھاي

ياتتا بولۇپ، ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا سىسېخۇددى مېنى يۆلىۋالمىغاندەك ھ

خۇدا نېمىشقا ئۆز پهرزەنتلىرىگه مۇنداق مۇئامىله قىلىدۇ؟ ئۇ نېمىشقا «: ئۆزۈمگه-ئۆز

ڭ مۇشۇنداق نى مېويىدۇ؟ ئۇ نېمىشقا ئوقۇبهتلهرنى ماڭىال يۈكلهپ ق-چوڭقۇر ئازاب

»  يول قويۇپ، ئۆزىگه خىزمهت قىلىشىمغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ؟ ئاجىزالپ كېتىشىمگه

  . دەپ سوئال قويدۇم

. مهن كىشىنى بىزار قىلىدىغان بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابىغا شۇ ھامان ئېرىشهلىدىم

ھهيران قاالرلىق يېرى شۇكى، بۇ جاۋاب مهندىكى ئاالھىدە بىر ئاۋاز بولۇپ، 

خۇدا قهلبىمنىڭ ئىچكى . رنىڭ تهرجىمه قىلىپ بېرىشى ھاجهتسىز ئىدىباشقىال

  . اتاتتىۇۋئاستا ماڭا چۈشهندۈرۈپ قوي-ئاستاقىسمىدىن 

يۇقسىز يېقىملىق بىر ئاۋازنى ئاڭالپ ۇمهن ت. نا جىمجىتلىققا چۆمگهنىدىئىشخا

  . شايتتىبۇ ئاۋاز خۇددى دېرىزە سىرتىدىكى قۇشقاچالرنىڭ ناخشا ئاۋازىغا ئوخ. قالدىم

بۇ نېمه ئاۋازدۇر؟ بۇنداق قهھرىتان سوغۇقنىڭ كهچ ۋاقىتلىرىدا بۇ ئاۋازنىڭ 

الق سېلىپ ۇمهن ق. ي مۇمكىن ئهمهسىقۇشقاچالرنىڭ ئاۋازى بولۇپ قېلىشى قهتئ

 يالقۇنجاپ ئوتۇننىڭ كۈچلۈك ئوتتا  تام مهشتىكى،ئهسلىدە. ئاڭالپ، راستىنال بايقىدىم

  . كهنىملىق مۇزىكا ئاۋازى چىققان ئكۆيۈشىدىن ئهنه شۇنداق يېقى

نغا ئېهتىمال ئوتۇ: دەل ئاشۇ ۋاقىتتا، مهندە مۇنداق بىر خىيال پهيدا بولدى

 ياپيېشىل باراقسان دەرەخ ۋاقىتلىرىدا نۇرغۇن ىچى ياغئارچائايلىنىپ كۆيۈۋاتقان بۇ 

ەرەخ ۋا سېلىپ، نهغمه قىلىپ، خهندان ئۇرغان ھهمدە بۇ دۇاخشىچى قۇشالر ئۇنىڭغا ئن
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كېيىن .  بولۇشى مۇمكىنغىۋېلىپ ساقلىۋالغانىخى بۇ گۈزەل ناخشىالرنى ئۆزىگه يشې

 ناخشا ئاۋازىمۇ . اتتىقلىشىپ، قۇرۇشقا باشلىغانئاستا قېرىغان، شاخلىرىمۇ ق-ئۇ ئاستا

ئاستا ئاۋازىنى يوقۇتۇپ، ئىچىدە -ئاستاغا ئهگىشىپ، بۇ شاخالرنىڭ قېرىشى

نى كۆيدۇرۇپ كۇل  ياغاچدرالۈك ئوت يالقۇنى بۇ باتاكى كۈچ. پېچهتلىنىپ قالغان

 ئازاد بۇلبۇل ياتقان بىچارە قهپهزدەمۇددەت  خۇددى ئۇزۇن ،قىلغاندىن كېيىنال

  . ىپ  خهندان ئۇرغاندەك يېقىملىق كۇيىنى باشلىغانقىلىن

ئوقۇبهتنىڭ ئوت يالقۇنلىرىدا بىزنى تاۋاليدۇ ھهمدە -ئاھ، ئوخشاشال خۇدامۇ ئازاب

شهرىپىنى -قۇپ، خۇدانىڭ شانق ئىچىدە مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئويالغۇزلۇ

  . بىز ئهنه شۇ ۋاقىتالردا زور تهسهللىيگه ئېرىشهلهيمىز. شىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇىكۆتۈر

، ، سوغۇقش ياغىچىغا ئوخشاش قېرىائارچمال، بىزنىڭ ئارىمىزدا مۇشۇ ئېهتى

نىڭ بېسىمى  كۈچلۈك ئوتى خۇدد.ۇچرىغانالر بولۇشى مۇمكىن قىسمهتلهرگه ئقاتتىق

شكۈل بېسىم بولمىسا، بىزمۇ ۈ ياغىچى ناخشا ئېيتالمىغانغا ئوخشاش، مئارچا، ىسابولم

  . رالمايمىز  ئهلۋەتتهىھهرگىز مهدھىيه ئاۋازلىرىنى چىق

، ئاشۇ  يۈرەكنى ئىللىتالىسا ئوت يالقۇنلىرى سوغۇق، رەھىمسىزكۇچلۇك، ئهگهر

  !؟شىنى كىممۇ ئارزۇلىمىسۇنى كۈچىينىمۇئوت يالقۇنلىرىنىڭ يه

  

 

  كۈنى-14ئاينىڭ-3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

 »پهقهت مۇساال خۇدانى قورشاپ تۇرغان . لېكىن،كىشىلهر يهنىال يىراقتا تۇرۇشاتتى

  )21: 20مىسىردىن چىقىش( ».قارا بولۇتنىڭ يېنىغا باردى
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 ، دانىشمهنپاراسهتلىك- ئۆزىنى ئهقىلانىڭبۈگۈنكى كۈندىمۇ خۇد

بۇنىڭدىن ، سىز  ئهمما.تى بارى مهخپىي  كىشىلهرگه ئاشكارىلىمايدىغانانساباليدىغېھ

نى خۇدانىڭ ئالدىدا ئىشالرىق  بارلچۇشۇنهلمىگهنسىز پهقهت . ورقماڭھهرگىز ق

ئۇنىڭ  ئۇزۇن ئۆتمهي . پ كۈتسىڭىزال كۇپايهتاقهتلىك بولۇ-رىراپ قىلسىڭىز، سهۋىتېئ

شهرىپىنى ئايان -شانۆزىنىڭ  گۆھهرنى يهنى ئشۇرۇنو يەقاراڭغۇلۇق ئىچىد

سىز ھهرگىز ئالدىڭىزدىكى قارا بولۇت ئىچىگه كىرىشتىن .  بايقايسىزغانلىقىنىقىل

: بۇ دەل ئهلچى پېترۇس ئېيتقاندەك. خۇدا دەل ئاشۇ قارا بولۇتنىڭ ئىچىدە. قورقماڭ

سىلهر قاتتىق سىناقالرغا دۇچ كهلگىنىڭالردا، ئاجايىپ بىر ئىشقا يولۇقۇپ قالدىم، «

ئوقۇبهتلىرىگه ئورتاق -ئهكسىچه، ئهيسا مهسىهنىڭ ئازاب. دەپ ھهيران بولماڭالر

  )12: 4پېترۇس-1( »....بولغانلىقىڭالردىن خۇشال بولۇڭالر

نى ىزلۈڭنىڭ كۆڭزدا، ئۇ سىىزس قىلىپ، غېرىپسىنغان ۋاقتىڭې يالغۇزلۇق ھىزس

نى ىزېقىنلىشىشىڭنىڭ كىرىپ ئۆزىگه يزلۇتنىڭ ئىچىدە، سىۇئۇ قاراڭغۇ ب. چۈشىنىدۇ

  . ۋاتىدۇىتۈك

تاغ باغرىدىكى ، سىغا چىقىپقى دوختۇر بىر كۈنى، ئېگىز تاغ چوقمهلۇم بىر

ۇتالر زىتىۋېتىپ، بىر بۈركۈتنىڭ تۈكلىرى ھۆل ھالدا قارا بولۆئۆتكۈنچى يامغۇرنى ك

ئۇنىڭ بۇ . گىزگه قاراپ ئوقتهك ئۇچقانلىقىنى كۆرۈپتۇېئارىسىدىن شۇڭغۇپ چىقىپ، ئ

تى پىلىلداپ چاقناپ تۇرغان قۇياش نۇرىدا ئالماسقا ئوخشاش ئاجايىپ گۈزەل قىياپى

ئهگهر، تاغ باغرىدا يامغۇر ياغمىغان بولسا، ئۇ يهنىال جىلغىالردا تۇرغان . ئىكهن

مۇشهققهتلهرمۇ بىزنى خۇداغا تېخىمۇ يېقىن - تۇرمۇشتىكى جاپا،ئوخشاشال. بوالتتى

  . قىلىدۇ
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  كۈنى-15ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»گهرچه سىلهر ،ئى ياقۇپنىڭ ئهۋالدلىرى ئىسرائىلالر: پهرۋەردىگار خۇدا مۇنداق دەيدۇ 

ئۇ سىلهرگه . سىلهرنىڭ قۇتقۇزغۇچىڭالر مۇقهددەستۇر. قماڭالرۇرۇتتهك بولساڭالرمۇ، ھهرگىز قورق

 »...نى زىرائهت ئېزىدىغان چىشلىق چاق قىلدىممهن ئاللىقاچان سې! قارا.  قىلىدۇياردەم

  )15-14: 41يهشايا(

قۇرۇت بىلهن چىشلىق چاقنى قانداقمۇ سېلىشتۇرغىلى بولسۇن؟ قۇرۇت 

شۇنچىلىك ئاجىزكى، بىز ئۇنى بىرەر تاش ياكى چاق بىلهن بىر باسساق، ئۇنىڭ شۇ 

ستهھكهم بولۇپ، ئۇ ھهتتا چىشلىق چاق شۇنچىلىك مۇ. ھامان مىجىقى چىقىپ كېتىدۇ

رىتىگه ئىگه ى ئېزىپ، ئېدىرلىقالرغا تاشالش قۇدلىرىنىمۇ پىچهك داندەكقىتاغ چوق

ق چاق قىلىشقا بىراق، ھهممىگه قادىر خۇدا قۇرۇتنى ئۆتكۈر چىشلى).  ئايهت-15(

 خۇدا مهلۇم ئادەم ياكى مهلۇم مىللهتنى تالالپ، مۇقهددەس ، شۇنداق.ئىرادە قىلدى

 چىشلىق روھنى ئۇنىڭغا يار قىلىش ئارقىلىق قۇرۇتقا ئوخشاش ئاجىز ئىنساننى

  . ز قالدۇرۇشقا قادىردۇرى تارىخالردىن چوڭقۇر ئ،چلۈك قىلىپچاقتهك مۇستهھكهم، كۈ

. شۇنىڭ ئۈچۈن، قۇرۇتتهك ئاجىز بولغان بىز ئىنسانالر ھهرگىز قورقمايلى

ھهممىگه قادىر خۇدا تۆت ئهتراپىمىزنى قورشاپ تۇرغان قىيىنچىلىق ئارقىلىق بىزنى 

بىز خۇدانىڭ كۈچ قۇدرىتىگه تايىنىپ، . ىردۇرئىرادىلىك، باتۇر قىلىشقا قاد

بىز . ئهتراپىمىزدىكى مۇھىتنى ئۆزىمىزگه باش ئهگدۈرۈپ، خىزمهت قىلدۇرااليمىز

تۇتۇپ ئاچساق،  دىن بىرنى ئۈمىدسىز شارچىغۇۋاىكى خالىغانچه ئهتراپىمىزدھهتتا 

 اشالتقا ئوخشوخۇدا يهنه بىزگه پ. چىقىدۇگۆھهر شهپقهتلىك -رى مېهئىچىدىن 

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇددى پىچاقنى چاقلىغانچه .  ئىرادە بېرىشكه قادىردۇرمۇستهھكهم



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 141

 بىز ئۇچرىغان قىيىنچىلىقالرمۇ بىزنى پۇالت بىسىغا ،ئىتتىكلهشكهنگه ئوخشاش

 زىرائهت مهن ئاللىقاچان سېنى..... «: خۇدا شۇنداق دەيدۇ. تكۈر قىلىدۇئوخشاش ئۆ

ئويالپ بېقىڭ، خۇدانىڭ ئېيتقانلرى ئهمهلگه »  .....ئېزىدىغان چىشلىق چاق قىلدىم

  ئاشماي قاالرمۇ؟ 

 كۆزگه تۈنلهي يهر يۈزىدىكىمهسىه ئۆز پادىشاھلىقىنى قۇرۇشتا پۈ

ئىنسانالرنىڭ .  پايدىالنغانالردىنئېلىنمايدىغانئېتىۋارغا ، چېلىقمايدىغان

. رەترىشمهكچى بولغىنى ساغالملىق، ئۇتۇق، غهلبه، يېڭى نهرسىلهردىن ئىباېئ

ئوقۇبهت -خۇدانىڭ تاللىغىنى بولسا يهر يۈزىدىكى ئۇڭۇشسىزلىق، مهغلۇبىيهت، ئازاب

ئهرش پۈتۈنلهي يهر يۈزىدىكى بىچارە، ۋەيران بولغان ھاياتلىق . ۋە ئاجىزلىقالردۇر

زەخمهتكه ئۇچرىمىغان -لىك زىيانىچىرمهسىه ھېچقاچان زەر. توپالنغان جايدۇر

ئوقۇبهت، قىيىنچىلىق ۋە -هس، بهلكى ھاياتى ئازابمۇشتهك ئاجىز كىشىلهرنى ئهموق

بېسىمغا ئۇچرىغان كىشىلهرنى تالالپ، ئۇالرنىڭ مهدھىيه ناخشىلىرى ئارقىلىق 

ئۇ يهر يۈزىدىكى مهغلۇبىيهت . ئاجايىپ يارقىن بىر ئوركىستىرنى بهرپا قىلغان

  .شهرىپىنى تىكلىگهن- ئهرشنىڭ شانئارقىلىق
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  كۈنى-16ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بۇ ئىشتىن كېيىن، ھهزرىتى  ئهيسا ئۇ يهردىن چىقىپ، الۋىي ئىسىملىك بىر

  : ھهزرىتى ئهيسا ئۇنىڭغا. ئۇ باج يىغىدىغان جايدا ئولتۇراتتى. باجگىرنى كۆردى

  .  دېدى-!ماڭا ئهگهشكىن -

  )28 -27: 5لۇقا (» .الۋىي ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىنى تاشالپ، ھهزرىتى ئهيساغا ئهگهشتى

ئۇ بىر . مهتتانىڭ ئۆزىنى خۇداغا ئاتىشى ئىنتايىن ئاالھىدە بىر بېغىشالشتۇر

رەتنىڭ ئىگىسى تۇرۇقلۇق ھهزرىتى ىقۇد-دۇنيا، ھوقۇق ۋە كۈچ-ئۇ پۇل، مال. باجگىر

 بارلىق ئىشلىرىنى تاشالپ، ئۇنىڭغا  دېسه،» !ماڭا ئهگهشكىن«: ئهيسا ئۇنىڭغا ئاددىيال

  !ھه-از ئۇچرايدىغان ئىشبۇ نېمه دىگهن ئ. ئهگهشتى

ھهزرىتى ئهيسا ئۇنىڭغا ئالىي دەرىجىلىك خىزمهت ياكى يۇقىرى ئىش ھهققى 

ناۋادا، بىزنىڭمۇ مهتتاغا ئوخشاش كۆپ پۇل تاپااليدىغان خىزمىتىمىز بولسا، . بهرمىدى

خىزمىتىمىزنى تاشالپ، چىن دىلىمىزدىن ھهزرىتى ئهيساغا ئهگىشىشكه رازى 

ئۇ ئۆزىنىڭ بۇندىن كېيىن . هقىقهتهن قالتىس كىشىدۇربوالرمىدۇق؟ مهتتا ھ

شۆھرىتىنىڭ بولمايدىغانلىقىنى، كىرىم مهنبهسىنىڭمۇ ئۈزۈلىدىغانلىقىنى، يهنه -نام

كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى مازاق قىلىپ، كهمسىتىدىغانلىقىدەك ھهممه ئىشالرنى بىلىپ 

  !ھه-گهن تهس ئىشىمانا بۇ نېمه د. هگىشىشنى خالىدىتۇرۇپ، ناسىرەلىك ئهيساغا ئ

راپ ىتېئۇنىڭ ھهزرىتى ئهيساغا ئهگىشىشى ئۆتمۇشتىكى خاتالىقلىرىنى ئ

رى ئۇنىڭغا ئاۋارىچىلىق ھلىگهرچه، بىر يولدىكى ھهمرا. قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

لىپ تهنه قىلىپ، مازاق قىلسىمۇ، ئۇ بۇالرنى ئويالشماستىن ھهزرىتى ئهيساغا ېئهك

نسان ئۈچۈن بۇنداق قىلىش ھهقىقهتهن ئاسان ئهمهس ئى. ئهگىشىشكه رازى بولدى
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  . ئهلۋەتته

ىتى ئهيسا ئۈچۈن كاتتا زىياپهت ئۇ ھهزرىتى ئهيساغا ئهگهشكهندىن كېيىن، ھهزر

خۇراملىق بىلهن ھهزرىتى ئهيسا ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهن -، خۇشال)ئايهت-29( رىپېب

نى چىشىغا چىشى كىشىلهر ئهيساغا ئهگىشىشته نۇرغۇن. كىشىلهرنى كۈتىۋالدى

يهنه نۇرغۇن كىشىلهر خۇددى بىرسى بوينىنى . چىشلهپ، دەردىنى ئىچىگه يۇتىدۇ

ئوقۇبهت ۋە -يهنه نۇرغۇن كىشىلهر ئازاب. باغالپ سۆرىگهندەك ئۇنىڭغا ئهگىشىدۇ

ۇپ، رەبكه چىن كۆڭلىدىن رازى بول. مۇھتاجلىقتىن ئۇنىڭغا ئهگىشىدۇ

ۇراملىق بىلهن رەبكه ئهگىشىدىغانالر بولسا خ-خۇشال. ن ئازىئهگىشىدىغانالر ئىنتاي

مهتتا بولسا چىن كۆڭلىدىن رازى بولۇپال قالماي، يهنه . كهم ئۇچرايدۇ-كهمدىن

سىل ېگهن ئبۇ نېمه دې. ىتى ئهيساغا ئهگهشكهنخۇراملىق بىلهن ھهزر-خۇشال

  ! ھه-ئىش

بۈگۈنكى كۈندىمۇ، رەب ئهيسا ئارىمىزدىن مهتتاغا ئوخشاش كىشىلهرنى 

 .  ىتىشنى ئۈمىد قىلىدۇئۇچر

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»... 13: 2مهتتا ( »...مهن ساڭا خهۋەر بهرگۈچه ئۇ يهردە تۇر(  

  !چالنغىنېن ت،دەك ئۆركهشلهپ سوقۇۋاتقان يۈرىكىمىئاھ، دېڭىز دولقۇنلىر

سۈپ چىقىپ ۆ مۇھىت قاشالىرىدىن ب،مهنىبىل .سوقۇشلىرىڭ نېمانچه كۈچلۈك

 .خىزمهت قىلغۇڭ كېلىۋاتىدۇ پ،مىنالردا ئۆزۈڭنى نامايهن قىلىېكهن زكهڭ كهت
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ىقىغا ئىشهنچىڭ  ساڭا ۋاكالىتهن ياخشى ئورۇنالشتۇردىغانلىڭنىلىرخۇدانىڭ كۈن

تاقىتىڭ ۋە تايانچىڭ دەل خۇدانىڭ -گۈنكى سهۋىرۈسېنىڭ ب !غىنالننچېبولسۇن، ت

  . سىدۇرىنىڭ ئىپادلىقىقان چوڭ ئىشالر ئۈچۈن تهييارالۋاتسېنى كهلگۈسى

   

  

  كۈنى-18ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»5: 15ماركۇس( ».ھهزرىتى ئهيسا يهنىال زۇۋان سۈرمىدى(   

 ئىچىدە، كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان كۆرۈنۈش شۇكى، مۇقهددەس كىتاپنىڭ

لهرنىڭ ىۋاتقان كىشىپۈتۈن دۇنيانى ياراتقان خۇدانىڭ ئۆزىگه بىهۇدە تۆھمهت قىل

قۇدىرىتى -يىن كۈچېئۇ خۇدا بولغاندىن ك .كىدۇرىسىز زۇۋان سۈرمهسلتىن-ۈندىدا ئئال

دىغا يسا، ئۇالر ئۇنىڭ ئالوپلهپ قىبىلهن ئۇالرغا بىر قاراپ قويسا ياكى بىر ئېغىز ئهي

ئۇ  .سىمۇ زۇۋان سۈرمىدىىك قىلل رەزىل، كىشىلهر شۇنچىلىكبىراق ئۇ .ياتتىوباش ق

ئۈچۈن  ئىنسانالرنىڭ گۇناھى  خۇدا،ىڭ ئۆزىنبېسىقلىق بىلهن-رىپهقهت ئېغ

 ئهيسا دىمۇبىز  ئهگهر.دى ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىسىتهييارلىغان قۇربانلىق قوز

لىقىمىز قىبېس-بۇ ئېغىرئۇنداقتا ،  بولسالىقبېسىق- ئېغىر مۇشۇنداقمهسىهكه ئوخشاش

ئاتا  لىقبىزگه ئامان رىپ،ې پۇرسهت بغاتهن خىزمهت قىلىشىالىخۇدانىڭ بىزگه ۋاك

 نى چهكلهپ،ىلىررى ۋە پائالىيهتىلىق ئۆزىمىزنىڭ پىالنلبېسىق-بۇنداق ئېغىر. قىلىدۇ

پ، خۇدانىڭ ئۆزى يالغۇز ۇتۇزنى توختىلىرىمچىنچۇشهپاراسهت ۋە -مىزدىكى ئهقىلئۆزى

بىز رەبكه  الردا،نۇرغۇن ۋاقىت .ىدۇقا يول ئاچىۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇشئىنسانالرنىڭ ھ

بىز دائىم خۇدانىڭ  .غانلىقىمىز ئۈچۈن مهغلۇپ بولىمىزىىق بولمبېس-ئوخشاش ئېغىر
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لۇشنىڭ ئورنىغا ئۆزىمىزدىكى وسالماق ب بېسىق،-ئېغىر قۇدىرىتىگه تايىنىپ،-كۈچ

شۇنىڭ ئۈچۈن، . مىزىبه قىلماقچى بولرەتكه تايىنىپ غهلىقۇد-پاراسهت ۋە كۈچ-ئهقىل

بىزگه  رەتلىك خۇدا،ىقۇد !ىئ :يلىكىگه قادىر خۇداغا شۇنداق نىدا قىالىھهمم

   !گىنبېسىقلىقنى بهر-ئېغىر

  

 

  كۈنى-19ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»قاتتىق سىناقالرغا دۇچ كهلگىنىڭالردا، ئاجايىپ ئشقا سىلهر لىرىم،دىرلىك قېرىنداشقه 

ئوقۇبهتلىرىگه -ئهكىسچه، ئهيسا مهسهنىڭ ئازاپ. دىم، دەپ ھهيران بولماڭالريۇلۇقۇپ قال

  )13-12: 4پېتروس-1( ».لۇڭالرانلىقىڭالردىن خۇشال بوئورتاق بولغ

  

لىق مۇزىكىالرنى ، يېقىمتارنى ئېلىپچىلئوقۇبهتلىرى ئۇنىڭ -داۋۇتنىڭ ئازاپ

 3: 51يهشهيا( تۈرتكه بولغانئېيتىشىغاه ۋە تهشهككۈر ناخشىالرنى مهدھىي چېلىپ،

يۈزىدىكى نۇرغۇن گه قهدەر يهر ئۇ ئېيتقان زەبۇر مۇناجاتلىرى تا بۈگۈن). لسۇنقارا

رىپ، ې بقادچىالرغا ئىلهام بهخىش ياردەمىچۈشكۈنلهشكهن ئېت ئىشهنچى ئاجىزالشقان،

  .اقىرماقتاخۇرام بۇلۇشقا چ-ھهر ۋاقىت خۇشالشاھلىقى ئۈچۈن ىخۇدانىڭ پاد

 جهھهتته ئۇلۇغ بىر سهنئهتكار ىياينىڭ ئوغلىنى روھىشزادى قانداق نهرسه ي

تىجا ىڭ دەھشهتلىك ھۆركىرەشلىرى ئۇنى خۇداغا ئىلدۈشمهنلىرىن قىلىپ چىقالىدى؟

شهپقهت ئۇنى -ېهىرتىدىكى ئامانلىق، مول مقۇدىرىتى ئاس-خۇدانىڭ كۈچ قىلغۇزسا،

ھهر بىر قېتىملىق ئازاپ ئوقۇبهت ۋە  شۇنىڭ ئۈچۈن، .رى ئېيتقۇزدىمهدھىيه ۋە شۈك
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تى يېڭى بىر رھهمىچىلىق ئۇنىڭ ئېتىقادىغا كۈچ قوشسا، خۇدانىڭ ھهر بىر مهقىيىن

  . قا بهت ئاچتىمهدھىيه ئېيتىش

سائادەتتىن -ت قېتىملىق بهخشۇرۇنۇش، بىروئوقۇبهتتىن ي-لىق ئازاپىر قېتىمب

لىشىش، بىر قېتىملىق خهتهردىن يىراق-لىق خېيىمبىر قېتىم .رۇم قالغانلىقتۇرمهھ

لىك ئىچىدە ئۆتكهن ئېسهن-كۈنلىرى ئامان.گهنلىكتۇرېدشهرەپنى يوقىتىش -شان

ئۇالر  شۇنداقال، .شى ئهزەلدىن خۇداغا تايىنىشنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇكى

  .پىنىمۇ كۆرەلمهيدۇ ھهم مهدھىيه ناخشىلىرىنىمۇ ئېيتالمايدۇىشهر-خۇدانىڭ شان

 كى ئاجايىپ بىر سىرنى كۆپرەك چۈشىنهلىگهن بولساق،ىئهگهر، بىز روھىيهتت

 مىغان،قهتتىن قورققمۇشه-پاھهرگىزمۇ ئالدىمىزدا بىزنى ساقالپ تۇرغان جا

ملهرنى ئهنه شۇنداق مهتلىك بىلىمتى قىىبىز ناھاي چۈنكى، .مىگهن بوالتتۇقئهنسىر

  .ئوقۇبهت ئىچىدىال ئۆگىنهلهيمىز-قىيىنچىلىق ۋە ئازاپ

: 1تىموتىي-1( ».لىدىئۆز خىزمىتىگه تهيىن لىك دەپ قاراپ،ئۇ مېنى ئىشهنچ«

12(  

  

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»10: 6كورىنتىلىقالر-2( ». خۇراممىز-ئهلهمدە بولساقمۇ، ھهمىشه شاد-قايغۇ(  

ئهلهمدىن - دەرت.ھۇشىمىزنى يوقىتىمىز-ستتىن ئهئوقۇبه-بنۇرغۇن ۋاقىتالردا، ئازا

تىپ، دۈشمهنلىرىمىزنىڭ خورالشلىرى، ھاقارەتلىرى چهكتىن پىچاق سۆڭهككه يې

دە تهبىئي ھالدا پۇرسهت ئىزدەپ، قانغۇدەك پارە بوالي دېگهن-ئېشىپ، يۈرىكىمىز پارە
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بىراق، . يىغالپ، ئىچىمىزنى بوشىتىۋالغۇدەك بىرەر جايغا ئىنتىزار بولىمىز

  .  چارە باربولىدىغان بۇنىڭدىنمۇ ياخشى بىرئوقۇبهتنى يهڭگىللهتكىلى -ئازاب

دېڭىزچى خاسىيهتلىك بۇالقنى ئاچچىق ھهم تۈزلۈق دېڭىزدىن تاپقىلى 

 چهت ياقىالردىن، تاغ ساياھهتچى ئهڭ گۈزەل گۈلنى. ىنى بىلىدۇبولىدىغانلىق

روھىي جهھهتته . يوللىرىدىكى تىك قىياالردىن تاپقىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

ئوقۇبهت ئىچىدە -لىرىنىڭ ئازابپىشىپ يېتىلگهن كىشى قىممهتلىك مهدھىيه مۇناجات

  . زىلىپ چىققانلىقىنى بىلىدۇيې

ڭغۇلۇق ئىچىدىمۇ رەببىمىز ئهيسا مهسىهنىڭ ئاتىسى قاراشۇنىڭ ئۈچۈن، بىز 

 ھىيهقۇر بولسا، بىزدىكى مهدڭسىناقالر قانچه چو. بولغان خۇداغا مهدھىيه ئوقۇيلى

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھاياتىڭىزدا مانا شۇنداق . ئاۋازلىرىمۇ شۇنچه يۇقىرى بولىدۇ

تاقهتلىك -رىىگه سهۋدەرسلىكنى ئۆگهنگهنمىدىڭىز؟ بىز پهقهت، خۇدانىڭ ئىرادىس

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ھۆرمهت . بولۇپال قالماي، يهنه خۇدانىڭ ئىرادىسىنى تالاليلى

خۇراملىق بىلهن مهدھىيه ئوقۇپ قارشى -قىاليلى ھهمدە خۇدانىڭ ئىرادىسىنى خۇشال

  . ئااليلى

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»....................................29: 9مهتتا(» .ىنىڭالردەك بولسۇنئىشهنگ(  

ىش لمۇكهممهل دۇئا قىلىش دېگهنلىك پۈتۈن ئىشهنچى بىلهن دۇئا قى

بىزنى دۇئالىرىمىز  ىمىز ئىشهنچئهگهر بىز دۇئا قىلىشتىن ئىلگىرى. دېـگهنلىكتۇر
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 بىز دۇئا قىلىۋاتقان  گهرچههلسه، ئېرىشكهندەك تۇيغۇغا ئهكئىجابهتكهئاللىقاچان 

 دەكئهمهلگه ئاشمىغان بولسىمۇ، بىز ئاللىقاچان تىلهكلىرىمىزگه يهتكهنئىشالر تېخى 

  . بولىمىز

بىز چوقۇم دۇنيادىكى ھهرقانداق نهرسىنىڭ خۇدانىڭ ۋەدىسىگه توسقۇنلۇق 

 دۇنيا  شۇنىڭ ئۈچۈن،. قىاللمايدىغانلىقىنى ئېسىمىزدە چىڭ ساقلىشىمىز كېرەك

 ھېچقاچان ئهمهلىيهتكه، نىڭىۈرۈپ تۇرسىمۇ، خۇدانىڭ سۆزلىرئۈزلۈكسىز ئۆزگ

 .مۇھىتقا ئاساسهن ئۆزگۇرۇپ تۇرىدىغانلىغىغا قهتتى ئىشهنمهسلىگىمىز كېرەك

شۇنداق بولغاندىال، ئۇ بىزنىڭ ئۆزىگه باغلىغان ئىشهنچىمىزگه ئاساسهن 

  . تىلهكلىرىمىزنى ئىجابهت قىلىدۇ

» .لدىخۇدانىڭ ئهمرى بىلهن شۇنداق بو«: مۇقهددەس كىتابتا ئېيتىلغاندەك

  )9: 1يارىتىلىش(

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» قىرىق يىلدىن كېيىن، مۇسا پهيغهمبهرگه سىناي تېغىنىڭ يېنىدىكى چۆلدە

مهن <:خۇدا ئۇنىڭغا...كۆيۈۋاتقان تىكهنلىكنىڭ ئوت يالقۇنىدا بىر پهرىشته كۆرۈندى

پهريادلىرىنى ھهقىقهتهن -رنىڭ نالهۇالئ. مىسىردىكى بهندىلىرىمنىڭ خارلىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

مهن سېنى مىسىرغا . ئهمدى بارغىن. شۇڭا، مهن ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى چۈشتۈم. ئاڭلىدىم

  )34، 31: 7ئهلچىلهر  (». دېدى>!ئهۋەتهي
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مۇھىم بۇيرۇقنى قوبۇل قىلىشتىن ئىلگىرى نهقهدەر ئۈزۈن كۈتۈش ۋە تهييارلىقالر 

چىككهن بولسىمۇ، ھهرگىز ئۇنتۇلۇپ ېپىالنلىرى كگهرچه، خۇدانىڭ ! ھه-زۆرۈر بولغان

ىشتىن بۇرۇن، ئۇنى خۇدا ئۆزى تاللىغان كىشىلهرنى ئىشلىت. قېلىنغان ئهمهس

تهربىيهلهر بىلهن تهييار قىلىدۇ ھهمدە ئۆزى ئىرادە قىلغان -ىدە تهلىمجيېتهرلىك دەرى

نى ئۆتهشكه سائهت يېتىپ كهلگهندە، ئۇالرنى تهسىرلهندۈرۈپ، ئۆز ۋەزىپىسى-ۋاقىت

بۇ خۇددى ناسىرەلىك ئهيسا تهييارلىق ئىچىدە ئوتتۇز يىل ياشاپ، . چاقىرىدۇ

قۇۋۋەتكه تولۇپ، خۇدانىڭ ۋە ئادەملهرنىڭ مۇھهببىتىگه -پاراسهت ۋە كۈچ-ئهقىل

  . ئېرىشىپ، مۇكهممهللهشكهندىال ئاندىن خىزمىتىنى باشلىغانغا ئوخشايدۇ

ئۇ چوقۇم مۇھىم ئىشالرغا .  قىلمايدۇخۇدا ئىش قىلغاندا ھهرگىز قىزىققانلىق

ئۇ ھېچقاچان . قويماقچى بولغان كىشىلهرنى ئۇزۇن ۋاقىت سهرپ قىلىپ تهيياراليدۇ

تهييارلىق قىلغان ۋاقىت بهك ئۇزۇن بولۇپ كهتتى ياكى كۈنلهر بهك مهنىسىز، دەپ 

  . ئويلىمايدۇ

بىر مهزگىللىك . ئوقۇبهتلىك كۈنلهردە كىشىنى ئهڭ قىينايدىغىنى ۋاقىتتۇر-ئازاب

بىراق .  ئاسانقهدەروقۇبهتنى باشتىن كهچۈرمهك بىر ئ-تېز ئۆتۈپ كېتىدىغان ئازاب

 ھهم باشتىن كهچۈرمهك ئىنتايىن ماققىلئوقۇبهتنى قوبۇل - ئازابن مۇددەتلىك ئۇزۇ

ئوقۇبهت ۋە -بهزى چاغالردا، بىزنى قورشاپ تۇرغان ئازاب. مۈشكۈل ئىشتۇر

بىرىگه - بىر، يىلالركۈن، ئايالر.  تۈگهتكىلى بولمايدۇمۇاپمۈشكۈالتالرنىڭ سانىنى سان

شكۈالتالر يىنىكلىگهندەك، ۈبىز ھېچقاچان بۇ م. ئۆتۇۋېرىدۇا ئاست-ئهگىشىپ ئاستا

ماغدۇرىمىز -ئهنه شۇ ۋاقىتالردا، بىزنىڭ كۈچ. س قىلمايمىزېىراقالشقاندەك ھي

ولمىغان بولسا، بىز چوقۇم شهپقىتى بىزگه يار ب-رىئهگهر، خۇدانىڭ مېه. ئاجىزلىشىدۇ

يۈسۈپمۇ ئۈزۇن . والتتۇقئۈمىدسىزلىك پاتقىقىغا چوڭقۇر پېتىپ، چۈشكۈنلهشكهن ب
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سائىتى يېتىپ -خۇدانىڭ ۋاقىت.  ئېغىر سىناققا دۇچار بولغان كىشىدۇرمهزگىل

شكۈالتالر، ۈخۇدا ھهمىشه ئهڭ ئېغىر م! چىقتى؟كهلگهندە، ئۇ قانداق ئادەم بولۇپ 

خۇددى ماالكى سۈرىسىدە . لهر ئارقىلىق بىزگه ساۋاق بېرىدۇئوقۇبهت-ئازاب

) 3: 3ماالكى  (». تهختتۇر   تاۋلىنىپ ساپالشقان كۈمۈشنىڭ ئورنىئۇ«: ئېيتىلغاندەك

 تاۋلىنىپ چىقىشى ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت  ئوتتاكۈمۈشنىڭ-ئالتۇن  زەرگهرئۇستا

ازىر خۇدانىڭ گۈزەل گهرچه، بىز ھ. بىلىدۇ ناھايىتى ياخشى كېتىدىغانلىقىنى

شهرەپلىك غهلبه مېۋىسىنى كۆرەلمىگهن بولساقمۇ، ئېتىقادىمىزغا -ئىرادىسىنى  ۋە شان

بۇ خۇددى . ، خۇدا ھېچقاچان خاتاالشمايدۇكىئاساسهن شۇنداق ئېيتااليمىز

رنىڭ ، يهنى خۇدانىڭ ئۆزىنى سۆيىدىغانال«: مۇقهددەس كىتابتا ئېيتىلغاندەك

ه چاقىرىلغانالرنىڭ ھاياتىدا مهيلى قانداق ئىشالر يۈز يىچۇئۆزىنىڭ ئىرادىسى ب

بهرسۇن، ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ئىشلىرىنى ماسالشتۇرۇپ، ھهممىنى شۇالرنىڭ مهنپهئىتى 

بىزمۇ يۈسۈپكه ئوخشاش ) 28: 8رىملىقالر(» .ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقىنى بىلىمىز

بۇ . نى ئۆگىنىپ چىقىمىزدە بارلىق دەرسلىكلهر» مۇشهققهت مهكتىپى-جاپا«خۇدانىڭ 

بىز . مۇھىم دەرىسلىكتۇرمهكتهپته، ھهربىر دەرسلىك چوقۇم ئۆگىنىشكه تېگىشلىك 

لىكنىڭ ھهممىسىنى ئۆگىنىپ، الياقهتلىك بولغاندا تهبئىي ھالدا سىئاشۇ دەر

ناۋادا، بىز . قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىنىڭ كۆز ئالدىمىزدا تۇرغانلىقىنى كۆرەلهيمىز

تهربىيه بىلهن تهربىيلهنمىسهك، بىزنىڭ - سىناقالر ۋە چوڭقۇر تهلىمھېچقانداق ئېغىر

چوڭ ئىش مهيدانلىرىدا مۇھىم ۋەزىپىلهرنى ئۈستىمىزگه ئااللىشىمىزدىن ئېغىز ئاچقىلى 

 خۇدا دەكهلگۈسى ىر بىزنى شۇنىڭ ئۈچۈن، قهدىرلىك قېرىنداشالر، خۇدا ھاز. بولمايدۇ

سائادەتلهرگه ئېرىشهلىشىمىز -ىمىز، زور بهختئۈچۈن تېخىمۇ زور خىزمهتلهرنى قىاللىش

تته ئولتۇرۇش هريانالردا خۇدا تهييارلىغان تهخئهگهر، مۇشۇ ج. ئۈچۈن تهربىيلهۋاتىدۇ
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ئۇ ۋاقىتتا . ساالھىيتىگه ئىگه بواللىساق، خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىغا ئېرىشهلهيمىز

ڭغا دىققهت قىاليلىكى، بىراق، بىز شۇنى. ھېچقانداق بىر نهرسه بىزنى توسالمايدۇ

خۇدا ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن . ھهرگىز خۇدانىڭ قولىدىن ئهتىنى تارتىۋالمايلى

. ئۇ ئۆزى ھهرگىز كىچىكمهيدۇ. پ قىلىپ، بىزنى تهربىيلهيدۇىيېتهرلىك ۋاقىت سهر

نت ۇسائهتنىڭ مىنۇت، سىك. ىنىۋااليلىتاقهت بىلهن كۈتۈشنى ئۆگ-رىبىز سهۋ

ككه ئىگه بولغاندەك، ئالدىراقسانلىق قىلىپ، خۇدانىڭ ئالدىدا سىترىلكىسى بىردەكلى

  . يۈگۈرۈپ كهتمهي، ئۇنىڭ ۋاقتىنى كۈتۈشنى، ئۇنىڭغا ئهگىشىشنى ئۆگىنىۋااليلى

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»......... ئۇالر جهڭ قىلغاندا، ئېرىشكهن ئولجىالرنى مۇقهددەس قىلىپ، پهرۋەردىگارنىڭ

  )27: 26تارىخنامه-1(» .ىسىنى ئۆزگهرتىپ قۇرۇش ئۈچۈن ئىشلهتكىنئىبادەتخان

. قۇۋۋەتنىڭ ھهممىسى يهر ئاستىدىكى كۆمۈرگه يىغىلغان-ماددىالردىكى كۈچ

كۆمۈر بولسا قهدىمقى زامانالردىكى ئۆسۈملۈكلهرنىڭ بېسىلىشىدىن، كۆيۈشىدىن 

 ىمىزغا روھبىزنىڭسى رەتنىڭ ھهممىىقۇد-ئوخشاشال، روھقا تهۋە كۈچ. بارلىققا كهلگهن

روھ قانچىكى ئېغىر سىناقالرنى، جهڭلهرنى باشتىن . مۇجهسسهملهشكهن

بىراق، بىز شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بۇ سىناق . قۇۋۋىتى تېخىمۇ ئاشىدۇ-كهچۈرگهندە، كۈچ

  . ئوقۇبهتلهرنى ھهرگىز چۈشىنهلمهيمىز-ۋە جهڭلهردىكى ئازاب

ئېرىشكهن  دىنهن سىناقالر، جهڭلهربىز ھامان بىر كۈنى ئۆزىمىز باشتىن كهچۈرگ

دەل ئهنه شۇ  .ئارقىلىق باشقا قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم بېرەلهيمىزساۋاقالر -رىبهتهج
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نى مىزسىناقالرنى باشتىن كهچۈرگهنلىكى- ئۆزىمىزنىڭ ئېغىر نېمه ئۈچۈنچاغدا،

م ردەبىراق، بىز شۇنى ئهسته ساقلىشىمىز كېرەككى، باشقىالرغا يا. چۈشىنهلهيمىز

تىن غهلبه ۇشهققهتم- جاپا ئۆزىمىزئالدى بىلهنچوقۇم ، بېرىشتىكى ئالدىنقى شهرت

 ساق، ھهممىدىن نارازى بولۇپ ئاغرىن ئۆزىمىزمۇشهققهت ئىچىدە-جاپا. قىلىشتۇر

  . باشقىالرغا ھېچبىر پايدا مهنپهئهت يهتكۈزمهيمىز

قهبرىسى نىڭ ى ئېلىپ بارغىنى ئۆزپۇچقاقلىرىغا-دۇنيانىڭ بۇلۇڭپاۋلۇسنىڭ 

ئۇ ئۇچرىغان سىناقالر قانچه . دۇرسىبولماستىن، بهلكى غهلبه قىلغاندىكى مهدھىيه

 .ئۇنىڭ خۇداغا بولغان ئىشهنچى ۋە تهنتهنىسىمۇ شۇنچه يۇقۇرى بولدىئېغىر بولسا، 

ربانلىقىڭالر ئۈستىگه ۇىمنى سىلهرنىڭ بۇ قئهگهر مهن ئىسسىق قېن«: ئۇ مۇنداق دەيدۇ

ئۈچۈن ئۆلسهم، خۇرسهن بولىمهن ھهمدە سىلهر بىلهن بىلله چاچسام، يهنى سىلهر 

  )17: 2لىكلهرىفىلىپ(» .شادلىققا چۆمىمهن

قۇۋۋەت -ئى رەب، بىزگه ياردەم قىلىپ، بېشىمىزغا كهلگهن ھهربىر ئىشالردا كۈچ"

ئېغىر سىناق ۋە مۈشكۈل كۈنلهردىمۇ مهدھىيه ئوقۇپ، داۋاملىق ! بهرگهيسهن

  !تاقهت ۋە مۇقهددەس ئىماننى بهرگهيسهن-رى ئۈچۈن، سهۋخۇرام بواللىشىمىز-خۇشال

   ". دېگهن كىتابتىن ئېلىندى) يهر يۈزىدىكى ئهرشكه تهۋە ھاياتلىق(
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  كۈنى-24ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ياقۇپ مۇنداق دۇئا قىلدى:  

ق ئى بوۋام ئىبراھىم بىلهن ئاتام ئىسهاق ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن خۇدا، دۇئايىمغا قۇال

ئى پهرۋەردىگار، سهن مېنى يۇرتۇمغا ھهمدە تۇغقانلىرىمنىڭ يېنىغا قايتىشقا ! سالغايسهن

مېنى .......بۇيرىغان ۋە ھهممه ئىشلىرىمنى ئوڭ قىلىپ بېرىدىغانلىقىڭنى ئېيتقاندىڭ 

  )11، 9: 32ئالهمنىڭ يارىتىلىشى(» .قۇتقۇزغايسهن

خهتهر ئىچىدە -يىمېوقۇبهت ۋە خئ-چه نوقتىدىن، ئازاببىر قانبىز بۇ دۇئاالردىكى 

  .  تىالۋەت قىلىشنى ئۆگىنىۋاالاليمىز دۇئاخۇداغا قانداق

ئى « ، خۇدانى ئهسكهرتىپچىڭ تۇتۇپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىنى  دەسلهپتىالياقۇپ

بوۋام ئىبراھىم بىلهن ئاتام ئىسهاق ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن خۇدا، دۇئايىمغا قۇالق 

ل مانا مۇشۇنداق ئىككى قېتىم خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئۇ دە. دەيدۇ» !.....سالغايسهن

 ئهسلىدە خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن ۋەدىسى دەل ) ئايهتلهر12-9. (چىڭ تۇتۇۋالىدۇ

بىز بۇنىڭغا ئاساسهن ئۇنى چىڭ . ئۇنىڭ بىزگه بهرگهن پۇرسىتى ھهم باھانىسىدۇر

دېسهك، ئۇ » ....سهن ئېيتقانىدىڭ«: بىز قايسى ۋاقىتتا ئۇنىڭغا. تۇتۇۋېلىشىمىز كېرەك

زنى دېمهيدۇ ھهمدە ئۆزىنىڭ ۋەدىسىگه ئاساسهن بىزنىڭ تىلهكلىرىمى» ياق«ھهرگىز 

يىگانه ئۇلۇغ -خان لهۋزىدە تۇرغان يهردە، ئهجىبا يهككه ھهتتا ھىرود. ئىجابهت قىلىدۇ

خۇدا لهۋزىدە تۇرماسمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز دۇئا قىلغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ ۋەدىسىنىڭ 

 نى ئاالاليمىز ، ئهرشنىڭ ئاچقۇچىبىز مۇشۇنداق قىلغاندا. ڭ تۇرايلىئۈستىدە چى

  .  ئېرىشهلهيمىزىرىمىزگهپ، تىلىگهن نهرسىلرەتكه تولۇىقۇد-ھهمدە زور كۈچ

دىللىق بىلهن نرىمىزنى مهركهزلهشتۈرۈپ، ئهستايىپىك-رەب ئهيسا بىزنىڭ ئوي
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ناقالرغا دۇچ كهلگهن ھهربىر قىيىنچىلىققا، سى. دۇئا قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

تهلهپ مهندىن نېمه «: رايدۇوڭ ئالدىغا كهلگهندە، ئۇ مۇنداق سكىشىلهر ئۇنى

رىشىشنى ئۈمىد ېچۇق بىر جاۋابقا ئو ئهگهر سىز ئ)51: 10ماركوس(» قىلىسهن؟

) زىسچۈشىنىك(مۇدىئاسىز -مهقسهت. كچۇق دۇئا قىلىشىڭىز كېرەوقىلسىڭىز، چۇقۇم ئ

چۈن، سىز دۇئا قىلغاندا، شۇنىڭ ئۈ.  بولمايدۇقىلىنغان دۇئانىڭ جاۋابى

 دىكى سان چېكىڭىزنىڭ ئۈستىسىزنىڭ دۇئا . رىڭىزنى مهركهزلهشتۈرۈڭپىك-ئوي

ش بانكىسىدا رەب ئهيسانىڭ ئىمزاسى چۈشسه، ئاندىن سىز چۇق بولسا ھهم ئهروئ

  . ئۆزىڭىز تهلهپ قىلغان نهق پۇلغا ئېرىشهلهيسىز

مهن ھايات مۇساپهمنىڭ ھهربىر «: نداق دەيدۇمۇ )Havergal(خهۋىرگال خانىم 

خۇراملىقى -يىلىدا، ھهربىر كۈنىدە، ئهيسا مهسىه ئېتىقادچىلىرىنىڭ ئامانلىقى، خۇشال

لىش مهنبهسىنىڭ باشقا سهۋەب ئهمهس، دەل خۇدانىڭ ې كهتلىرىنىڭۋە قابىلىي

لىرىگه بىز ئۇنىڭ سۆز. ى بىلدىمهلىيهتته كۆرسىتىلىشى ئىكهنلىكىنسۆزلىرىنىڭ ئهم

بۇنىڭ . قۇم ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئهمهلگه ئاشقانلىقىنى كۆرەلهيمىزوئىشهنسهك، چ

ئۈچۈن چوقۇم خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ۋە ۋاقتىنى ئۆزگهرتمهسلىكىمىز ۋە 

  ».ئالماشتۇرۋەتمهسلىكىمىز كېرەك

مهسىهنىڭ ۋەدىسى ۋە مهسىهنىڭ قىممهتلىك __ پهقهت مهسىهنىڭ سۆزلىرى 

سائادەت بىزگه قۇچاق -ندىال، ئهرىشتىكى ھهربىر بهختقېنىنى كۆتىرىپ چىققا

  . ئاچماي قالمايدۇ

  

  

  



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 155

  كۈنى-25ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بىر كهمبهغهل تۇل ئايالمۇ كىلىپ، بىرنهچچه تىيىنلىق قىممىتىدىكى ئككى تهنگىنى

  : ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىنى يېنىغا چاقىرىپ، ئۇالرغا مۇنداق دېدى. تاشلىدى

ئانىسى خۇدانىڭ نهزىرىدە ئىلىپ قويۇڭالركى، بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ  بى-

. چۈنكى، باشقىالر ئۆزلىرىنىڭ ئاشقان بايلىقلىرىدىن ئىئانه قىلدى. ھهممهيلهننىڭكىدىن كۆپ

يوقىنى تىرىكچىلىك قىلىدىغان ھهممه -لېكىن، بۇ ئايال نامرات تۇرۇقلۇق، ئۆزىنىڭ بار

  ) 44-42: 12اركوسم(» .ه قىلدىننهرسىسىنى ئىئا

سىمۇ، كى تهڭگه گهرچه ناھايىتى ئاز بولبىر نهچچه تىيىنال قىممىتىدىكى بۇ ئىك

ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋەر . ئۇ بىر تۇل ئايال. بىراق بۇ تۇل ئايالنىڭ بار يوق پۇلى ئىدى

لىرىمۇ تۇققان-رۇقۇدىغان ئىته ياردەم قىلسادى جهھهتىئالىدىغان ئوغلى ھهتتا ئىقت

ا ئىئانه  تۇرۇقلۇق ئۇ بارلىق تۇرمۇش خىراجىتىنىڭ ھهممىسىنى خۇداغشۇنداق. يوق

 بىز شۇنداق ئهھۋالدا بولغان بولساق، ،مۇ قانداق؟ ناۋادالىققهبۇ بىر ئهخم. قىلىۋەتتى

چۈنكى، خۇدانىڭ خهزىنىسىگه ھهرگىز ئىككى . غان بوالتتۇقىھهرگىز بۇنداق قىلم

گىشلىكى پۈتۈن ىشكه تى بېرئۇنىڭ ئۈستىگه .تهڭگه كهملهپ قالغان ئهمهس

تىگه بۇ ئۇنىڭ ئۈس. اتىنىڭ ھهممىسى ئهمهسنىڭ ئوندىن بىرى، بار تهئهللۇقىقلباي

 بۇئۇ نېمه ئۈچۈن  ئۇنداقتا، .لىك باج ئهمهستاپشۇرۇشقا تېگىش بىر ئىئانه، ھهرگىز

ئۆزىنىڭ بىر قانچه كۈنلۈك ئوزۇق تۈلۈكى ئۈچۈن  ئىككى تهڭگىسىنى ساقالپ،

نىڭ ھهممىسىنى ئىئانه يوق-زىدە بارئۇ ئۆ. بىراق، ئۇ ئۇنداق قىلمىدى ئشلهتمهيدۇ؟

دا تېخىمۇ نامرات ىتقايتقان ۋاق. ۇنداق نامرات ئىدىتىدا شئۇ كهلگهن ۋاق. ۋەتتىىقىل

  .ىتتقاي
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تىمىزنى ئۇنىڭ ىپاراس-ئهقىليهتته بىزنىڭ ىئهمهل ىنال شۇنداق ئهخمهقمۇ؟تئۇ راست

ئۇ ئۆزىنىڭ نېمه . تۇرقىمۇ ئهخمهقلىتېخشتۇرغاندا بۇ ىلىكىگه سېلئهخمهق

لىق ىال ئىككى تهڭگه ئارقئۇ ساناقلىق. دۇىلىقىنى ناھايىتى ئوچۇق بىلۋاتقانىقىل

ئۇ بۇ ئىشى . تىنى نامايهن قىلدىبىبهمۇھ-رىنىڭ خۇداغا بولغان چوڭقۇر مېهىئۆز

 بهتتههبمۇھ-خۇداغا بولغان مېهىر لىق ئاچ قېلىپ ئۆلۈشكه رازى بولدىكى،ىئارق

ىدىن ۋاز كېچىپ سۆيۈشكه س ھهممه نهرسىئۇ خۇدانىڭ . دە قېلىشنى خالىمىدىنىكهي

تى قىلىپ بىكۇئۇ خۇدانى ئۆزىنىڭ سۆيۈش ئ. لىدىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتهئهرزىي

ئۆزىنى نامرات ھهم   ئۇ يالغۇز تۇل ھاياتىداهت شۇنداق بولغاندىال،پهق. دىتاللىۋال

  .ئهلۋەتته ، ھېس قىلمايدۇيالغۇز

گه هڭگىسىنى ئىئانه قىلغاندا ھېچكىميوق بولغان ئىككى ت-ۇ ئۆزىدە بارئ

لهر  ئۇنى نهزىرىگه ئىلىپمۇ ىكىش. ئايرىلدى تىنسىز-ئۇ بۇ جايدىن ئۈن. مىدىىجاكارل

ئۇ . بىراق خۇدانىڭ ئوغلى رەب ئهيسا ئۇنىڭ نېمه قىلغانلىقىنى كۆردى .يمىدىوق

ئهكسىچه، تۇل كهمبهغهل . دىىى ماختىمبايالرنىڭ ئىئانه قىلغان كۈمۈش تهڭگىلىرىن

اھاسىز  باختىشىغا ئېرىشىشخۇدانىڭ م. ڭگىسىنى ماختىدىئايالنىڭ ئىككى ته

، بهلكى شكىلى بولمايدۇىكۈمۈش بېرىپ ئېر- ئالتۇناختىشىغاخۇدانىڭ م. گۆھهردۇر

 ئۇ ئايالنىڭ  كىتاپتا گهرچه مۇقهددەس .مۇھاببهت بىلهن ئېرىشكىلى بولىدۇ-مېهىر

 ھهر قېتىم بۇ ئىش تىلغا ئېلىنغاندا، ئۇنىڭ  ئهمما،سىمۇ بول تىلغا ئېلىنمىغانئىسمى

. مىزىئىسمىنى ئهمهس بهلكى ئۇ قىلغان ئىشالرنى چوڭقۇر ھۆرمهت بىلهن ئهسكه ئال

 دەرھال خۇشپۇراق، قىممهتلىك ئهتىر نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغىنىمىزدا »مهريهم«بۇ، 

بىراق .ئايالنى ئهسكه ئالغىنىمىزغا ئوخشاشتۇر نى ئهتىرلىگهن هىبىلهن ئهيسا مهس

لىرىغا كۆز ن ئىشهتهن ئۇنىڭ قىلغاب نىسغان بۇ ئايالغاىشانى ئېنىق بولمىن-نام
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الرنى ئاشۇ ئايالدىن ئۆگىنىشكه ۋە ئۇنى ىقادچىرەبمۇ بىز ئېت. دۇيومغىلى بولماي

ئهمما ولسىمۇ، يۈزىدە ئۇ نامسىز بىر تۇل ئايال ب-گهرچه يهر. ھۆرمهتلهشكه چاقىرغان

  .شهرەپكه ۋە ھۆرمهتلىك ئورۇنغا ئىگىدۇر-ئهرشته ئۇلۇغ شان

ككى تهڭگىسىگه خۇدانىڭ پهقهت ئى. قهتهن ئهقىللىق ئايال ئىكهنىئۇ ھهق

، ھۆرمىتىگه ۋە هدھىيىسىگهشۇنداقال خۇدانىڭ م ،تېگىشىۋالدىاختىشىنى م

پايدىسى ئهڭ زور مانا بۇ دۇنيا مىقياسىدىكى  .شتىىۇنغا ئېرشهرەپلىك ئور-شان

  .سودىدۇر

   

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»پ، ئۇ يهردىن ئۆتۈپ لىك بىر كىشى يېزىدىن كېلىمسىمون ئىىس

لهشكهرلهر ھهزرىتى ئهيسا يۇدۇپ ماڭغان كرېستنى بۇ ئادەمگه مهجبۇرى .......كېتىۋاتاتتى

  )21: 15ماركۇس( ».كۆتۇرگۇزدى

دىدا، پۈتۈن دۇنيانى ياراتقان خۇدا لهرنىڭ ئالۋە ئادەم هر، شهيتانالرتىلشىپهر

ىنى كۆتۈرۈپ، گولگوتا دېگهن جايغا تستېرانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ كئىنس

. بىر قانچه قېتىم سوتالندى. ئۇ باغچىدا بىر كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزدى .بارماقچى

چىۋاال ۇشۇنم. تامچىدى يهنه قامچىالندىتىكهنلىك تاج تاقاپ، پىشانىسىدىن قان 

نى كۈتۈرۈپ ماڭغۇدەك ست جازىېر تۇرۇقلۇق ئۇنىڭدا يهنه ئېغىر كتاالپهت تارتىپ

ھهممه كىشى ئۇنىڭ ! ھه-دىگهن رەھىمسىزىماغدۇر نېمه قىلسۇن؟ ئىنسانالر نېم-كۈچ

 قىلىدىغان  چۈشىنىدىغان، غهمخورلۇقئۇنى كۈرۈپ تۇرسىمۇ، ئازاپ تارتىۋاتقانلىقىنى
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. ھهتتا ئۇنىڭغا ئهگهشكهن شاگىرتالرمۇ مۇشۇنداق قىلدى. چىقمىدىبىرمۇ ئادەم 

الرنىڭ مهجبۇرلىشى بىلهن ئۇنىڭ پهقهت سىمۇن ئىسىملىك بىر كىشى باشقى

ئۇنداقتا، بۇ سىمۇن زادى . لنى بېسىشىپ بهردىىنى كۈتۈرۈپ، بىر بۆلهك يوتتسېرك

  كىم؟ 

تا ئۇ تېخى ققان قېرىندىشى سىمۇنمۇ؟ ياق، بۇ ۋاقىتۇھهزرىتى ئهيسانىڭ بىر ت

ا ئۈچۈن زىياپهت ئۇنداقتا، ھهزرىتى ئهيس. ھهزرىتى ئهيساغا ئېتىقاد قىلمىغانىدى

 سىمۇنمۇ؟ ياق، ئۇ پهقهت باشقىالرنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكهن سىيىبهرگهن پهر

اقارەتلىشىگه ئۇچرىغان ئهيساغا ئۇ ھهرگىز باشقىالرنىڭ ھ. ئهيساغا زىياپهت بهرگهن

لىگه گىرىپتار بولغان بهيتانىيالىق ىسې ئۇنداقتا، ماخاۋ ك.لىق قىلمايدۇسداشېھ

ئۇنداقتا، ئون ئىككى شاگىرت . دىال رەبنى كۈتىۋالغانىسىمۇنمۇ؟ ياق، ئۇ پهقهت ئۆي

بهرگهندە، ئۇنىڭ قهيهرگه  ئىشالر يۈزبۇ ئىچىدىكى ۋەتهنپهرۋەر سىمۇنمۇ؟ ياق، 

داقتا، رەب بىلهن تهڭ ئۇن. دۇچىپ، نهگه مۈكىنىۋالغانلىقىنى ھېچكىم بىلمهيېق

ئۇ ھهتتا بىر . شكه رازى بولغان سىمۇن پىترۇسمۇ؟ ئهلۋەتته ئۇمۇ ئهمهسۆئۆل

دىدا قانداقمۇ رەبكه دىدەكنىڭ ئالدىدا رەبتىن تانغان تۇرسا، پۈتۈن خااليىقنىڭ ئال

ست كۈتۈرۈپ مېڭىشقا جۈرئهت قىاللىسۇن؟ ئۇنداقتا زادى قايسى ېرۋاكالىتهن ك

ئۇستاز -قى، شاگىرتۇققاندارچىلىقى، دوستلۇچبىر تېرەب بىلهن ھن؟ ئهلۋەتته، سىمۇ

  .  جۈملىدىن ھېچقانداق تۇنۇشلۇقى بولمىغان كىرىنىيلىك سىمۇندۇر،مۇناسىۋېتى

گهرچه، . پ قېلىۋاتىمىزئوخشابۈگۈنكى كۈندە، بىزمۇ ھهقىقهتهن  ئاشۇ سىمۇنالرغا 

ىن بهھرىمان هببىتىدمۇھ-رىشهپقىتىنى قوبۇل قىلغان، مېه-رىبىز خۇدانىڭ مېه

رىشكهن بولساقمۇ، خۇدا ئۈچۈن ېئتىگه ىسىنى ئاڭالپ، مهرھهمىتهربىي-تهلىمبولغان، 

نىمىزدىن ۇ بىزگه يېقىنالشقاندا، بىز قورققستېرك. ستىمىزنى كۈتۈرۈپ ماڭالمىدۇقېرك
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   .................ھۇدۇقۇپ، نهگه مۈكۈشنى بىلمهي قالدۇق

بىراق رەبكه قارىغىنىدا، خۇدانىڭ . مايدۇسىمۇن دەسلهپته كۈتۈرۈشنى خالى

.  رازى بولىدۇمېڭىشقاىنى كۈتۈرۈپ تسترېهببىتىدىن تهسىرلىنىپ، رەبنىڭ كمۇھ

بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، . بولمىدى ھهرگىز بىهۇدە ى سهرپ قىلغان كۈچنىڭئۇ

شهرەپ -ئۇ بۈگۈنكى كۈندىمۇ يهنىال شان. ئاشۇ كۈندىن باشالپ ئۇ خۇداغا ئىشهنگهن

ڭ پۈتۈن پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىپال قالماستىن، ئۇنى. ئىچىدىدۇر

 ھهتتا س ئوغۇللىرى ئىسكهندەر بىلهن رۇفۇئۇنىڭ. رىشكهنېئائىلىسى قۇتقۇزۇلۇشقا ئ

  . ئۇنىڭ ئايالىمۇ خۇدانىڭ ساداقهتمهن شاگىرتلىرىدىن بولۇپ قالغان

  

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»7: 4تىموتىي-2(» .دا يولىدا ئاخىرغىچه كۈرەش قىلدىممهن خۇ(  

دۇنيا ئهزەلدىنال بىر چوڭ جهڭ مهيدانى بولۇپ، ئۇ ھهرخىل ئوخشاش بولمىغان 

بۇ جهڭچىلهرنىڭ . ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى جهڭچىدۇر. كۈرەشلهر بىلهن تولغان

رەش دۇنيا ئۈچۈن كۈ-ئابرۇي ئۈچۈن كۈرەش قىلسا، بهزىلىرى مال-بهزىلىرى نام

يهنه بهزىلىرى تىرىكچىلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلسا، يهنه بهزىلىرى گۈزەللىك . قىلىدۇ

بهزىلىرى ھهقىقهت ئۈچۈن كۈرەش قىلسا، يهنه بهزىلىرى . ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ

مهن خۇدا «: ئۇ . پاۋلۇسمۇ بۇ جهڭچىلهرنىڭ بىرىدۇر. بهخت ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ

  . دۇدەي» يولىدا ئاخىرغىچه كۈرەش قىلدىم

   دەيدۇ؟ -" يولىدا ئاغىرغىچه كۈرەش قىلدىم، خۇدا"ئۇ نېمه ئۈچۈن ئۆزىنى
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ئىنسانالرنىڭ . بىرىنچىدىن، پاۋلۇس ھهرگىز ئۆزى ئۈچۈن كۈرەش قىلمىغان

  . تىنى ئاساس قىلىدۇئهكۆرىشى شهخسىي ياكى بىرەر تهشكىالتنىڭ پايدا مهنپه

شهرىپى ۋە -ڭ شانزېمىنالرنىڭ ياراتقۇچىسى خۇدانى-بىراق، ئۇ ئاسمان

ۈرەش نىشانى ۋە ئۇنىڭ ك. ئىنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان

   ! ھه-نېمه دىگهن ئالىجاناپ، نېمه دىگهن گۇزەلمهقسىدى 

 ئۇ ھهم .سنىڭ كۆرىشى مۇتلهق غهلبه قىلىدىغان كۆرەشپاۋلۇ: ئىككىنچىدىن

نالرنىڭ كۆرىشىدە يېڭىش ۋە ئىنسا. مۇتلهق ئىشىنىدۇ   غهلبه قىلىدىغانلىغىغائۆزىنىڭ

تىگه تايىنىپ ىرىتىگه ۋە قابىلىيىقۇد- كۈچئهمما پاۋلۇس ئۆزىنىڭ يېڭىلىش بولىدۇ،

. ىدىغانلىغىغا مۇتلهق ئىشىنىدۇ مهسىهكه تايىنىپ  غهلبه قازىنئهمهس، بهلكى ئهيسا

ىت قامهسىهكه تايانغاندا، غهلبه ھهرۋ. ئۆزىگه تايانغاندا مهغلۇپ بولۇشى مۇقهررەردۇر

  . ېرىشتىقىقهتهن ئولۇغۋار غهلبىگه ئپاۋلۇسنىڭ كۆرەش نهتىجىسى ھه. ياردۇر

 جهڭ  ئاخىرالشقاندىن كېيىن، خۇدا ئۇنىڭغا بېرىشكه تېگىشلىك :ئۈچىنچىدىن

 تۆمۈر ئهرشتىكى ھوقۇقنىڭ ۋە تىشهرەپ تهخت-ققانىيهت تاجى، شانبولغان ھه

ى ئۈچۈن كۆرەش قىلىپ ئېرىشكهن تئهئىنسانالر ئۆز مهنپه.  تهقدىم قىلىدۇھاسىسىنى

شۇنداقال، ئۇالر . شۆھرەت، تهشهككۈرلهرنىڭ ھهممىسى ۋاقىتلىقتۇر-ئولجىالر ۋە نام

 پهقهت خۇدادىن كهلگهن .ھېچقاچان كىشىنىڭ قهلبىنى قانائهتلهندۈرەلمهيدۇ

 .شهرەپال مهڭگۇلۇك بولۇپ، بۇنىڭدىن ئادەم قهلبى ھهقىقى قانائهت تاپىدۇ-شان

  !ھه-ان كۆرەشنىڭ نهتىجىسى نهقهدەر ئولۇغ ۋە شهرەپلىكپاۋلۇس قىلغ
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  كۈنى-28ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»پهرۋەردىگار خۇدا تىكلىگهن روھانىيالرر ئهھدە زىمىننىڭ ئىگىسى بولغان -ئاسمان

اسسۇن، ئۇالر سۇغا قهدەم بېسىشى  ئىئوردان دەرياسىغا قهدەم بساندۇقىنى ئېگىز كۈتۈرۈپ،

  )13: 3يهشۇ (» .ىدۇۈيى شۇ ھامان  توختاپ، ئېگىز تىكلىنىپ تۇريا س دەر بىلهنال

كىم ئۇالرنىڭ باتۇرلىقىغا قايىل بولماي تۇرالىسۇن، ئهھدە ! باتۇر الۋىيالر

ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ، ئۆركهشلهپ ئېقىۋاتقان سۇغا قاراپ قهدەم ئېلىش ئۈچۈن 

  ياكى رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئۇالرغا ئاالھىدەۇدامۇخ! ھه-نهقهدەر زور جۈرئهت كېتىدۇ

خۇدانىڭ . اپ تۇردىئۇالرنىڭ ئىشهنچىسىگه قارۋەدە بېرىپ يۇرمىدى، پهقهت 

اساسسىز ئىشهنچ ئىنتايىن  بولۇپمۇ ئ،نتايىن مۇھىمنهزىرىدە ئىشهنچ ھهقىقهتهن ئى

نۇرغۇن : ۋۇر قىلىپ بېقىڭۋنى تهسهىسىز ئهينى ۋاقىتتىكى ئاشۇ مهنزىر. مۇھىم

بهلكى ڭ ئهھدە ساندۇقىنى كۈتۈرۈپ، سۇغا كىرگهنلىكىنى كۆرۈپ، كىشىلهر الۋىيالرنى

ئهگهر مهن بولسام ھهرگىز بۇنداق ئهخمىقانه قوربان «: جىددىيلهشكىنىدىن

كهن بۇلۇشى دېيىش» اق قىلىش نېمه دىگهن خهتهرلىك بۇند. بهرمىگهن بوالتتىم

 پهرۋەردىگار ،ىدى ئويلىغىنىدەك خهتهرلىك بولم ئىشالر ئۇالرنىڭ،بىراق. مۇمكىن

خۇدانىڭ ئهھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگهن روھانىيالر سۇغا قهدەم ئېلىشى بىلهنال دەريا 

بىز ھهرگىز ئىشهنچكه سهل ). ئايهت-17(سۈيى توختاپ، قۇرۇق يول پهيدا بولدى

  ئورۇندۇلىشىغا نهتىنجىلىكانىڭ پىالنلىرىنىڭبىزنىڭ ئىشهنچىمىز خۇد. قارىمايلى

  ). 23: 5ھاكىمالر(» لىڭالر پهرۋەردىگار خۇداغا ياردەم قىاليلىېك....«. ياردەم بىرەلهيدۇ

ئىشهنچ خۇدانى چاقىرىپ، شىرالرنىڭ ئېغىزلىرىنى . ئىشهنچ خۇداغا ياردەم قىلىدۇ

ئىشهنچ خۇدانى چاقىرىپ، ئوت يالقۇنى ئارقىلىق يامانلىق ئۈستىدىن . تهلهيدۇېيهملىۋ
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ساننىڭ ئىشهنچى بولمىسا، خۇدا بۇ دېگهنلىك ھهرگىزمۇ ئىن. غهلبه قىلغۇزىدۇ

خۇدا ھهرۋاقىت ھهممىگه . رىتىنى يوقىتىدۇ دېگهنلىك ئهمهسىقۇد-ئۆزىنىڭ كۈچ

. شهرەپكه ئېرىشهلمهيدۇ-بىراق، كىشىلهر ئىشهنچىنى يوقاتسا، خۇدا شان. قادىردۇر

شىرالرنىڭ ئېغىزىنى يهملهپ، ئۇنى بىر كۈن ئاچ قويۇش ۋە ئوت يالقۇنى ئارقىلىق 

الر ئۈستىدىن غهلبه قىلىپ، كائىناتتا ئادەمنىڭ ئهقلى يهتمهيدىغان ئىشالرنى ئىمانسىز

خۇدا پهقهت . يۇن ئهمهسو نىسبهتهن ئاالھىدە قىززىق بىر ئش، خۇداغاىقىل

دە، ئاندىن دارىئۇس ئىنسانالرنىڭ ئىشهنچىسىگه ئاساسهن مۆجىزىلهرنى كۆرسهتكهن

. شهرەپ كهلتۈرىدۇ-انچ خۇداغا شئىشهن. سارلهر مهدھىيه ئېيتااليدۇۋە نىبۇقادنه

  .  ئىشهنچكه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدۇشۇڭا، خۇدا

 مهيلى قانچىلىك ئۇ.ەدىسى ئارقىلىق قانائهتلىنىدۇھهقىقىي ئىشهنچ خۇدانىڭ ۋ

سائىتىگه ئاساسهن مۇۋاپىق كۆرگهن -ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتمىسۇن، خۇدا ئۆزىنىڭ ۋاقىت

  . ۋاقىتتا ئاندىن ئهمهلگه ئاشىدۇ

شهپقهت ئاستىدىكى الۋىيالر، بىزمۇ ئاساسسىز ئىشهنچىمىزگه -رىبۈگۈنكى مېهئى 

سىمىزدە بولسۇنكى، ېئ.  ئىگىز كۆتۈرۈپ ئالغا باسايلىتايىنىپ خۇدانىڭ ۋەدىسىنى

بىزنىڭ كۈتۈرۈپ ماڭغىنىمىز خۇدانىڭ جهسهت ساندۇقى ئهمهس، بهلكى مهڭگۈلۈك 

ىڭ ئهھدە ساندۇقىنى ئىگىز شۇڭا، خۇدان. ھايات خۇدانىڭ ئهھدە ساندۇقىدۇر

كۈتۈرۈپ، باتۇرلۇق بىلهن مهدھىيه ناخشىلىرىنى ياڭراتقان، ئۆركهشلهۋاتقان تىز 

  . ئېقىنغا قهدەم ئااليلى

قادچىالر جامائهتچىلىكىنىڭ ى زامانىسىدىكى ئېت ئهلچىلهرھالهت-باتۇر روھىي

انىڭ ئهڭ  ھهم خۇدنى قىلىشنىئهگهر بىز خۇدا ئۈچۈن چوڭ ئىشالر. ئاالھىدىلىكى

ئۇنداقتا بىزدە چوقۇم تهۋرەنمهس ئىشهنچ چوڭ بۇيرىقىغا ئېرىشىشنى ئوياليدىكهنمىز، 
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  .  بولۇشى كېرەكتاشقان جاسارەت-ۋە تولۇپ

 تهبىئهت  ئۇنىڭدىن، بىرلىشىشنى بىتهرەپلىمه ئويالپبىلهنئهگهر، بىز خۇدا 

ىغان نهرسىنى  ئادەم ئۆز كۈچىگه تايىنىپ ئېرىشكىلى بولمايدكۇچىدىن ھالقىغان،

كۆپ ئېرىشىش ئاز " قويايكى،داقتا سىلهرگه شۇنى ئېيتىپ تهلهپ قىلساق، ئۇن

  . "ئېرىشىشتىن ئاسان

 سۇغا يۈرەكلىك بىلهن خۇدانىڭ ئهھدىسىدە چىڭ تۇرۇش، قۇرقۇنچاقلىق بىلهن

  .  دېڭىز قىرغىقىدا تۇرۇشتىن ئاساندۇركىرمهي 

. رىشىنىش دېگهنلىكتۇخۇدانىڭ ھهممىگه قادىر ئىكهنلىكىگه ئ-ئىشهنچ

كىشىنى ھهممىنى قىالاليدىغان جاسارەتكه ئىگه –مۇكهممهل چوڭقۇر ئىشهنچ بولسا

بۈگۈن بىز خۇداغا ۋاكالىتهن چوڭ ئىشالرنى قىلغاندا، ئۇنىڭ . قىلىدۇ

  . نىشىمىز كېرەكىرىتىنىڭ چهكسىز ئىكهنلىكىگه چوڭقۇر ئىشىقۇد-كۈچ

  

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»28: 6مهتتا(» ىالردىكى ياۋا گۈللهرنىڭ قانداق ئۈسىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالردال(  

ئۇ دۇئا .  بولۇپ، ئۇ بىر تۈپ زەيتۇن دەرىخى تىكىپتۇمۇناخى زاماندا، بىر ققهدىم

ئۇنىڭ . ئى خۇدا، مېنىڭ سۆيۈملۈك كۆچىتىم سۇغا مۇھتاج«: قىلىپ مۇنداق دەپتۇ

 باراقسان كۆكلىيهلىشى ئۈچۈن ئۇنى خىسلهتلىك يۇمران يىلتىزلىرىنىڭ سۇغا قېنىپ،

ئۇ يهنه دۇئا .  خۇدا دەرھال يامغۇر ياغدۇرۇپتۇ»!لىرىڭ بىلهن سۇغارغايسهنيامغۇر

ئۇنىڭغا ! سهندىن ئۆتۈنهي. ئى خۇدا، مېنىڭ كۆچىتىم قۇياش نۇرىغا مۇھتاج«: قىلىپ
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نى تارقىتىپ، شۇنداق قىلىپ، خۇدا بولۇتالر. دەپتۇ» !چۇشۇرگهيسهنى ىناش نۇرقۇي

ئى «: ئۇ يهنه دۇئا قىلىپ. يامغۇرالرنى توختۇتۇپ، قوياش نۇرىنى كۆچهتكه سېپىپتۇ

»  مۇھتاج كۇچلهندۇرۇشكهلهر ئارقىلىق ئۆزىنىنهمبخۇدا، ھازىر مېنىڭ كۆچىتىم شه

بىراق، كهچ كىرگهندە . دەرۋەقه، زۇمرەتتهك شهبنهملهر دەرەخ كۆچىتىنى قاپالپتۇ. دەپتۇ

  . ۈپ قاپتۇبۇ كۆچهت ئۆل

  ئىزدەپ بېرىپ، ئۆزى باشتىن كهچۈرگهن بۇ بىر مۇناخنىلهن ئۇ باشقا شۇنىڭ بى

:  مۇنداق دەپتۇقى مۇناخ ئۇنىڭغاھېلى. لهپ بېرىپتۇغهلىته سهرگۈزەشتىلهرنى سۆز

 مهن ئۇنىڭدىن .ۋاتىدۇۆتى باراقسان ئۆسىئۇ ناھاي! قاراڭ. مهنمۇ بىر كۆچهت تىكتىم«

 ياراتقۇچى خۇدا مهندەك .ىچه، ئۇنى خۇداغا تاپشۇردۇمئهكس. نمهقىلمايئازراقمۇ غهم 

  تېخىمۇئۇنىڭ نېمىگه ئهڭ ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكىنىبىر نادان ئادەمگه قارىغاندا، 

رىپ، شهرت ېپىكىر ب- ھېچقاچان خۇداغا تهكلىپشۇنىڭ ئۈچۈن، مهن. ياخشى بىلىدۇ

يلى بوران ياكى يامغۇر، مهيلى ئى خۇدا، مه<: مهن پهقهت دۇئا قىلىپ. قۇيۇپ باقمىدىم

شهبنهم ياكى قار، قۇياش نۇرى ۋە باشقىالر بولسۇن ئۇ ئېهتىياجلىق بولغاننى ئۇنىڭغا 

 شۇنداقال ،اتقىنىڭ، سهن ئۇنى ياخشى بىلىسهنچۈنكى، ئۇ سېنىڭ يار. بهرگهيسهن

  . » دېدىم–' >ئۇنى ئهڭ مۇكهممهل تهمىنلىگۈچىدۇرسهن
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  كۈنى-30ئاينىڭ-3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ڭالر ۆسىلهر  ئۆز. ئوتنى كىم ياقسا شۇنىڭ قولى كۆيىدۇ  ئوتنى ياقتىڭالر، ئۆزۈڭالر

. ئوقۇبهت ئىلكىدىدۇر-جايىڭالر ئازاب-سىلهرنىڭ تۇرار.  ئىچىدە ماڭىسىلهرياققان  ئوت يالقۇنى

  ) 11: 50يهشايا(» .مانا بۇ مېنىڭ ئىرادە قىلغىنىم

ئۆزى قۇتقۇزۇشنى -ئامالالرنى ئىزدەپ، ئۆزىنى-ەمانا بۇالر قاراڭغۇلۇق ئىچىدە چار

خۇدا بۇ يهردە بۇ . پىالنلىغان كىشىلهرگه نىسبهتهن قاتتىق ئاگاھالندۇرۇشتۇر

ئۇنداقتا . ئېيتىۋاتىدۇۆزىنى كۆيدۈردىغانلىقىنى كىشىلهرگه ئۆزى ياققان ئوتنىڭ ئ

  بۇالر نېمىنى چۈشهندۈرىدۇ؟ 

ىدە، سىناقالرغا ئۇچرىغاندا ھهمىشه بىز قاراڭغۇلۇق ئىچ: بۇنىڭ مهنىسى شۇكى

ئهسلىدە بىز ئۇنىڭ . خۇداغا تايىنىشنى قايرىپ قويۇپ، ئۆزىمىز يول تېپىشنى ئوياليمىز

ئهمما، بىز . ىدىا ھۆرمهت قىلىشىمىز كېرەك ئىغۇتقۇزۇش پىالنلىرىنى ئىجرا قىلىشق

 ئىزدەپ، بىز يهنه دائىم سهۋەب. ىمىزشنى ئىنتايىن ياخشى كۆرزۈۇئۆزىمىز پىالن ت

. بۇرادەرلىرىمىزنىڭ نهسىههتىگه ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىمىز-تۇققان، دوست-ئۇرۇق

  . تهدبىرلهرنى قوللىنىمىز- بولغان چارەتنهتىجىدە، خۇدانىڭ ئىرادىسىگه يا

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆزىمىز ياققان ئوتنىڭ ئۈستىدە ماڭغانلىقىمىز ھهم بۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن قهدىرلىك . لىقىمىزنى كۆرسىتىدۇئوتالرنىڭ ئازابىدىن قىينالغان

قېرىنداشالر، قاراڭغۇلۇقتىن قېچىپ چىقىش ئۈچۈن ئۆزىمىز خالىغانچه 

ىرىنى تهدبىرل-ئهكسىچه، خۇدانىڭ ۋاقتىنى ۋە چارە. تهدبىرلهرنى قولالنمايلى-چارە

 ئۇچرىغان ،سلهرنى دەر بارلىقگىشلىكېىز ئۆگىنىشكه تب. اليلىكۈتۈشنى ئۆگىنىۋا

  . شۇ سىناقالردىن ئۆگىنىۋاالاليمىزئا
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ئهمهلگه ئاشمايدىغان پىالنالر خۇدانىڭ ھاياتىمىزدا يۈرگۈزمهكچى بولغان 

شۇڭا، بىز بارلىق قىيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىنى . خىزمىتىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ

غۇلۇق ئىچىدە  قاراڭساقالن بىلله بول بىلهخۇدابىز پهقهت . ۇداغا تاپشۇرايلىخ

شۇ نوقتا . اتىنى ساقلىيااليمىزتىپىلئ خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش بىلهن،ائهت قان-شۈكرى

 قاراڭغۇلۇق ئىچىدىمۇ خۇددى سىال خۇدا بىز بىلهن بىلله بولسىمىزدە بولسۇنكى،ېئ

خۇدانىڭ پىالنلىرى  بىز ھهرگىز. يۇرۇقلۇقتا ئازادە قهدەم تاشالپ ماڭغاندەك ماڭااليمىز

بىز قايسى . ه ئالدىنئاال تهييارلىق قىلمايلى بىلگهنچ ۋە ئىرادىسى ئۈچۈن ئۆزىمىز

لىشىدىكهنمىز شۇ ھامان ئۇنىڭ ىۋاقىتتا ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ، ئۇنىڭ ئىشلىرىغا ئار

سائهت سىترىلكىسىنى  چهىبىز ئۆز خاھىشىمىز بوي. ىغا دەخلى قىلىمىزرىئىشل

هتىرگۈلنىڭ  ئ ، ئۆزگهرتهلمهيمىز مهڭگۇئهپسۇس، ھهقىقىي ۋاقىتنى. لىيااليمىزتوغرى

. لېكىن، ئۇنىڭ بهرگىلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىمىز. يمىزالغۇنچىسىنى زورالپ ئېچىلدۇرا

ىپ، ھاياتىمىزدا تهدبىرلهرنى قوللىن-، بىز كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچه چارەالئوخشاش

لېكىن تۇلۇقالپ . گىشلىك مۈشكۈالتالردىن قېچىشقا ئۇرۇنىمىزېبېسىپ ئۆتۈشكه ت

.  بارلىقىمىزنى خۇداغا تاپشۇرايلى،شۇنىڭ ئۈچۈن. زمىزمۇكهممهل قىلىشقا ئاجى

ئى خۇدا، «:  بىز خۇداغا. خۇدانىڭ ئىشلىرىغا دەخلى قىلىشتىن قولىمىزنى تارتايلى

  . دەيلى» !يىچه بولسۇنونىڭ ئىرادەڭ بېيىچه ئهمهس، سۇنىڭ ئىرادەم بېئىشالر م
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  كۈنى-31ئاينىڭ -3
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»13سامۇئىل-1(» .نى تاللىدى بىر كىشىۆزىنى خۇرسهن قىلغان ئخۇداردىگار پهرۋە :

14(  

ئۇ مېنى ئىنتايىن خۇرسهن «: زىنا قىلغان، ئادەم ئۆلتۈرگهن داۋۇتنى خۇدا

.  تۇرۇپ، دۇزاققا مهھكۇم بولدى ياخشىنۇرغۇن كىشىلهر داۋۇتتىن. دەۋاتىدۇ» قىلدى

. شى جهننهتكه كىردى كىئوخشاش نۇرغۇن گۇناھالرنى ئۆتكۇزگهناۋۇتقا ئهكسىچه د

شۇرغىلى ھهتتا ئاقلىغىلىمۇ وقىقهتهن گۇناھكار بىر كىشى، بۇ يخاتاسى يوق، داۋۇت ھه

بىراق ئۇ خۇدانىڭ قهلبىنى چۈشهنگهنلىكى ئۈچۈن . بولمايدىغان پۇالتتهك پاكىت

  . دېگهن» ئۇ مېنى خۇرسهن قىلدى« خۇدا ئۇنى

رت، يهنه ېبولغاندىن س ئىتائهتمهن داۋۇت سائۇلغا سېلىشتۇرغاندا خۇداغا

لېكىن، . خۇدانىڭ قانۇنلىرى ئادىلدۇر. خۇدانىڭ ئىرادىسىنى چۈشهنگهن كىشىدۇر

ئهمما ئۇنىڭ . خۇدانىڭ خارەكتىرى ھهققانىيدۇر. ئۇنىڭ ئهسلى مهنىسى مۇھهببهتتۇر

داۋۇت ھهرقېتىم گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، دائىم ئۆز . قهلبى مۇھهببهتلىكتۇر

خۇدانىڭ ئالدىدا . گۇناھلىرىدىن يىرگىنىدۇ.  ئازابلىنىدۇگۇناھلىرى ئۈچۈن

زەبۇر (شهپقىتىگه يېلىنىدۇ-رىگۇناھىنى تونۇپ، پۇشايمان قىلىدۇ ھهم خۇدانىڭ مېه

ئۆزىنى . شهپقىتىنى چۈشهنگهنلىكىدىن ئۈمىدسىزلهنمهيدۇ-رىئۇ خۇدانىڭ مېه). 51

. : ېرىشىپ مۇنداق دەيدۇشهپقىتىگه ئ-رىنهتىجىدە، ئۇ خۇدانىڭ مېه. ئۆلتۈرۋالمايدۇ

» تلىكتۇركلىرى كهچۈرۈم قىلىنغان كىشى بهخگۇناھلىرى يېپىلغان، ئىتائهتسىزلى«

  ) 1: 32زەبۇر(

چهمدۇ؟ ېانلىقتىن ئۆز ئادىللىقىدىن ۋاز كشهپقهتلىك بولغ-رىئۇنداقتا، خۇدا مېه
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ىلغان يىچه داۋۇت قۇ ھۆكۈمى بنىڭئادەملهر.  قىلمايدۇياق، ھهرگىز ئۇنداق

 نىڭ خۇدا،بىراق. قىلىناتتىگه مهھكۈم  ئۆلۈمئۇچۇن ئهڭ كۆپ بولغانداھلىرى گۇنا

ئادەم ئۇ . دى ئازابلىق بول نهچچه ھهسسه ئۆلۈمدىن بهرگهن جازاسىداۋۇتقا

باتشىبا  بىلهن زىنا  ىيهن. ئۆلتۈرگهنلىكى سهۋەبىدىن تۆت ھهسسه بهدەل تۆلهيدۇ

زىنا قىلغانلىقى .  ئىبارەتادىنئادوي، ئابسالومن، ه ئهنتۇغۇلغان ئوغلى،قىلىپ 

بۇ . پ كۈندۈزدە باشقىالر بىلهن زىنا قىلىدۇۇدىن ئۇنىڭ خوتۇن توقاللىرى كىسهۋەب

: اق ناله قىلىدۇسهۋەبتىن ئۇنىڭ ۋىجدانى خۇداغا شىكايهت قىلىپ مۇند

پهرياد -راپ قىلماي سۈكۈت قىلغانلىقىمدىن، كۈن بۇيى نالهىتېگۇناھلىرىمنى ئ«

سېنىڭ باسقان قولۇڭ ماڭا كېچه كۈندۈز ئېغىر . ىرىم قېرىپ كهتتىكۈتۈرۈپ سۆڭهكل

  ) . 4-3: 32زەبۇر(»راپ كهتتىىجۇرغاقچىلىقتهك مېنىڭ يىلىكىم قاغيازدىكى ق. بولدى

 خۇدا نىڭبىز گۇناھكارالر. ېيتايلىقېرىنداشالر، خۇداغا مهدھىيه ، شۈكۈرلهر ئ

لىشى نهقهدەر چوڭ اتى دەپ ئ»مېنى خۇرسهن قىلغان كىشى«  يهنهتهرىپىدىن

خۇرام بولغان -بىز خۇدانىڭ رەھىم شهپقهتلىك مۇھهببىتىدە شاد! ھه-ئىلتىپات

بىز . شهپقىتىدىن ھۇزۇرلىنىپ، شۈكۈر ئېيتايلى-رىئۇنىڭ مېه) 6: 6ھوشىيا(ۋاقتىمىزدا 

  . شۇنداق قىلساق پهرىشتىلهرمۇ بىز ئۇچۈن ئالقىش ياڭرىتىدۇ
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  كۈنى-1ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئۇنىڭغا  يهنىال گهرچه ئۇ مېنى ئۆلتۈرمهكچى بولسىمۇ، ئۈمىدسىز قالساممۇ

 قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بهرسهك، ئۇنىڭ بىلهن بىلله ھۆكۇم )15: 13ئايۇپ (».تايىنىمهن

  )12: 2 تىموتى-2.(بىز ئۇنىڭدىن تانساق، ئۇمۇ بىزدىن تانىدۇ. سۇرىمىز

  )12: 1تىموتىي-2(» .لىقىمنى بىلىمهنچۈنكى مهن كىمگه ئېتىقاد قىلغان«

انالردىن تىۋاتقان بورشلهۋاتقان دولقۇنالردىن ۋە ھۇشقىئوكيانالردا ئۆركه-دېڭىز

 ھهرخىل قىيىنچىلىقالر ۋە ئوڭۇشسىزلىقالردىن مۇھاياتلىقتى دەك،ىنىساقالنغىلى بولمىغ

ئېگىز دولقۇنالر «: بىر پىشقهدەم كېمىچى مۇنداق دېگهن. ساقالنغىلى بولمايدۇ

چاپقۇنالر ۋولقان كهبى باستۇرۇپ كهلگهندە، -لۇپ، بورانۇتاغالردەك يۇپۇر

پ خهتهر ئۆتۈپ كهتكۈچه ۇتۇكېمىنى بىر چهتكه توختبىر ئامال -قۇتۇلۇشتىكى بىردىن

  ».ساقالشتۇر

 خۇددى پاۋلۇسقا ئوخشاش، بهزى.  دەل مۇشۇنداقمۇېتىقادچىالرنىڭ ھاياتىئ

 ھهتتا .............رۇشلىرىدىن جىددىيلىشىپ قالىمىزۇ ئۋاقىتالردا دولقۇنالرنىڭ مهۋج

. قىستاق بېسىملىرىغا ئۇچرايمىز- قىيىنھاياتىمىزمۇ خهۋپ ئىچىدە قالىدۇ، دەھشهتلىك

دىمىزمۇ ۇقۇتۇلۇش ئۈم........قۇياش نۇرى ۋە جىمىرلىغان يۇلتۇزالرنىمۇ كۆرەلمهيمىز

بىر چهتته ،  ئىشدىن بىربىربۇنداق مۇھىتتا، بىز قىلىشقا تېگىشلىك . ئۈزۈلىدۇ

  . توختاپ تۇرۇشتۇر

پۈتۈن . سهۋەب بىزگه ياردەم بېرەلمهيدۇ-ئاشۇنداق ۋاقىتتا، ھهرقانداق بىر باھانه

باشتىن كهچۈرگهن مول .  قارشىلىشىشتىن ھېچبىر نهتىجه چىقمايدۇ بىلهنكۈچى

 تهسهللى قىلغان دۇئالىرىمىزمۇ. ساۋاقالرمۇ بىزگه يول باشچى بواللمايدۇ-تهجرىبه
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  .  بىر جايدا توختاپ تۇرۇشتۇرنچ ېبىر ئامال ت-داق ۋاقىتتا، بىردىنبۇن. بېرەلمهيدۇ

 مهيلى دەھشهتلىك بوران، قاتتىق چالنغاندا،نېاغرىدا تبىز پهقهت خۇدانىڭ ب

  بىزنى ھهرگىز باشقا ھهرقانداق نهرسه بولسۇن ياكى، قۇيۇق تۇمان ۋەامغۇري

لنى يهنى خۇدانىڭ ئۆزگهرمهس ئهھدىسىنى، مهسىه بىز پهقهت رو. ئۆرۈۋېتهلمهيدۇ

  . ئىچىدىكى چهكسىز مۇھهببهتنى چىڭ تۇتساقال كۇپايه

جۇمىدىن ۇچاپقۇنالرنىڭ ھ- بوران ھهرگىزى بىزنىشهپقىت-رىخۇدانىڭ مېه

. چاپقۇنالر ئىچىدە ماڭغۇزىدۇ-ئهكسىچه، بىزنى ئاشۇ بوران. قا ئۇندىمهيدۇقېچىش

ساالمهت -اقئهكسىچه، خهتهردىن س. اقلىمايدۇسزنى خهتهرگه ئۇچراشتىن بى

  . ئۆتكۇزۇدۇ

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

»لۇتالر ئارىسىدا جهۋالن ۇنىڭ بىئۇالر چۆللهرگه قارىۋىدى، پهرۋەردىگارنىڭ پارالق نۇر

  )10: 16مىسىردىن چىقىش . (»قىلىپ تۇرغانلىقىنى كۆردى

 را بۇلۇتقا  قائادەتته، بىز وسۇۋالغاندا يېيىلىپ سۇزۇك ئاسماننى ت قارا بولۇتالر

   .سۇزۇلۇشكه باشلىغان كۇلرەڭ بۇلۇتقا قارايمىزئهمهس، بهلكى 

مهيلى ئىشالر قانچىلىك ئوڭۇشسىز بولسۇن، ھهرگىز ئۈمىدسىزلىك پاتقىقىغا 

چۈنكى . ئۈمىد يوق دېگهنگه باراۋەرئۈمىدسىزلىنىش . پېتىپ قالماسلىق كېرەك

جۇمىغا تاقابىل تۇرالمايدۇ ھهم ۇھ دۈشمهنلىرىنىڭ رگىزئۈمىدسىز بىر ئادەم ھه

  . لمايدۇباشقىالر ئۈچۈن خهيرىلىك دۇئامۇ قىال

سىزلىنىپ خۇددى جاننى ئالىدىغان زەھهرلىك يىالندىن  ئۈمىدھهممه نهرسىدىن
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 ئهگهر . ئهڭ تىپىك بهلگىسىدۇر ئۇمۇدسىزلىكنىڭئېلىشئۆزىنى چهتكه قاچقاندەك 

بىراق ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئالدىدىن ئاستاغىنه . وقىتااليسىزسىز خالىسىڭىز ئۇنى ي

  . ئۆرۈلۈپ كېتىپ قالماڭ

سىز خۇدانىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ ۋەدىسىنى تۇتالىسىڭىز، ئۇنداقتا قوللىرىڭىزنى ئېگىز 

ئى خۇدا، سهن بۇرۇن مۇشۇنداق دېگهنىدىڭ، ۋەدەڭنى ئهمهلگه «: كۈتۈرۈپ

 يهنىال گۇمانلىنىش ۋە ئۈمىدسىزلىك ئهگهر سىز. دەپ ئىلتىجا قىلىڭ» !ئاشۇرغىن

   سىزنى قىيناۋاتقاندىن بىلهن خۇدالىكياتىدا بولسىڭىز سهمىمىسىھېس

  . دۈشمهنلىرىڭىزنى ئهيىپلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىڭ

ئايرىلغان ۋاقتىڭىزدا، مهسلىكتىن پۇتۇنلهي  ۋە ئىشهنسىزلىنىش ئۈمىدسىز

شۇنداقال ئهرشكه . تىرىلدۇرىدۇمۇقهددەس روھ دەرھال ئىشهنچنى قهلبىڭىزدە قايتا 

  . رەت سىزنى كۈچلهندۈرىدۇىقۇد-تهۋە بارلىق كۈچ

نىيهتكه بىراق، سىز قهتئىي . لىكىڭىز مۇمكىنسئېهتىمال، سىز ھېچنېمىنى سهزمه

كېلىپ گۇمانلىنىش ۋە ئۈمىدسىزلىكتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن سهمىمىي دۇئا قىلسىڭىز، 

  . ەلهيسىزقارا كۈچلهرنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقىنى كۆر

رىتىنى ىقۇد-ئهگهر، بىز قارا كۈچلهرنىڭ كهينىدىكى خۇدانىڭ ئۇلۇغ كۈچ

  . ىگهن بوالتتۇقىزنىڭ ھوجۇمىدىن قورقۇپ كهتمكۆرەلىسهك، ھهرگىزمۇ دۈشمهنلىرىم

. قىنى كۆردۈمبىر كۈنى مهن ئوتالقتا  يارىالنغان بىر قېرى بۈركۈتنىڭ ياتقانلى

ئاستا بېشىنى بۇراپ، -ئۇ ئاستا. كىلگهنىدى ئاسمان بوشلۇقىغا تىئۇنىڭ كۆزلىرى

ۇرۇن ئۇ ب. ىتقايتا قاراپ ئۆزىنىڭ سېغىنىشىنى ئىپادىلهيت-ئاسمان بوشلۇقىغا قايتا

 ئاسمان ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئانا چهكسىز. پهرۋاز قىلغانئاشۇ بىپايان ئاسماندا ئۇچۇپ 

نى، جاسارىتىنى ئۇ قانچه قېتىمالپ ئاشۇ بوشلۇقتا ئۆزىنىڭ باتۇرلۇقى. يۇرتى ئىدى
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. ئۇ بۇرۇن كۆك قهرىگه چىقىپ چاقماقالر بىلهن ئوينىغان! ھه-نامايهن قىلغان

ىراق ئهمدى ھازىرچۇ؟ يۇرتىدىن شۇنچه ي! بورانالر بىلهن كۈرەش قىلغان ئىدىغۇ

ى هتىياتسىزلىقتىن پهس ئۇچقانلىق قېتىم ئېالپهقهت بىر. يېتىپتۇماكاندا بىچارىلهرچه 

                                                     .  ئۆلۈمنى كۈتۈپ يېتىپتۇيهردەھازىر ، ئۇچۇن

  .  بۇ بۈركۈتنىڭ ھېكايىسىنى  ئۆز قهلبىمىزگه سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلىبىز

 يارىدار اگهرچه بىز مۇشۇ دۇنياد. ىز ئهمهسبۇ دۇنيا ھهرگىزمۇ بىزنىڭ ئانا يۇرتىم

شۇنىڭ . تهلپۈنىدۇماكانىمىز بولغان ئهرشكه بولساقمۇ، بىزنىڭ قهلبىمىز يهنىال ئانا 

،  رۇپ چىڭ تۇجاسارىتىمىزدە ۋە مهسىهته ،زدە، ئۇمۇدىمىزدە ئىشهنچىمىئۈچۈن بىز

سا، يهنىال مىئهگهر بىزنىڭ جاسارىتىمىز بول.  تهۋرەنمهسلىكىمىز كېرەكىنئېتىقادىمىزد

هرۋاقىت ئهرشكه ئاھ جېنىم، ھ. بالدۇرراق بۇ جهڭ مهيدانىدىن ئايرىلغىنىمىز تۈزۈك

  ! تهلپۈنگهيسهن

ئهگهر بىز جاھىللىق بىلهن غهربكه قارىۋالساق، مهڭگۈ قۇياشنىڭ چىققانلىقىنى 

  )لىرىدىنلتهمسى-ياپۇنىيه ماقال. (كۆرەلمهيمىز

  

  

  كۈنى-3ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»15: 24يهشايا(» سىلهر ئوت ئىچىدىمۇ پهرۋەردىگار خۇدانى ئۇلۇغالڭالر(  

ت ئىچىدە يهنى  ئوبىز .  قىلىڭالرتدېگهن سۆزگه دىققه» ئىچىدە «بۇ يهردىكى

گهرچه ئۇ ) قارالسۇن12: 4پېترۇس-1. ( خۇدانىڭ نامىنى ئۇلۇغاليلى ئىچىدىمۇسىناقالر

بىز . جاي بولسىمۇ، يهنىال ئىشهنچىمىز بىلهن خۇدانى ئۇلۇغاليلىئوقۇبهتلىك -ئازاپ



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 173

ئۇ ئېغىر سىناقالرنىڭ بىزنى . ىنهيلىئۇنىڭ مېهرىبان، ئاق كۆڭۈل ئىكهنلىكىگه ئىش

قۇۋۋەت بېرىپ، ئىرادىمىزنى -سىنىشىغا يول قويغانىكهن، چوقۇم بىزگه يېتهرلىك كۈچ

بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، سىناقالر ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، خۇدانى . تاۋاليدۇ

بىز ئۇچرىغان . مهدھىيلهشكه ۋە شۈكرى ئېيتىشقا يېتهرلىك ئاساسقا ئېرىشىمىز

، ئېتىقادىمىزنى تېخىمۇ ساپ سىناقالر ئىشهنچىمىزنى خۇددى ئالتۇندەك تاۋالپ

ئېتىقادىمىز ساپ بولسا، ئهيسا مهسىه قايتا كهلگهن چاغدا، بۇنداق ئېتىقاد . قىلىدۇ

  . شهرەپ ۋە ھۆرمهت ئېلىپ كېلىدۇ-بىزگه مهدھىيه، شان

ۇ  ئازراقم ئىچىدىن كۈچلۈك ئوت يالقۇنجاپ يېنىۋاتقانئۈچ يىگىت

زەخمهتكه ئۇچرىماي، يارىالنماي، چاچلىرىمۇ كۆيمهي، ھهتتا كىيىملىرىنىڭ -زىيان

 .تىق ھالهتته كۆكرەك كېرىپ چىقرەڭگىمۇ ئۆزگهرمىگهن، ئىس پۇرىقىمۇ يو

دىكى كىشهنلهر يوقاپ، چېهرىگه پۇتلىرى- ئۇالرنىڭ قولئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى،

 بۇ ئىشالرنى  نىبۇقادنهسار پادىشاھن قىلغا كۇپۇرلۇق خۇداغا.نۇر قوشۇلغان ئىدى

بۈگۈنكى كۈندىمۇ . شهرەپنى خۇداغا ئاتىدى-خۇدانى مهدھىيلهپ، شانكۆرۇپ، 

ئوقۇبهتلىك سىناقالردىن ئۆتكهندىن كېيىن، -ئېتىقادچىالر ئوتقا ئوخشاش ئازاب

ئوقۇبهتنىڭ - ئازاب تارتقانشهرەپكه مۇيهسسهر بولغاندا،-باغالقتىن قۇتۇلۇپ، شان

  . ىلىك ئىزناسىمۇ قالمايدۇرىچرزە

خۇرام بوالاليدۇ، -نۇرغۇن كىشىلهر ئېغىر بېسىمالر ئاستىدا تۇرۇپمۇ، يهنىال شاد

ئهجىبا بۇالر ھهيران قالغۇدەك ئىش ئهمهسمۇ؟ يهنه نۇرغۇن كىشىلهر دۈشمهنلىرىنىڭ 

ئهجىبا بۇنداق كىشىلهر . جۇمى، زىيانكهشلىكى ئاستىدىمۇ غهلبىگه ئېرىشهلهيدۇۇھ

 نۇرغۇن ئېغىر كېسهللهرگه مۇپتىال بولغان يهنه تلهشكه اليىق ئهمهسمۇ؟ھۆرمه

ئۇالرغا ھهۋەسلهنمهي . كىشىلهر ھېلىههم مۇكهممهل ئېتىقادىدا چىڭ تۇرۇپ كهلمهكته
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  !ھه-بوالمدۇ؟ ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقلىرى نهقهدەر گۈزەل

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بۇ ياشالرنىڭ كۆزىنى ،ئى خۇدا<:قىلىپ مۇنداق دېدىئهلىشا پهرۋەردىگار خۇداغا دۇئا 

  )17: 6پادىشاھالر-2(» .>!ئېچىپ، ئۇالرنى كۆرەلهيدىغان قىلغايسهن

ئى خۇدا، بىزنىڭ « ئۆزىمىز ۋە باشقىالر ئۈچۈن بهلكى ئايهتلهر  بىر جۇملهبۇ

زنىڭ دەپ دۇئا قىلىشىمى» !پ، كۆرەلهيدىغان قىلغايسهنكۆزلىرىمىزنى ئېچى

 ئهينى ۋاقىتتا  نىڭ تۆت ئهتراپىمىزدا بىز چۈنكى.ىنى ئېسىمىزگه ساالرمۇھىملىغ

شهرەپلىك ئوت -دەك شاندا ئېلىپ كهتكهندىكىسى ئوت ھارۋىئىلياس پهيغهمبهرنى

 بىزنىڭ كۆزلىرىمىز .ھارۋىالر بىزنى غهلبىگه ئېرىشتۇرۇش ئۇچۇن كۇتۇپ تۇرماقتا

 ئوڭۇشلۇق ياكى ئوڭۇشسىز چىك، ىك-ىن كېيىن، تۇرمۇشىمىزدىكى  چوڭئېچىلغاند

ئىكهنلىگىنى  سى»ئوت ھارۋا«ه ئېرىشتۈرىدىغان  بىزنى غهلبىگڭهممه ئىشالرنىھ

  تاغدەك قىيىنچىلىقالرمۇ،نى كۆرەلىسهكال» ئوت ھارۋا«بىز ئهنه شۇ . بىلهلهيمىز

ئهكسىچه بولغاندا پۇرچاقتهك . بىزنىڭ پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن ئوت ھارۋا بوالاليدۇ

بۇالرنىڭ . رمۇ بىزنى چۈشكۈنلهشتۈرۈپ ھاياتىمىزنى خارابالشتۇرىدۇكىچىك ئىشال

 مۇ بۇالر ھهرگىز.شۇ ئىشقا تۇتقان پوزىتسىيهسىگه باغلىقھهممىسى ھهربىر كىشىنىڭ 

گه مۇناسىۋەتلىك بولماستىن بهلكى بىزنىڭ شۇ ئىشقا كىچىكلىكى-ئىشالرنىڭ چوڭشۇ 

پ قالىدىغان ۇاش نۇرىدا سۇلۇش قۇي ئۆزىمىزنى خۇددى بىز.قانداق قارىشىمىزدا

تاشلىۋەتسهك، كىچىككىنه ئهرزىمهس گه ھهشقىپىچهكتهك ئۈمىدسىزلىك ئىچى
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ئهكسىچه، ئۇچرىغان ھهربىر ئىشالرغا . ئىشالرمۇ بىزنى ئۈمىدسىزلىككه تاشاليدۇ

نىڭ اشلىېخۇدا ئباتۇرلۇق بىلهن يۈزلهنسهك ئالهمشۇمۇل قىيىن ئىشالرمۇ خۇددى 

خۇدا . دەك بىزنى غهلبىگه باشاليدۇسىن تهييارلىغان ئوت ھارۋىئهرشكه چىقىشى ئۈچۈ

چۈنكى، .  چۈشكۈن ئادەمنى مۇھىم ئىشالرغا قويمايدۇ،ھهرگىزمۇ ئۈمىدسىز

مىكىر ئويالپ، خۇدانىڭ خهلقى بولغان -دۈشمىنىمىز بولغان شهيتان ھهرۋاقىت ھىيله

:  دائىم مۇنداق دەيدۇكىشىلهر. بىزنى ئۈمىدسىزلىك پاتقىقىغا ئىتتىرىشكه تهيياردۇر

چۈشكۈن ئۈمىدسىز قۇشۇن جهڭگه كىرسه، نهتىجىسى مهغلۇبىيهت بىلهن «

جۇم ۇبىز دۈشمهنلىرىمىزنىڭ ھ. ن توغرا ئېيتىلغان سۆزدۇربۇ ھهقىقهته. »ئاخىرلىشىدۇ

ل تۇرۇش  ھۇجۇمالرغا قانداق تاقابى چاغدا بىزدەشۇ،  بىلىشكه مۇھتاجتاكتىكىلىرىنى

ۇ ب قوغالپ چىقىرىۋەتسه، زىمىنىمىزدىن، دۈشمىنىمىز بىزنى ئهگهر. دۇتهييارلىقى  بولۇ

 مهغلۇپ قىلىپ، غهلبه ئاۋازلىرىمىزنىمۇ ، بىزنى)25: 7دانىيال (بولۇپ زۇلۇم  ئېغىربىزگه

مىزنى ياخشى قوغدىشىمىز زېمىنىچۈن ئېهتىياتچانلىق بىلهن شۇنىڭ ئۈ. يوق قىلىدۇ

  . كېرەك

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»4پادىشاھالر-2(» .ئىشىكنى ئىتىۋەتكىن، ئوغلۇڭ بىلهن ئىككىڭالر ئىچىدە قېلىڭالر :

4(   

پىكىرىنى بىر -ئويىپ، تىپ، دۇنيادىن ئايرىلې ئ مهھكهمئۇالر چوقۇم ئىشىكنى

 ئۇالر تهبىئهت قانۇنىيهتلىرىگه، ،چۈنكى. يهرگه يىغىپ، خۇداغا يېقىنلىشىشى كېرەك
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جامائهتچىلىكنىڭ ياردىمى ھهم پهيغهمبهرلهرنىڭ رلىرىگه، تهدبى-ئىنسانالرنىڭ چارە

ئۇالر چوقۇم ئادەملهر ئارقىلىق ئېرىشىدىغان . ياراتقان مۆجىزىلىرىگه تايانمايدۇ

لىك سهۋەبلهردىن  قاتارلىق ئىشهنچ............شارائىت-ياردەمدىن، ئهۋزەل شهرت

  .ا يېقىنلىشىشى زۆرۈر ھوجرىغا كىرىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن خۇداغخاسىلىپ، ئاير

 ھهربىر ئېتىقادچىنىڭ.  بۇ خۇدانىڭ دەرسلىكىدىكى مۇھىم بىر باسقۇچامان

 ئىنتايىن   تاۋاليدىغان قىلىشى ئىشهنچنى قىلىشنى مهشقخىلۋەت جايدا ئايرىم دۇئا

  . بىر ئۇسۇلدۇرئۈنۈملۈك 

لىق تۆت نۇرغۇن ۋاقىتالردا، نۇرغۇن جايالردا خۇدا ئاالھىدە مۆجىزىلىك تام ئارقى

تهدبىرلىرى ۋە پىالنلىرى بىلهن -ئهتراپىمىزنى ئوراپ، بىزنىڭ ئىنسانالرنىڭ چارە

  پۇتۇنلهي ئۆزىگهخىلۋەت ماكاندا، خۇدا بىزنىدەل ئاشۇ . ئۇچرىشىشىمىزنى توسىدۇ

 يېڭى بىر كىيىم تىكىپ ەت ماكاندا، خۇدا بىزگه دەل ئاشۇ خىلۋ. تايىنىشقا يېتهكلهيدۇ

ىڭ ئۇ كىيىمنى كىيىپ، ئۆزىگه ئوخشاش بولۇشىمىزنى ئۈمىد قويغان بولۇپ، بىزن

  . قىلىدۇ

ئۇالر قايسى .  تۇرمۇش كهچۈرىدۇ  بېكىنمهچىالرنىڭ ھهممىسىكۆپلىگهن ئېتىقاد

انداق تاقابىل تۇرۇش ئىشالرنىڭ قايسى ۋاقىتتا يۈز بېرىدىغانلىقىنى  ھهمدە بۇالرغا ق

دۇنيانىڭ ئىشلىرىدىن پۇتۇنلهي  رئېتىقادچىال بهزى .ئوبدان بىلىدۇ ىكېرەكلىكىن

    .دۇ قىلىسىنى قوبۇلىتهربىي ئاالھىدە  خۇدانىڭ ئايرىلىپ،

  سىرت ۋە دۇنيادىن، تۇل ئايالغا ئوخشاشخۇددى تهركى دۇنيا بولۇپ كهتكهنبىز 

 مۇشۇنداق بولغاندىال خۇدانىڭ .لىشايلى خۇدا بىلهن يېقىنقهلبىمىزدەئايرىلىپ، 

  . مۆجىزىسىنى كۆرەلهيمىز
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  كۈنى-6ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» مه دەيدىغانلىقىغا  تىك تۇرۇپ، پهرۋەردىگار  خۇدانىڭ ماڭا نېمۇنارىدامهن قوغدىنىش

  ) 1: 2ھاباكۇك (»قۇالق سالدىم

.  خۇدانىڭ ياردىمىگه ئېرىشكىلى بولمايدۇنىڭ ياردىمىنى كۇتمهي تۇرۇپ،خۇدا

رىشهلمهسلىكىمىزدىكى سهۋەب، دەل ېالردا، تىلىگهن نهرسىلىرىمىزگه ئنۇرغۇن ۋاقىت

يهنه نۇرغۇن ۋاقىتالردا، ئهرشتىن . بىزنىڭ خۇدانىڭ جاۋابىنى كۈتمىگهنلىكىمىزدىندۇر

بۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ . كهلگهن ياردەم بىزگه يېقىنالشماستىنال ئۆتۈپ كېتىدۇ

ۈپ قوغدىنىش ئورنىدا تۇرمىغانلىقىمىز ھهم ئۇالرنىڭ يىراقتىن كهلگهنلىكىنى كۆر

    . تۇرۇپمۇ قارشى ئېلىش ئۈچۈن قهلبىمىزنى تهييار قىلمىغانلىقىمىزدىن بولغان

  .  يامغۇر ياغقان ۋاقىتتا، قاچىڭىزنى ئېلىپ  تهييار تۇرمىسىڭىز سۇغا ئېرىشهلمهيسىز

 بىر كىشى بانكىدىن پۇل ئالماقچى بولۇپ، ھېلى كىرىپ، ھېلى چىقىپ مهسلهن،

ۋالسا، ئۇ مانا مۇشۇنداق ئوخشاش ئىشالرنى بىر كهتسه، يهنه پۇل چېكىنى قايتۇرۇ

تۈزۈم چىقىرىپ، بۇنداق ئادەمنى -قانچه قېتىم تهكرارلىسا، مېنىڭچه بانكا چوقۇم قائىدە

م بولسا،  ھهقىقهتهن بانكىدىن پۇل ئېلىشقا كهلگهن ئادە. نكىدىن قوغالپ چىقىرىدۇبا

 كۈتۈپ ئولتۇرۇپ، پۇلنى چ ھالدا نۆۋىتىنىڭ كېلىشىنىنېپتېپۇل چېكىنى تولدۇرۇپ، ت

  . ئالغاندىن كېيىن، چىقىپ كېتىدۇ

بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇنلىغان كىشىلهر دۇئا قىلىشقا ئويۇن ئورنىدا ...ئهپسۇس

بىراق خۇدانىڭ جاۋابىنى كۈتمهستىنال دۇئاسىنى . ئۇ دۇئا قىلىدۇ. مۇئامىله قىلىدۇ

  . تهكرار يۈز بېرىدۇ-مۇشۇنداق ئىش تهكرار. قايتۇرۇۋالىدۇ

قهدىرلىك قېرىنداشالر، قوغدىنىش ئورنىدا تىك تۇرۇپ، خۇدانى كۈتۈشنى 
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ىڭدە ئىنئام كېلهچىك...«: ئېيتقاندەكخۇددى سۇاليمان پهيغهمبهر . ئۆگىنىۋااليلى

  )18: 23نهسىههتلهر -ىپهند(» .دىڭ بېكارغا كهتمهسۇئۈم-ئاالرسهن، ئارزۇ

  

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» >46زەبۇر (» >!پ قويۇشلى، مېنىڭ خۇدا ئىكهنلىكىمنى بى...........شتوختا :

10(  

نچلىق، ېى ھهقىقىي تونۇساق، قهلبىمىزدە تئهگهر، بىز چىن قهلبىمىزدىن خۇدان

ئهينى ۋاقىتتا، ئۆزۈمنىڭ بۇ دەرسلىكنى قانداق ئۆگهنگهنلىكىم .  بولىدۇسالماقلىق

بۇ . قازا يېقىنالپ قالغانىدى-باالدەل شۇ ۋاقىتالردا، ماڭا بىر چوڭ . ھېلىمۇ ئېسىمدە

مهن جىددىيلهشكىنىمدىن . ئىشالر مېنىڭ دەرھال تاقابىل تۇرۇشۇمغا مۇھتاج ئىدى

 مهن شۇنچه تىرىشساممۇ ئهتراپىمدىكى مۇھىت ،نېمه قىلىشىمنى بىلمهي قالغانىدىم

ى دنىم خۇدې تكۆڭلۈم ئىنتايىن پاراكهندە بولۇپ،. ىتئاسان  ئۆزگىرىدىغاندەك قىلمايت

يۇقسىز روھىمنىڭ ۇت. دىمىياتقا كېلىپ قالغانىسېسنهچچه پارچه بولۇپ كهتكهندەك ھ

مېنىڭ خۇدا ! چالنغىنېنت«:  نازۇك بىر ئاۋازنىڭ ماڭا ئهڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن

ۋەت ۋقۇ-بۇ ئاۋاز ماڭا كۈچ. دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم» !ئىكهنلىكىمنى بىلىپ قويغىن

هن پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن دىققىتىمنى بىر يهرگه يىغىپ،  مۇنىڭ بىلهنش. ئاتا قىلدى

 ھهم تهس ي ھهمدە جىددى،خۇدانىڭ ماڭا تهمكىنلىك ئاتا قىلىشىنى تىلىدىم

ئىشلىرىمنىڭ ھهممىسىنى خۇداغا تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئۈمىد باغالپ، ئۇنىڭ جاۋابىنى 

ماقلىق ئىچىدە  مهن شۇ ۋاقىتتا، ھهقىقهتهن ئېغىر بېسىق ۋە سال.كۈتۈشكه باشلىدىم
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ئاشۇ ئىشالردىن . مىلىرىهتلىك سهرگۈزەشت بۇالر مېنىڭ قىممامان. ئاراملىققا ئېرىشتىم

بۇ خىل تهۋرەنمهسلىك . نىڭ خۇداغا بولغان تونۇشۇم ھهسسىلهپ ئاشتىېكېيىن م

بهلكى ئىشهنچ ۋە تايىنىشتىن تۆرەلگهن يېڭى بىر . ھهرگىز ھۇرۇنلۇق ئهمهس

   . سالماقلىقتۇر

  

  

  كۈنى-8ىڭ ئاين-4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ،ئوقۇبهتلهرنى، -ئازابئهيسا مهسىه ئۈچۈن ئاجىزلىقالرنى، ھاقارەتلهرنى

ۈنكى، قاچان ئاجىز بولسام، چ. هرنى ۋە قىيىنچىلىقالرنى خۇشاللىق دەپ بىلىمهنلزىيانكهشلىك

  )10 :12كورىنتىلىقالر-2(» .رىتىگه تولۇپ، كۈچلۈك بولىمهنىدا ئهيسا مهسىهنىڭ قۇدشۇ چاغ

خىمۇ ئېنىق ېسۆز تهرجىمه قىلغان بولساق، مهنىسى ت-ىز بۇ ئايهتنى سۆزمۇبئهگهر، 

ئهيسا مهسىه «: بۇ ئايهتلهرنىڭ بىۋاسته تهرجىمىسى مۇنداق. ھهم چوڭقۇر بوالتتى

ئوقۇبهت تارتسام، زىيانكهشلىك ۋە -ەتلهنسهم، ئازابرئۈچۈن ئاجىزالشسام، ھاقا

چۈنكى، قاچان كۈچۈم قالمىسا، . خۇدام بولىمهن-د شاقىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىسام يهنىال

رەتكه ىقۇد-شۇ ۋاقىتتا خۇددى پارتالتقۇچ دۇرىغا ئوخشاش شىددەتلىك كۈچ

  ».تولىمهن

خۇدانىڭ : شهپقىتىگه ئېرىشتۈرىدىغان مهخپىيهتلىك شۇكى-رىخۇدانىڭ مېه

 ئېتىراپ ئالدىدا ھهرۋاقىت ئۆزىمىزنىڭ يۆلهنچۈكسىز، ياردەمسىز قالغانلىقىمىزنى

شقىالرنىڭ مانا مۇشۇنداق  قىلغاندىال، ئاشۇنداق مۇھىتقا ئۇچرىغاندا با. قىلىشتۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن، . د كۈتمهيمىزۇاشلىق قىلىشىدىن، ياردىمىدىن ئۈمسدېبىزگه ھ
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سائادەتكه -ئوقۇبهتلهرنىڭ ھهممىسى بىزنى بهخت-قىيىنچىلىق، ئازاب

ۇشۇالرغا تايىنىپ ئېهتىياجىمىز بىز م. ئېرىشتۈرىدىغان ئاساسلىق شهرتلهردۇر

  . چۈشكهن ھهممه نهرسىنى خۇدادىن تىلىسهك بولىدۇ

سون ازك ئهما تهلىم بهرگۈچى گىئورگى مئالهمدىن ئۆتكهن شوتالندىيهلى

)George Matheson (ماڭا ئى مېنىڭ خۇدايىم، مهن ئهزەلدىن «: مۇنداق دېگهن

مهن ئىلگىرى نهچچه . اپتىمهن ئۈچۈن ساڭا شۈكرى ئېيتىپ باقملهرتىكهنسانجىلغان 

مما ئهزەلدىن ئه. كهلگهنم ئۈچۈن ساڭا شۈكرى ئېيتىپ مىڭ قېتىمالپ ئهتىر گۈللىرى

ئاخىر -مهن باشتىن. غان ئۈچۈن ساڭا شۈكرى ئېيتىپ باقمىلهرتىكهنسانجىلغان 

پ  ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدىغان ئىنئامغا نهزىرىمنى سېلىپ، ئۈمىد باغالكرېست

شهرەپ ئىنئام - ماھىيتىنىڭ دەل ھازىرقى شاننىڭزەلدىن كرېستئه. كهلدىم

  ».ئىكهنلىكىنى ئويالپ باقمىدىم

سهندىن . شهرەپنى ماڭا بىلدۈرگىن- شانتىكىكرېست! سهندىن ئۆتۈنهي«

سهندىن . نىڭ قىممىتىنى ماڭا بىلدۈرگىنهرتىكهنلماڭا سانجىلغان ! ئۆتۈنهي

ىڭ ھۇزۇرۇڭغا بارغىلى بولىدىغان پهشتاق ئوقۇبهتلىك يولالرنىڭ سېن-ئازاب! ئۆتۈنهي

ياشلىرىمنىڭ دەل -كۆز! سهندىن ئۆتۈنهي. ئىكهنلىكىنى ماڭا بىلدۈرگىن

  ». ماڭا كۆرسهتكىن ئۇچۇن ئاقىدىغانلىغىنى ياساشھۈسهن-ھهسهن
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  كۈنى-9ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»36: 42لىشيارىتى(» !قازانىڭ ھهممىسى مېنىڭ بېشىمغىال كېلهمدىغاندۇ-باال(  

يىچه چاقىرىلغانالرنىڭ الرنىڭ، يهنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇخۇدانىڭ ئۆزىنى سۆيىدىغان«

تكۈل ئىشلىرىنى ماسالشتۇرۇپ، ھاياتىدا مهيلى قانداق ئىشالر يۈزبهرسۇن، ئۇالرنىڭ پۈ

  )28: 8رىملىقالر  ( ».تى ئۈچۈن ئۇرۇنالشتۇردىغانلىقىنى بىلىمىزئهىنى شۇالرنىڭ مهنپهسھهم

لىيهت نهدىن كېلىدۇ؟ ىقاب.  ئېتىقادچىالرنڭ ھهممىسى قابىلىيهت تىلهيدۇرغۇننۇ

بىز .  قېتىم بىز ئېلىكتىر ماشىنىسازلىق زاۋۇتىغا ئېكىسكۇرسىيهگه باردۇقبىر

 يهردىكى شۇدىر قىلغان ئاۋازىنى ئاڭالپ، -ساناقسىز ماشىنا چاقلىرىنىڭ دىر-سان

چاق بىلهن «: ئۇ . دەپ سورىدۇق» لىدۇ؟ئېلىكتىر كۈچى قانداق پهيدا بو«: كىشىدىن

 سۈركىلىشتىن ئېلىكتىر بۇ.  بولىدۇ پهيدا ھهرىكهت قىلغاندا سۈركىلىشچاق ئايلىنىپ

  .  دېدى» بولىدۇھاسىلكۈچى 

خۇدا سىزگه زور قابىلىيهتلهرنى بېرىدۇ ھهم شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا 

ئهپسۇس، . لىش پهيدا قىلىدۇنۇرغۇنلىغان قىيىنچىلىقالر ئارقىلىق ھاياتىڭىزدا سۈركى

ئهكسىچه، سۈركىلىشتىن ئۆزىنى . نۇرغۇن كىشىلهر سۈركىلىشنى ياخشى كۆرمهيدۇ

بۇالر شۇنداق قىلىپ قابىلىيهتكه ئېرىشتۈرىدىغان پۇرسهتلهرنى قولدىن . قاچۇرىدۇ

  . بېرىپ قويىدۇ

قارشى ھهرىكهت -ئارا قارىمۇ-ئىتتىرىش كۈچى بىلهن تارتىش كۈچى ئۆز

بۇ سهييارىلهرنىڭ .  ھهرىكهت قىالاليدۇنئوربىتىسىدا ئهركىقتىن، سهييارىلهر قىلغانلى

ىش رولىنى ئوينىغاچقا ئوربىتىسىدىن ولىنى يهنه بىرسى ئىتتىربىرسى تارتىش ر

  . چىقىپ كهتمهي، ئۆز ئوقىدا ئهركىن ھهرىكهت قىالاليدۇ
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ىرىش كۈچى  ئىتتدەبىز. نىڭ ھاياتىمىزنى باشقۇرىدۇخۇدامۇ مانا مۇشۇنداق بىز

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا بىزنى . يېتهرلىك بولمىغاندا، تارتىش كۈچىگه مۇھتاج بولىمىز

ئهمهلىيهتته، بۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ ئالغا . قارشى بېسىمالر ئارقىلىق سىنايدۇ

  . بېسىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ

  ەك،دبىزگه ئۇچىدىغان قانات بهرگهنخۇددى ا  خۇد.بىز خۇداغا شۈكرى ئېيتايلى

 ئىشهنچ بىلهن ئالغا ،تاقهت-رىبىز سهۋ. ئۇنىڭ بهرگهن بېسىملىرىنى قارشى ئااليلى

  . قايسى جايدا سۈركىلىش بولسا، شۇ جايدا كۈچ بولىدۇ. باسايلى

  

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»10ئايۇپ (»  نېمه ئۈچۈن مهن بىلهن مۇنازىرە قىلىسهن؟ ،اڭا يول كۆرسهتكىنم :

2(  

 سىلهرنى ىنھهتت جهھهراشالر، خۇدا ھازىر ناقالرغا ئۇچراۋاتقان قېرىند سى،ئى

ھهممىسى سىناقالر  يېتهرسىزلىكلهرنىڭ نۇرغۇن. بىيلهۋاتىدۇكۆپ تهرەپلىمه تهر

پاراغهتلىك -سىزنىڭ ئىشهنچىڭىز راھهت. جهريانىدا ئاندىن رۆشهن ئىپادىلىنىدۇ

يالتىراق . رۆشهن گهۋدىلهنمهيدۇكۈنلهرگه قارىغاندا، قىيىنچىلىق كۈنلىرىدىكىدەك 

سۆيگۈمۇ زۈلمهت ھهقىقى رالىغاندەك، ىقوڭغۇز پهقهت قاراڭغۇلۇق ئىچىدىال نۇر چىق

نچ كۈنلهردە نېمىنى ېبىز ھهممه ئىشالر ئوڭۇشلۇق، ت. ۇئىچىدە ئۆز مهنىسىنى تاپااليد

 پهقهت ئوڭۇشسىزلىققا. د قىلىپ، نېمىگه ئىنتىلىدىغانلىقىمىزنى بىلمهيمىزۇئۈم

خۇددى قاشتېشى . د ۋە تهلپۈنۈش بولىدۇۇتارتقاندا ئاندىن بىزدە ئۈم-ئۇچراپ، ئازاب
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ئهينهك جازىدىكى قارا دۇخاۋا ئىچىدە كۆركهم، گۈزەل كۆرۈنگهندەك، 

پهزىلىتىمىزنى تېخىمۇ رۆشهن گهۋدىلهندۈرىدىغان  مۇشهققهتلهرمۇ بىزنىڭ-اپاج

  . ئهينهكتۇر

ئى رەببىم، ئىشهنچىمنىڭ «: ۋېتىپسىز تېخى بايىال يۈكۈنۈپ دۇئا قىلى

دېدىڭىز، » !قىنى بىلدۈرگهيسهنۇيوقل-ماڭا ئىشهنچىمنىڭ بار. ىمهنيوقلىغىدىن قورق

بىلمهي خۇدادىن سىناشنى تهلهپ قىلغىنىڭىز بولماي -مانا بۇ دۇئاالر سىزنىڭ بىلىپ

ىنى قۇپ، ئۆزىڭىزدە ئىشهنچ يوقلرۇنېمه؟ سىزنىڭ ئىشهنچىڭىز سىنىلىشقا ئۇچرىماي تۇ

پهزىلهتلهرنى قانداق بىلدىڭىز؟ خۇدا بىزگه بهرگهن سىناقالرنىڭ ھهممىسى بىزدىكى 

قىنى بىلدۈرۈپ ۇيوقل-پهزىلهتلهرنىڭ بار-ۇ ئهخالقگهۋدىلهندۈرۈپ، ئۆزىمىزدە ئاش

پهزىلىتىمىزنى نامايهن قىلىپال -ھهمدە، بۇ سىناقالر بىزنىڭ ئهخالق. قويىدۇ

  . مىزنىڭ ياخشىلىنىشىغا تۈرتكه بولىدۇپهزىلىتى-قالماستىن، يهنه ئهخالق

 ھهشهمهتلىك خان  مۇنىقتۇرغاندا، ئۇالرنى ھهرگىزېخۇدا ئۆز ئهسكهرلىرىنى چ

ئۇ يهنه ئۇالرنى . دۇئوردىسىدا ئهمهس، بهلكى داالدىكى گازارمىالردا چېنىقتۇرى

 سهرپ قىلىپ، ۋەزىپه ئۆتهشنى چىقىپ، ئۇزۇنغا يۈگۈرۈشنى ۋە كۆچېلىپ سىرتالرغا ئ

ق رنى پاتقاقالردا ئۆمىلهشنى مهشيهنه بهزى ۋاقىتالردا، ئۇال. ق قىلدۇرىدۇمهش

قېرىندىشىم، بۇالر . تاقىلىرىنى كۆتۈرتكۈزىدۇ-قىلدۇرسا، بهزى ۋاقىتالردا يۈك

تهدبىرلىرى تۇرسا، سىز يهنه ئاغرىنامسىز؟ -خۇدانىڭ بىزنى تهربىيلهشتىكى چارە

سائادەتنىڭ ئىسپاتى -نلىق، ھهرگىزمۇ  بهختشهيتاننىڭ ئاۋارىچىلىقلىرىغا ئۇچرىمىغا

  . ئهمهس
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  كۈنى-11ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئاشكارە ئېيتىۋېرىڭالر-مېنىڭ سىلهرگه مهخپىي ئېيتقانلىرىمنى سىلهر ئۇچۇق. «

  )27: 10مهتتا(

. كىرىدۇبىزنى قاراڭغۇلۇققا باشالپ رەببىمىز بىز بىلهن پاراڭلىشىش ئۈچۈن، دائىم 

ئوقۇبهتنىڭ -ا باشالپ كېرسه، بهزىدە ئازابىغ قاراڭغۇلۇقنىڭبىزنى تهنهالىقئۇ بهزىدە 

يهنه بهزىدە ئۈمىدسىزلىكنىڭ قاراڭغۇلىقىغا باشالپ . قاراڭغۇلىقىغا باشالپ كېرىدۇ

دە ئارقىدىن بىزگه ئهڭ -نىڭ قاراڭغۇلىقىغا باشالپ كېرىدۇكىرسه، بهزىدە كېسهللىك

ئۇ بىزنىڭ . هكسىز سىرلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇئۇلۇغ، ئهڭ مۆجىزىلىك، مهڭگۈلۈك، چ

شهرەپلهرنى كۆرسهتسه، گاس -غۇۋاالشقان كۆزلىرىمىزنى ئېچىپ، ئهرشتىكى شان

بىز ئهنه . قۇالقلىرىمىزنى ئېچىپ، ئۆزىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالشقا مۇيهسسهر قىلىدۇ

  . شۇنداق قاراڭغۇلۇق ئىچىدە ئهزەلدىن ئۆگهنمىگهن دەرسلىكلهرنى ئۆگىنهلهيمىز

تىمىز ىبىراق، بىزنىڭ خۇدانىڭ ۋەھىيسىگه ئېرىشكهندىن كېيىنكى مهسئۇلىي

ئاشكارە - ئوچۇقمېنىڭ سېلهرگه مهخپى ئېيتقانلىرىمنى خهلقى ئالهمگه"شۇكى، 

  )27: 10مهتتا (".الڭالرجاكار

 مهزگىلدىن كېيىن يهنه ربى. ڭغۇلۇق ئىچىدە تۇرىۋەرمهيمىزبىز ھهرگىزمۇ قارا

 شۇ ۋاقىتتا، ئۆگهنگهنلىرىمىزنىڭ ھهممىسىنى جاكارلىشىمىز دەل. قايتىپ چىقىمىز

ىز سبىز بۇالردىن شۇنى كۆرەلهيمىزكى، بىزنىڭ جاپا تارتقىنىمىز سهۋەب. كېرەك

بىز ئازاب چهككهن نۇرغۇن ۋاقىتالردا ئۇھ . بولماستىن، بهلكى مهقسهتلىكتۇر

 قانداق پايدام قىالرغا باشلىقىم بولسۇن؟ مېنىڭمېنىڭ نېمه ئارتۇقچى«: تارتقىنىمىزدىن

 . دەيمىز»تهگسۇن؟ مېنىڭ ئالتۇندەك ئۆمرۈم مانا مۇشۇنداق بىهۇدە ئۆتۈپ كېتهرمۇ؟ 
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 سىزگه شۇنى ئېيتىپ قويايكى، ھهممه ئىشالردا خۇدانىڭ بىر ياخشى ،قېرىندىشىم

 ئۆزى بىلهن خۇددى مۇسادەك ئهڭ ئېگىز جايدا ڭخۇدا بىزنى. مهقسىدى باردۇر

تۇرانه تۇرۇپ سۆزلىرىنى ئاڭلىشىمىزنى ھهم بۇ -ى، ئۆزى بىلهن يۈزئاالقىلىشىشىمىزن

  . شىمىزنى تهلهپ قىلىدۇۇ تاغ ئاستىدىكى كىشىلهرگه يهتكۈزخهۋەرنى

 چىقىشى،  ئوت ھارۋىسىغاسىناي تېغىغا چىقىشى، ئىلىياسنىڭمۇسانىڭ 

  ؟مۇىڭ ھهممىسى بىهۇدە ئىسراپچىلىقپاۋلۇسنىڭ باسقان سهپهرلىرىن

ر چوقۇم خۇدا بىلهن يالغۇز ئاالقىلىشىشى  ۋە خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئېتىقادچىال

تېنىمىز يېمهكلىككه قانداق ئېهتىياجلىق بولسا، . ئهتراپلىق ئويلىنىشى كېرەك

 ھهم بۇ ،االقىلىشىشقا ئېهتىياجلىق بولىدۇروھىمىزمۇ خۇدا بىلهن ئهنه شۇنداق ئ

  . جهرياندا ئارام تاپىدۇ

س قىالاليمىز ېم بىز بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى ھڭ دائىمۇشۇنداق بولغاندا، خۇدانى

 »تۇرىسهنئى پهرۋەردىگار خۇدا، سهن ماڭا يېقىن «:ھهمدە داۋۇتقا ئوخشاش

  )151: 119زەبۇر. (دېيهلهيمىز
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  كۈنى-12ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»دىن ھهزرىتى ئهيسا مۇقهددەس روھقا چۆمۈپ، ئىئوردان دەرياسىدىن قايتىپ كهلگهن

ھهزرىتى ئهيسا ئۇ يهردە قىرىق كۈن . باياۋانغا ئېلىپ باردى-كېيىن، مۇقهددەس روھ ئۇنى چۆل

  )2-1: 4لۇقا(» .شهيتان تهرىپىدىن سىنالدى

.  شهيتان تهرىپىدىن سىنالدى ھهمتى ئهيسا مۇقهددەس روھقا چۆمۈلدىھهزرى

: بهزىلهر. دەيدۇسىناقالر ھهمىشه بارلىق كۈچىنى يىغىپ، خۇداغا يېقىن كىشىنى ئىز

 بىر  ئىلگىرىشهيتان. نتايىن توغرابۇ سۆز ئى. دەيدۇ» شهيتان ئىنتايىن ئىرادىلىك«

خۇدانى «: نىڭغا تۇتۇۋېلىپ، ئۇدىگهن كىشىنى"!سىز بىلهن ئۆلۆشكه رازىمهن"

  . دېگۇزگهن»!تونۇمايمهن

جۇملىرى ھهرقانداق بىر ئادەمدىن كۆپ ۇنىڭ شهيتاندىن ئۇچرىغان ھ رۇتمارتىن

نمۇ ې يۇھاننا ب.دوزاخنىڭ ئۇلىنى بىلىپ بىلمهي تهۋرىتىپ قويغانچۈنكى، ئۇ . ولغانب

  . مۇشۇنداق بولغان

هنسىرى، شهيتاننىڭ شۇنچه كۈچلۈك ئادەم مۇقهددەس روھقا قانچه چوڭقۇر چۆمگ

چۈنكى، . نىڭ بىزنى سىنىشىغا ئىجازەت بهرگهن شهيتانخۇدا. جۇمىغا ئۇچرايدۇۇھ

بۇ خۇددى قاتتىق بۇرانالرنىڭ قارىغاي . يدىسى كۆپسىناقالرنىڭ بىزگه پا

  . دەرىخىنىڭ چوڭقۇر يىلتىز تارتىشىغا تۈرتكه بولغىنىغا ئوخشايدۇ

سىز ئهزەلدىن خۇدانىڭ سىزنى قانداق قوغداۋاتقانلىقىنى، قانداق 

شهيتان سىزنى ئازدۇرۇپ، خۇدادىن ئايرىلىشقا دەۋەت . ئاسراۋاتقانلىقىنى بىلمهيسىز

س ېزنى قۇچاقالپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ھ ۋاقىتالردا، ئاندىن رەبنىڭ سىقىلىۋاتقان

  . قىلىسىز
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. مۇشهققهتلهر ھهرگىز ئاالھىدە گۇناھالرنىڭ جازاسى ئهمهس-ئاالھىدە زور جاپا

خۇدانىڭ ئۆزى ياخشى . سائادەت بولۇپ قالىدۇ-ئهكسىچه، بۇالر بهزىدە ئاالھىدە بهخت

لىتىدىغان نۇرغۇن ئۆتكۈر  تۇرۇشتا ئىشكۆرىدىغان گۆھهرنى پهردازالپ، بېزەپ

ئۇمۇمهن، خۇدا مانا مۇشۇنداق ئاالھىدە سۆيگۈسى ئىچىدە دائىم ئۆزى .  بارىرىقورالل

  . ياخشى كۆرىدىغان نهرسىلهرنى پهردازالپ تۇرىدۇ

: ئۇ بولسىمۇ. مهن بۈگۈن بۇ قۇرالر ئارقىلىق مۇنداق گۇۋاھلىق بېرىشنى خااليمهن

شلىرىمنىڭ ھهممىسىدە خۇدانىڭ زاۋۇتىدىكى كۈچلۈك ۇرۇگمهن بۇ ئۆمرۈمدىكى ئۆز

  . ئوت، بولقا، بازغان، پىچاق ۋە كالتهكلهرگه تاياندىم

  

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئورنۇڭدىن تۇر، <: ئۇ ماڭا. پهرۋەردىگار خۇدانىڭ مۇقهددەس روھى ئۈستۈمگه چۈشتى

  ) 22: 3ئېزەكيال(» .دېدى >لهيمهنمهن ئۇ يهردە ساڭا سۆز. تۈزلهڭلىككه قاراپ ماڭ

ئومۇمهن، خۇدا چوڭ ئىشلهتمهكچى بولغان ئادەملهرنىڭ ھهممىسىگه ئاالھىدە بىر 

ق يىل، پاۋلۇس ئۈچ يىل، رەب ىمۇسا قىر. نى باشتىن كهچۈرگۈزىدۇساقالش دەۋرى

بۇالرنىڭ ھهممىسى كۆز يۇمغىلى  ساقلىغان بولۇپ، ................ئهيسا ئوتتۇز يىل

ه ساقالش ۋاقتى نۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدا بىزگ. مايدىغان رۆشهن مىسالدۇربول

رىكىشلىك ېتاقهت قىاللماي ز-رىنچ بىر جاينى تهييارلىسا، بىز سهۋېئورۇنالشتۇرۇپ، ت

مىزنى خۇدا ئۆزى ھهمىشه خۇدانىڭ گۈزەل ئىرادىسىنى چۈشهنمهي،. س قىلىمىزېھ

  .  قىلىمىزتهرىپىدىن تاشلىۋېتىلگهندەك ھېس
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تتا بىزنى ئىش مهيدانىغا ئاپىرىپ ئىشلهتسه، ىبىلىشىمىز كېرەككى، خۇدا بهزى ۋاق

ئۇ بهزىدە بىزنى سهپهرگه چىقارسا، بهزىدە . الردا ئارام ئالغۇزىدۇگاھبهزى ۋاقىتتا ئارام

مهيلى خىزمهت ئۈستىدە بولسۇن، مهيلى دەم ئالغاندا بولسۇن ئۇنىڭ . ساقالتقۇزىدۇ

سهكمۇ، ىگهرچه بىز كۆرەلم. ھهببىتى ھېچقاچان ئۆزگهرمهستۇرمۇ-بىزگه بولغان مېهىر

. ڭگۈ ئۆزگهرمهستۇرمه بۇرۇنقىدەكال ىمۇ ئۇنىڭ مۇھهببىتى يهنھېس قىاللمىساق

بىلهن خۇدا ئورۇنالشتۇرغان ھهر  ھهمدۇسانا، شۈكۈرلهر ،نچلىنايلىېشۇنىڭ ئۈچۈن ت

  .بىر ۋاقىت ۋە جايالرنى قۇبۇل قىاليلى

  

  

  كۈنى-14ئاينىڭ-4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»اتقان كاناي ڭرتىنىڭ ئاۋازى ۋە خۇدا ياىشق باش پهرىئۆزى بىر پهرمان ئارقىل رەببىمىز

 لۋاۋنسۇپ بۇلۇپ ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئائهيسا مهسهىكه مه. دۇىساداسى بىلهن ئاسماندىن چۈش

اشۇ كېيىن ھايات ياشاۋاتقان بىزلهر، يهنى بۇ دۇنيادا ھايات كهچۈرۋاتقانالر ئ. تىرىلىدۇ

غا ىسىدا كۆرۈشۈش ئۈچۈن بۇلۇتالر ئارئۆلگهنلهر بىلهن بىرلىكته رەببىمىز بىلهن ئاسمان

:  4سالونىكالىقىالر -1(». شۇنىڭدىن كېيىن، رەببىمىز بىلهن مهڭگۈ بىرگه بولىمىز. كۆتۈرۈلىمىز

16-17(  

  . رىلدىىرەب ئهيسا ئۆلۈمدىن ت) 20:1يۇھاننا  ("مىغانداۇروسهھهر، تېخى تاڭ ي"

نىڭ قهۋرىرۇقىال ۇ پهقهت سهھهردىكى يۇلتۇزالرنىڭ يېخى تاڭ ئاتمىغان،ت

تېخى تاڭ  ،هكېچ. رۇتۇپ تۇراتتىۇىلگهنلىكىنى ييۇلغان تاشنىڭ يۆتكىۋېتوئېغىزىغا ق

تتا، رەب قاتتىق ئۇخالۋاتقان ىرى ئۇخالۋاتقان ۋاقىغان، يېرۇسالېم ئاھالىلىئاتم
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سهھهر، تېخى تاڭ " ئوخشاشال .ىلدىتىۋەتمهستىن ئۆلۈمدىن تىرىلهرنى ئويغىكىش

كه هىۋاتقان ۋاقىتتا، ئهيسا مهسىرالپ جىلۋە قىلى جىمال پهقهت يۇلتۇزالر"مىغانداۇيۇر

گهن لىئۇالر ئۆلۈمدىن تىر. دۇىمهنسۇپ بۇلۇپ ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئۆلۈمدىن تىرىل

لهرنى ى ئۇخالۋاتقان كىش غهپلهتته رەب ئهيسا مهسىهكه ئوخشاشۋاقىتتا خۇددى

نى ىلغاندىكى ئاۋازىدۇنيا ئۇالرنىڭ چاقىر. دۇىيغىتىۋەتمهستىن ئۆلۈمدىن تىرىلئو

 ، ئۇخالۋاتقانالرچاڭ تۇزاندا ،ئى«يهشهيا پهيغهمبهر ئېيتقاندەك خۇددى . ئاڭلىيالمايدۇ

ئهنه ئاشۇ ۋاقىتتا،   )19: 26يهشايا ( »!ئويغىنىپ، مهدھيه ناخشىلىرىنى ئوقۇڭالر

هر بىر تهن قهبرىدىن چىقىپ، رەببىمىز بىلهن بىرگه شهرەپكه ئىگه بولغان ھ-شان

 گه قايغۇرىمىز؟ى يهنه نېم بۈگۈن بىز،ئۇنداقتا. انغا كۆتۈرۈلىدۇبۇلۇش ئۈچۈن، ئاسم

، يېتىپ كېلهر كېچىچه داۋامالشسىمۇ زار-يىغا«: دەكىغىنخۇددى زەبۇردا ئېيتىل

  )5: 30زەبۇر (». دەخۇشاللىق تاڭ سهھهر

  

  

  كۈنى-15ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ،42: 119زەبۇر( ». تايىنىمهنىال سۆزۈڭگ پهقهتمهنچۇنكى(  

بىز خۇدانىڭ سۆزلىرىگه قانچىلىك ئىشهنسهك، ئېتىقادىمىزنىڭ كۈچلۈك ياكى 

   ياكى ، ئېهتىماللىق ۋەاتتۇيغۇ، تهسىر-سېئىشهنچ ھ. اجىزلىقى شۇنچىلىك بولىدۇئ

رىۋەتمىسهك، خۇدانىڭ شهنچتىن ئايبىز بۇالرنى ئى. ۋەتسىزىكۆرگهنلهر بىلهن مۇناس

چ هنئىش.  ئىشهنچ ئۈچۈن بۇالرنىڭ زۆرۆرىيىتى يوق،چۈنكى. نهلمهيمىزىسۆزلىرىگه ئىش

بىز خۇدانىڭ سۆزلىرىگه . دۇۇتۇۇدانىڭ سۆزلىرىگه ئىشىنىشنى كۆرس پهقهتال خ،بولسا
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  .  ئارام تاپىدۇىپ، ئۇنى تۇتىۋالغاندا قهلبىمىزئىشىن

ادىكى پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ نىڭ، دۇنيئهتچىلىكجاما  ئۆزىمىزنىڭ،خۇدا

 بىراق، بىز بۇ خىل .تۇرۇشنى خااليدۇتى ئۈچۈن ئىشهنچىمىزنى چېنىقئهمهنپه

بىز سىناقالرغا . يال قالماستىن ھهتتا مۆكۇنۇۋالىمىزچېنىقتۇرۇشالرنى قارشى ئالما

خۇشپۇراق  ئى ئاسماندىكى ئاتا، كهلگۈسىدىكى«: غاندا مۇنداق دېيىشىمىز كېرەكىرئۇچ

سىناق بولسا » !شاراپنى ئىچهلىشىم ئۇچۇن، بۇ سىناق قهدىهىنى قولۇمغا تۇتقۇزغايسهن

. غا تاپشۇرايلىىمىزنىڭ قولىزنى ئهرشتىكى ئاتىبىز ئۆزىم. ئوزۇقىدۇرئىشهنچنىڭ 

  . رىشنى خااليدۇېلهرنى ئۆز پهرزەنتلىرگه بىسچۈنكى، ئۇ ئهڭ ياخشى نهر

شته ى بىزنى چېنىقتۇرۇپ، ئىشهنچىمىزنى كۈچهيتالرپهقهت سىناق ۋە قىيىنچىلىق

كىتاب ئوقۇشنىڭ رولىمۇ  ئىنتايىن  مۇھىم رول ئويناپال قالماستىن، مۇقهددەس

 چۇڭقۇرالشتۇرۇپال مۇقهددەس كىتاب ئوقۇش خۇداغا بولغان تۇنۇشىمىزنى. چوڭدۇر

 چۈنكى، . بىلهن يېقىن مۇناسىۋەتته بولۇشقا يېتهكلهيدۇ بىزنى خۇداه يهن،قالماستىن

  . خۇدا مۇقهددەس كىتاب ئارقىلىق ئۆزىنى ئاشكارىاليدۇ ۋە ۋەھىي بېرىدۇ

ئهگهر سىز بۇنداق دېيهلمىسىڭىز،   دەپ ئېيتاالمسىز؟ۇدانى سۆيۈملۈكسىز ھازىر خ

، كېلىپئالدىغا مهنكى، دەرھال خۇدانىڭ ىلىك بىلهن شۇنداق نهسىههت قىليىسهمىم

ىز شۇ ۋاقىتتا س.  تىلهڭلغان قىزغىنلىقنى بو ئوقۇشقائۇنىڭدىن مۇقهددەس كىتاپ

 ھاياجانالنغانىلهلهيسىز ھهم رىبان ئىكهنلىكىنى بخۇدانىڭ نهقهدەر مۇاليىم، مېه

لىرىگه نهقهدەر  ياخشى، ئۇنىڭ قهلبى ئۆز پهرزەنتخۇدا نېمىدىگهن «:ھالدا

  .دېيهلهيسىز »!ھه –لىك مۇھهببهت-مېهىر

رى ئۆزىمىزنى پۈتۈنلهي خۇداغا قادتا پىشىپ، روھتا كۈچهيگهنسېىبىز ئېت

تاپشۇرۇشنى خااليدىغان ھهم خۇدانىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان بارلىق ئىشلىرىدىن 
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ۇپ كهلسىمۇ، مۇنداق بۇ ۋاقىتتا، سىناقالر يۇپۇرل. قانائهت ھاسىل قىلىدىغان بولىمىز

خۇدانىڭ ماڭا قانداق ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ھهم نېمه ": دېيهلهيمىز

 ىدىغانلىغىنىتىم ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرئههمېنىڭ مهنپنهزەر ئىشالرنى يدىن قهتئىبۇلۇشى

  ". كۈتىۋاتىمهن

   

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ئېتىقادى ۋەجىدىن، ئبراھىم خۇدا بهرمهكچى بولغان زېمىنغا چاقىرىلغاندا، ئۇ خۇداغا

  )8: 11ئىبرانىيالر (».لغا چىقتىىقىنى بىلمهي تۇرۇپ يوئىتائهت قىلىپ، قهيهرگه بارىدىغانل

ىڭ ئۆزى بىلهن ئۇ پهقهت خۇدان. دۇنى بىلمهيلىقىئۇ ئۆزىنىڭ قهيهرگه بارىدىغان

نىڭ ۋەدىكهن شى ئۆزى ئېر ئۇ گهرچه.  بىلىپ، خاتىرجهم بولدىىنىغبىلله بارىدىغانلى

 . ئېنىق چۇشهنمىسىمۇ، ئهمما ۋەدە بهرگۇچىنى ئىنتايىن ياخشى چۇشىنهتتىسىنىىمهن

چه ىسئهك. الرغا قارىمىدىئۇ يۇرتىدىن ئايرىلغاندا كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىق

  ئۆزگهرمهسمهڭگۈلىك، ، ئىشهنچنى بىلگۈچى، ھهققانىيىگه قادىر، ھهممىھهمم

 بهرگهن ئاخىر ئۇنىڭ سهپىرىنى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇپ–باشتىن. خۇداغا قارىدى

 بىباھابۇ نهقهدەر . غانىدىىملقهتهن چاقچاق قىىغا ھهقيىگانه خۇدا ئۇنىڭ-يهككه

خۇدا سىزنى ئۆزى . قېرىندىشىم، سىزمۇ چۇقۇم مۇشۇنداق قىالاليسىز! ھه-چئىشهن

نىق بولمىسىمۇ، چىن ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا چاقىرغان ۋاقىتتا، گهرچه نىشانىڭىز ئې

ولغان خۇداغا زېمىنالرنىڭ ئىگىسى ب– ئالهمنى ياراتقان، ئاسمانكۇل پۈتدىندىلىڭىز

چۈنكى، . شىڭىخۇداغا ئهگ ھهممىنى قويۇپ، ڭىزدىن تۇرۇڭ،ۇ ئورن،قېنى. ىنىڭئىش
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ىڭ ئوندىن يهر يۈزىدە ئهڭ ئېسىل بولغىنى ئهرشتىكى ئهڭ ئهرزىمهس نهرسىن

  . دۇبىرىگىمۇ تهڭ كېلهلمهي

شال ىخۇراملىق بىلهن ئاتلىن-خۇدا بىلهن بىلله سهپهرگه چىقىش ئۈچۈن خۇشال

ۋىلىنى ۇم ئۆزىڭىز تۈزۈۋالغان پىالن جهدچۈن سىز چۇقبۇنىڭ ئۈ .كۇپايه قىلمايدۇ

  .يىرتىپ تاشلىشىڭىز كېرەك

يول . دەك بۇلۇشى ناتايىنانغىل سىز ئوينىڭ ئىشالر،ئېسىڭىزدە بولسۇن

ڭىزدە ىئۇ ھهتتا سىزنى چۈش. دۇىئوبدان بىلغۇچىڭىز سىزنى قانداق يېتهكلهشنى ىباشل

 شۇڭا، . بىلمهيدۇ دىگهننىچقاچان قورقۇنچئۇ ھې.  باشاليدۇكۆرۈپمۇ باقمىغان يولالرغا

  . د قىلىدۇۇئۇمۇ سىزنىڭ  قورقماسلىقىڭىزنى ئۈم

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»9: 12ئايۇپ( »...نىڭ قىلغانلىقىنى كىم بىلمهيدۇقاراڭالر، بۇالرنى پهرۋەردىگار خۇدا(  

 مىغانىن كۆرۈلۈپ باقختىن بۇيان ئهزەلدرىقىدا تارىالرنىڭ ئالدىدا، ئافل يىنهچچه

لهر ئۇنى ئهنگىلىيه پادشاھىنىڭ تاجىغا ىكىش.  بىر گۆھهر بايقالدىئىنتايىن چوڭ

شاھى بۇ گۆھهرنى ئهنگىلىيه پاد. بېزەك قىلىشى ئۈچۈن سوۋغا قىلىشتى

قېنى . لىشىگه تاپشۇردىنىڭ الھىيگهرر زەئۇستا  ئهڭيىچهۇدىكى دۇنيا بدامرېستىئام

  مهكچىدۇ؟ىهرنى قانداق الھىيلئويالپ بېقىڭ، ئۇ بۇ گۆھ

. يۇۋاپتۇولگه قغا ئېلىپ ئالدى بىلهن چوڭقۇر بىر بهىياقۇتنى قول  زەرگهر بۇ بىباھا

 ئېسىل دۇنيادىكى ئهڭ! كۈچهپ بىرنى قۇيۇپتۇ، قاراڭدىن، بولقا بىلهن ئان
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ئاھ، نېمىدىگهن . لۇپ كهتتىور دەقىقه ئىچىدىال ئىككى پارچه ببىر گۆھهر بى-بىردىن

  ............قازانى تېرىدى-گهر چوڭ بىر باالره ئىش بۇ، ئۆلمىگۈر  زەبمهن

لىش بىر ككى پارچه قىىبۇ گۆھهرنى ئ. ھهرگىز بۇنداق ئهمهسئهمهلىيهتته ئىشالر 

ق مهيدانغا ىلهش ئارقىلش ۋە الھىيىلگه سىزۆتىلىك ئويالش، پىالنالش، ئقانچه ھهپ

دىكى ىمسى ۋە ئىچكى قىسىجىقلىق دەرىتگۆھهرنىڭ سۈپىتى، قات. كهلگهنىدى

ئهنگىلىيه .  تهتقىق قىلىنغانىدىييېرىقالردىن تارتىپ ھهممىسى تهپسىلى-دەز

يىچه بىرىنچى ۇ ھۈنهر جهھهتته دۇنيا ب،گهررپادشاھى ئىش تاپشۇرغان بۇ زە

  . گهر ئىدىردەرىجىلىك زە

   ھۇجۇم خاتا بولدىمۇ؟بولقا ، بۇ بىر چۇىپ بېقىڭتئۇنداقتا، سىز ئېي

نىڭ تېخنىكىسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى گهرربۇ ئىشالر زە. هرگىز خاتا بولمىدىياق، ھ

 بۇ بىر بولقا ھۇجۇم بۇ گۆھهرنى دۇنيادىكى ئهڭ .ئىكهنلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بهردى

بۇ بىر .  كۆزنى قاماشتۇردىغان ئىككى دانه ئالماسقا ئايالندۇردى،نهپىس، ئهڭ گۈزەل

  .  ئاشۇرۇۋەتتىسسىلهپھهتىنى ى بۇ گۆھهرنىڭ قىمم،بولقا ھوجۇم

ياشلىق قىسمهتلهرگه، ئوڭۇشسىزلىقالرغا، -خۇدا بهزى ۋاقىتالردا، سىزنى قان

بۇ كۆڭۈلسىزلىكلهرنىڭ ھهممىسىنى خاتا دەپ  سىز .دۇىكه دۇچار قىلىكئۈمۈدسىزل

. بىر گۆھىرىلىك سىز خۇدانىڭ قىممهت .ياق، ھهرگىز ئۇنداق ئويلىماڭ ئويالمسىز؟

  .سايدىغان ئهڭ ئۇستا زەرگهردۇرى ياخۇدا بولسا سىزن

غان، نۇر چېچىپ كۆزنى  كۈنى، سىز خۇدانىڭ تاجىغا قادالبىرھامان 

ئۇ سىزگه . سىز ھازىر ئۇنىڭ قولىدا. گه ئايلىنىسىزاماشتۇرىدىغان ئېسىل گۆھهرق

رىغان ئىشالردا خۇدانىڭ سىز ئۇچ .ه قىلىشنى بىلىدۇقانداق مۇئامىل

  .چبىر ئىش سىزگه يېقىن يولىيالمايدۇېمىسا، ھللىك ئىجازىتى بومۇھهببهت-مېهىر
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  كۈنى-18ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ئامانهت قىل ھايات  يولۇڭنى پهرۋەردىگارغا، ئىشهن ئۇنىڭغا، ئۇ يېتهكچى بۇالر

  )5: 37ۇرزەب( ».ساڭا

ۈر مهن بۇرۇن دۇئا قىلغاندىن كېيىن، بىر مهسئۇلىيهتنى ئۈستۈمگه ئېلىشىم زۆر

يهنى دۇئا قىلغان ئىشالرنى كۈچۈمنىڭ يېتىشىچه تىرىشىپ قىالتتىم . تىمتدەپ قاراي

كېيىن،  . بهردىم دەپ ئوياليتتىم ياردەمغائىجابهت قىلىشى بۇ ئىشالرنى ھهم خۇدانىڭ

غانلىرىمنىڭ ل خاتا ئىكهنلىكىنى، قىئويلۇشۇمنىڭېنى ئهسكهرتىپ، بۇنداق  مخۇدا

 ئۇ .توسالغۇ بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى  ئىشلىرىغا بولغانۋۇجۇتغا چىقارماقچىئۇنىڭ 

هن يىن، پۈتۈنلهي ئىشىنىپ، مهدھىيه ۋە رەھمهت بىلېماڭا دۇئا قىلىپ بولغاندىن ك

ش، پهقهت خۇداغىال تايىنىش ئولتۇرۇپ كۈتۈ. رىدىئۆزىنىڭ جاۋابىنى كۈتۈشنى بۇي

رنىڭ بىز دائىم غايهت زور سىناقال  قانداق؟تهۋرىتىپ قۇيامدۇىشهنچىنى نىڭ ئئادەم

  . تۈرتكىسىدە ئۆزىمىز ھهرىكهت قىلىشنى ئوياليمىز

شلىرىنى ى تىركىش نىڭتۇنجۇقۇپ قېلىۋاتقان بىر كىشىبىز ھهممىمىز سۇدا 

 سۇ ئۈزۈش ماھىرىنىڭ بۇ كىشىنى قۇتقۇزۇشقا ئامالسىز قالىدىغانلىقىنى  ،توختاتمىسا

 بىز خۇدا ىساق،مكىتىمىزنى توختاتىغا ئوخشاش، ئهگهر بىز ئۆز ھهرشۇنىڭ. بىلىمىز

گه تايىنىپ ئېلىپ جۈملىدىن، بىزنىڭ ئۆزىمىز .ىپ بېرەلمهيدۇ ھېچ ئىش قىلئۇچۇن

  .يهتلىرىمىز خۇدانىڭ خىزمىتىگه توسالغۇ بولىدۇىبارغان پائال

خۇدانىڭ  . تهۋە كۈچ پائالىيهت قىلغاندا، ئهرشكه تهۋە كۈچ خىزمهت قىلمايدۇتهنگه

دانى ئالدىراتماستىن ئۇنىڭغا شۇڭا، خۇ.  كېرەكشى ئۈچۈن ۋاقىتىدۇئاالرغا جاۋاپ بېر

 ش ياكى قارىغاي دەرىخىىبىر تۈپ ئهتىرگۈل سىز. شىمىز كېرەكىرەك ۋاقىت بېركۆپ
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ى بىلهن  ئۈچۈن، ئالدالشارييبىزگه بولكا ته.  تىكىش ئۈچۈنمۇ خۇدا ۋاقىتقا مۇھتاج

چىش، ئوغۇتالش،  ئاندىن بۇ يهرنى ئوبدان ئاغدۇرۇش، ئۇرۇق چې، تهييارالشئېتىزبىر 

 تولۇپ پىشىشنى،ىقىشنى ساقالشپ يۇپۇرماق چنىلىبىخ، سۇغۇرۇش، قۇياش نۇرى

 ئاندىن خېمىر يۇغۇرۇپ بولكا پىشقاندىن كېيىن ئاچ قالغان ،كۈتۈش، ئۇن قىلىش

  .  كېرەكېسىپ ئۆتۇشىاتار جهريانالرنى بئادەملهرنى تويغۇزۇشتهك بىر ق

شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز بۈگۈن . قىت كېرەكھهر بىر رەسمىيهتلهرنىڭ ھهممىسىگه ۋا

شىمىز ىتى كهلگۈچه ئۇنىڭغا ئىشىنۇرۇق چاچقان بولساق، خۇدانىڭ ۋاقيهر ئاغدۇرۇپ ئ

شىمىز ىبىز بۇنىڭ ئۈچۈن چۇقۇم خۇداغا كۆپرەك ۋاقىت بېر. شىمىز كېرەكۇھهم كۈت

ا  يهنى خۇدانىڭ دۇئاالرغنىكىبىز دۇئا قىلىش جهرياندا ئوخشاش بىر دەرسل. كېرەك

  .مىزنهلهيىنى ئۆگ ۋاقىت كېرەك دېگهن دەرسلىك چوقۇمشى ئۈچۈنىرېجاۋاپ ب

  

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»8: 11ئبرانىيالر (». نلىقىنى بىلمهي تۇرۇپ يولغا چىقتىقهيهرگه بارىدىغا(  

ئۇالر شىمالدىن جهنۇپقا قاراپ .  كۈچلۈكشهنچى بىزگه قارىغانداىقۇشالرنىڭ ئ

 ناخشا لهنىخۇراملىق ب-ال خۇشالىقىنى بىلمىسىمۇ يهنىهيهرگه بارىدىغانلئۇچقاندا، ق

ئۇالر ھېچقاچان يولنىڭ يىراقلىقىدىن، يېڭى .  سهپىرىنى داۋامالشتۇرىدۇئېيتقاچ

  . ئهكسىچه  ئۆزىنى ياراتقان خۇداغا تايىنىدۇ. شتىن غهم قىلمايدۇىماكاندا ياتسىراپ قېل

دا ئۇھ تارتماستىن قۇشالرغا ئوخشاش ىانسهپهر جهريئۇزۇن بىز ئهنه شۇنداق 

خۇدانىڭ قولىدا ئهگهر، بىز بارلىق ئىشالرنىڭ . ناخشا ئېيتىپ ئالغا باسايلى
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 ئۇمۇدسىزلىنىپ  پ، قورقۇپ،ر قىلىزا- يهنه نېمه ئۈچۈن يىغا،گه ئىشهنسهكىئىكهنلىك

  ؟ىدۇمتىس سهپىرىقۇشالرنىڭ جهنۇپقا قىلغان قالبۇالر ئهجىبا  ؟كېتىمىز

   

 

  كۈنى-20ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ڭگه، ىرىتىقۇد-شاھى بولغان پهرۋەردىگار خۇدا دەيدۇكى، كۈچىشاھالرنىڭ پادىپاد

قلۇق ۇتۇ روھىمغا تايانساڭ، ئىشلىرىڭ ئبهلكى مۇقهددەس. تىڭگه تايانماىيىلابق

  )6: 4زەكهرىيا (».بولىدۇ

پىت ىسلىنىڭ ۋېلۋېتىپ، بىر كىچىك باىرىدا سهيله قىلبىر قېتىم مهن تاغ باغ

تىن بۇ يول تىك ھهم شامال بولغانلىق. ۈمپ، تاغقا چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردىمىن

ئۇنىڭ . ال ئالغا ئىلگىرلىيهلمهيۋاتاتتىى قىلىپمۇ يهنباال شۇنچه كۈچ سهرپ

دىن تاغ چوققىسىغا قاراپ كېتىۋاتقان بىر ىماغدۇرى تۈگهي دېگهندە، يېن-كۈچ

  .تىراللىبۇس ئۆتۈپ قالدى

شاتكىغا ىئۇ باال چاققانلىق بىلهن دەرھال تىراللىبۇسنىڭ كهينىدىكى ر

راقمۇ كۈچ سهرپ قىلماستىن ئۇچقاندەك تاغ ىشۇنىڭ بىلهن بۇ باال ئاز. ۋالدىىئېسىل

پىكىر پهيدا بۇلۇپ -دەل مۇشۇ ۋاقىتتا، مهندە مۇنداق بىر ئوي. ۋالدىىچوققىسىغا چىق

  .قالدى

مىنىپ، تاغ چوققىسىغا چىقىپ كېتىۋاتقان سىپىت  ھازىر خۇددى ۋېلېنىڭمۇم

غان ىمهن شۇنچه كۈچ سهرپ قىلساممۇ نۇرغۇنل. بالىدەك ھېرىپ، ماغدۇرۇم قالمىدى

 ۋەتكهنۇمدىن كهتكۈزىئارقىدىن يۇپۇرلۇپ كېلىپ ھال-الر، توسالغۇالر ئارقاقىيىنچىلىق
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 مېنىڭ رىتىىقۇد- رەب ئهيسانىڭ چهكسىز كۈچ يهنىبىراق بۇ يهردە بىر كۈچ. ىدىئ

  .ىمنى كۇتۇپ تۇراتتىشىئىشلىت

. قهتهن مۇھتاجىشقا ھهقىڭغا يېقىنلىشىشقا، ئۇنىڭ بىلهن ئاالقه قىلىمهن ئۇن

ىقى بىلهن ئۇنى تۇتۇۋالغان بولساممۇ، چىمچىالق بارم ئىشهنچىمنىڭ  مهنگهرچه

ئۇنىڭ . ييار ھهر ۋاقىت ته مېنىڭ ئىشلىتىشىم ئۈچۈنىتىرىقۇد- كۈچئۇنىڭ

  . يوقتۇر ئىشىمه تايانسام، غهلبه قازىنالمايدىغان ھېچبىرگىقۇدىرىت-كۈچ

گه ئىگه بۇلۇپال قالماستىن، مېنى بېسىپ ىقېتىم مهن روھقا تهۋە بىر تهربىيبۇ 

  .تۇرغان ئېغىر يۈكنى يهلكهمدىن تاشلىۋەتتىم

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئىگه ئىكهنلىكىگه پۈتۈنلهي گهىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش قۇدىرىتىئۇ، خۇدانىڭ ئۆز ۋەد 

  )21: 4رىملىقالر (».ئىشهندى

ت كۆرۈش ئىقتىدارىدىن  ياشقا يېقىنالپ، ئۆزىنىڭ پهرزەنئىبراھىم يۈز

گه ىچۈنكى، ئۇ ئۆزىگه ئهمهس ھهمم. لهنمىدىال ئۈمىدسىزى يهن،سىمۇنى بىلقالغانلىقى

  .دىقادىر خۇداغا ئىشهن

ئۇ خۇدانىڭ . ىدىنملىك گۇمانالىىچرسىدىن زەرى خۇدانىڭ ۋەد،ئۇ

تا ئۇنىڭ ئىشهنچى ئاجىزالش ئۇياق. ى ئازراقمۇ مهيۈسلهنمىد ئاستىداشهپقىتى-مېهىر

مۇقهددەس . شهرەپ كهلتۈردى-رى كۈچىيىپ، خۇداغا شانېنستۇرسۇن، ئهكسىچه بارغا

ئۇ، خۇدانىڭ ئۆز ۋەدسىنى ئهمهلگه «:لهنگهنىكىتابتا بۇ  ھهقته مۇنداق خاتىر
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بۇ ئايهتلهرنى بىۋاسته  ». ئىگه ئىكهنلىكىگه پۈتۈنلهي ئىشهندىئاشۇرۇش قۇدىرىتىگه

 چوڭقۇر ھهم ئىنتايىن چهكسىز ئۇ ئاجايىپ مول، ئىنتايىن :چۈشهنسهك مۇنداق بولىدۇ

  . غا ئىشهندىشىدىغانلىقىىسائادەتكه، مول ئىنئامغا ئېر-تبهخ

ئۇنىڭ  .بىزنىڭ خۇدايىمىز ھهممىگه قادىر، ھهممه يهردە بار مهڭگۈلۈك خۇدادۇر

لىمىنىڭ ھهممىسىنى بىز ئۆزىمىز بارلىق چهك. ان چهكلىمىسى يوقتۇرھېچقاچ

 - بارلىق نهرسىلىرىمىز، ئويلىغان ئويلىگهنبىزنىڭ تى. كهلتۈرۈپ چىقارغان

مىزنىڭ ھهممىسى بهك كىچىك، بهك ئاز ىئۈمىدلىر-پىكىرلىرىمىز ھهم بارلىق ئارزۇ

چبىر ېقۇدىرىتىنى ھ-كۈچشهرىپىنى، - شانبۇلۇپ، خۇدانىڭ ئهسلىدىكى

 ھهممىگه ،مىزنى كهڭ قىلىپىخۇدا بىزنىڭ نهزەر دائىر. رەلمهيدۇېگهۋدىلهندۈرۈپ ب

  . كۇتىدۇىمىزنى قادىر ئۆزىگه ئۈمىد باغلىش

دىسىنى پهشتاق قىلىپ، خۇدانىڭ خهزىنىسىگه چىقىش ئۈچۈن بىز خۇدانىڭ ئهھ

بىزنى دىسىنىڭ ھهممىسى مىزدە بولسۇنكى، خۇدانىڭ ھهر بىر ئهھىئېس. ئاتلىنايلى

  . شتۈرىدىغان بىر ئاچقۇچتۇرى ئېرهتكهشهپق-رىمېه

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»10: 23ئايۇپ (».ئۇ مېنىڭ يوللىرىمنى بىلىدۇ(  

خۇدا سىزنىڭ يوللىرىڭىزنى ! ھه-لىك ئهمهلىيهتقېرىنداشالر، بۇ نهقهدەر ئىشهنچ

ار ياكى كهڭ بولسۇن، تىك قىيالىق ياكى مهيلى ئۇ يول ئهگرى ياكى تۈز بولسۇن، ت

لىك رەتىقۇد-گه قادىر كۈچى ھهمم،ئۇ. تهكشىلىك بولسۇن ھهممىنى بىلىپ تۇرىدۇ
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كى بۇلۇپ، بىزگه يول ۇكى بولسا، بهزىدە بۇلۇت تۈۋرۇاچقا بهزىدە ئوت تۈۋرخۇدا بولغ

ىراق ب. ېتىشى ناتايىن راۋان بولۇپ ك،شه تۈزىمىزنىڭ ھهمىيوللىر. باشالپ ماڭىدۇ

 قاتارلىق ياخشى نهرسىلهر ھېچقاچان كهم ........... بۆدۈنه،كى، مانناۇبۇلۇت تۈۋر

 ئېهتىياجلىق نهرسىلهر بىلهن تهمىنلهپ دا بىزنىى چۈنكى، ئۇ سهپهر جهريان.ئهمهستۇر

  . قېرىنداشالر، بىزدە مۇشۇنداق ئىشهنچ بولسا، يۈرەكلىك ئالغا باسايلى. تۇرىدۇ

شهي دەپ ىروھىم ئىچىمدە تۈگ«: بهر مۇنداق دېگهنبۇ ھهقته داۋۇت پهيغهم

  )3: 142زەبۇر (»قالغاندا، سهن باسقان يۇلۇمنى بىلگهنسهن

ۇ خۇدانىڭ قولىنى ىك ئىچىدە تۇرۇپمئهگهر بىزمۇ ئايۇپقا ئوخشاش بهختسىزل

ئايۇپ . گهن بوالتتىلىل يهڭگىسىىرىغان سىناقالرنىڭ ھهممكۆرەلىسهك، ئۇچ

دىكى بورانالرنىڭ باياۋان-ماندىن چۈشكهن ئوت، چۆللىچى، ئاسېباالرنىڭ قهش

ئايۇپ بۇ ھهقته مۇنداق . رەتلىك قولىنى كۆرگهنىدە خۇدانىڭ قۇدىنھهممىسىنىڭ كهي

ال ىئېلىپ كهتكۈچىمۇ يهن .ئىنئام بهرگۈچىمۇ پهرۋەردىگار خۇدادۇر«: دېگهن

: 1ئايۇپ(».تۇرلىنىشكه اليىقىيپهرۋەردىگار خۇدانىڭ نامى مهدھ. پهرۋەردىگار خۇدادۇر

21(  

ل ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ۇىشتا خۇدانى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن، كئايۇپ ھهر بىر ئ

ال ئۇنىڭغا ى بولسىمۇ، مهن يهنمهكچىگهرچه ئۇ مېنى ئۆلتۈر«: هلىگهنمۇنداق دېي

  )15: 13ئايۇپ( ».تايىنىمهن
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  كۈنى-23ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئۇزىتىپ . روھالندۇرىدىغان ئۆزۇڭدۇرسهنيۇرسهممۇ گهرچه كۇلپهتلهردە مهن، مېنى

: 138زەبۇر( ».قۇتقۇزىدۇ سېنىڭ ئوڭ قولۇڭ مېنى قولۇڭنى، توسىسهن دۇشمهنلىرىم غهزىپىنى،

7(  

 -گهرچه مهن ئازاپ: " بۇ ئايهتنىڭ ئىبرانى تىلىدىكى ئهسلى مهنىسى

  . "ئوقۇبهتلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ماڭساممۇ، سهن يهنىال مېنى قۇتقۇزىسهن

 قىلىپ، ئۇنىڭ ئوقۇبهت ئىچىدە خۇداغا ئىلتىجا- بىز ئازابن چاغالردانۇرغۇ

ئهمما، بىز ئالدىرىغان بىلهن .  يۇرگۇزۇشىنى ئىلتىماس قىلىمىزسىنىىد ئهھقۇتقۇزۇش

بىزنى  ،جۇم قىلىپۇزنىڭ ھىۇدا دۈشمهنلىرىمدە خىئهسلخۇدا ئالدىرىمايدۇ، 

ىزنى ئازاپ ئۇ ب. كهنىكهننى كۈتىئوقۇبهتنىڭ مهركىزىگه ئهكىلىپ قۇيۇش-ئازاب

بىزنى قۇتقۇزۇش  كۆرگهندە ئاندىن قوللىرىنى سوزۇپ، كۇلپهتلىرىدەئوقۇبهتنىڭ 

 نېمه ئۇچۇن بۇنچه ئالدىراپ ئۇنى شۇنىڭ  ئۈچۈن، . دۇىمهن قىلىرئىلتىپاتىدىن بهھ

  ماالل قىلىمىز؟

ئىنىم ئى رەببىم، بۇ يهردە بولغان بولسىڭىز «: مارتا رەب ئهيساغا مۇنداق دەيدۇ

گه مۇنداق جاۋاپ ى رەببىمىز ئۇنىڭ ئۈمىدسىزلىك).21: 11ايۇھانن( »ئۆلمهس ئىدى

ئوقۇبهتنىڭ - بىز مارتاغا ئوخشاش ئازاب)ئايهت- 23( ».ئىنىڭىز تىرىلىدۇ«: قايتۇرىدۇ

بىراق بىزنىڭ . شنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتتى، دەپ ئوياليمىزلۇئوتتۇرسىدا تۇرۇپ، قۇتقۇزۇ

سىدا ماڭغان ىزۇلمهت مۇشهققهتلهر ئار«:لهپنى مۇستهھكهمرەببىمىز ئىشهنچىمىز

  . دەيدۇ  »قۇتقۇزىمهنى بولساڭمۇ، مهن سېن

ال ىتى ئۇزۇندا جاۋاپ قايتۇرسىمۇ، بىز يهنىمىزغا ناھايىگهرچه ئۇ دۇئالىر
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ئوقۇبهت -ئوقۇبهتنىڭ ئىچىدە زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتقان بولساقمۇ، بىز ئازاب-ئازاب

 بولۇپ، ئۇنىڭ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىنى يۈرگۈزىدىغان جايدەل ئۇ  ،يتارتىۋاتقان بۇ جا

دۇشمهننىڭ  ئۇنىڭ ۋاقتى يېتىپ كهلگهندە، .توختاپ قالمايدۇ ھهرگىز ئىشلىرى 

 شۇنىڭ  .بارلىق ھۇجۇملىرىنى توختۇتۇپ، كۇچلۇك ئوڭ قولى بىلهن بىزنى قوغدايدۇ

  ىمىز؟شىم، بىز يهنه نېمىشقا ئۈمۈدسىزلىنىئۈچۈن، ئى قېرىند

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»دنىڭ ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىغا بولغان ۇد خۇدانىڭ ۋەدسىگه باغالنغان ئۈمئېتىقا

  )1: 11ئبىرانىيالر (».ئىشهنچ، كۆرۈنمهيدىغان مهۋجۇتلۇققا بولغان قايىللىقتۇر

 .ۋەتكهندەكال بىر ئىشى خۇددى خهتنى پوچتا ساندۇقىغا سېل ئىشهنچيھهقىقى

 ساندۇقنىڭ يېنىدا  سالماي، نىڭ تۆشۇكىگهسلىك بولسا خهتنى پوچتا ساندۇقىئىشهنمه

 بۇنداق خهتكه جاۋاپ  سالمىغان .دۇ ئوخشاياي مىجىپ تۇرغانغاقولىدىن چىقارم

ان بىر الر بۇرۇن يازغلمېنىڭ كىتاب جوزامدا ئۇزۇن يى. خهتمۇ كهلمهيدۇ ئهلۋەتته

نىڭ توغرىلىقىغا ئىشهنچ سىىۈنگىچه ئادر، مهن تاكى بۈگقانچه پارچه خهت بار

م بىلهن بولغان ۇرۇبۇ خهتلهر دوستل. غانىدىمى ئۇ خهتلهرنى سالمنىتقىاللمىغانلىق

  پوچتا ئۇ خهتلهرنى پهقهت مهن.ىدە زور تهسىرلهرنى كۆرسىتهلمىدىئاالقهمگه ئاالھ

ۇ خاتلهردىن بولمىسا ب.تاپشۇرسامال ئىش كۇپايهىغا سى ئىدارساندۇقىغا سېلىپ، پوچتا 

  .مهڭگۇ ھېچقانداق نهتىنجه چىقمايدۇ

بىز بارلىق ئىشالرنى خۇداغا . قىي ئىشهنچ مانا مۇشۇنداق بولىدۇىھهق
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 كۈي-37 زەبۇر .ئۇنى ئىجابهت قىلىدۇتاپشۇرغاندىن كېيىن، خۇدا مۇقهررەر ھالدا 

ل، يولۇڭنى پهرۋەردىگارغا ئامانهت قى«: غانلى مۇنداق يېزۇلۇقمىسرادا بۇ توغر-5

رىمىزنى خۇداغا ناۋادا، بىز يوللى »ڭغا تايان، ئۇ چۇقۇم تىلىكىڭنى ئىجابهت قىلىدۇىئۇن

ۇل قىلىش  قۇب-ئىشهنچ دۇ؟ى، خۇدا ئۇنى قانداق ئىجابهت قىلئامانهت قىلمىساق

قاندا، ئىشهنچ خۇدا تهييارلىغان سوۋغاتنى تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيت. دېمهكتۇر

قىمىزنى خۇداغا تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭ ىقېرىنداشالر، بارل. دۇتاپشۇرۇپ ئېلىشنى كۆرسىتى

  !شۇندىال قهلبىمىز ئارام تاپقۇسى. نهيلىىبىزنى ئۈمىدسىز قالدۇرمايدىغانلىقىغا ئىش

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»6: 4لىكلهرفىلىپ(».ھېچ نهرسىدىن غهم قىلماڭالر(  

كهچكىچه -گهندىنىئهتلىرىدا، ۋاقىت ياش Dr.Payson)(دوكتۇر پهيسون 

 مۇنداق خهت ئوغلىدىن ئهنسىرەپ، غهم قىلىپ يۈرۈيدىغان ياشانغان بىر مومايغا

سىزنىڭ ئۇنىڭغا دۇئا قىلغىنىڭىز . دىن بهك ئهنسىرەيدىكهنسىزڭىسىز ئۇن«: غانياز

ڭىزنىڭ نېمه زۆرۈريىتى ىۇنداقتا، يهنه غهم قىلىشئ . بولىدۇۇداغا تاپشۇرغانلىقئۇنى خ

 كىچىك-دېگهن بۇيرۇقى چوڭ »!ھېچ نهرسىدىن غهم قىلماڭالر«انىڭ خۇد» .؟بار

ڭالرنى ىقايغۇلىر-بارلىق غهم«: ئهلچى پېترۇس.  كۆرسىتىدۇڭ ھهممىسىنىئىشالرنى

 )7: 5پېترۇس-1.(دەيدۇ »لهرگه غهمخورلۇق قىلىدۇىئۇ س چۈنكى، .خۇداغا تاپشۇرۇڭالر

ئۇ يهنه  ،ۋەتسهكىىتىپ تاشلئېغىر يۈكنى ئىرغمىزنى بېسىپ تۇرغان يهلكىئهگهر، 

شهپقهت تهختىدىن يهنىال ئېغىر -ئهگهر، بىز مېهىر بىزنى بېسىپ ھارغۇزۋېتهلهمدۇ؟
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قكى بۇ بىزنىڭ يۈكىمىزنى ئۇ يهردە قالدۇرۇپ ىيۈك بىلهن قايتقان بولساق، ئېن

ئهگهر :نى مۇنداق سىنايمهنىممهن دائىم ئۆز دۇئالىر. كهلمىگهنلىكىمىزنى ئىپادىلهيدۇ

ئوقۇبهتنىڭ ئىزنالىرى -مدە ئازابى خۇداغا تاپشۇرغاندىن كېيىن، چېهرىرىمنىئىشل

 تاماق يىيهلىسهم، بۇنىڭدىن  ئېچىلىپقالمىغان بولسا، خۇددى خهنناغا ئوخشاش

ئهگهر ئېغىر يۈك بۇرۇنقىدەكال . مهنىلىك بولغانلىقىنى بىلىدۇئالىرىمنىڭ ئىشهنچ

نىڭ ئاجىز ۇئا قىلغاندا ئىشهنچىمبۇ مېنىڭ ديهنىال ساقلىنىپ قالغان بولسا، 

  .بولغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

  

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋   

  

»هنى تۇنۇشنىڭ ئهۋزەللىكى ىمهن قهتئىي شۇنداق قارايمهنكى، رەببىمىز ئهيسا مهس

   )8: 3لهر ىكلفىلىپ(». ئالدىدا ھهر قانداق ئىش قهدىرسىزدۇر

.  كېرەكىلهن چوقۇم مهلۇم چىقىم بولۇشش ئۈچۈن ئالدى بىىيۇرۇقلۇققا ئېرىش

.  بهلگىلىك يۇرۇقلۇققا ئېرىشكىلى بولىدۇىن كېيىنتقاندمهلۇم دەرىجىدە چىقىم تار

بىزمۇ . كۆيگهندە ئاندىن يۇرۇقلۇق چىقىرىدۇ. شام كۆيمىسه يۇرۇقلۇق چىقىرالمايدۇ

ىك كىشىل. باشقىالرغا ھهرگىز بېرەلمهيمىز،  ئۆزىمىز يوقاتمىساقئالدى بىلهن

  ئوقۇبهتنى يالقۇنجاپ كۆيۇۋاتقان ئوتقا ئوخشۇتۇشقا بولىدۇ، -ھاياتتىكى ئازاپ

، ئاندىن دىن كېيىن باشتىن كهچۈرگهنلهرنىتىقادچىالر ئازابلىق سهرگۈزەشتىئې

ئوقۇبهتلهرنى كۆرگهندە مۆكۈۋېلىشنى - ئازاببىراق بىز . ياردەم بېرەلهيدۇرغاباشقىال

  . ياخشى كۆرىمىز

تۇق قازانغان ۇماغدۇرى بار، ساغالم، خىزمهتته ئرىمىزنىڭ قوللى- پۇتبىز
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ئهمما ساالمهتلىكىمىزدىن .  دەپ ئوياليمىزرىمىزدا، خۇدا مېنى چوڭ ئىشلهتتىۋاقىتلى

ئوقۇبهتكه دۇچار بولۇپ ئىشسىز قالغاندا، -غاندا، ئازابقىپ يالغۇز غېرىبسىنچاتاق چى

بىراق بىز .  دەپ ئوياليمىزئالمىدىان، خۇدا مېنى ئېتىبارغا رەكسىز ئىنسېك مهن بىر

ئوقۇبهت ئىچىدىمۇ خۇدا -ئىتائهتمهن بولساق، ئازاب تاقهتلىك بولۇپ، خۇداغا-رىسهۋ

  . ئۈچۈن ئويلىغىنىمىزدىنمۇ ئارتۇق ياخشى ئىشالرنى قىالاليمىز

  . شهرەپ ئۈچۈندۇر-ئوقۇبهت ئهتىكى شان-بۈگۈنكى ئازاب

نۇر .  كرېستنى رەت قىلىدۇدۇ، لېكىنشهرەپكه تهشنا بولى-شاننۇرغۇن ئادەملهر 

زگه شۇنى ئېيتىپ مهن سى.  كۆيۇشنى خالىمايدۇن لېكى، ئارزۇ قىلىدۇبولۇشنى

  .  بولمىسا غهلبه تاجىمۇ بولمايدۇ كرېست. نىڭ غهلبه تاجىمىزدۇر بىزتقويايكى، كرېس

  

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»17: 5ر سالونىكىلىقال-1(» .ھهمىشه دۇئا قىلىڭالر(  

ى ئىجرا قىلىش دېگهن بۇ بۇيرۇقن» ھهمىشه دۇئا قىلىڭالر«نۇرغۇن كىشىلهر 

  : نىڭ گۇۋاھلىقىنى كۆرۈپ باقايلىدىدەكئۇنداقتا بىز بىر .  قارايدۇ دەپئىنتايىن تهس

قهلب كۆزلىرىمنى ، ئى رەببىم:  مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپال دۇئا قىلىپئهتىگهندە«

، مهن ئهيسا مهسىه ئاتا قىلغان ېتىپۋىمنى كىي؛ كىيىملىرىايسهن، دىدىمئاچق

اندا، خۇدا مېنى ؛ يۈزلىرىمنى يۇيۇۋاتق دىدىمىيهت تونىنى كېيىشنى خااليمهن،ھهققان

 ماڭا بهرگهن كۈنلىرىڭ قانداق بولسا، ، قىلىۋاتقاندا، ئى رەببىمئىش؛ ىدىمپاكلىغىن، د

ا، ئى رەببىم، قهلبىمگه چاققا ئوت ياققاندۇ؛ ئىدىمقۇۋۋىتىم شۇنداق بولسۇن، د-چكۈ
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؛ يهر ىدىمسهن، دمۇھهببهت ئوتىنى ياققاي-رىيېڭىدىن يالقۇنجاپ تۇرغان مېه

؛ ىدىمتچىلىكنى سۈپۈرۈۋەتكهيسهن، دسۈپۈرۈۋاتقاندا بولسا، قهلبىمدىكى بارلىق مهينه

روھىي تاماق يهۋاتقاندا، ئى رەببىم، ماڭا يۇشۇرۇن ساقالقلىق ماننا ۋە مۇقهددەس 

، خۇدا مېنى ئۆزۈڭنىڭ ؛ بالىالرغا قاراۋاتقىنىمداىدىمهرگهيسهن، دسۈتۈڭدىن ب

كهچكىچه ئهنه -؛ مهن ئهتىگهندىنىدىم قىلغايسهن، دئىتائهتچان پهرزەنتلىرىدىن

مهن قىلغان ھهربىر ئىشالر مېنى دۇئا قىلىشتىكى مهنا بىلهن . شۇنداق دۇئا قىلىمهن

  ».تهمىنلهيدۇ

  

  

  كۈنى-28ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ئىسرائىلالر خۇداغا پهرياد قىلغاندا، خۇدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن بىر قۇتقۇزغۇچى

 بولۇپ، ئوتنىيهل ئوغلى  كىنارنىڭبنىڭ ئاكىسىه بۇ كىشى كالىدىغانى قۇتقۇزئۇالرن. تهيىنلىدى

  )10-9: 3ھاكىمالر(» .خۇدانىڭ روھى ئۇنىڭ ئۈستىگه چۈشتى

سائىتى -ئۇ ئۆزىنىڭ ۋاقىت.  تۇرىدۇرالپلىرىنى ھهرۋاقىت تهيياخۇدا ئۆز باتۇر

. يېتىپ كهلگهندە، بۇ باتۇرالرنى مۇۋاپىق ئورۇنغا قويۇپ، دۇنيانى ھهيران قالدۇرىدۇ

  . كىشىلهر ئۇالرنىڭ قهيهردىن كهلگهنلىكىنىمۇ بىلمهي قالىدۇ

مۇقهددەس روھ ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇلالر بىلهن سىزنىمۇ  ، دوستۇمقهدىرلىك

 شارائىت پىشىپ يېتىلگهندە، خۇدا سىزنىمۇ  ئاخىرلىشىپ،  ۋاقتىكۈتۈش. تهيياراليدۇ

  . ىق ئورۇنغا قويىدۇپمۇۋاپ

شهپقهت تهختىدە -رىبىر كۈنلهردە بىزمۇ ئهسنهئهلگه ئوخشاش خۇدانىڭ مېه
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شهرەپلىك - بىراق، ئاشۇ شانمىزىلله ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈئولتۇرۇپ، مهسىه بىلهن ب

رانلىقى مۇنىڭ ھۆكقۇم بىزنى خۇددى كۇشان چوكۈنلهرگه ئېرىشىشتىن بۇرۇن، خۇدا

 ھهربىر كىشى چوقۇم ئالدى . تهييار قىلىدۇئاستىدىكى ئهسنىئهلنى تهييارلىغاندەك

مۇشهققهتلىك قاراڭغۇ تونىلدىن ئۆتكهندە، ئاندىن غهلبىنىڭ داغدام -بىلهن جاپا

  . يولىغا قهدەم باسااليدۇ

  

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»رىتىڭگه، ىقۇد-كۈچ: الرنىڭ پادىشاھى پهرۋەردىگار خۇدا مۇنداق دەيدۇپادىشاھ

  )6: 4زەكهرىيا (» .قابىلىيتىڭگه ئهمهس، بهلكى مېنىڭ مۇقهددەس روھىمغا تايان

، بهزىدە نىشاننى چىكىپې كنىڭ بهزىدەلىرى ئىش خۇدانىڭتارىخقا نهزەر سالساق،

بىز  ھهقىقهتهن شۇنداق، .كۆرىمىزتوغرىلىيالماي ھهتتا بهزىدە مهغلۇب بولغانلىغىنى 

ز ھهم خۇدانىڭ  ئهستايىدىل كۈزەتمهيمىپىالنىنى ۋە ئىشلىرىنىئىنسانالر خۇدانىڭ 

  .رىنى بىلمهيمىزقىلغانلىرىنىڭ قهد

 ۋە ئېتىقادچىالر جامائهتچىلىك تارىخىغا نهزەر سالىدىغان بولساق، خۇدا ئۆتمۇشكه 

س ې خاتالىق باردەك ھ پىالنىداخۇدانىڭمهغلۇپ بولغاندەك، خۇددى نۇرغۇن ئىشالردا 

پۇتكۇل نى يىراق كهلگۈسىگه تىكىپ، خۇدانىڭ  بىز نهزىرىمىز،بىراق. قىلىمىز

، خۇدانىڭ ئهزەلدىن مهغلۇپ قۇتقۇزۇش پىالنىغا نهزەر سالىدىغان بولساق

  .ئاخىر خۇداغا مهنسۇپ بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرەلهيمىز-بولمىغانلىقىنى، غهلبىنىڭ باشتىن

 ئامىلالراقمىغان، كۆرۈپمۇ باقمىغان ا ھهمىشه ئىنسانالر ئۆزلىرى ئويالپمۇ بخۇد
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 خۇدانىڭ ئىشلهتكهن ئۇسۇللىرى .ۇپ كهلدىئۆزىگه ئىتائهت قىلغۇزئارقىلىق ئۇالرنى 

كىشىلهرنىڭ نهزىرىدىكى .ھهمىشه ئىنسانالرنىڭ ئويلىغانلىرىنىڭ ئهكسىچه بولىدۇ

ئهمما، ئۇالرنىڭ . رىدە ھېچنىمىگه ئهرزىمهيدۇ خۇدانىڭ نهزى قازانغان كىشىلهرئۇتۇق

نهزىرىدە ھېچنىمىگه يارىماس، قولىدىن ئىش كهلمهيدىغان، بىلىمسىز، 

كىشىلهر ئهكسىچه خۇدانىڭ پادىشاھلىغىدا كۆپ ھالالردا ئهڭ ئۇتۇق .........نادان

خۇدا  بىزنىڭ تهلتۆكۇس غهلبىگه ئېرىشىشىمىز،. قازانغان كىشىلهر بولۇپ چىقىدۇ

 خۇدا بىلهن ئهڭ يېقىن مۇناسىۋەتته بۇلۇش لهن بىرلىشىش، ئۆزىمىزنى رەت قىلىش،بى

  ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

. باشقىالرنىڭ نهزىرىدە مهغلۇبىيهتچى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن غهلبه قازىنالىدۇقبىز 

دۇنيالىرىمىزنى خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرغانلىقىمىز ئۈچۈن تۈگىمهس بايلىققا -مال

 قولىغا  خۇدانىڭ ئۇالرنى دۈشمهنلىرىمىزنى سۆيگهنلىكىمىز ئۈچۈن،. ىدۇقئېرىشهل

 بۇالرنى ....غا سۇكۇت قىاللىدۇقئۇالرنىڭ  خورالشلىرىلىق ئىچىدە نچې  تتاپشۇرۇپ،

 گۈزەل ئىرادىسى، دەپ چۈشهنگهنلىكىمىز ئۈچۈن ىكىخۇدانىڭ ھاياتىمىزد

  . دۈشمهنلىرىمىز ئۈستىدىن غهلبه قازىنالىدۇق

گهرچه، بهزى ۋاقىتالردا خۇدا . ئاخىر مهڭگۈ غهلبه قازانغۇچىدۇر-باشتىنخۇدا 

مهنپهئهتنىڭ ھهممىسىنى شهيتانغا تارتقۇزۇپ قويغاندەك كۆرۈنسىمۇ -بارلىق پايدا

 ھېچ ئىش قىلمىغاندەك هتتهنچ ھالېپتېگهرچه خۇدا ت. ال غهلبه قازانغۇچىدۇرخۇدا يهنى

  .  ئاجايىپ زور مۆجىزىلهرنى ياراتماقتاكۆرۈنسىمۇ ئهمهلىيهتته خۇدا ئۈزلۈكسىز

نچلىنىشنى ېدانىڭ مۇقهددەس روھىغا تايىنىپ تقهدىرلىك قېرىنداشالر، خۇ

  !ئۆگىنىۋااليلى
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  كۈنى-30ئاينىڭ -4
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بۇ يهتته باشاق ....تىپتۇيهتته قوتۇر كاال ھېلىقى يهتته سېمىز كالىنى يهۋېبۇ 

  )4،7: 41يارىتىلىش (» ....ه باشاقنى يۇتۇۋاپتۇلۇق يېتىلگهن يهتتلھېلىقى تو

ىكى ھاياتىمىزد:  بىر ئاگاھالندۇرۇشنى بېرىدۇ چۈشى بىزگهنىڭمىسىر پادىشاھى

 يىلالر، ئهڭ گۈزەل ئهسلىمىلهر، مهغرۇرلىنىشقا ئهرزىگۈدەك ئهڭ مهنىلىك ئۆتكهن

ق،  قىلغان خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسىنى كېيىنكى ئاجىزلىئۇتۇقلۇق، نهتىنجىلهر

چوڭ . ېكىنىش قاتارلىقالر يوققا چىقىرىدۇمهغلۇبىيهت، ئۈمىدسىزلىك، بوشاڭلىق، چ

  ئاقىۋەتزاتالرنىڭ ھاياتى مۇشۇنداقئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغان نۇرغۇن ئۇلۇغ 

گهرچه بۇالر . بۇالرنى ئادەم ئويلىسىمۇ قورققۇسى كېلىدۇ. بىلهن ئاخىرالشقان

ىمۇ، چوقۇم مۇقهررەر يۈز بېرىدۇ دېگىلى، يهنه ئهمهلىيهتتىكى ھهقىقىي ئىشالر بولس

  . ساقالنماق تهس دېيىشكىمۇ بولمايدۇ

بۇنداق ئېچىنىشلىق پاجىئهدىن : مۇنداق دەيدۇ) S.D.Gordon(گوردۇن 

  مۇناسىۋەتڭى خۇدا بىلهن يېبىر ئاقىالنه يولى، ھهرۋاقىت-ساقلىنىشنىڭ بىردىن

  . نۈم يارىتالماسلىقى مۇمكىنانداق ئۈ غهلبه بۈگۈن ھېچق تۈنۈگۈنكى.كېرەكئورنۇتۇش 

پهقهت خۇدا بىلهن . ئهمما، بۇالر پايدىلىنىشقا بولىدىغان مول تهجرىبه بوالاليدۇ

 ساقال،پ، مهسىهنىڭ ئىچىدە ماكان تۇتۇتۇىت يېڭىدىن مۇناسىۋەت ئورنھهرۋاق

  . نى يهۋېتهلهيمىز الر»پۈچهك باشاق« ۋە »قوتۇر كاال«ھاياتىمىزدىكى 
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  كۈنى-1ڭ ئاينى-5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»ا دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن ئىلگىرىال بۇ يالغانچىلىقتىن مۇستهسنا بولغان خۇد

  )2: 1تىتوس (».مهڭگۈلۈك ھاياتنى ۋەدە قىلغان

 قۇدرىتى بىلهن ئىشالردا نهتىنجىگه -ھهرگىزمۇ ئىرادىنىڭ كۇچ—ئىشهنچ

تهۋرەنمهي، ئۇمۇدۋار ئېرىشىشنى ئهمهس،بهلكى خۇدانىڭ ۋەدىسىگه چىڭ ئېسىلىپ 

   . بولۇپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشىنى كۇتۇشنى كۆرسۇتۇدۇ

خۇدانىڭ . ۋەدە بولسا نۇردۇر. ئىشهنچ ۋەدىنى ئالدىن بىشارەتكه ئايالندۇرااليدۇ

بىز يۇرۇقلۇقتا ماڭساق، . بىزگه بهرگهن ۋەدىسى دەل ھايات سهپىرىمىزدىكى نۇردۇر

مانا ھازىر . چرىمايمىز ھهم ھهممه نهرسىنى ئېنىق كۆرەلهيمىزھېچقانداق توسالغۇغا ئۇ

بىزنىڭ ئىشهنچىمىز خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئالدىن بىشارەتكه ئايالندۇرغانىكهن، بىز 

بۇ ئىشالر چوقۇم ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ، چۈنكى خۇدا ھهرگىز : ئۇچۇق ئاشكارە ھالدا

  . يالغان سۆزلىمهيدۇ، دەپ جاكارلىساق بولىدۇ

 ئۆزلىرىگه چوڭقۇر غا دۇئا قىلىپداقايسى جايالردا، دائىم باشقىالرنىڭ خۇمهن ھهر

 ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا ،بىراق. يمهن ئاڭال ئىلتىماس قىلىۋاتقانلىغىنىئىشهنچ  بېرىشىنى

ئهستايىدىل قۇالق سالسام، ئۇالرنىڭ تىلهۋاتقىنى چوڭقۇر ئىشهنچ بولماستىن، بهلكى 

   ...............ىمۇ كۆپ نهرسىلهر ئىكهنكۆز بىلهن كۆرگىلى بولىدىغان تېخ

 ىرىمنى بۇ ئىشل خۇدازور پايدىسى بار، شۇڭابۇ ئىشالرنىڭ ماڭا «: ھهرگىزئىشهنچ

شۇڭا بۇ . بۇ ئىشالردا خۇدا غهلبه قىلدى«:ئهكسىچه.  دېمهيدۇ» قىلچوقۇم ئۇتۇقلۇق

  .  دەيدۇ» ماڭا پايدىسى زور چوقۇم ئىشالرنىڭ

 البىرپهقهت  ئىچىدە خۇدا بىلهن بىلله قهدەم ئېلىپ، ئىشهنچ بولسا، قاراڭغۇلۇق
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   .خۇدانىڭ قوللىرىنى چىڭ تۇتۇۋېلىشنى تىلهيدۇ:ئىشنى تىلهيدۇ، يهنى

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»دەنىڭ پادىشاھلىقى ھهممىنىڭ ئۈستى، ئۇتىدۇر ئهرشتتتى تهخنىڭپهرۋەردىگار خۇدا 

  )19: 103زەبۇر  (».ھۆكۈم  سۈرىدۇ

ر قېتىم، باش باھارنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىكى بىر ئهتىگىنى ئۆيدىن بى

توزانغا -ى چاڭبېشىمن-غاق شامال ئۈستىچىقىشىمغىال دەھشهتلىك رەھىمسىز سو

  . كۆمۈۋەتتى

  دېگىنىمچه ئاخىرقى»...نىھهي بۇ شامال«:ئاغرىنىپمهن قىزىققانلىق بىلهن 

 ».....چىقمىسا دەيمهن شامال ھهرگىز«مهن ئهسلىدە، . سۆزلىرىمنى يۈتىۋەتتىم

  .لېكىن، بۇ سۆزلهر بوغۇزۇمغا كهپلىشىپ چىقىرالماي قالدىم. دېمهكچى ئىدىم

 قولىغا بىر توپ ئاچقۇچ .ىمدىن زادى چىقمىدى خىيالېتىۋېتىپ بۇ ئىشالر يولدا ك

  : ئالغان پهرىشته كېلىپ ماڭا

  .ېدىد- رەببىم بۇ ئاچقۇچالرنى ساڭا بېرىپ قويۇشۇمنى تاپىلىدى،-

  : مهن ھهيرانلىق ئىچىدە مۇاليىملىق بىلهن

  .  دەپ سورىدىم-؟  بۇ نېمه-

  : پهرىشته

  .شامال دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچى، دەپال غايىپ بولدى-

بۇندىن كېيىن ئۆز . مهن ھازىر ئىنتايىن خۇشال بولۇشۇم كېرەك ئهلۋەتته
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مهن . ىالاليمهنيىچه، مېنى بىزار قىلغان شامالغا خالىغانچه بۇيرۇق قۇخاھىشىم ب

مهن . شامال ئېغىزى دەل شۇ يهردە ئىكهن. ئالدىراپ تاغ چوققىسىغا چىقتىم

ئالدىرىغانچه شهرق شامىلى، شىمال شامىلى، غهرب شامىلىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئېغىزىنى 

مهن . ئېتىۋەتتىم ھهم جهنۇب شامىلىنىڭ ئېغىزىنى چوڭراق ئېچىپ قويدۇم

ئهمدى دۇنيادا كىشىنى بىزار قىلىدىغان بۇنداق «: ئۆزۈمدىن رازى بولغان ھالدا-ئۆز

ھهممه . گىياھالر ئېچىلىپ تۇرىدۇ-ھهر ئايدا گۈل. دەھشهتلىك سوغاق شامال بولمايدۇ

 يىل ئاخىرىغىچه  يىل بېشىدىن تارتىپ. ىشىپ تۇرىدۇپهسىلدە مېۋىلهر مهي باغالپ پ

ي تۇرۇپ، بىردىنال  خىياللىرىم ئاخىرالشما»... سۆيۈملۈك ھاۋا،ئاھ. ئىسسىق بولىدۇ

  . كۈچلۈك ئىسسىق شامال بۈسۈپ كىرىپ نهپهس ئااللماي قالدىم

گىياھالر بىردەمدىال سارغىيىپ -يهر يۈزىدىكى بارلىق سۆيۈملۈك ئۆسۈملۈك، گۈل

مهن . مېنىڭ ئارزۇيۇم بۇ دۇنيادىكى جانلىقالرغا ھاالكهت ئېلىپ كهلگهنىدى. كهتتى

مهن ھهقىقهتهن  . مهن ھاياتلىقنى نابۇت قىلدىم«:قىلغانلىرىمدىن ئازابالنغان ھالدا

  . دەپ ۋاقىرىدىم»!مهن نېمىدېگهن ئهخمهق. ئۇالرنىڭ ئېهتىياجىنى بىلمهيدىكهنمهن

مهن ئۆكۈنگهن ھهم خىجىل بولغان ھالدا، خۇدادىن پهرىشتىسىنى ئهۋەتىپ 

ئۆزۈمگه، بۇندىن -ئۆزنى  ئۆتۈندۈم ھهم ىمهندىكى ئاچقۇچالرنى قايتۇرۇپ كېتىش

  . كېيىن ھهرگىز شامال دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچىنى قولۇمغا ئالمايمهن، دەپ ۋەدە قىلدىم

ئۇ مىخ ئىزلىرى بار قوللىرىنى . ئهسلىدە رەب مېنىڭ يېنىمدىال تۇرغانىكهن! قاراڭ

سوزۇپ، ئاچقۇچالرنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ، باشقا ئۈچ شامال ئېغىزلىرىنىڭ 

لنىڭ ئېقىپ كىرىشى بىلهن راھهت  شاماكۆپلىگهن سوغاق. ھهممىسىنى ئېچىۋەتتى

  . س قىلدىمېھ

هن كىم خۇدا ئۇرۇنالشتۇرغان ئىشالردىن ئاغرىنغۇدەك م: بۇ ۋاقىتتا ئويالپ قالدىم
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  : مهن ئارقىدىن.  ئېسىۋالدىگهلىېئىدىم؟ رەب ئاچقۇچالرنى ب

  .  دەپ سورىدىم- ئى رەببىم ، شامالنى باشقۇرۇش ھوقۇقى سېنىڭ ئىلكىڭدىمۇ؟-

  : اۋابهنرەب ج

  .  دېدى-شۇنداق باالم،

قاراڭ، مهن يهنه تۇرمۇشتا ئېهتىياجلىق بولغان بارلىق ئاچقۇچالرنىڭ 

  . ھهممىسىنىڭ رەبنىڭ ھوزۇرىدا ئېسىقلىق تۇرغانلىقىنى كۆردۈم

  : رەب چىرايىمدا ھهيرانلىق ئاالمهتلىرىنى كۆرۈپ، مهندىن

ڭ ماڭا تهۋە ئىكهنلىكىنى باالم، ئهجىبا پادىشاھلىقىمدىكى بارلىق ھوقۇقالرنى-

  . دەپ سورىدى-بىلمهمسهن؟ 

  : مهن جاۋابهن

مىخ ئىزلىرى بىلهن گهرچه قوللىرىڭ .  مهن بىلىمهن،ئى رەببىم، شۇنداق-

سهن ئاشۇ ھهرخىل . مۇھهببهتلىكتۇر- يهنىال مېهىرگهن بولسىمۇجاراھهتلهن

ىيىنچىلىققا، خۇراملىققا، ق-شادكه، ئوقۇبهت-ئاچقۇچالرنى ئىشلىتىپ مېنى ئازاب

بۇندىن كېيىن ھاياتىمدا . ھاالۋەتكه، غهلبه ۋە مهغلۇبىيهتكه دۇچار قىلىسهن-زۇروھ

ھهممه ئىشالردا ساڭا . مهيلى قانداق ئىشالر يۈز بهرسۇن مهن ھهرگىز ئاغرىنمايمهن

 - كۆڭلۈمنى توق تۇتۇپ، ساڭا ئىشىنىمهن، ھهم سېنى مهدھىيلهيمهن،. تايىنىمهن

  . دېدىم
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  كۈنى-3ڭ ئاينى-5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»،نىڭ ھهممىسى  نامىغا ئىلتىجا قىلغانالر خۇدانىڭ پهرۋەردىگارۋاقتى كهلگهندە 

  )32: 2يوئىل  (».قۇتقۇزۇلىدۇ

مهن نېمه ئۈچۈن پهرۋەردىگار خۇداغا نىدا قىلمايمهن؟ مهن نېمه ئۈچۈن تۆت 

ىمهن؟ مېنىڭ تۇغقانلىرىمدىن ئۈمىد كۈت-بۇرادەر، ئۇرۇق-ئهتراپقا يۈگۈرۈپ دوست

خۇدايىم مهن بىلهن بىلله ئهمهسمىدى؟ مېنىڭ خۇدايىم دۇئاالرنى ئىجابهت 

 مهن نېمه ئۈچۈن بىكاردىن ئولتۇرۇۋېلىپ ئۆزۈم  قىلىدىغان خۇدا ئهمهسمىدى؟

تهدبىرلهرنى ئويالپ، پىالنالرنى تۈزىمهن؟ مهن نېمه ئۈچۈن بارلىق -بىلگهنچه چارە

  ........................... مهن پ بهرمهيمهن؟ ئېغىر يۈكلىرىمنى خۇداغا تاپشۇرۇ

.  ئهڭ تېز، ئهڭ يېقىن بارغىلى بولىدىغان بىر يول يۈگۈرۈشدىنئۇدۇلنىشانغا 

مهن نېمه ئۈچۈن دەرھال يۈگۈرۈپ، ھايات خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا بېرىش ئۈچۈن 

قا ھېچقانداق قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئاتالنمايمهن؟ دۇنيادا پهرۋەردىگار خۇدادىن باش

  !نى بىلىشىم كېرەك ئىدىغۇىقۇوقلي

قىنى ۇيوقل-االھىيىتىمنىڭ بارسلدى بىلهن خۇداغا ئىلتىجا قىلىش مهن ئا

چۈنكى، يوئىل پهيغهمبهر ئېيتقان . تى يوق، دەپ قارايمهنىيمنىڭ زۆرۈرۇشۇئويل

  .  مېنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇرنىڭ  »ھهممىسى«ئايهتتىكى 

  بهلكى پ قالماستىن،ۇتۇ مېنىال كۆرس»ھهممىسى«الردىكى بۇ مۇقهددەس يازمى

شۇنىڭ . تىدۇۇسر كۆمۇھهربىر ئادەمنىخۇدانىڭ يىگانه ئوغلىغا ئېتىقات قىلغان 

 دەرھال ۋەدە  مۇقهددەس يازمىالردا يېزىلغان بۇ سۆزنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ،،ئۈچۈن

  .بهرگۈچى خۇداغا نىدا قىاليلى
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هن چوقۇم ۋەدىلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ك ئى ئۇ شۇنداق ۋەدە بهرگهن

ۇرۇش ئهلۋەتته مېنىڭ ئىشىم ئۇنىڭغا ۋاكالىتهن پىالن ق. ھهممىنى تهقلهپ قويدى

مهن ئۇنىڭ .  بهلكى ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئهمهل قىلىش مېنىڭ ئىشىم،ئهمهس

مهن پهقهت ئۇنىڭ نامىغا . دۇرمهنئهسكىرى بهلكى ئۇنىڭ ،ىههتچىسى ئهمهسمهسل

  . ىجا قىلسامال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيمهنئىلت

   

 

  كۈنى-4ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»1: 16يۇھاننا (».بۇالرنى سىلهرگه ئېتىقادىنى تاشالپ قويمىسۇن، دەپ ئېيتتىم(  

 ىشىئىلتىپاتىغا ئېرىشلۇش  قۇتقۇزۇڭبهلكى باشقىالرنى ئهمهس، ئۇچۇن ئۆزلىرى

  . لىكتۇرت بهخ ئىنتايىنقىلغان كىشىلهرىئۈچۈن ي

ى يىلالر قۇياش نۇر-شۇنداق بىر تۈركۈم قېرىنداشلىرىمىز باركى، ئۇالر گهرچه ئاي

شتىكى  تۇتقۇن بولۇپ تۇرۇۋاتسىمۇ، ھېلىههم ئهرلهردەچۈشمهيدىغان قاراڭغۇ تۈرمى

د باغالپ، ئۇنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىدا ئورۇنالشتۇرغان ۇخۇدا ئاتىمىزغا چوڭقۇر ئۈم

 شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالر .مۇددىئاسىغا چوڭقۇر ئىشىنىدۇ-سهتمۇھهببهت ۋە مهق-مېهىر

  . خۇدا ئاتا قىلغان ئاراملىقتىن بهھرىمهن بوالاليدۇئهنه شۇنداق مۇھىتتىمۇ 

كىشهنلىنىپ ئهركىنلىكتىن  ئوقۇبهت تارتىپ،-گهرچه ئۇالر نۇرغۇن يىلالر ئازاب

ىتىگه ئورتاق مهھرۇم قالسىمۇ، يهنىال دۇئا ۋە مهدھىيه ئارقىلىق خۇدانىڭ خىزم

دۈشمهنلهردىن ئولجا «:مۇقهددەس يازمىالردا بۇ ھهقته مۇنداق خاتىرلهنگهن. بولماقتا

  )8: 22يهشۇ  (».ئالغان غهنىيمهتلهردىن ئورتاق بهھرىمهن بواليلى
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ئوقۇبهتلىرىنىڭ -ئوقۇبهت تارتسىمۇ ھهم تارتقان ئازاب-گهرچه ئۇالر ئازاب

ۇراملىق بىلهن ھاياتىنى خۇدانىڭ قولىغا خ-سهۋەبىنى چۈشهنمىسىمۇ، يهنىال خۇشال

  . تاپشۇرماقتا

گهرچه ئۇالر ئۇچرىغان سىناقالرنى چۈشهندۈرگىلى، ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى 

. ىھهل قىلغىلى بولمىسىمۇ، ئۇالر بۇ سهۋەبلىك ئېتىقادىدىن ھهرگىز تهۋرەپ قالمىد

  !ھه-- بهختلىكنهقهدەرئاھ، بۇنداق كىشىلهر 

  

  

  نىكۈ-5ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» خااليىق مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئېيتىۋاتقان ۋاقىتتا، پهرۋەردىگار خۇدا پىستىرما قوشۇن

ئۇالر پهرۋەردىگار خۇدا ....ئۆلتۈردىالرنى ........... ئىسرائىلالرغا ھۇجۇم قىلغانئهۋەتىپ،

  )22: 20تارىخنامه -2 (».تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىندى

ىلىپ، كۆپرەك مهدھىيه ئوقۇيالىغان بولساق، بارلىق ، بىز ئاز غهم ق...ھهي

ىلهرنى ئهندىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى چالغۇ ئهسۋابالر ئورنىدا ئىشلىتىپ، مهدھىي-غهم

  !ھه-جاراڭالتساق نهقهدەر ياخشى بوالتتى

. ئهندىشه قىلىشتىن ئاسان ھهم كۆڭۈللۈكتۇر-مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئېيتىش غهم

قۇشقاچالرنىڭ ناخشا . ە مهدھىيه، شۈكۈر ئېيتىش كېرەكشۇڭا ھهر كۈنى تاڭ سهھهرد

ئهندىشه -شۇنىڭ ئۈچۈن قۇشقاچالر غهم. ئېيتىدىغان ۋاقتى سهھهر  ۋاقتىدۇر

  . دېگهننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ

ھوقۇشنىڭ . سهھهردىن باشقا يهنه كهچته ناخشا ئېيتىشمۇ ئىنتايىن مۇھىمدۇر



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 216

ئۇالر بىر . ۇرترقى خىزمىتى ناخشا ئېيتىشھهركۈنى كهچته قىلىدىغان ئهڭ ئاخى

كۈنلۈك خىزمهتلهرنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن، ئهڭ ئېگىز دەرەخنىڭ شاخلىرىغا 

  .قونۇۋېلىپ، يېقىملىق مهدھىيه ناخشىلىرىنى باشاليدۇ

ھهركۈنلۈك .  بىزمۇ ئهنه شۇ قۇشالردەك تاڭ سهھهر، كهچلهردە ناخشا ئېيتايلى

  !دۇساناغا تولسۇنتۇرمۇشىمىز مهدھىيه، ھهم

   

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

»ئۇالرغا ئېنىق تۇنۇتار ئۆز  هنگهنلهرگه ئايان قىالر سىرىنى،ن ئهيمپهرۋەردىگار ئۆزىدى

  )14: 25زەبۇر (».ئهھدىسىنى

غان ئۇنى ھۆرمهتلهيدىنى پهقهت پهرۋەردىگار خۇدانىڭ مهخپىيهتلىكى

 قولالنغان ۋاستىسى ھهمىشه سىرتتىن قارىغاندا خۇدانىڭ ئۇالرغا. ىرىال بىلىدۇپهرزەنتل

بىلهن ئۇنىڭ ئىچىگه قارىساق،  ئىشهنچ  چوڭقۇر،بىراق. تۇررەھىمسىز ۋە قورقۇنچلۇق

سهن پهقهت ئۇنىڭ سىرتىنىال كۆرەلهيسهن، ئهمما مهن . بۇ خۇدانىڭ  سىرى" بىز

   . زدىيهلهيمى" بولسام ئۇنىڭ ئىچىگه يوشۇرۇنغان چوڭقۇر مهنانى چۇشىنىمهن

 قوپال چوڭ تاشنىڭ ئىچىگه يۇشۇرۇنغان بولۇپ، ئۇنىڭ  ۋە كهھرىۋائالماس

نهپىس گۈزەللىكى ۋە بىباھا قىممىتى سىرتىدىن قارىغاندا ھېچقانداق كۆزگه 

ھېچبىر باياۋاندىكى ئىبادەت چېدىرىمۇ سىرتىدىن قارىغاندا -چۆل. چېلىقمايدۇ

رتىدىن قارىغاندا تېرىلهر بىلهن ئىبادەت چېدىرى سى. تتىقىممىتى باردەك كۆرۈنمهي

يېپىلغان كۆرۈمسىز بىر چېدىر بولسىمۇ، ئهمما ئىچىدىكى ھهممه نهرسىلهر قىممهتلىك 

  . ئېسىل نهرسىلهردۇر
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قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئېهتىمال خۇدا سىزگه ئهنه شۇنداق قىممهتلىك نهرسىلهرنى 

شى سهت بولغان گهرچه بۇ سوۋغاتالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈ. سوۋغا قىلىشى مۇمكىن

سىز شۇنى بېلىشىڭىز كېرەككى، . تهقدىردىمۇ كۆڭلىڭىزنى ھهرگىز يېرىم قىلماڭ

ئهگهر بىز . پاراسهتتۇر-مۇھهببهت ۋە ئهقىل-ئۇنىڭ ئىچىگه قاچىالنغىنى مېهىر

ۇق ئىچىدىمۇ خۇدانىڭ خۇدانىڭ سوۋغىتىنى ئىشهنچ بىلهن قوبۇل قىلساق، قاراڭغۇل

  .  كۆرەلهيمىزگىنىمهخپىيهتلى

سىزگه بولغان بېسىمى بهك قهدىرلىك قېرىندىشىم، ئهتراپىڭىزدىكى مۇھىتنىڭ 

   . تاشچىنىڭ قولىدۇر؟ ھهرگىز ئۇالرنى ئىتتهرمهڭ، بۇمۇچوڭ

   

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىغا بوشاشماستىن، ھهمىشه دۇئا قىلىپ تۇرۇش

  )1: 18لۇقا  (». بهردىسىل سۆزلهپكېرەكلىكى توغرىسىدا يهنه بىر تهم

. دۇئا قىلغاندىكى ئهڭ ئاددىي مهغلۇبىيهت قهتئىي ئىرادىنىڭ كهمچىل بولۇشىدۇر

بىز كۈن دۇئا قىلىمىز، ئىككى كۈن، بىر . بىز دەسلهپته بىرەر ئىش ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز

ىن كېيىن دۇئالىرىمىزدا ھېچقانداق نهتىجه كۆرۈلمىگهند. ھهپته، بىر ئاي دۇئا قىلىمىز

داۋاملىق دۇئا قىلىشتىن رايىمىز قايتىپ، ئۈمىدسىزلىنىمىز ھهم دۇئا قىلغاندا ئاشۇ 

غى يوق ئىش ى ئاي،بېشى بار. مانا بۇ ئهڭ چوڭ خاتالىقتۇر. ئىشنى قايتا تىلغا ئالمايمىز

قىلىدىغان تۇترۇقسىز ئادەملهر مهيلى قانداق ئىش قىلسۇن ھېچقانداق نهتىجىگه 

  . ئېرىشهلمهيدۇ
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غى يوق ئىش قىلىدىغان بۇنداق ئادەت مهغلۇبىيهتنىڭ مۇقهررەر ىبېشى بار، ئاي

  . دۇئا قىلىشنى يېرىم يولدا تاشالپ قويۇشمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇ. بهلگىسىدۇر

ئىشهنچنى دسىزلىك ۇئۈم. زلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇدسىۇچۈشكۈنلىشىش ئۈم

مانا بۇالرنىڭ .  ئاساسىدۇرنىڭ يوقىلىشى مهغلۇبىيهتنىڭئىشهنچ. يوق قىلىدۇ

  .ھهممىسى دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولۇشىدىكى كۈشهندە

بىزنىڭ دۇئا قىلىشىمىز قاچانغىچه داۋاملىشىدۇ؟ ئهجىبا «:بهزىلهر مۇنداق دەيدۇ

بىز ئىشلىرىمىزنىڭ ھهممىسىنى خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرغاندىن كېيىن، دۇئا قىلىشنى 

  »توختاتساق بولمامدۇ؟

تىلىگهن نهرسىگه تاكى  ،ۇئا قىلىشد: ۇ ئۇ بولسىم، جاۋاب پهقهت بىرال

ئېرىشكۇچىلىك ياكى سىزنىڭ قهلبىڭىزدە خۇدانىڭ شۇ ئىشنى چوقۇم ئىجابهت  

  .قىلىدىغانلىغىغا نىسبهتهن چوڭقۇر ئىشهنچ تۇرغۇزۇلغانغا قهدەر داۋاملىشىشى كېرەك

چۈنكى، بىز . لىدۇ بوۇتۇشقا دۇئانى توختئامىل توللۇق بولسا ئىككى مۇشۇ پهقهت 

خۇدا بىزنىڭ . دۇئا قىلىش ئارقىلىق خۇداغا نىدا قىلىمىز ھهم شهيتانغا تاقابىل تۇرىمىز

بىز ئهمهس   ،شۇنىڭ ئۈچۈن.  بىزگه باش ئهگدۈرىدۇالىرىمىز ئارقىلىق شهيتاننىدۇئ

  .  ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن دۇئانى توختىتىپ قويسا بولىدۇالپهقهت خۇدابهلكى 

شكهندىن سىرت ياكى قهلبىمىزدە ئاللىقاچان چوڭقۇر ىىرىمىز جاۋابقا ئېربىز دۇئال

  . پ قويساق بولمايدۇۇتۇنغا قهدەر دۇئانى خالىغانچه توختئىشهنچ بولغا

ئىككىنچىدىن، .  شۇڭا دۇئانى توختاتساق بولىدۇ،بىرىنچىدىن، بىز كۆرەلىدۇق

  . ئانى توختاتساق بولىدۇشۇڭا دۇ. ئىشهنچ كۆزلىرىمىز ئاللىقاچان ھهممىنى كۆرەلىدى

  !تاكى خۇدانى ئۇچراتقۇچه خۇدانىڭ ۋەدىسى ئۈستىدە ساقالڭ
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  كۈنى-8ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»25: 3دانىيال  (»................................ئۇالر ئوت ئىچىدە مېڭىپ يۈرگهن(  

پ ئوت ئۇالرنى بويسۇندۇرالمىغان، ئهكسىچه ئۇالر ئوت ئىچىدە ئهركىن مېڭى

خۇدانىڭ .  كۆرگهنزىسىنىرەتلىك  مۆجىىئۇالر ئوت ئىچىدە خۇدانىڭ قۇد. يۈرگهن

ئوقۇبهت ۋە قىيىنچىلىقتىن ئۆز خهلقىنى ساقالش - ئازابقۇتقۇزۇش ئىلتىپاتى

ئېسهن غهلبه -ئوقۇبهتلهر ئىچىدىن ئامان-بولماستىن، بهلكى ئۇالرنى ئازاب

  . قىلغۇزۇشتۇر

نى ئورىۋالغاندا سهندىن شۇنى تىلهيمهن، مۇشۇ ئىه رەببىم، قاراڭغۇلۇق ئهتراپىم

ان ئهتراپىمنى رۇقلۇقنىڭ ھامو ي،قاراڭغۇلۇقنىڭ ۋاقىتلىق ئىكهنلىكىنى

  ! بىلهلىشىم ئۈچۈن ئهقىل كۆزلىرىمنى ئاچقىننىرۇتىدىغانلىقىوي

 تېغىنىڭ چوققىسىدا تۇرۇپ قايتا تىرىلىش زەيتۇنئۇالر ماڭا ھامان بىر كۈنى 

بىراق ئى ئاتا، سهندىن يهنه بىر . ىمان بولىدىغانلىقىمنى ئېيتتىشهرىپىدىن بهھر-شان

شىنى  بىر قهدەمدىن يېتهكلى،بىر قهدەم چاپراس ياغاچنىڭ مېنى ، يهنى نهرسىنى

 يهنى سېنىڭ ،بۇ قېيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىنىڭ بىر چىقىش يولى. تىلهيمهن

 سهندىن ئۆتۈنهي، .ىنى بىلدۇرگهيسهنگه بارغىلى بولىدىغان يول ئىكهنلىئۆيۈڭگ

پ ىتاغ چوققىسىدا ئىكهنلىكىنى، ئۆيۈڭگه بېرىش ئۈچۈن كۈچ سهرسېنىڭ ئۆيۈڭنىڭ 

  . قىلىشىمنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكىنى تونۇتقايسهن

  مهن ئوت ئىچىدە مېڭىپ يۈرسهم، ئوت قانداقمۇ ماڭا زىيان يهتكۈزەلىسۇن؟
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  كۈنى-9ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» 22: 18يارىتىلىش (».ئىبراھىمنىڭ قېشىدا قالدىپهرۋەردىگار خۇدا بولسا(  

  

م بىز بهلكىم ئىبراھى. خۇدانىڭ دوستى باشقىالر ئۈچۈن ئارىغا چۈشهلمهيدۇ

 بىزدە بۇنداق ئېهتىماللىق يوق، دەپ ،ست بواللىدىوئىشهنچى ئارقىلىق خۇدا بىلهن د

ئاستا -ئىبراھىم خۇداغا ئاستا. ھهرگىز ئۈمىدسىزلهنمهيلى. قارىشىمىز مۇمكىن

بىزنىڭ . ئاستا يېقىنالشساق بولىدۇ-يېقىنالشقاندەك، بىزمۇ خۇداغا ئاستا

  . ئىزدەيدىغىنىمىز يۈگۈرۈش، ھهرگىز يىراققا سهكرەش ئهمهس

ئومۇمهن، ئېتىقاد جهھهتته نۇرغۇن سىناقالرنى باشتىن كهچۈرگهن ھهم بۇ 

  . كۈتۈۋاتقان بولىدۇ تېخىمۇ زور سىناقالر  ،سىناقالر ئۈستىدىن غهلبه قىلغان ئادەمنى

بىباھا ئېسىل ئالماسالرنىڭ ھهممىسى نهچچه رەت نهقىش ئۇيۇش ۋە پهردازالش 

قىممهتلىك ئالتۇنالرمۇ كۈچلۈك ئوتتا تاۋلىنىشتهك . باسقۇچىدىن  ئۆتكهن

مۇ نهچچه ى دەپ نام ئېلىش»ئىشهنچ ئاتىسى«ئىبراھىمنىڭ . سىناقالردىن ئۆتكهن

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . رۇشتىن كهلگهنتىن كهچۈېغىر سىناقالرنى باشقېتىملىق ئ

 سهن ئوغلۇڭنى، يهنى ئامراق: خۇدا ئۇنىڭغا«: ئايهتته مۇنداق يېزىلغان-2باب -22

 ئۇ كهمتهر ۋە ئىتائهتچان قهلب بىلهن يالغۇز!  قاراڭ»...يالغۇز ئوغلۇڭنى ئېلىپ 

وغلىنى كۆيدۈرمه بىر قهدەمدىن ئالغا ئىلگىرلهپ، ئ–ئوغلى ئىسهاقنى ئېلىپ بىر قهدەم

  . قۇربانلىق سۈپىتىدە خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن  مورىيا تېغىغا قاراپ ماڭدى

، بۈگۈنكى كۈندە خۇدادىن گۇمانلىنىدىغان ئادەملهرگه بۇ ئهمىلىيىتىئۇنىڭ 

ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى، ھهتتا ! ھه-نىسبهتهن نهقهدەر چوڭ ئهيىپلهش
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ۇنداق قىلىشى، خۇدانىڭ ئۇنىڭ ب. پهرىشتىلهرنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان

ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى، ئېتىقادچىالرغا . پهرزەنتلىرىنىڭ ئىشهنچىنى مۇستهھكهملىگهن

    . نهقهدەر مۇھىملىغىنى كۆرسۇتۇپ بهرگهنگۇمان قىلماي ئىشىنىشنىڭ

 ا، پهرۋەردىگار خۇدائۇنىڭ ئىشهنچى غهلبه قىلىپ ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىققاند

سهن ماڭا بۇنداق . ىلغان ئىخالسمهنلىكىڭنى كۆردۈمسېنىڭ ماڭا ق« :ئۇنىڭغا

. سهن مهڭگۈ مېنىڭ دوستۇم بولىسهن. ئىشهنگهن ئىكهنسهن، مهنمۇ ساڭا ئىشىنىمهن

ئارقىلىق يهر يۈزىدىكى ئوخشاشال سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ . مهن ساڭا بهخت ئاتا قىلىمهن

  .  دېدى».قلهر بهختكه ئېرىشىدۇھهممه خهل

ئهيسا مهسىهكه ئېتىقاد : نۇنىيهتنىڭ پىرىنسىپى شۇكىمانا بۇ ئۆزگهرمهس قا

: 3گاالتىيالىقالر. (مغا ئوخشاش بهخت تاپىدۇقىلغانالر خۇداغا ئېتىقاد قىلغان ئىبراھى

9(   

  .دە بولسۇنكى، خۇدا بىلهن دوست بولۇش ھهرگىز كىچىك ئىش ئهمهسىز ئېسىڭ
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  كۈنى-10ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئۆزەمنى گهر ئىشهنچىم بولمىسا، كۆرۇشكه پهرۋەردىگار مېهرىبانلىقىنى بۇ يوقىتار ئىدىم 

  )13: 27زەبۇر (»! دۇنيادا

ئوقۇبهتلىرىمدىن روھسىزلىنىپ كهتمهي، ئهكسىچه -مېنىڭ سىلهر ئۈچۈن تارتقان ئازاب«

  )13: 3ئهفهسلىكلهر (».بۇنىڭدىن پهخىرلىنىشىڭالرنى ئۆتۈنىمهن

بارلىق ئهل .ىپ قويۇش مېنىڭ پهرۋەردىگار ئىكهنلىگىمنىتۇتۇش ئۇرۇشلۇرىڭنى، بىلتوخ«

  )10: 46زەبۇر (».مىللهت ئارىسىدا ئۇلۇغلىنىمهن، پۇتكۇل يهر يۇزىدە ئۇلۇغلىنىمهن

ئوقۇبهتلهرگه دۇچار بولغىنىمىزدا، ئىشهنچىمىز -بىز ئېغىر مۈشكۈالتالر ۋە ئازاب

  :تهۋرىنىپ دائىم مۇنداق دەيمىز

قانداق .  ھېچ ئىش قىلغۇم كهلمهيۋاتىدۇ روھسىزلىنىپ. چىدىيالماي قالدىممهن«

نى تاپىلىسىمۇ مهن يهنىال  ماڭا روھسىزلىنىپ كهتمهسلىكىمقىلىشىم كېرەك؟ خۇدا

مېنىڭ بىر مىنۇت بهرداشلىق بهرگۈدەكمۇ ماغدۇرۇم  . شۇنداق چۈشكۈن ۋە روھسىز

  »ىشىم كېرەك؟لمهن زادى قانداق قى. يوق

ىڭىزدىن كهتكهندە قانداق قىلىسىز؟ ئهلۋەتته ھېچ شۇسىز تېنىڭىز ئاجىزالپ، ھ

ناۋادا، سىز ئۆزىڭىز سۆيىدىغان كىشىنىڭ ئۈستىگه . قانداق ئىش قىاللمايسىز

 ھهم ھېچقانداق ئامال ئىزدىمهيسىز ئالىسىزڭغا يۆلهنگىنىڭىزچه ئارام قىلسىڭىز، ئۇنىىي

  . چۈنكى سىز ئۇنىڭغا يۆلىنىپ تۇرۇۋاتىسىز. ياكى تىرىشمايسىز

. مۇشۇنداق بولىدۇدەل ىز روھى جهھهتته ئاجىزالپ، ھوشىڭىزدىن كهتكهندىمۇ س

 ئۇ ، چۈنكى.لۇق ئهمهس" باتۇر" ،" قهيسهر" بهرگىنى ھهرگىزمۇ  بىزگهنىڭخۇدا

نلىقىمىزنى، ۋاتقاىمىزنى، ئورنىمىزدىن تورالمايئاللىقاچان بىزنىڭ ماغدۇرسىزالنغانلىق
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 شۇڭا ئۇ .گىگهنلىكىنى بىلىدۇىزنىڭ تۈجاسارىتىم-رىتىمىز ۋە غهيرەتىقۇد-كۈچ

  . دەيدۇ »توختاش، مېنىڭ خۇدا ئىكهنلىكىمنى بىلىپ قويۇش«:بىزگه 

ئهپهندى روھى جهھهتته ئاجىزالشقان ۋاقىتتا، ) Hudson Taylor(تايلور 

.  مهن بهك ئاجىزلىشىپ كهتتىم«:جانجىگهر دوستىغا خهت يېزىپ مۇنداق دېگهن

. دۇئا قىلىشقىمۇ ماغدۇرۇم يوقئىنجىل ئوقۇشقا ھهتتا ھازىر مېنىڭ خهت يېزىشقا، 

نچالنغۇم، ئارام ېالىدەك خۇدانىڭ قوچىقىدا يېتىپ ت ھازىر خۇددى كىچىك بېنىڭم

  ».ئالغۇم، ئۇنىڭغا يۆلىنىپ ئۇخلىغۇم بار

سىز ئېغىر مۈشكۈالتالردا ۋە . خۇدامۇ سىزنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىڭىزنى خااليدۇ

پهقهت . ئىزدىمهڭ تهدبىر-ان ۋاقتىڭىزدا ھهرگىز ئۆزىڭىز چارەئوقۇبهتلهردە قالغ-ئازاب

ئۇ سىزنى قولاليدۇ، ھهربىر .  كۇپايهالئارام ئېلىپ ئۇنىڭ خۇدا ئىكهنلىكىنى بىلسىڭىز

  . ئىشالردا سىزنى يېتهكلهيدۇ

   

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ا چىقاردىڭلىققسهن بىزنى باياشات. بىز ئوتتىن ۋە كهلكۈندىن ئۆتۈپ چىقتۇق.« 

  )12: 66زەبۇر(

ئوقۇبهت ۋە مۈشكۈالتالرنى باشتىن كهچۈرۈپ باققان ئادەمال -پهقهت ئازاب

 ئىچىدىكى ئاراملىق بولۇپ،ئوقۇبهت -ئازاب بۇ خىل ئاراملىق. ا ئېرىشهلهيدۇئاراملىقق

 بهلكى ئهمهس،غا تېگىدىغان يالغۇزلۇق  ياكى جانېنچلىنىشھهرگىز مهجبۇرى ت

  . بتىن چىقىدىغان ھهقىقىي ئاراملىقتۇر چىن قهلداتهبئىي ھال
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ئادەتته بىز دائىم ھهممه ئىشلىرى ئوڭۇشلۇق بولغان كىشىنى ئهزەلدىن 

بىراق بۇ قاراش .  دەپ قارايمىزهتنى بىلمهيدىغان كۆڭلى توق كىشىئوقۇب-ئازاب

ن چۈنكى، بۇنداق ئادەم ئهزەلدىن سىناقالرغا ئۇچراپ باقمىغان، ئهزەلدى. خاتادۇر

 يهڭگىل بىر تهۋرىنىشكىمۇ ،ئوقۇبهتنىڭ تهمىنى تېتىپ باقمىغان بولغاچقا-ئازاب

پ باقمىغان ماترۇس ھهرگىز ئهزەلدىن دولقۇنالرنى كۆرۈ. بهرداشلىق بېرەلمهيدۇ

پاراخۇتقا يېڭى كهلگهن ماترۇسالرنى ھهمىشه مۇھىم . لىك ماترۇس ئهمهسئىشهنچ

ن چىقىپ، دولقۇنالر ئۆركهشلىگهندە مۇھىم بورا. بولمىغان جايالرغا ئورۇنالشتۇرىدۇ

ئورۇندا تورغانالرنىڭ ھهممىسى نهچچه قېتىملىق دەھشهتلىك خهتهرلهرنى باشتىن 

نالرنىڭ كۈچىنى ئۇالر دولقۇ. كهچۈرۈپ، ئۆلۈمنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ چىققانالردۇر

يامغۇر  ،ىق بېرىش كۈچىنى ئوبدان چۈشىنىدۇ يهلكهننىڭ بهرداشل،تهھلىل قىالاليدۇ

  . ۋە بوراننىڭ قانچىلىك ۋاقىت داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئالدىن مۆلچهرلىيهلهيدۇ

 ،ئېلىپ كهلگهندەۋەيرانچىلىق االيمىقان قىلىپ،  بوران ۋە يامغۇر ئهتراپنى ققارا

 تهجرىبىسى بار ئهمما،. كىشىگه خۇددى ئهمدى ئۇمۇت قالمىغاندەك تهسىر بېرىدۇ

ئۇالر .  مايسىدەك يېتىۋېلىپ ئاراملىق تاپااليدۇخۇددى بورانغا ئۇچرىغانئادەم 

بۇ ئىشالرنىڭ  «:چاپقۇن ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، قهددىنى رۇسالپ تۇرۇپ-بوران

  .  دېيهلهيدۇ»ھهممىسى پهرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىدىن بولدى
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  كۈنى-12ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

  »23: 9ماركۇس(».ئىشهنچى بار ئادەمگه ھهممه ئىش مۇمكىن(  

بهزى ۋاقىتالردا، خۇدا بىزگه ئىشهنچ ھهققىدە ساۋاق بېرىش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان 

 دا »تىىۋىرسىئىشهنچ ئۈن«. ئاقىالنه تىلهكلىرىمىزگه كېچىكىپ جاۋاب قايتۇرىدۇ

ئىشهنچ تهجرىبىسى، ئىشهنچ : الر، ئۇشلىك نۇرغۇن دەرسلىكلهر بارئۆگىنىشكه تېگى

ىتى، ئىشهنچ ئىرادىسى، ئىشهنچلىك غهلبه تاق-رىراكتىكىسى، ئىشهنچ سهۋىپ

پ قىلىپ ىبۇالرنىڭ ھهممىسىنى نۇرغۇن ۋاقىت سهر. قاتارلىقالردىن ئىبارەت

 . ئۆگىنىش ئىنتايىن مۇھىمدۇر

تىالۋەت قىلسىڭىز، بىراق خۇدادىن جاۋاب كهلمىسه -ئهگهر، سىز خۇداغا دۇئا

  قانداق قىلىسىز؟ 

ھهرگىزمۇ كۆزىڭىز بىلهن كۆرگهنگه داۋاملىق خۇدانىڭ سۆزلىرىگه ئىشىنىڭ، 

سىز . سىياتىڭىزغا تايىنىپ، ئىشهنچىڭىزدىن  تهۋرىنىپ قالماڭسياكى ھې

  . ساۋاقلىرىڭىز چوڭقۇرلىشىدۇ–تىڭىز ۋە تهجرىبه ىتۇرغاندا قابىلىيئىشهنچىڭىزدە چىڭ 

  هئىلياس قاتارلىقالر ئهڭ دەسلهپت ئۇلۇغ كىشىلهردىن بولغان ئىبراھىم، مۇسا، 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىشهنچنىڭ . ق ئۇلۇغ كىشىلهردىن ئهمهس ئىدىئۇندا

سىناقلىرىنى باشتىن كهچۈرگهندىن كېيىن، خۇدانىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشىپ 

كۈي -105زەبۇر .  تىپىك مىسالىدۇريۈسۈپ بۇنىڭ. ھازىرقىدەك ئورۇنغا ئېرىشهلىگهن

 ».نى سىناپ تاۋلىدىكاالمى ئۇ-پهرۋەردىگارنىڭ سۆز«:دا مۇنداق دېيىلگهنار مىس-19

 .ئوقۇبهتلىرى ئهمهس-ڭ ئازابنىھاياتى مهھبۇسلۇقيۇسۇپنىڭ بۇ سىناق ھهرگىزمۇ 

 ئۇنىڭ ئورنىنىڭ ،خۇدا ئۇنىڭ كىچىك ۋاقىتلىرىدا كۆرگهن چۈشى ئارقىلىق
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 ئۇنىڭ ھاياتىغا . بىشارەت قىلغانىدىنىارىغاندا يۇقىرى بولىدىغانلىقىئاكىلىرىغا ق

 ئۇ ھازىر يهككه ،مانا. كۆرۇنهتتىبولمايدىغاندەك ۇددى مۇمكىن قارىغاندا، بۇ ئهھدە خ

باشقىالرنىڭ ۋاقتى . يېگانه ھالدا زىنداندا مهھبۇس بولۇپ بىهۇدە ئازاب چېكىۋاتىدۇ

ئۇ زىنداندىن ئازاد بولۇشنى تىلهپ .  بىراق ئۇ يهنىال مهھبۇس.ولۇۋاتىدۇتوشۇپ ئازاد ب

 خۇدا ،بىراق. نى ساناپ تۈگهتكىلى بولمايدۇقانچه قېتىمالپ خۇداغا ئىلتىجا قىلدى بۇ

چىكتۈرۈپ، ېماي، دۇئالىرىغا جاۋاب بېرىشنى كقهستهن ئۇنىڭ نىدالىرىغا قۇالق سال

بۇ خۇددى زەبۇرد . ئۇنىڭغا ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ئىشهنچ دەرسلىكىنى ئۆگهتتى

. ولدىشۇنداق ب) 19: 105زەبۇر  (»... ئهمهلگه ئاشۇرۇلغۇچهۋەدە...«:ئېيتىلغاندەك

تاقهتلىك مۇئامىلىسىنى -رىمۇھهببهت ۋە سهۋ-خۇدا ئۇنىڭ ئاكىلىرىغا بولغان مېهىر

  . كۆرۈپ، ئۇنى باش ۋەزىرلىك ئورنىغا كۆتۈردى

خۇدا ئۆز ئىرادىسىنى جاكارالپ . بۇنداق سهرگۈزەشته ھهقىقهتهن ئازابلىقتۇر

! - ھهكۇتۇش ىز رمىسا بۇ نېمىدېگهن چىدىغۇسبولۇپ، يهنىال ئۇزۇنغىچه ئهمهلگه ئاشۇ

  .بىراق بۇ ئىشهنچ سىنىقى بولۇپ، بۇ سىناق بىزگه خۇدانى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇتىدۇ

ئوقۇبهت چېكىشىڭالرنىڭ سهۋەبى ئېتىقادىڭالرنىڭ ساپلىقىنى -بۇنداق ئازاب«

: 1پېترۇس -1 (».ھهقىقى ساپ ئېتىقاد بولسا ئالتۇندىنمۇ قىممهتلىكتۇر. ئىسپاتالشتۇر

7(  
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  كۈنى-13ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»26: 8رىملىقالر (».بىز قانداق دۇئا قىلىش كېرەكلىكىنى بىلمهيمىز(   

بىز . خۇدا بىزنىڭ دۇئالىرىمىزغا ھهمىشه ئويلىمىغان يهردىن جاۋاب بېرىدۇ

 قېيىنچىلىق ،چۈنكى. تاقهت تىلىسهك، خۇدا بىزگه قىيىنچىلىق بېرىدۇ-رىسهۋ

  )3: 5رىملىقالر . (دۇكهلتۈرۈپ چىقىرىسهۋرىچانلىقنى 

ئوقۇبهت بېرىدۇ ھهم مۇشۇنداق -بىز ئىتائهتچانلىقنى تىلىسهك، خۇدا بىزگه ئازاب

  )8: 5ئىبرانىيالر . (ئازاب چېكىش جهريانىدا ئىتائهتمان بولۇشنى ئۆگىتىدۇ

بىز ئۆز مهنپهئهتىمىزنى ئويلىمايدىغان شهخسىيهتسىز پهزىلهتنى تىلىسهك، خۇدا 

 پۈرسهتلىرىنى يارىتىپ بېرىپ، باشقىالرنى ئوياليدىغان، باشقىالر بىزگه قۇربان بېرىش

  . ئۈچۈن بهدەل تۆلهيدىغان مۇھىتالرنى تهييار قىلىدۇ

 ۋە كهمتهرلىك تىلىسهك، خۇدا بىزگه شهيتاننىڭ كۈلپهتلىك بىز قابىلىيهت

  . ئازابلىرىنى بېرىدۇ

زگه نامراتلىق، خۇدا بى) 5: 17لۇقا(بىز ئېتىقادىمىزنى كۈچهيتىشنى تىلىسهك 

 بولغان  ئۆزىگهە زىيانكهشلىكلهرنى بىرىپ،كېسهللىك، ئىشسىزلىق، قىيىنچىلىق ۋ

  . ئىشهنچىمىزنى ئاشۇرىدۇ

 نىڭ ھاياتىدەك ھاياتنى تىلىسهك، خۇدا بىزگه ئهڭ تۆۋەن خىزمهت »قوزا«بىز 

ئۇ «:چۈنكى، مۇقهددەس يازمىالردا يېزىلغاندەك. بېرىپ، ھاقارەتلهرگه دۇچار قىلىدۇ

ئۇ ....قوللىرى باغلىنىپ، بۇغۇزلىنىشقا تهييار قىلىنىدۇ-خۇددى قوزىغا ئوخشاش پۇت

  )7: 53يهشايا (».ھېچنېمه دېمهيدۇ

ا بىزگه كىشىنى بىزار قىلىدىغان ۋە غهزىپىنى ىلىسهك، خۇدبىز مۇاليىملىقنى ت
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  . قوزغايدىغان نهرسىلهرنى بېرىدۇ

ىك نېرۋا ھۈجهيرىلىرىمىزدىن نچلىق تىلىسهك، خۇدا بىزنىڭ ئهڭ كىچېبىز ت

  . تارتىپ جىددىيلهشتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئارام تېپىشقا چاقىرىدۇ

مۇھهببهت تىلىسهك، خۇدا بىزنى شهپقهتسىز ئادەملهرنىڭ ئارىسىغا -بىز مېهىر

قويۇش ئارقىلىق، نېرۋىلىرىمىزنى غىدىقالپ، ساداقهتمهن قهلبىمىزگه ئازار بېرىش 

چان ۋە ىمۇھهببهت سهۋر- مېهىر،چۈنكى. مۇھهببهتلىك قىلىدۇ- مېهىرئارقىلىق بىزنى

ئاسان . مۇھهببهت شهخسىي مهنپهئهتنى كۆزلىمهيدۇ-مېهىر. مېهرىباندۇر

ھهممىگه ئىشهنچ . مۇھهببهت ھهممىگه بهرداشلىق بېرىدۇ-مېهىر. ئاچچىقالنمايدۇ

  )13لىقالركورنت-1. (ار ۋە چىداملىق بولىدۇھهممه ئىشتا ئۈمىدۋ. بىلهن قارايدۇ

غهلبه قىلىش ۋە ئاراملىققا ئېرىشىشنىڭ بىردىنبىر ئۇسۇلى، بىۋاسته ھالدا 

مۇھهببهتلىك ئاتىمىز خۇدانىڭ قولىدىن، ئۇ بىزگه تهييارلىغان ھهرقانداق -مېهىر

ئارا زىچ -بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز. مۇھىت، ھهربىر سىناقنى قوبۇل قىلىشتۇر

  . تولۇقاليدۇ نىبىرى-باغلىنىشلىق بولۇپ، بىر

   

  

  كۈنى-14ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»خهتنه قىلدى.............م خۇدانىڭ ئهمرىگه ئهمهل قىلىپمانا شۇ كۈنى، ئىبراھى.« 

  )23: 17يارىتىلىش(

ىپ قىلىنغان كېچىك. شهرتسىز ئىتائهت قىلىشتۇر_ لىشئىتائهت قىدەرھال 

 بۇيرۇق ا ھهر قېتىم بىزگهخۇد. قىلىش ھېسابالنمايدۇ ھهرگىز ئىتائهت ئىتائهت
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قىغا ئىتائهت قىلىش ۇئۇنىڭ بۇير. سىنىمۇ قوشۇپ بېرىدۇبهرگهندە، ئۆزىنىڭ ئهھدى

  . ئۆز ئهھدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بولسا ئۇنىڭ ئىشىدۇر. بىزنىڭ ئىشىمىز

.  دىن باشلىشىمىز كېرەك»شۇ كۈنى« ئىتائهت قىلىشتا، بىز خۇددى ئىبراھىمدەك

 ماس كېلهمدۇ؟ ؟ ئارزۇيۇمغاقى ئاسانمۇۇۇدانىڭ ماڭا بهرگهن بۇير دائىم خبىراق، بىز

 ئاندىن ،پۇشۇقايتا ئويل-مۇ؟ دېگهنلهرنى قايتاكۆپچىلىكنىڭ خاھىشىغا ئۇيغۇن

بىز بۇنداق سېلىشتۇرۇشنى ئىتائهت قىلمىغاندىن ياخشى، دەپ . ىتائهت قىلىمىزئ

 ېچىكتۈرۈش بىزنى ھهرگىزقىلىشنى كبىراق ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، ئىتائهت . قارايمىز

  .خۇدا بىز ئۈچۈن تهييارلىغان مۇكهممهل بهختكه ئېرىشتۈرەلمهيدۇ

ھهقىقىي ئىتائهتچان ئېتىقادچى ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ  : مۇنداق دەيدۇ رۇتمارتىن

خۇداغا بولغان .  دېگهن سۇئالىنى قهبرىگه كۆمۈۋەتكهن بولىدۇ»نېمه ئۈچۈن«

  . لۇشى كېرەكئىتائهتچانلىق گۇماندىن خالىي بو

تاقهت بولسا مېۋىنىڭ رەڭدار -رىسهۋ. ئىتائهتچانلىق بولسا ئېتىقادنىڭ مېۋىسى

   . جۇالسىدۇر

  

  

  كۈنى-15ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بۇلۇتالر كېلىپ شامالالرنى تارقىتىۋېتىدۇ، بىراق بۇلۇتالر ئارىسىدىكى قۇياش نۇرىغا

 ». ئالتۇن رەڭگى شىمال تهرەپتىنمۇ پهيدا بولىدۇقۇياشنىڭ .ئادەملهر بىۋاسته قاراپ تۇرالمايدۇ

  )21: 37ئايۇپ (

. يدۇنىڭ گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلىنااللۇتۇكىشىلهر بئىنتايىن ئاز ساندىكى 
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گهرچه بهزى . لۇتنىڭ ھهممىسى ئىنتايىن گۈزەلدۇرۇئهمهلىيهتته ھهربىر پارچه ب

 ھهم تۇتۇق ،م قارا ھه،لۇت ھهم قويۇقۇردا ئاسمان بوشلۇقىنى قاپلىغان بۋاقىتال

بولۇپ، ھېچبىر گۈزەللىكنى ھېس قىلغىلى بولمىسىمۇ ھهم كىشىنى بىئارام قىلىپ 

ايىدىللىق بىلهن كۈزەتسهك بۇلۇتنىڭ كهينىدىكى قۇياشنىڭ تتىت قىلسىمۇ، ئهس-تىت

  . پارالق نۇرىنى كۆرەلهيمىز

ئوقۇبهت، -ئى خۇدانىڭ پهرزەنتلىرى، يۈزىڭىزنى زېدە قىلغان ئازاب

ياشلىرىڭىزنى تۆكۈشكه مهجبۇر قىلغان ئېغىر مۈشكۈالتالرنىڭ ھهممىسى -كۆز

.  ئوينايدىغان قويۇق بولۇتالردۇرلسىزنىڭ روھتا پىشىپ يېتىلىشىڭىزدە تۈرتكىلىك رو

سىز يهر يۈزىدە تۇرۇپ ئاسمانغا قارىغاندا، كۆزىڭىزگه كۆرۈنىدىغىنى ئهلۋەتته ھهم قارا 

ه ئهرشتىكى تهختته ق سىز مهسىه بىلهن بىللبىرا. ھهم تۇتۇق قارا بۇلۇتالردۇر

لۇتالرنى كۆرىسىز ۇارا بق سىزنى قورقۇنچقا سالغان ،ه قارىغىنىڭىزداكئولتۇرۇپ، پهس

لۇتالرنىڭ پارالق نۇر ئاستىدىكى گۈزەل جۇالسىنى ھهم كائىناتتىكى ۇھهم بۇ ب

ىن بارلىق  خۇشاللىقىڭىزدسىز بۇالرنى كۆرگهندە. ىزھهرخىل گۈزەللىكلهرنى كۆرەلهيس

  . چارچاشلىرىڭىزنى ئونتۇيسىز-ھهسرەتلىرىڭىزنى، ھېرىپ-دەرت
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  كۈنى-16ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»چۇنكى بىرىنچى كۇندىن باشالپ سهن خۇدايىڭنىڭ ئالدىدا ! مارق قو،ئى دانىيال

تۇۋەنچىلىك بىلهن چۇشىنىشكه ئېرىشىش ئۇچۇن كۆڭۇل قويغىنىڭدىن بۇيان، سېنىڭ دۇئا 

لېكىن، پارىس ئهمرىنىڭ توسقۇنلۇق . الۋىتىڭ ئىجابهت قىلىنىپ، مهن ساڭا ئهۋەتىلدىمتى

  )13-12: 10دانىيال  (».. قىلىشى بىلهن، يىگىرمه بىر كۇن كېچىكتۇردى

 دۇئا قىلغاندىكى ئاالھىدە بىر ئىشنى يهنى شهيتاننىڭ بىۋاسته دىنبىز بۇ ئايهتلهر

  . قارشىلىقىنى كۆرەلهيمىز

 زور كۈچ سهرپ قىلغان بولسىمۇ ، دۇئا قىلىپىرمه بىر كۈن روزا تۇتۇپىيال يىگدان

 دانىيالنىڭ قىلغان گۇناھلىرى ياكى تىنبىز تارىخ. اۋابقا ئېرىشهلمىگهنھېچقانداق ج

ىق بولماسلىقى سهۋەبلىك ئهمهس، بهلكى شهيتاننىڭ پئۇنىڭ دۇئالىرىنىڭ مۇۋاپ

چىكىپ ېگهن  جاۋابنىڭ ك دۇئاغا بېرىل،ئاالھىدە ھوجۇم قىلىپ توسۇشىدىن

  . كهتكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

دۇئا قىلىشقا باشلىغاندىال، ال دانىي: خۇدانىڭ پهرىشتىسى دانىيالغا مۇنداق دېگهن

ارس پ ،بىراق. ۈن پهرىشتىسىنى ئهۋەتكهنخۇدا ئۇنىڭ دۇئاسىغا جاۋاب بېرىش ئۈچ

پهرىشته ئالۋاستى . دۆلىتىنىڭ ئالۋاستىسى يولدا خۇدانىڭ پهرىشتىسىنى توسۇۋالغان

  . بىلهن ئېلىشىش جهريانىدا، دانىيال يهر يۈزىدە ئازاب چهككهن

بىز ئىنسانالرغا ئهمهس، «:بۇ ھهقته مۇقهددەس كىتابتا مۇنداق خاتىرىلهنگهن

راڭغۇ ۈمرانالرغا، ھوقۇقدارالرغا، بۇ قاكمان روھىي كۈچلهر دۇنياسىدىكى ھۆبهلكى يا

اشقا رەزىل روھىي كۈچلهرگه قارشى جهڭ گه ۋە برهدۇنيادىكى كۆرۈنمهس كۈچل

  )12: 6ئهفهسلىكلهر  (».قىلىۋاتىمىز
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يال بۇ ۋاقىتتا دانى. شهيتان خۇدانىڭ جاۋابىنى ئۈچ ھهپتىدەك كېچىكتۈردى

 شهيتاننىڭ )2: 10دانىيال(. ىغا بېرىپ قاالي دېگهنىدىۋئازابالنغىنىدىن ئۆلۈم گىردا

بىراق خۇدا ھهرگىز ئۆز . ئىدىئهسلى مهقسىتىمۇ ئۇنى ئازابالپ ئۆلتۈرۈش 

  .  ئېغىر يۈكنى يۈكلهپ قويمايدۇپهرزەنتلىرىگه چهكتىن ئاشقان كۆتۈرەلمىگىدەك

نىڭ دۇئالىرىمۇ ئوخشاشال شهيتان تهرىپىدىن توسالغۇغا الرنۇرغۇن ئېتىقادچى

 سىز ھهرگىز دۇئالىرىم ۋە ئىشهنچىم بهك كۆپ دۆۋىلىنىپ قالدى، ،بىراق. ئۇچرايدۇ

چۈنكى، ئۇزۇن ئۆتمهي سىزنىڭ دۇئالىرىڭىز خۇددى كهلكۈن . ەپ كهتمهڭدەپ ئهنسىر

يېڭى بهختنىمۇ قوشۇپ سۈيىدەك ئېتىلىپ كېلىپ خۇدانىڭ جاۋابىنىال ئهمهس، بهلكى 

  . تۆكۇۋېتىدۇ

. ۇاننىڭ ئېغىر سىناقلىرىغا ئۇچرايدروھتا پىشقان ئېتىقادچىالر ھهمىشه شهيت

  . يمايدۇبىراق خۇدا ئۇالرنى ھهرگىز تاشالپ قو

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

» ،سىناي تېغىنىڭ يېنىدىكى چۆلدە كۆيۈۋاتقان تىكهنلىكنىڭ ...قىرىق يىلدىن كېيىن

ئهلچىلهر  (»!مهن سېنى مىسىرغا ئهۋەتهي. ئهمدى بارغىن...ئوت يالقۇنىدا بىر پهرىشته كۆرۈندى

7 :30-34(  

ۇش گىل ئارام ئالغۇز بىز مهز،رىپمىزدىن بىزنى چاقىۇ خىزمهت ئورنبهزىدەخۇدا 

گهن گىلىدىن، يېڭى باشتىن ئۆزى بهلئان. دەرسلهرنى ئۆگىتىدۇجهريانىدا بىزگه بهزى 

بۇ بىر كۈتۈش ۋاقتى بولۇپ، ھهرگىز . ئىش ئورنىغا بېرىپ خىزمهت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

  .بىهۇدە ۋاقىت ئىسراپچىلىقى ئهمهستۇر
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ن قېچىپ چىقىپ، يېرىم يولغا بۇرۇن بىر جهڭچى دۈشمهنلىرىنىڭ قولىدى

ماماتلىق -ھايات. كىنى بايقاپتۇۇكهلگهندە ئاتنىڭ تاقىسىنى ئالماشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرل

بىراق ئۇ ئهقلىنى ! ھه-جىددىي پهيتته دەقىقه كۈتۈشمۇ نېمېدىگهن خهتهرلىك

 ئازراق ۋاقىت سهرپ قىلىپ ،ئىشلىتىپ، بىر تۆمۈرچىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا توختاپ

 قوغالپ دىال گهرچه ئۇ دۈشمهنلىرىنىڭ يېقىن.سىنى ئالماشتۇرۇپتۇئاتنىڭ تاقى

تاقهتلىك بىلهن ئاتنىڭ تاقىلىنىپ -رى ئاڭالپ تۇرسىمۇ، سهۋنىىش تېۋىېلىۋاتقانك

دۈشمهنلهر بىلهن ئۇنىڭ ئارىلىقىغا نهچچه چاقىرىم قالغاندا ئاتمۇ . بولۇشىنى كۈتۈپتۇ

دە ئۇچقاندەك  - ر قىلىپ ئاتقا مىنىپتۇرنى تهيياتوقۇمال-ئۇ ئىگهر. تاقىلىنىپ بوپتۇ

ئۇنىڭ ۋاقىتلىق . ئۇ شۇنداق قىلىپ خهتهردىن قۇتۇلۇپ قاپتۇ. يۈرۈپ كېتىپتۇ

ئهكسىچه، . دىسى ئهمهسقېلىشى ھهرگىزمۇ مهغلۇپ بولغانلىقنىڭ ئىپاتوختاپ 

بىز خىزمهتكه . خۇدامۇ دەل مۇشۇنداق. زلىتىشتىكى ئاچقۇچلۇق پهيتتۇرېسۈرئهتنى ت

 ،قۇۋۋىتىمىزنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ-ىن بۇرۇن خۇدا بىزنى دەقىقه توختاپ، كۈچكىرىشت

   .روھىي جهھهتته ئالغا بېسىشقا چاقىرىدۇ

  

  

  كۈنى-18ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»ئوقۇبهتلىرىمىزدىن خهۋەردار بولۇشۇڭالرنى -چهككهن ئازاب... بىزنىڭ،قېرىنداشالر

د مۇئاستىدا ھهتتا ھاياتىمىزدىنمۇ ئۈز ئېغىر بېسىم ئۇ ۋاقىتالردا، چىدىغۇسى. توغرا تاپتۇق

بۇنىڭدىن . كۆڭلىمىزدە ھهقىقهتهن ئۆلۈمگه مهھكۈم بولدۇق، دەپ ئويلىغاندۇق. ئۈزگهنىدۇق

ال تايىنىشىمىز الزىملىقىنى تونۇپ ىبىز ئۆزىمىزگه ئهمهس، ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرىدىغان خۇداغ

  )9-8: 1كورىنتلىقالر  -2 (».يهتتۇق
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ئوقۇبهتلهرگه ئۇچرىغاندىن كېيىن ھاياتىمىزغا ئىنتايىن -ائىم ئازاببىز د

ھهربىر قېتىم ئۆلۈم ۋەھىمىسىدىن ئازاد . ئهھمىيهت بېرىدىغان بولۇپ كېتىمىز

بولغاندىن كېيىن، بۇنىڭ بىز ئۈچۈن بىر يېڭى باشلىنىش ئىكهنلىكىنى، چوقۇم خۇدا 

ئوقۇبهتلهرگه -ئازاب. ىلىمىزس قېكىنى ھۇ كۆپرەك ئىش قىلىشىمىزنىڭ رۆرۈرلئۈچۈن

ھهسرەتلىرىگه -ئۇچراش بىزنى باشقىالرنى چۈشىنىدىغان، باشقىالرنىڭ دەرت

  . ھېسداشلىق قىلىدىغان قىلىدۇ

ئادەملهر ھهمىشه باشقىالرنىڭ ئىشهنچىنىڭ ئاجىزلىقى ھهم سىناقالردىن ئۆزىنى 

هرگۈزەشتىلهرنى بىراق، ئازابلىق س. قاچۇرغانلىقىنى تهنقىد قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ

ئوقۇبهتنىڭ -چۈنكى، ئۇ ئازاب. باشتىن كهچۈرگهن ئادەم ھهرگىز بۇنداق قىلمايدۇ

  . تهمىنى، ئاچچىق ھهسرىتىنى بىلىدۇ، چۈشىنىدۇ

كۆيۈۋاتقان ئوت پاراخۇتنىڭ قوزغىلىپ ئالغا بېسىشىدىكى ) مهش(پىچتا 

ۇ بىزنىڭ ئالغا ئوقۇبهت ۋە قىيىنچىلىقم-ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ بولغاندەك، ئازاب

  .چتۇربېسىشىمىزدىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈ

  

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»،ئۇ ! هر ئوقۇلسۇنلىپهرۋەردىگار خۇداغا مهدھىي...ئۇنىڭ دۇئاسى ئاياغالشمايال

ئالهمنىڭ  (»........رىبانلىق كۆرسىتىپ ۋە قىلغان ۋەدىسىگه سادىق بولۇپخۇجايىنىمغا مېه

  )27، 15: 24يارىتىلىشى

 جاۋاب »...دۇئا ئاياغالشماستىنال«خۇدا ئهنه شۇنداق ھهربىر ھهققانىي دۇئاغا 
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مېنىڭ نامىم بىلهن، ئىشهنچ ئارقىلىق « :چۈنكى، رەب ئۆزى ۋەدە بېرىپ. قايتۇرىدۇ

 »خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن ھهرقانداق نهرسىنى تىلىسهڭالر، شۇنىڭغا ئېرىشىسىلهر

  . دېگهنىدى

بىز پهقهت ئاددىي ھالدا . نىڭ بهرگهن ۋەدىسىگه ھهرگىز سهل قارىمايدۇخۇدا ئۆزى

شارائىتلىرىنى ھازىرلىساقال، ئۇ چوقۇم بىزنى تىلهكلىرىمىزگه -دۇئانىڭ شهرت

 يهر يۈزىدە  شۇ ھامان ىنىنى ئىجابهت بولغنىڭ دۇئالىرىمىز بهزى.يهتكۈزىدۇ

ه ئاللىغاچان ۋۇجۇتغا هرشتاياغالشماستىنال، ئكۆرەلمىسهكمۇ، دۇئالىرىمىز تېخى ئ

   .چىقىپ بولىدۇ

 دۇئانى ، ئهڭ ياخشى ئۇسۇلنكىشۇنىڭ ئۈچۈن، دۇئا قىلىپ بولغاندىن كېيى

بىز چوقۇم خۇدانىڭ ئاللىقاچان . ۇشتۇرلهر ئارقىلىق ئاخىرالشتۇرىمهدھىي

ىزگه ئۈزلۈكسىز دۇئالىرىمىزنى ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن مهدھىيه ئوقۇشىمىز، ئۇنىڭ ب

لهر ىپ، قىلغان ۋەدىسىگه سادىق بولغانلىقىغا شۈكۈر، مهدھىيۇتۇىق كۆرسمېهرىبانل

  !) گه قارالسۇن12: 10، 27-20: 9دانىيال. (ئوقۇشىمىز كېرەك

كهتلىرىمىز بىلهن ھهر-ئىش ر ئىشقا ئىشهنگهن ۋاقتىمىزدا،بىز مهلۇم بى

ئۈچۈن بىز مهلۇم ئىش . دۇئالىرىمىزنىڭ ھهممىسى ئېتىقادىمىزغا ماس كېلىشى كېرەك

تىلىگهنلىرىمىزنى خۇدا ئاللىقاچان بېرىپ بولدى، دەپ دۇئا قىلغاندا چوقۇم 

  . مانا بۇ ھهقىقىي ئىشهنچكه تۇتقان توغرا پوزىتسىيهدۇر. نىشىمىز كېرەكىئىش
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  كۈنى-20ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»30: 11مهتتا (».مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان، تهلىپىم ئېغىر ئهمهس(  

لۇش ھهقىقهتهن ئاسان، تهلىپى ۇۇنىڭ بويۇنتۇرىقىدا بەببىمىز ئۆزى ئېيتقاندەك ئر

ستتىكى قۇتقۇزۇلۇش ېرقاچان ئۆتمۇشىمىزنى رەت قىلىپ، كبىز . ئېغىر ئهمهستۇر

  . ئىلتىپاتىنى قوبۇل قىلساق، شۇ ھامان رەبنىڭ باغرىدا ئاراملىققا ئېرىشهلهيمىز

 قويۇڭالركى، بۇغداي دېنى توپىغا بىلىپ« : ھهزرىتى ئهيسا مۇنداق دېگهن

قۇربان بولسا، بىخ . تاشلىنىپ قۇربان بولمىغۇچه، يهنىال بىر تال دان پېتى تۇرىدۇ

مۇھهببىتىال - پهقهت رەبنىڭ مېهىر)24: 12يۇھاننا( ».سۈرۈپ كۆپ ھوسۇل بېرىدۇ

سلىقنى ئۆزىمىزدىن بىزار بولما-پهقهت رەبنىڭ پارالق نۇرىال ئۆز. قهلبىمىزنى ئىللىتىدۇ

 بىزنى قهيسهر الدىن تىرىلگهنلىك كارامهت مۆجىزىسىلۈمپهقهت رەبنىڭ ئۆ. ئۆگىتىدۇ

مۇھهببىتىنى -ئهھۋال ئهنه شۇنداق بولغانىكهن خۇدانىڭ مېهىر. بولۇشقا ئۈندەيدۇ

سۆيۈشكه . خۇدا بۇيرىغان ئىشالرنى قىلماي تۇرالمايمىز. سۆزلىمهي تۇرالمايمىز

. ىزمۇھهببهت كۆرسهتمهي تۇرالمايم-ه مېهىرتېگىشلىك بولمىغان كىشىلهرگ

بارلىق مهۋجۇدات ئۇ . پهرۋەردىگارىمىز بارلىق مهۋجۇداتنىڭ  ياراتقۇچىسىدۇر«

شهرەپ -بارلىق شان. ئارقىلىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن مهۋجۇتتۇر

  )36: 11رىملىقالر  (»!ئامىن. ئهبهدىلئهبهد ئۇنىڭغا مهنسۇپ بولغاي

نى تهييارلىغاندەك پېترۇسخۇددى  نىدىشىم، خۇدا سىزقېرىنقهدىرلىك 

سىزنىڭ ئائىلىڭىز .  تهسهللىي بهرسۇنغا تهسهللى بهرگهندەك يهھيا.تهييارلىسۇن

سىزنىڭ . بهيتانىيا يېزىسىغا ئوخشاش رەببىمىزنىڭ ئارام ئالىدىغان ماكانىغا ئايالنسۇن

ش قېرىنداشالرنىڭ دىلىنى مۇھهببىتىڭىز فىلىمۇنغا ئوخشا-ئېتىقادىڭىز ۋە مېهىر
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 قهدەملىرىڭىز يۈسۈپكه ئوخشاش مۇبارەك بولۇپ، )تلهر ئايه7-5فىلىمون.(يايراتسۇن

  )7: 45يارىتىلىش. (نۇرغۇنلىغان ئاچارچىلىقتا قالغان كىشىلهرنى قۇتقۇزسۇن

خۇدا كۆزلىرىمىزنىڭ تهشنالىق بىلهن ئهرشكه تهلپۈنىشىنى، قهدەملىرىمىزنىڭ 

ا توختىماي ئالغا قاراپ چېپىشىنى، قوللىرىمىزنىڭ مۇقهددەس ھهققانىيلىق يولىد

پهقهت . پاكلىقنىڭ ئهڭ چوڭقۇر جايلىرىغا تورالرنى يېيىشىنى  تهلهپ قىلىدۇ

 قانچىلىغان قارا سايىلهرنى يوقاتقانلىقىمىزنى الكهينىمىزگه قارىماي، ئالغا باسساق

  !لسۇنخۇدا ھهممه ئىشالردا بىزگه ھهيدەكچىلىك قى. بىلمهيمىز

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»6: 77زەبۇر (». ئېيتقان ناخشامنى ئهسلهيمهنىرىچىلېك(   

گهرچه ئىگىسى ئۇنى .  بولۇپ، ئۇ كۈندۈزدە  ناخشا ئېيتالمايدۇبىر ناخشىچى قۇش

بهزى . نسىز تۇرىدۇېت-ىشقا ئۈندىسىمۇ، ئۇ يهنىال ئۈن بىلهن ئاۋاز چىقىرىبارلىق كۈچ

اھارىتىگه ئۇ ئىنتايىن قىسقا ھهم قوپال ئاۋاز چىقارسىمۇ، بۇ ھهرگىز ئۇنىڭ مۋاقىتالردا 

پهقهت بىرال ئۇسۇل ئۇنى ئهڭ يارقىن ناخشا . دۇمايلۇق ۋەكىللىك قىالللتو

  .  ئىبارەتىدىنپهردىسى يېپىلغان كېچ تۈن ئۇ بولسىمۇ . زااليدۇئېيتقۇ

 .ولىدۇدىال ئاڭلىغىلى بكېچىدىكى ناخشىچى قۇشنىڭ ئاۋازىنى پهقهت قاراڭغۇ تۈن

دىگهن )6: 25مهتتا( >»  !يىگىت كهلدى، ئالدىغا چىقىڭالر<:يېرىم كېچىدە« مانا بۇ 

ڭغۇلۇق قاپلىغاندا ھهممه جاينى قارادەل زۇلمهت كېچىدە،  ئهڭ زور خۇشاللىقمۇ

مهيلى قهيهردە بولمىسۇن خۇدانى ئهڭ رازى قىلىدىغان مهدھىيه دەل . ىنىدۇجاكارل
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 ئادەملهر ،چۈنكى. اراڭغۇلۇق ئورىغان مۇھىتتا ئېيتىلىپ چىقىدۇئهتراپنى ق

ھاالۋەتلىك مۇھىتقا قارىغاندا، ئېغىر مۈشكۈالتالر ئىچىدە خۇدانىڭ -زۇروھ

  . مۇھهببىتىنى، رەھىمدىللىكىنى، مۇكهممهللىكىنى ئهڭ ياخشى چۈشىنهلهيدۇ-مېهىر

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -5 
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» يولۇڭنى پهرۋەردىگارغا، ئىشهن ئۇنىڭغا، ئۇ يېتهكچى بوالر ئامانهت قىل ھايات

  )5: 37زەبۇر (».ساڭا

بارلىق ئىشلىرىڭنى پهرۋەردىگارنىڭ «: مۇنداق چىقىدۇ  تهرجىمىسىدەئهسلى 

   ».ئۇ سهن ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ. قولىغا تۇتقۇزغىن ھهم ئۇنىڭغا تايانغىن

قانچىلىك مۈشكۈل ئىش بولسۇن، بىز بۇ ئايهتلهردىن شۇنى بىلهلهيمىزكى، مهيلى 

بۇ . ھهممىنى خۇدانىڭ قولىغا ئۆتكۈزۈپ بهرسهك، ئۇ شۇ ھامان خىزمهت قىلىدۇ

. تىدۇۇىز كهلگۈسىنى ياكى ئېهتىماللىقنى كۆرسهتمهيدۇ بهلكى ھازىرنى كۆرسھهرگ

ئوقۇبهت يۈكى، قىيىنچىلىق -ئهگهر بىز ئۆزىمىزدىكى بارلىق يۈكلهرنى يهنى ئازاب

 ئېهتىياج يۈكى، خىزمهت يۈكى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭغا يۈكى، ماددى

  .  ئۇ چوقۇم بىزگه ۋاكالىتهن بۇ يۈكلهرنى كۆتۈرۈشۈپ بېرىدۇ،تاپشۇرساق

  !ال قاچان؟ ھازىر»ئۇ خىزمهت قىلىدۇ«

بىز خۇدانىڭ ھازىرنىڭ ئۆزىدىال خىزمهت قىلىدىغانلىقىغا بهك ئىشىنىپ 

ىمىزنى خۇداغا تاپشۇرغان ۋاقىتتا، خۇدا ئاللىقاچان بىراق، بىز ئىشلىر. كهتمهيمىز

بىز خۇدانى ئىنتايىن ئاستا ھهرىكهت قىلىدۇ، دەپ . خىزمىتىنى باشلىغان بولىدۇ
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بۇ . ان باشاليدۇبىز خۇداغا دەرھال ئىشهنسهك، خۇدا خىزمىتىنى شۇ ھام. ئوياليمىز

بىز . تى يوقىيرق زۆرۈ مهيدانغا چۈشۈپ سىناپ بېقىشنىڭ ھېچقانداچاغدا ئۆزىمىز

شهرەپ ئهبهدىلئهبهد خۇداغا مهنسۇپ -بارلىق شان. قىاللمىغاننى خۇدا قىالاليدۇ

  !بولغاي

. ىمهن بواليلىبىز خۇدانىڭ ئىشلىرىغا ئارالشماي، ئۇ ئاتا قىلغان ئاراملىقتىن بهھر

  . ئۇ ھازىر بىز ئۈچۈن خىزمهت قىلماقتا! ئاھ، نېمىدېگهن راھهت

ئهگهر سىز !  ئالدىرماڭ».هن ھېچبىر نهتىجه كۆرمىدىمم«:بهزىلهر مۇنداق دەيدۇ

ىڭىز، ئۇنىڭ خىزمهت قىلىۋاتقانلىقىغا  ئاللىقاچان ئۇنىڭغا بهرگهن بولسئىشلىرىڭىزنى

ئېسىڭىزدە . ھهرگىز خۇدانى سىنايدىغان ئىشالرنى قىلماڭ. ئىشهنسىڭىز بولىدۇ

  . لىكتۇربولسۇنكى، ئۇنىڭ سۆزلىرى ئىشهنچ

ىدىن ئالىي بولغۇچىغا، ئۆزۈم ئۈچۈن ھهممىنى ئورۇناليدىغان خۇداغا، يهنى ھهمم«

  )2: 57رەبۇر  (».تهڭرىگه نىدا قىلىمهن

قېرىنداشالر، ئۆزىمىز ئۈچۈن ھهممىنى ئورۇناليدىغان تهڭرىگه ھازىر قولىمىزدىكى 

ئىشالرنى يهنى بۈگۈن بىز ئۈچۈن ئاالھىدە مۇھىم بولغان، ئۆزىمىز قىاللمايدىغان 

ئى «:بىزمۇ داۋۇت پهيغهمبهرگه ئوخشاش . مىسىنى تاپشۇرايلىئىشالرنىڭ ھهم

قهلبىمنى . نىمهنىغا ئىشڭپهرۋەردىگار خۇدا، مهن ئۈچۈن ھهممىنى ئورۇناليدىغانلىقى

ئهقىللىق «.  دەپ ئىشهنچ بىلهن نىدا قىلىپ، ئۈمىدۋار بواليلى»! ئارام تاپقۇزغىن

 ».ى خۇدانىڭ ئىلكىدىدۇرھهرىكهتلىر-ئادەملهرنىڭ ھهممىسىنىڭ قىلىۋاتقان ئىش

  )1: 9تهلىملهر(

  . ئومۇمهن، خۇدا ئۆز قولىدىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئىجابهت قىلغۇچىدۇر
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  كۈنى-23ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئۇالرنىڭ ھهرقانداق ئاقىل چارىسى تۈگهپ، ئاندىن پهرۋەردىگارغا پهرياد قىلدى .

  )28-27: 107زەبۇر  (».اد قىلدىپهرۋەردىگار ئۇالرنى مۇشهققهتلىرىدىن ئاز

كۆپىنچه ھالالردا، ئېتىقادچىالر قېيىنچىلىققا يولۇققاندا، ئالدىى بىلهن خۇدادىن 

بىزمۇ دائىم . پاراسىتىنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرىدۇ-تىلىمهي ھهمىشه ئۆزىنىڭ ئهقىل

شالرنىڭ مىز ھهمدە بۇ ئىى توغرىلىق ئالدىنئاال پىالن تۈزقىلماقچى بولغان ئىشلىرىمىز

قىيىنلىق دەرىجىسىنى مۇالھىزە قىلىپ، قانداق تاقابىل تۇرۇش توغرىلىق باش 

پاراسىتىگه - شۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ ئهقىلبىز. قاتۇرۇپ كېتىمىز

. نىشتىن ئۈستۈن كۆرىمىزىرىتىگه ئىشىقۇد-رەتلىك كۈچىنىشنى خۇدانىڭ قۇدىئىش

   بىز تاكى ،ئوقۇبهت تارتايلى- ئازاب قانچىلىكمۇشۇنداق بولغاچقا مهيلى بىز

 قۇتقۇزۇش يولىنى  خۇداراپ قىلمىغۇچهىئۆزىمىزنىڭ چارىسىز قالغانلىقىمىزنى ئېت

رەتلىك قۇتقۇزۇش ىئهگهر بۇنداق قىلمىسا، بىز خۇدانىڭ قۇد. ئىلتىپات قىلمايدۇ

 ئهگهر، بىز. پاراسىتىنىڭ نهتىجىسى قىلىۋالىمىز-ئىلتىپاتىنى ئۆزىمىزنىڭ ئهقىل

پاراسىتىمىزگه -ئۆزىمىزنىڭ چارىسىز قالغانلىقىمىزنى ئېتىراپ قىلىپ، ئۆز ئهقىل

تهدبىرلهردىن ۋاز كهچسهك ھهمدە پۈتۈنلهي خۇداغا -تايىنىپ پىالنلىغان چارە

  . تايانساق، خۇدا بىزنى چوقۇم مۇشهققهتلهردىن قۇتقۇزىدۇ

 سىز  بولدىمۇ؟مۇشهققهت تارتىۋاتقانلىقىڭىزغا ئۇزۇن-قهدىرلىك دوستۇم، جاپا

 جاپا تارتىشقا رازى بولىسىز؟ خۇدا ھازىرنىڭ ئۆزىدە سىزنى بېكار-نېمىشقا بېكاردىن

پاراسىتىگه تايىنىشتىن ۋاز كېچىپ، -پهقهت سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئهقىل. كۈتۈۋاتىدۇ

  .مۇشهققهتتىن شۇ ھامان ئازاد بولىسىز- جاپا،رىتىگه تايانسىڭىزالىقۇد-ئۇنىڭ كۈچ
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 سىزگه ال ئهڭ ئاخىرقى بىر تال ئاچقۇچئېهتىم. هنمهڭھهرگىز ئۈمىدسىزل

   . ۋاكالىتهن ئىشىكنى ئېچىپ بېرىشى مۇمكىن

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»سارە ھامىلدار بولۇپ، ئىبراھىمنىڭ ياشىنىپ قالغان ۋاقتىدا بىر ئوغۇل تۇغۇپ بهردى .

  )2: 21تىلىش يارى (».باال دەرۋەقه خۇدا بهلگىلىگهن ۋاقىتتا تۇغۇلدى

. پهرۋەردىگارنىڭ نهسىهىتى مهڭگۈلۈكتۇر«:زەبۇردا مۇنداق بىر كۈي بار

       )11: 33زەبۇر  (».دەۋىرگه ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ-قهلبىدىكى ئويلىرى دەۋىردىن

بۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك تهييارلىقىمىز شۇكى، چوقۇم 

ۇدانىڭ ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن خ. نىڭ ۋاقتىنى كۈتۈشىمىز كېرەكپهرۋەردىگار

بىز كهلگۈسى بولىدىغان ئىشالرنىڭ ھېچقايسىنى . سائىتى باردۇر-بهلگىلىگهن ۋاقىت

ئهگهر خۇدا ھاراندا . قهت كۈتۈشبىزنىڭ قولىمىزدىن كېلىدىغىنى په. بىلمهيمىز

سهن ئوتتۇز يىل كۈتكهندىن كېيىن ئاندىن پهرزەنت كۆرەلهيسهن، : براھىمغاىئ

شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇمۇ خۇدانىڭ ! ھه- ئىبراھىم قانچىلىك ئازابلىناتتى،سادېگهن بول

خۇدا ئاالھىتهن بۇ ئۇزۇن مهزگىللىك كۈتۈشنى دېمهي . مۇھهببىتىدۇر-مېهىر

  . دېگهن».ۋاقتى كهلگهندە سارە ئوغۇل تۇغىدۇ«:پهقهتال

بولغان ئىشهنچ ئاتىسى . ئهڭ ئاخىرى، خۇدانىڭ ۋاقتى سائىتى يېتىپ كهلدى

ئايالالرغا -بۇ خۇشاللىق ياشىنىپ قالغان بۇ ئهر. خۇراملىققا چۆمدى-ھىم شادئىبرا

  . ئونتۇلدۇرۇۋەتتىئۆتمۈشتىكى ئۇزۇن كۈتۈشلهرنىڭ ئازابلىق تهمىنى 
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زنىڭ كىملىكىنى ئىه بىتاقهت بولۇۋاتقان قېرىندىشىم، ئۆزىڭىزنىڭ كۈتۈۋاتقىنىڭى

ئۇ ئۆز ئىرادىسىگه . مهيدۇھهرگىز ئۈمىدسىزلهندۈر ، ئۇ سىزنى بىلىشىڭىز كېرەك

خۇددى ھهزرىتى . سائهتنى ھهرگىز كېچىكتۈرمهيدۇ-ئاساسهن بهلگىلهنگهن ۋاقىت

خۇدا ) 20: 16يۇھاننا  (».قايغۇلىرىڭالر خۇشاللىققا ئايلىنىدۇ«:ئهيسا دېگهندەك 

خۇددى قاراڭغۇ كېچه سهھهردىكى قۇياش . خۇراملىققا ئېرىشتۈرىدۇ-سىلهرنى شاد

ھهسرەتلهر ئالدىڭالردىن قاچىدىغان كۈنلهر -مۈكۈۋالغاندەك، قايغۇنۇرىدىن قېچىپ 

  . كېلىدۇ

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» خۇدا تاللىغان بهندىلهرنىڭ ئهيسا مهسىه تهرىپىدىن قۇتقۇزۇلۇشى ۋە مهڭگۈلۈك

 » .ئوقۇبهتلهرگه بهرداشلىق بېرىۋاتىمهن-شهرەپكه ئېرىشىشى ئۈچۈن، ھهرقانداق ئازاب-شان

  )10: 2تىموتىي -2(

بىراق شۇنىڭغا . بىزنى ئالدىمىزدا قانداق سىناقالرنىڭ كۈتىۋاتقانلىقىنى بىلمهيمىز 

ئوقۇبهت چهككهنلىكتىن تاكى ھازىرغىچه -نىشىمىز كېرەككى، ئايۇپ ئازابىئىش

ئوقۇبهتلىك -ئهگهر، ئۇ بۇنداق ئازاب. كىشىلهرنىڭ ئهسلىشىگه ئېرىشىپ كهلمهكته

ىن كهچۈرمىگهن بولسا، ئۇنىڭ ئىسمى ھهرگىز مۇقهددەس كىتابتا كۈنلهرنى بېشىد

  . خاتىرىلهنمىگهن بوالتتى

 » .ردۇر ئۇالروچۈنكى يهر يۈزىگه مىراسخ! قايغۇرغانالرغا نهقهدەر بهختلىك«

 يۇلتۇزالرنىڭ ئهڭ يارقىن جىلۋە ، قىشتىكى قاراڭغۇ كېچىدە)4: 5مهتتا(
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لهيلىسىنىڭ ئهڭ گۈزەل ئېچىلىدىغان جايى دەل قار . قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ

  . قار مۇزلۇق تاغ چوققىسىدۇر

ئوقۇبهتلىك سهرگۈزەشتىنى باشتىن كهچۈرۈپ باققان ئادەمال -پهقهت ئازاب

سىز نۇرغۇن قېتىم خۇددى قۇياش نۇرىنى .  نى تونۇيااليدۇ»كۈلپهتلىك شاھزادە«

قايتا كۆرۈش ئۈچۈن ش نۇرىنى كۆرەلمهي قاراڭغۇلۇق ئىچىدە قالغاندەك بولۇپ، قۇيا

ئامالالرنى ئىزدىسىڭىزمۇ خۇدا يولىڭىزنى توسۇۋېلىپ، سىزنى قهستهن -چارە

بۇ ئۇنىڭ . توغرا، ھهقىقهتهن شۇنداق. قاراڭغۇلۇققا تاشالپ قويغاندەك بولغانسىز

ئۇنىڭ سىزنى قاراڭغۇلۇققا تاشالپ قويۇشىدا گۈزەل . پاراسىتىدۇر-قالتىس ئهقىل

خۇدا بولسا .  بهلكى قۇياش نۇرىدا سىز مېۋە بېرەلمهسلىكىڭىز مۇمكىن.ئىرادىسى بار

ئۇ نېمىنىڭ سىزگه پايدىلىق، نېمىنىڭ زىيانلىق ئىكهنلىكىنى، . سىزنىڭ ياراتقۇچىڭىز

سىزنىڭ قايسى ۋاقىتتا يامغۇرغا، قايسى ۋاقىتتا قۇياش نۇرىغا مۇھتاج ئىكهنلىكىڭىزنى 

  .خمهق قىلمايدۇئۇ سىزنى ھهرگىز ئه. ياخشى چۈشىنىدۇ

  

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»نوپۇس ( ».سىلهر بۇ قۇدۇق ئۈچۈن ناخشا ئېيتىڭالر! ئى قۇدۇق، قايناپ چىققىن

  )17: 21تىزىمالش 

ئهينى ۋاقىتتا ئىسرائىلالر چۆلدە سهرسان ! ئاجايىپ بىر ناخشا! ئاجايىپ بىر قۇدۇق

كى ھالهتته پهرۋەردىگار خۇدا مۇساغا بولۇپ، ئىچىدىغانغا سۇ يوق ئۆلۈم گىردابىدى

) ئايهت-16 (».چىدىغانغا سۇ بېرەيمهن ئۇالرغا ئى! خااليىقنى يىغقىن«:مۇنداق دەيدۇ
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ئۇالر بىر .  ھاسىسى بىلهن قۇمنى كوالشقا باشاليدۇ، خااليىق يىغىلىپ شۇنداق قىلىپ

  : تهرەپتىن كوالپ، بىر تهرەپتىن ناخشا ئېيتىپ

.  دەيدۇ»سىلهر بۇ قۇدۇق ئۈچۈن ناخشا ئېيتىڭالر! قىنئى قۇدۇق، قايناپ چىق«

ئاچقۇچه ئۇزۇن مۇددەت يهر ئاستىغا يۇشۇرۇنغان بۇالق -قاراڭ، كۆزنى يۇمۇپ

  . بۇلدۇقالپ تېشىپ چىقىپ ئۇالرنىڭ ئېهتىياجىنى قاندۇرىدۇ

بۈگۈن بىزمۇ روھقا تهۋە چۆل باياۋاندا «:بۇ ھېكايه بىزگه مۇنداق بىر ساۋاق بېرىدۇ

يۈرۈپ چاڭقاپ كهتكهن بولساق، ئىشهنچ ۋە مهدھىيهگه تايىنىپ، يول 

   ».سائادەتنىڭ بۇلىقىغا ئېرىشهلهيمىز-بهخت

ئۇالر . ئۇالر بۇالق سۈيىگه قانداق ئېرىشتى؟ ئهلۋەتته مهدھىيهگه تايىنىپ ئېرىشتى

قۇملۇقتا ئىشهنچ ناخشىسىنى ئېيتىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئهھدە ھاسىسى بىلهن بۇالق 

  . ىقازد

.  سوتقا چاقىرىدۇ بولسا ئاغرىنىش،زنى بۇالق مهنبهسىگه ئېرىشتۈرىدۇمهدھىيه بى

 ھېچقانداق بىر نهرسه ،چۈنكى. ھهتتا دۇئامۇ بۇالق سۈيىنى قايناپ تاشقۇزالمايدۇ

مهدھىيه بولسا ئېتىقادنىڭ ئۆلچهملىك . خۇدانى مهدھىيهدەك خۇرسهن قىاللمايدۇ

غا مهدھىيه ئوقۇپ باققانمۇ؟ خۇدا سىزگه قېرىنداشالر، سىلهر خۇدا. پاكىتى

سىز بۇالر ئۈچۈن خۇداغا مهدھىيه . شهپقهتلهرنى ئاتا قىلدى-ساناقسىز مېهىر-سان

ئوقۇپ باقتىڭىزمۇ؟ سىز يۈرەكلىك بىلهن خۇدا سىزگه بهرگهن قىيىنچىلىق، 

نىقابالنغان بهخت ئۈچۈن ئۇنى مهدھىيلهپ باققانمۇ؟ سىز تېخى كهلمىگهن يىراق 

سائادەت ئۈچۈن ئالدىنئاال ئۇنىڭغا -سىدىكى خۇدا سىزگه ئاتا قىلغان بهختكهلگۈ

   مهدھىيه ئوقۇشنى خاالمسىز؟
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  كۈنى-27ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»................................18: 14مهتتا  (». ئېلىپ كېلىڭالرائۇالرنى ماڭ(   

تىياجىڭىزدىكى  ئېه ۋەخهتهرلهر– مۈشكۈالتالر، سىناقالر، خهۋپھازىر

مۇ؟ بۇالرنىڭ ھهممىسى خۇدا سىز ئۈچۈن ىزكهمچىلىكلهر تهرىپىدىن قىينىلىپ قالدىڭ

تهييارلىغان، سىزنىڭ مۇقهددەس روھقا تولۇشىڭىزدىكى ئاالھىدە كېرەكلىك 

ئهگهر سىز خۇدانىڭ ئىرادىسىنى چۈشهنسىڭىز، بۇالرنىڭ ھهممىسى سىزنى . قورالالردۇر

. زۇش ئىلتىپاتىغا ئېرىشتۇرىدىغان پايدىلىق پۈرسهتتۇريېڭى بهختكه، يېڭى قۇتقۇ

سائادەت ۋە قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىغا ئېرىشىدىغان -بۇالردىن باشقا، بۇنداق بهخت

  . ئاالھىدە يول يوق

ا ئېلىپ بۇ قۇرالالرنىڭ ھهممىسىنى ئىشهنچ ۋە دۇئاالر ئارقىلىق خۇدانىڭ ئالدىغ

ىزگه تاپىلىغانلىرىدىن باشقا بارلىق ئۇنىڭ س! نچلىنىڭېت. كېلىپ، ئۇنىڭغا بېرىڭ

ئۇ تاپىلىمىغان ئىشالرنى ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن . ڭۇتۇرىكهتلىرىڭىزنى توختھه-ئىش

پهقهت مۇشۇنداق بولغاندا سىزنى قورقۇنچقا سالغان . خۇداغا پۇرسهت بىرىڭ. قىلماڭ

 خهتهرلهر، ئېهتىياجىڭىزدىكى كهمچىلىكلهرنىڭ-مۈشكۈالتالر، سىناقالر، خهۋپ

شهرەپلىك -شهپقىتى ۋە شان-ھهممىسى كۆرۈنهرلىك ئۆزگىرىپ، خۇدانىڭ مېهىر

  . غهلبىسى سىزگه ياردەم بېرىدۇ

ماڭا غهمخورلۇق قىلغان خۇدا ئۆزىنىڭ مول «:پاۋلۇس بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

  )19: 4فىلىپلىكلهر  (».بايلىقى بىلهن سىلهرنىڭمۇ ھهممه ئېهتىياجىڭالرنى قاندۇرىدۇ

ئۇنىڭ ! ھه-شهرىپى نهقهدەر زور-نبهسى نهقهدەر مول، شانخۇدانىڭ مه

! ھه-ئېهتىياجالرنى تهمىنلىشى نهقهدەر سېخى، ئهيسا مهسىه نهقهدەر ئولۇغ كۆۋرۈك
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سىز . رىتىڭىز يهتمهيدىغان قابىلىيهتلهردۇرىقۇد-مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ كۈچ

ئۇنىڭ تۈگىمهس . تۇرۇڭشهرىپىگه ئالماش-بارلىق ئېهتىياجىڭىزنى ئۇنىڭ مول شان

سىز . مۇھهببىتىنىڭ چهكسىزلىكىدىن سىزگه كهڭ ئېچىلدى-خهزىنىسى مېهىر

ئۇ . سهمىمىي، ساپ ئېتىقادىڭىز بىلهن ئېهتىياجىڭىز چۈشكهننى خالىغانچه ئېلىڭ

چۈنكى، ئۇنىڭ . سىزنىڭ كۆپ ئالغانلىقىڭىزدىن ھهرگىز قورقۇپ قالمايدۇ

  . هم بولغان ئهمهسخهزىنىسىدە ھېچقانداق بىر نهرسه ك

ئۆز ئوغلىنىمۇ ئايىماي، ئۇنى ھهممىمىز ئۈچۈن قۇربان بولۇشقا ئهۋەتكهن خۇدا «

   )32: 8رىملىقالر(»بارلىقىنى بىزگه ئاتا قىلماي قاالمدۇ؟ 

  

 

  كۈنى-28ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ياقۇپقا بهخت ئاتا قىلدى...سهن ماڭا بهخت ئاتا قىلمىغۇچه قويۇپ بهرمهيمهن.« 

  )29، 26: 32يارىتىلىش(

 بهلكى ،ىشى چېلىشقانلىقتىن ئهمهستكه ئېرىشهلياقۇپنىڭ بهخ

ئۇنىڭ ساغرىسى چىقىپ كهتتى، چېلىشالماس بولۇپ . ئېسىلىۋالغانلىقتىن بولدى

ئۇنىڭ يوتىسى يارىدار بولغاچقا، ئۇ . قالسىمۇ قارشى تهرەپنى يهنىال قويۇۋەتمىدى

هرەپنىڭ بوينىغا ئېسىلىۋېلىپ، پۈتۈن پهقهت بىلهكلىرى ئارقىلىقال قارشى ت

  . ئېغىرلىقىنى ئۇنىڭ ئۈستىگه چۈشۈردى

اچان ئۆز بىز ق. بىز دۇئا قىلغاندىمۇ مۇشۇنداق قىلىشىمىز كېرەك

پ، ئۆز پىالنلىرىمىزدىن ۋاز كېچىپ، ئىشهنچىمىز بىلهن ۇتۇتىرىشچانلىقىمىزنى توخت



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 247

  . ۋاقىتتا جاۋابقا ئېرىشهلهيمىزئهرشتىكى ئاتىمىزنىڭ بوينىغا چىڭ ئېسىلىۋالساق، شۇ 

رەتلىك پادىشاھنىڭ ىقۇد-ئاجىز كىشى كۈچ ئىشلىتىپ ھهممىگه قادىر كۈچ

قولىدىن بهختنى تارتىۋاالالمدۇ؟ بىز تىرىشچانلىقىمىز بىلهن خۇدانى باش 

قهيسهرلىك ھهرگىزمۇ خۇدا . ئهگدۈرەلهمدۇق؟ بۇنداق بولۇشى قهتئىي مۇمكىن ئهمهس

پهقهت تهۋرەنمهس ئېتىقاد، پۈتۈنلهي خۇداغا . سىگه ئېرىشهلمهيدۇتهرىپىدىن بىرەر نهر

پهقهت . سائادىتىگه ئېرىشتۈرەلهيدۇ-بال بىزنى خۇدانىڭ بهختچىن قهلتايىنىدىغان 

مېنىڭ ئىرادەم بويىچه ئهمهس، سېنىڭ «:كهمتهر  ۋە ساداقهتمهن ئىشهنچ بىرلىشىپ

   .چىدۇزگه كهڭ قۇچاق ئاسائادەت بى- دېگهندىال بهخت»ئىرادەڭ بويىچه بولسۇن

  

  

  كۈنى-29ئاينىڭ-5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»..................................15: 15يۇھاننا  (».سىلهرنى دوست دەيمهن(  

مىس تىلى ېىر ئۈنۋېرسىتىتتا ياشانغان بىر ننۇرغۇن يىلالر ئىلگىرى مهلۇم ب

ر ئۇنىڭ تۇرمۇشىغا پۈتۈن مهكتهپتىكى بارلىق ئوقۇغۇچىال.  بولغانىكهنورسىسوفرپ

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهممه نهرسىگه  .هم قايىل ئىكهنئىنتايىن قىزىقىدىكهن ھ

قىزىقىدىغان شوخ ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قانچىسى ئۇنىڭ تۇرمۇشىدىكى ئاجايىپ 

سورنىڭ سىوف ھهم ئارىدىن بىرسى ئوغۇرلۇقچه فرسىرنى بىلىشكه قىزىقىپتۇ

. ه قىلىۋاتقانلىقىنى كۈزىتىپتۇ كهچته ئۇنىڭ نېمكىتابخانىسىغا يۇشۇرۇنۇپ، ھهر كۈنى

قارىماققا ئۇ ئىنتايىن ھارغىن . چىكىپ كىرىپتۇېسور كىتابخانىسىغا ئىنتايىن كسىوففر

 ،ئارقىدىن بېشىنى تۆۋەن سېلىپ. كۆرۈنسىمۇ بىر سائهتتىن ئارتۇق ئىنجىل كۆرۈپتۇ
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رەببىم ئهيسا، بىز يهنه بىر ئى «:ئارقىدىن ئىنجىلنى يېپىۋېتىپتۇ. نچ دۇئا قىلىپتۇېپتېت

  .  دەپتۇ»!قېتىم جهم بولدۇق

ھهربىر .  ئهڭ ھالقىلىق نوقتاھاياتتىكىش روھى رەب ئهيسا بىلهن جهم بولۇ

 ھهرقانداق بهدەل تۆلهشتىن قهتئىينهزەر چوقۇم رەب ئهيسا بىلهن جهم ،ئېتىقادچى

  . بولۇشنى ئىزدىشى كېرەك

قۇش بىزگه مهسىهنىڭ ھهقىقىتىنى  ئومۇقهددەس كىتاپنىدۇئا قىلىش بىلهن 

بىز مهخپىي ھوجرىدا رەب بىلهن بىرگه بولۇشنى قانچه قوغالشساق، . س قىلدۈرىدۇېھ

  .خۇدانىڭ ھهقىقىتىنى شۇنچه تونۇپ يېتهلهيمىز

  

 

  كۈنى-30ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ڭ، تۆت تىرىك مهخلۇقنىڭ ۋە يېتهكچىلهرنىڭ ىتن كىشى تهخ144،000ھېلىقى

نىڭ بهدىلى تۆلىنىپ بۇ دۇنيادىن ئازاد ىبۇ ناخشىنى گۇناھلىر. خشا ئېيتتىيېڭى بىر نائالدىدا 

  )3: 14ۋەھىي  (».قىلىنغان كىشىلهردىن باشقا ھېچكىم ئۆگىنىشكه قادىر ئهمهس ئىدى

ش مۇمكىن ۇنۇسىدە ئۆگهسهنئهت ساھ بۇ ناخشىنى ،شۇنداق بىر ناخشا بار

بۇ . ق بىر كومپوزىتۇر مۇزىكىالشتۇرالمايدۇ بۇ ناخشىنى ھېچقاندا،شۇنداقال. ئهمهس

تاقهت ئىچىدە -مۇشهققهت ئىچىدە ئۆگىنىپ، سهۋر-ناخشىنى پهقهت جاپا

   . ى بولىدۇمۇزىكىالشتۇرغىل

ئۇالرنىڭ بۇ . بۇ ناخشىنى ھېچقانداق بىر پهرىشته بىزدەك يېقىملىق ئېيتالمايدۇ

كهچۈرگهن شى، بىز ناخشىنى ئېيتىشى ئۈچۈن چوقۇم بىز باسقان يولالرنى بېسى
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   . چۈرۈشى زۆرۈر كهسهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن

شۇنىڭ ئۈچۈن، سىز ھازىردىن باشالپ ئهرشتىكى ئاتىمىزدىن مۇزىكا دەرسى 

ئۇ سىزنى مانا مۇشۇنداق ئهرشتىكى مۇزىكا . ئۆگىنىۋاتىسىز، ئۇ سىزنى تهربىيلهۋاتىدۇ

 بۇ ناخشىدا مهلۇم بىر ئاۋاز .ئهترىتىگه كىرىش ساالھىيتىگه ئىگه بولغۇچه تهربىيلهيدۇ

پهرىشته ھهتتا پهرىشتىلهرنىڭ باشلىقىمۇ . ئۈستىگه ئااللمايدۇبۇنى ھېچكىم . بار

 الئاۋازنىيۇقىرى پهقهت  پهرىشته .زال ئۈستىڭىزگه ئاالاليسىزبۇنى پهقهت سى. شۇنداق

  .  تۆۋەن بوش ئاۋازنى پهقهت سىزال ئېيتىپ چىقىرااليسىزااليدۇ،ئېيتىپ چىقىر

پهرىشتىمۇ ئۈستىگه ئااللمىغان بىر بۆلهك ۋەزىپىنى ھهتتا رشتىكى ئاتىڭىز ئه

قاراڭغۇلۇق . مۇشهققهت مهكتىپىدە تهربىيلهۋاتىدۇ-ئورۇنلىشىڭىز ئۈچۈن، سىزنى جاپا

ئوقۇبهت ئىچىدە، سىزگه ناخشا -ئازاب. ئىچىدە، ئۇ سىزنىڭ ئاۋازىڭىزنى سىنايدۇ

هت ئىچىدە، مۇشهقق-جاپا. ىدۇسىيات ئىپادىلهشنى ئۆگىتسئېيتىشتىكى ھې

سىناقالر ئىچىدە، توغرا تهلهپپۇز قىلىشنى . ق قىلغۇزىدۇماغدۇرىڭىزنى مهش-كۈچ

گهرچه نۇرغۇن . بىلىغا سهل قارىماڭم ھهرگىز خۇدانىڭ بۇ مۇزىكا ئانساسىز. ئۆگىتىدۇ

  . ئادەملهر بۇنىڭغا ھهۋەس قىلسىمۇ تېخى تاللىنالىغان ئهمهس

  

  

  كۈنى-31ئاينىڭ -5
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»يهنه . خۇرام بولۇڭالر-رەببىمىزگه مهنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ھهمىشه شاد

  )4: 4هر فىلىپلىكل (»!خۇرام بولۇڭالر-تهكراراليمهنكى، شاد

بهزىلىرى . دۇخۇرام يۈرەلمهي- ھهمىشه شادربۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن ئېتىقادچىال
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ىقىدىن، بهزىلىرى مېڭىۋاتقان دىن، بهزىلىرى يۈكنىڭ ئېغىرل بېسىمىخىزمهتنىڭ

 ناچارلىقىرى مۇھىتنىڭ يولنىڭ تارلىقىدىن، بهزىلىرى ئىقتىسادى بېسىمدىن، بهزىلى

راۋاتقان ھهربىر ئۇالر ئۆزلىرى ئۇچ. م بواللمايدۇخۇرا-قاتارلىقالردىن غهم قىلىپ شاد

ا ئىشالردا خۇدانىڭ گۈزەل ئىرادىسىنىڭ بارلىقىنى چۈشهنمىگهچكه، ئېتىقادچىالرد

  . بولۇشقا تېگىشلىك پوزىتسىيه بىلهن ئهمهلىيهتكه يۈزلىنهلمهيدۇ

خۇرام بولۇشقا چاقىرىق قىلغان تۇرسا ھهم - خۇدا بىزگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ شاد

ق، خۇراملىققا مۇھتاج تۇرسا-بىزمۇ قۇياش نۇرىغا، ساپ ھاۋاغا مۇھتاج بولغاندەك شاد

قادچىالرنىڭ خۇراملىق ئېتى-ۇشالخ. شىمىز كېرەكتهۇخۇرام بول-ئهلۋەتته دائىم شاد

نى ىق روھى ھاياتلقايغۇ- غهمئهكسىچه،. غىرىدۇۇروھىي ھاياتلىقىنى س

خۇراملىق خۇداغا -شاد. خۇرام بولۇش غهلبىنىڭ ئاالمىتى-شاد. زەئىپلهشتۈرىدۇ

خۇرام بولۇش -شاد. تىت شهيتاننىڭ سۈيقهسقايغۇ- غهم.هرەپ ئېلىپ كېلىدۇش-شان

 دۈشمهنلهرگه قايغۇ قىلىش-غهم. ۇرسىتىنى يوقىتىدۇلىش پدۈشمهنلهرنىڭ ھوجۇم قى

  . پۈرسهت بېرىدۇ

دەرياالر قاتارلىق بارلىق گۈزەل تهبىئهت -چۆپلهر، تاغ-گىياھالر، ئوت-خۇدا گۈل

خۇدانىڭ ئۆزىنىڭ . خۇراملىقىمىز ئۈچۈن ياراتقان-دۇنياسىنى بىزنىڭ شاد

ىدىمۇ بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز يىگانه ئوغلىنى بۇ دۇنياغا ئهۋەتىشتىكى مهقس-يهككه

قنى  مهن سىلهرگه پۈتۈن خهل«: خهۋەر يهتكۈزگهندەپهرىشته بۇ توغرۇلۇق . ئۈچۈندۇر

  )10: 2لۇقا . ( دەيدۇ»خۇشال قىلىدىغان بىر خۇش خهۋەرنى يهتكۈزىمهن

ئوقۇبهتلهرنى باشتىن كهچۈرگهن تۈرمىدىكى -مۇشهققهت، ئازاب-ئهڭ قاتتىق جاپا

. خۇرام بولمىغان بولسا توغرا بوالتتى-تلىرى سهۋەبلىك شادمهھبۇس پاۋلۇس كۈلپه

خۇرام -بىراق، ئۇ ئۆزى خۇشال بولۇپال قالماستىن، بهلكى باشقىالرنى ھهمىشه شاد
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ئۇ فىلىپلىكلهرنى ئۆزىنىڭ قايغۇسىغا ئورتاق بولۇشقا ئهمهس، . بولۇشقا چاقىرىدۇ

رسىدىن غهم ھېچ نه«.ئهكسىچه ھېچنهرسىدىن غهم قىلماسلىققا ئۈندىگهن

  )6: 4فىلىپلىكلهر  (».قىلماڭالر

  

  

  كۈنى-1ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»28يهشايا(» .بۇ خىل ئاراملىق ھهقىقىي ھۇزۇردۇر. ھارغانالرنى راھهتلهندۈرۈڭالر :

12(  

سىز نېمه ئۈچۈن غهم قىلىسىز؟ غهم قىلغاننىڭ نېمه پايدىسى بولسۇن؟ سىز ھازىر 

كېمه ئىگىسى . سىز كېمه ھهيدەشنى بىلمهيسىز. السچوڭ كېمىدىكى بىر يولۇچى خا

رەب ئهيسا، سىزنى رولنىڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزۇپ قويسىمۇ رول باشقۇرۇشنى ھهتتا 

سىز خۇددى كېمه باشلىقىدەك، ، ئۇنداقتا. چىقىرىشنىمۇ بىلمهيسىزيهلكهننى 

سانىڭ رەب ئهي! نچلىنىڭې قېرىندىشىم، تىستهك يهنه نېمىدىن ئهنسىرەيسىز؟ ئوماتر

  . ئۆزى كېمه ئىگىسىدۇر

رۈپ خۇددى كېمه سىز دەھشهتلىك دولقۇنالرنى، كېمىدىكى تهۋرىنىشلهرنى كۆ

س قىلىپ قالدىڭىزمۇ؟ ياق، سىز خاتاالشتىڭىز، ئۇ ېباشلىقى يوقتهك ھ

ھهرگىز . ئۇ ھهممه مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالغان. ئاخىرى كېمىدە بار-باشتىن

  . رىڭىز چوقۇم خهيرىلىك بولىدۇىهپئۇنىڭغا ئىشىنىڭ، س! قورقماڭ

بۇ . ئوقۇبهتتىن قهدەملىرىڭىز ھهرگىز توختاپ قالمىسۇن-سىزدىن ئۆتۈنهي، ئازاب

قايغۇ سىزنى ئىچى تار، ھهسهتخور قىلىپ، -غهم. ئىنتايىن خهتهرلىك ئېزىقتۇرۇلۇشتۇر
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شهپقهتنى قوبۇل -رىنهتىجىدە سىز ھهرقانداق مېه. قهلبىڭىزنى خازان قىلىدۇ

رى سىز قاپ يۈرەك بولۇپ، ېئىشالر چوڭايغانس. چۈشۈپ قالىسىزلمايدىغان ھالهتكه قىال

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، خۇدا . خۇدادىن ھېيىقمايدىغان دەرىجىگه بېرىپ قالىسىز

سىزنىڭ ھاياتىڭىزدا ئاشۇنداق پىالنالرنى ئورۇنالشتۇرۇش ۋە بۇ پىالنالرنى ئهمهلگه 

  . پاراسهت ئاتا قىلىدۇ-ىلئاشۇرۇش ئارقىلىق سىزگه چهكسىز ئهق

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

» خۇداغا داۋاملىق ئىشهنچ باغلىدى. ..يوق ئهھۋالدىمۇ، ئاتا بولۇش مۇمكىنچىلىكى. ..

  )19، 18: 4رىملىقالر (».نى ئاجىزالشتۇرمىدىىيهنىال خۇداغا بولغان ئىشهنچ

): George Mueller(لىشىچه، بىر قېتىم بىر كىشى گىئورگىدىن ېئېسىمدە ق

دەپ » تىلدۈرگىلى بولىدۇ؟ې قىلغاندا تهۋرەنمهس ئېتىقادنى يئهپهندىم، قاندان«

ئۇ . پهقهت بىرال ئۇسۇل بار«:بۇ ئىشهنچ شاھزادىسى مۇنداق جاۋاب بهردى. سورىدى

شهخسهن ئۆزۈمنىڭ . تاقهتلىك بىلهن بهرداشلىق بېرىشتۇر-رىبولسىمۇ سىناقالرغا سهۋ

كهم يېتىلدۈرۈشۈمدىكى سهۋەبنىڭ ھهممىسى دەھشهتلىك ئېغىر ئېتىقادىنى مۇستهھ

. بۇ سۆزلهر  ھهقىقهتهن ئهمهلىيهتتۇر» .سىناقالرغا بهرداشلىق بهرگهنلىكىمدىن بولدى

بىز بارلىق ئىشالردا ئامالسىز، يۆلهنچۈكسىز بىچارە ھالهتكه چۈشۈپ قالغاندىال ئاندىن 

  .پۈتۈنلهي خۇداغا تايىنااليمىز

سىزنىڭ . ۇرمهن، ئالدىڭىزدىكى پۇرسهتكه ھهرگىز سهل قارىماڭقهدىرلىك ئوق

تهۋرەنمهس "قىلغان مۇشهققهتلىرىڭىز دەل سىز ئوقۇشنى ئارزۇ -ھازىر تارتىۋاتقان جاپا

خۇدا بۇ يهردە سىزگه قانداق قىلغاندا ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە .  مهكتىپىدۇر"ئېتىقاد
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  . ئۆگىتىدۇنى ششهپقهتلىك تهختىگه يېقىنلىشى-رىئۆزىنىڭ مېه

س قىلسىڭىز ېنچ ھقاچان قورقۇ) 36: 5ماركۇس. (قورقماڭ، ئىشهنچىڭىز بولسۇن

: شۇ ۋاقىتتا بېشىڭىزنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، كۆزلىرىڭىزنى ئهرشكه تىكىپ تۇرۇپ، خۇداغا

مۇشۇنداق . دەپ ئېيتىڭ» .مهن قاچان قورقسام، شۇ ۋاقىتتا ساڭا تېخىمۇ تايىنىمهن«

مۇشهققهتلىك مهكتهپ دەل - جاپا،چۈنكى. ۈر ئېيتااليسىزقىلغاندا سىز خۇداغا شۈك

  . ئىشهنچ مهكتىپىدۇر

  

  

  كۈنى-3ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

».....................................35: 4ماركۇس(» .ۇ قېتىغا ئۆتهيلىكۆلنىڭ ئ(  

بىز مۈشكۈالتالرغا ئۇچراشتىن ئهنسىرىمهي، خۇدانىڭ بۇيرىقىغا ئىتائهت قىلىپ 

 شىددەتلىك ،رتالر رەبنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن يولغا چىقىپېشاگ. يولغا چىقايلى

دولقۇنالرنىڭ زەربىسىگه ئۇچرىغاندا، ئۈنۈملۈك ئاۋاز بىلهن رەبنىڭ قۇتقۇزۇشىنى 

  . چاقىردى

ئۇنىڭ . چىكتۈرىدۇېهيتلهردە رەب قۇتقۇزۇش ۋاقتىنى ك پيتى جىددىىناھاي

 ئىشهنچىمىزنى سىناقالردىن ئۆتكۈزۈپ تاۋالش، بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىدى، بىزنىڭ

تېخىمۇ كۈچهيتىش، تېخىمۇ ئىخالسمهنلىك بىلهن دۇئا قىلدۇرۇش، قۇتقۇزۇلۇش 

ئىلتىپاتىغا تېخىمۇ زور ئۈمىد باغالتقۇزۇش ۋە بۇ قۇتقۇزۇلۇش  ئىلتىپاتىغا تېخىمۇ 

  . ئهھمىيهت بهرگۈزۈشتىن ئىبارەت

رتلىرىنى مېهرىبانلىق ېچۈشكهن شاگدولقۇندىن ساراسىمىگه رەب شىددەتلىك 
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ۇنىڭ ب. دەيدۇ» تېخىچه ئىشهنچىڭالر يوقمۇ؟! نېمانچه قورقىسىلهر« :بىلهن تهربىيلهپ

سىلهر بىزگه <: سىلهر نېمىشقا بۇ شىددەتلىك دولقۇنغا غهلبىلىك ھالدا« : مهنىسى

ن دېگهندى»  دېيهلمهيسىلهر؟. رەببىمىز كېمىدە،چۈنكى. زەلمهيسىلهرۇزىيان يهتك

  . ئىبارەت

مۇشهققهت ئىچىدە ئېتىقاد قىلغانغا -ھاالۋەت ئچىدە ئېتىقاد قىلىش جاپا-زۇروھ

  . قارىغاندا كۆپ ئاساندۇر

ئهگهر بىزنىڭ ئېتىقادىمىز ھېچقانداق سىناقالرغا ئۇچرىمىغان بولسا، 

  . ئىشهنچىمىزنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى ھهرگىز بىلهلمهيمىز

يولغا چىقىپ قىيىنچىلىقتىن ساقلىنالمىساقمۇ  گهرچه رەبنىڭ بۇيرۇقى بىلهن 

يىنلىك پهرقىال ېك- بالدۇربۇ يهردە. يهنىال رەبنىڭ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىغا ئېرىشهلهيمىز

كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا « :  رەببىمىز ئېغىزىنىڭ ئۇچىدىال،چۈنكى. مهۋجۇت خاالس

ستىغا چۆكۈرۈپ دەپ قويغان بولماستىن، بهلكى قهلبىدە بىزنى دېڭىزنىڭ ئا» ئۆتهيلى

  .سىناشنى پىالنالۋاتىدۇ

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»دېڭىز سۈينى كهينىگه  بىر كېچه قاتتىق شهرق شامىلى چىقىرىپ، هرۋەردىگارپ

  ) 21: 14مىسىردىن چىقىش(» .ياندۇردى

 ئىنتايىن قىممهتلىك بىر خهۋەر بولۇپ، خۇدا  مۇقهددەس كىتاپتىكىبۇ ئايهت

ق نى چاغدا خۇدا ئۆزى تاللىغان خهلئهي. ئىچىدە خىزمهت قىلماقتاقاراڭغۇلۇق 
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ئىسرائىلالرغا كۆرسهتكهن مۆجىزىسىنى كۈندۈزى ئهمهس، بهلكى قاراڭغۇ كېچىدە، 

  . يهنى كۆرگىلى، تۇتقىلى، سهزگىلى بولمايدىغان ۋاقىتتا كۆرسهتكهن

ۇ، ملسىڭىزە ھېچنىمىنى كۆرەلمىگهن بوئوخشاشال، گهرچه سىز قاراڭغۇلۇق ئىچىد

 سىز ئهينى ۋاقىتتىكى ئىسرائىلالرغا ،رۇغانداوتاڭ ي. ا يهنىال خىزمهت قىلماقتاخۇد

خۇدا مانا . ئوخشاش سۇالرنىڭ يانغانلىقىنى، قۇرۇق يولنىڭ ئېچىلغانلىقىنى كۆرىسىز

  . ئىسهن ئۆتكۈزۈپ قويىدۇ-مۇشۇنداق خهتهرلىك مۇھىت ئىچىدىن سىزنى ئامان

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

 »...................................................11: 7يهشايا (» . قىل چوڭقۇر نىدا(  

غانغا قهدەر ئۈزلۈكسىز ىبىز چوقۇم تاكى قاتتىق يامغۇرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭل

لغۇچه بىز ھهتتا نهپىسىمىزدىن قا. تىالۋەت قىلىشىمىز ۋە خۇدانى كۈتىشىمىز الزىم-دۇئا

پ قويماسلىقىمىز ھهم تهرتىپ بويىچه كهلگۈسى چوڭ ۇتۇۋەت قىلىشنى توختتىال-دۇئا

ئهگهر، بىز ئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلساق چوقۇم . ئىشالر ئۈچۈن نىدا قىلىشىمىز كېرەك

  . تاقهتلىك بىلهن كۈتىشىمىز كېرەك-سهۋر

دا، ياس ئېتىقاد قىلغان خۇ قىلغان خۇدا ھازىر قهيهردە؟ ئىلياس ئېتىقادئىل

  . ياسنىڭ ئۆزىگه نىدا قىلىشىنى كۈتىۋاتىدۇىڭ ئۆزىدە بۈگۈنكى ئىلھازىرن

.  ئېرىشكهنلهرگه بۈگۈن بىزمۇ ئېرىشهلهيمىز ئۇلۇغ كىشىلهر بۇرۇنقى،ئومۇمهن

تاقهت -رى سهۋ ۋەمۇھهببهت-رىد، مېهۇمۇ ئاشۇالرغا ئوخشاش ئىشهنچ، ئۈمبىزدىئهگهر 

  . ه ئېرىشهلهيمىزىلىرىگزىجبىزمۇ ئۇالر ئېرىشكهن خۇدانىڭ مۆبولسا، 
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  كۈنى-6ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

 »7: 4پېترۇس-1(» .بېسىقلىق ۋە سهگهكلىك بىلهن دۇئا قىلىڭالر-ئېغىر(  

دوستۇم، ئهگهر سىز دۇئا قىلمىغان بولسىڭىز تهۋەككۇلچىلىك قىلىپ دۇنيا بىلهن 

زلىرىڭىزنى ۋاتقان ۋاقتىڭىزدا، كۆىسىز كهچته يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ دۇئا قىل. ئۇچراشماڭ

دە -نى باسىدۇنىڭ ھهممىسى زىممىڭىزئۇيقۇ بېسىپ، بىر كۈنلۈك جاپالىق خىزمهت

. ا ئالدىرايسىزدۇئالىرىڭىز قىسقىراپ، خۇدانىڭ ئالدىدىن بالدۇر قايتىپ ئارام ئېلىشق

بىر كۈنلۈك خىزمهتنىڭ ھهممىسى ئالدىڭىزدا . ڭىزدىن تۇرىسىزۇسهھهر ۋاقچه ئورن

سالدىراپ ئهتىگهندىكى خۇدا بىلهن بولغان بۇ -الدىراپدۆۋىلىنىپ تۇرغاچقا، ئ

  . قىممهتلىك ئاالقىنى قول ئۇچىدىال ئاخىرالشتۇرىسىز ۋە ئۆز ئىشىڭىزغا ئالدىرايسىز

. سىز سهگهكلىككه سهل قارىدىڭىز! سىز ئازراقمۇ سهگهكلىك بىلهن دۇئا قىلمىدىڭىز

  ! ياق    بۇنداق پهرۋاسىزلىق سىزنى قۇتقۇزاالمدۇ؟ 

سىناقالر سىزنىڭ ! ھه-ۋاسىزلىق بىلهن دۇئا قىلىش نهقهدەر ئېغىر ئىشپهر

دۈشمهنلهر سىزنى ئازدۇرۇشقا . سىز قارشى تۇرۇشقا ئامالسىز. ئالدىڭىزدا تۇرىدۇ

ئهتراپىڭىز زىيانكهشلىك، . يوق سىزدە مۇستهھكهم تۇرغۇدەك كۈچ. ىتهييارلىنىپ بولد

  بولغان سىز خۇدا بىلهن. لىشقا ئامالسىزتاقهت قى-رىبېسىمالر بىلهن تولغان، سىز سهۋ

مۇناسىۋىتىڭىزنى قوغدىمىغاچقا، ئېتىقادسىزالرنىڭ ئالدىدا گۇۋاھلىق بېرىش پۇرسىتى 

. مۇھهببىتىڭىز سۇسالشتى-رىخۇداغا بولغان مېه. ۋە روھقا تهۋە قابىليهتنى يوقاتتىڭىز

ىڭىز بويىچه ئىش قىلغاندا خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچه ئهمهس، بهلكى ئۆز خاھىش

. س قىلدىڭىزېز ئىنتايىن يىراقالپ كهتكهندەك ھسىز خۇدا بىلهن ئارىلىقىڭى. قىلدىڭىز

  . كۈن خارابالشقان بىر كۈنگه ھېسابدۇئا قىلمىغان بىر 
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قېرىنداشالر، تهۋەككۈلچىلىك قىلىشنى ئاددى چاغالپ، سهگهكلىك بىلهن دۇئا 

يېگانه ئوغلى ئهيسا مهسىه تېخى -خۇدانىڭ يهككه. قىلىشقا ھهرگىز سهل قارىماڭالر

 ئورنىدىن تۇرۇپ دۇئا قىلىپ، كۆڭلىدىكى ئىشالرنى خۇداغا ئېيتقان تىنالرۇماسو يتاڭ

  . چىلىك ئادەم ئىدۇق؟هردە، بىز قاني

  

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»دەپ ناخشا ئېيتقۇزىدۇ>مېنى ياراتقان خۇدا نهدىدۇر؟<: ئۇ كېچىسى ئادەملهرنى . «

  )10: 35 ايۇپئ(

  سىز؟كۈتىۋاتام ماي تاڭنىڭ ئېتىشىنىبۇياققا ئۆرۈلۈپ ئۇخلىيال-ز ئۇياقتىنسى

رىڭىزنى ئۆزىگه پىكىرلى-ئۇنداقتا، سىز خۇدادىن مۇقهددەس روھى ئارقىلىق ئوي

رىكىشلىك قاراڭغۇ كېچىدە مهدھىيه ناخشىسى ې ئۇنىڭ سىزنى زيىغىشنى تىلهڭ،

  . ئېيتقۇزىدىغانلىقىغا ئىشىنىڭ

 دىنسۆيۈملۈك كىشىڭىزنى يوقاتقانلىقىڭىزئهڭ زنىڭ ئۇيقۇسىزلىقىڭىز سى

سىزدىن . نالشماقتاىالردا سىزگه يېقشۇ ۋاقىتشىڭىز كېرەككى، خۇدا مۇىبولغانمۇ؟ بىل

سىزدە مۇشۇنداق ئىدىيه   ئهگهر،.رىلغان ئامانلىق ئاللىقاچان خۇدانىڭ يېنىدائاي

سىزنىڭ ئۇيقۇسىزلىقىڭىز  ئېيتاالمسىز؟شهكىللهنسه سىز دەرھال مهدھىيه ناخشىسىنى 

  يالشتىن كېلىپ چىققانمۇ؟و ئىنتىن ياكى كهلگۈسىدىكى مهغلۇبىيهتكىئۈمىدسىزل

لىرىڭىز دەردىڭىزگه دەرمان مۇ، يېقىن دوستىگهرچه سىزنى ھېچكىم چۈشهنمىس

ئۇ . مىسىمۇ، بىلىشىڭىز كېرەككى ھازىرنىڭ ئۆزىدە خۇدا سىزگه يېقىنالشماقتالبوال
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نىڭ ىئۇ سىزنىڭ ئاۋازىڭىز بىلهن ئۆز.  يېتهكلهپ غهلبه ناخشىسىنى ئېيتقۇزىدۇسىزنى

  .  بىردەك  قىلىش ئۈچۈن سىزنى تهييارالۋاتىدۇنىىئاۋاز

لىك دولقۇنالردا دەتدىتىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكى شىۋقۇۋ-پاراخۇتنىڭ كۈچ

ئاندىن مهسىه ئىچىدىكى غهلبه ئوتقا ئوخشاش ئېغىر سىناقالردا . دۇىئىپادىلىن

خۇدا ئادەملهرنى كېچىسى ناخشا ئېيتقۇزۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن . دۇىگهۋدىلىن

  . كېچىنى ياراتقان

  

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»كه بولغان سىه بولغانالرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهچۈنكى، خۇدانىڭ پهرزەنتى

  )4: 5يۇھاننا -1( ». ۇدىلىدىكى يامانلىق ئۈستىدىن غهلبه ققادى ئارقىلىق بۇ دۇنياىئېت

مهغلۇپ  قادچىالرنىڭ ھايات سهپىرىدە، ئۇالرنى پۇتالش، چۈشكۈنلهشتۈرۈش،ىئېت

.  قىلىش ئۈچۈن قهدەمدە بىر قاپقان ۋە تۇزاق قۇرۇلغانمهھرۇمىن دقىلىش، ئامانلىقى

ۋاتقان ئىشالرنى ىھهم خۇدانىڭ پهرزەنتلىرى قىل جۇم قىلىش، ئېزىقتۇرۇشۇھشهيتان 

. قالردىن ھهرگىز ۋاز كهچمهيدۇ ھهم چېكىنمهيدۇىش قاتارلىق بۇزغۇنچىلۋەيران قىلى

 بىز ھايات يولىمىزدىكى ھهر بىر قهدەمدە ئۆزىمىزنى تهكشۈرۈپ ،شۇنىڭ ئۈچۈن

  . مىز الزىمىتۇرۇش

ىدىكى ۈستقادىمىز ئارقىلىق قىل ئىساقال ئېتىبهزى ۋاقىتالردا، بىز خال

  .ىنااليمىزردىمۇ غهلبه قازهماماتلىق كۈرەشل-ھايات

ى قاراڭغۇلۇق مهيل. دۇنى يارىتىپ، مۇھىتنى ئۆزگهرتهلهيرەتىقۇد-ئېتىقاد كۈچ
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لىق خۇدا ىخهتهر بولسۇن، پهقهت تهۋرەنمهس ئېتىقاد ئارق-پياكى دەھشهتلىك خهۋ

 ئاچقۇچه مهغلۇبىيهت  كۆزنى يۇمۇپ،بىلهن چهبدەسلىك بىلهن ھهمكارالشساق

  . دۇىلىنغهلبىگه ئاي

ڭغا ىئهگهر بىز چىن قهلبىمىزدىن ئۇن. دەتتىىر ئهرشتىكى تهخئاخ-خۇدا باشتىن

ئىشهنچى بولغان . دۇلۇبىيهتنى غهلبىگه ئايالندۇرااليتايانساق، ئۇ دەقىقه ئىچىدە مهغ

قانال يهردە دەرھال ئۇالرنىڭ ئالدىنى راتئۇچدۈشمهنلىرىنى . نمهيدۇىئادەم ھهرگىز چېك

  . دۇتۇسۇپ ھۇجۇم قىالالي

  

 

  ىكۈن-9ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئامانلىقتىن -پهرۋەردىگارغا ئىشىنىپ، ياخشىلىق قىلغىن، زېمىندا ماكانلىشىپ، تېنچ

  )3: 37زەبۇر ( ». بهھرىلهنگىن

دىغان بىر للىنىپ ئىشلهيئۇ باشقىالرغا يا. مهن بىر قارا تهنلىك ئايالنى تۇنۇيتۇم

خۇرام بىر -خالسمهن، شادىئۇنىڭ تۇرمۇشى ئىنتايىن جاپالىق بولسىمۇ، ئ. دېدەك ئىدى

ۈنى ئاقكۆڭۈل ئهمما غهمكىن يۈرۈيدىغان بىر قېرىنداش بىر ك. قادچى ئىدىىئېت

سىز ھازىر . يۇشى مۇمكىنوى سۆزلىرىم دىلىڭىزنى رەنجىتىپ قبهلك«: غائۇنىڭ

. مهنى مهن سىزنىڭ كهلگۈسىڭىزدىن غهم قىلىۋات،بىراق. ھهقىقهتهن ئىنتايىن خۇشال

ئهگهر خوجايىنىڭىز سىزنى ئىشتىن . قالسىڭىز خىزمهت قىاللمايسىزرىپ ئهگهر، سىز ئاغ

  .دەپتۇ ».....ئهگهر . دۇتىۋەتسه ھېچكىم سىزنى ئىشلهتمهيىشبو

 ».خانىم !بولدى بهس «:زلىرىنى بۆلۈپئۇ بۇ ئايالنىڭ سۆزى ئاياقالشماستىنال سۆ
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  :دەپتۇ ۋە ئارقىدىن سۆزلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ

پهرۋەردىگار خۇدا . بۇلۇپ باققان ئهمهس »ئهگهر«دىن زەلمېنىڭ ئېتىقادىمدا ئه«

ئهگهر سىزدە ئهنه شۇنداق . مېنىڭ ھېچ نهرسهم كهم ئهمهس. دىچىممېنىڭ پا

ئۇالرنى .  تهبىئي ئهھۋال خۇشال بواللمايدىغانلىقىڭىز،لسالهر بو »ئهگهر«غان ىنۇرغۇنل

  . تۇ دەپ»تاشلىۋېتىپ خۇداغا تايىنىڭ

 قۇبۇل قىلساق، پهقهت  بۇالرنىب بىلهنردەك سهبىي قهلئهگهر بىز كىچىك بالىال

لهرنى  »ئهگهر« ئىككى ئايهتال تاشلىۋېتىش تهس بولغان ئاشۇ مۇقهددەس كىتاپتىكى

ئايهتلهرنى  6-5: 13رغا يېزىلغان خهت الئىبرانىي. شىمىزغا تۈرتكه بولىدۇىتاشلىۋېت

  :ئوقۇپ بېقىڭ

تهۋراتتا خۇدا . ا قانائهت قىلىڭالربارىغ. دۇنياغا ئۇرماڭالر-ئۆزۈڭالرنى مال«

  : مۇنداق دېگهن

    سهندىن ئهسال  ئايرىلمايمهن         <                      

  >. سېنى ئهسال تاشلىمايمهن                                

  :ئېيتااليمىزكىدەك يۈرەكلىك ى   شۇڭا، زەبۇردا يېزىلغىن 

  . مهن، رەببىم ياردەمچىمدۇرقورقماي       <                  

  »> .لهر مېنى نېمه قىاللىسۇنى      كىش                   

دەرياالردىن قانداق -ئاسماننىڭ قهھرىدە ئۇچىۋاتقان بۈركۈت كهلگۈسىدە تاغ

  . ئۆتۈشتىن ھهرگىز غهم قىلمايدۇ
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  كۈنى-10ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»يىچه چاقىرىلغانالرنىڭ ى ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇالرنىڭ، يهنخۇدانىڭ ئۆزىنى سۆيىدىغان

تۇرۇپ، ھاياتىدا مهيلى قانداق ئىشالر يۈز بهرسۇن، ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ئىشلىرىنى ماسالش

  )28: 8الر ملىقرى( ».  ئۈچۈن ئورونالشتۇرىدىغانلىقىنى بىلىمىزپهئهتىھهممىنى شۇالرنىڭ مهن

ىڭ بىر قانچه ئىشلىرىمىز ئۇ بىزن! ھه– دائىرسى نېمىدىگهن كهڭرىبۇ ئايهتنىڭ

زنى يهنى ىخۇرام ئىشلىرىمىزنىال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل ئىشلىرىم-ۋە ياكى خۇشال

ىچىلىك كىچىك ئىشالردىن تارتىپ چوڭ ئىشالرغىچه، مهنىلىك ئىشالردىن رزەر

  .  دەۋاتىدۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتارتىپ قورقۇنچلۇق ئىشالرغىچه ھهممىنى

لىرىمىزنى ماسالشتۇرۋاتقانىكهن، ئۇنداقتا پۈتكۈل خۇدا بىز ئۈچۈن پۈتكۈل ئىش

بۇ يهردە ئىشلهتكهن . ئارا ماسلىشىۋاتىدۇ-ئۆزئىشلىرىمىز دەل ھازىرنىڭ ئۆزىدە 

كهلگۈسىدە « ئهمهس، ياكى »قاچان ماسالشتۇرۇپ بولدىىئالل«كىلىق سۆز ماتمگىرا

ن ھازىرقى دېگه »دەل ھازىر ماسالشتۇرىۋاتىدۇ« بهلكى  ئهمهس، مۇ»ماسالشتۇرىدۇ

  . زامان شهكلىدىن ئىىبارەت

 .غاڭ چوڭقۇر تىلسىمات دېڭىزالر، ھۆكۈملىرىغاڭ بۈيۈك تاغالرىھهققانىيلىقئوخشار  «

 .ئى پهرۋەردىگار، پهرۋىش قىلۇرسهن ئۆزۇڭ، ئىككىلىسىنى ئىنسان بىلهن ھايۋاننىڭ

 ىنىڭ ھهممىسىياراتقانلىر. ىيدۇرپهرۋەردىگار بارلىق يوللىرىدا ھهققان )6: 36زەبۇر (

  )17: 145زەبۇر ( ».تۇرمۇھهببهتلىك

يات سهپىرىمىزدە قارا ۋە قۇڭۇر  ھا،كهنى ماسالشتۇرغاننىمىزىپۈتكۈل ئىشلىر

چالغان مۇزىكا   ئۇالر بولغاچقىال بىز،چۈنكى. كىتلهرنىڭ بۇلۇشى مۇقهررەردۇرېچ

  . رىتىدۇتلهرنىڭ يۈرەك تارىنى تىىكىش
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ئۇالر بولغاچقىال بىزنىڭ .  مۇقهررەردۇرمىخ ۋە چىشلىق چاقالرنىڭ بۇلۇشى

  . ماشىنىمىز ھهرىكهت قىالاليدۇ

  :بۈگۈن بىز ئۆگىنىۋاتقان ئېتىقاد دەرسىدە مۇنداق تهلىم بېرىلىدۇ

  ».نىسهنىلېكىن كېيىن چۈش. ۋاتقىنىمنى ھازىر چۈشهنمهيسهنىنېمه قىل«

   )7 :13يۇھاننا (

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»...8: 2تىموتىي-1(».قوللىرىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلسۇن...دە بولسۇن قهيهر(  

بىز . پ قىلغان زېهنىمىز ھهقىقهتهن ئىنتايىن ناچاردۇرشقا سهرىبىزنىڭ دۇئا قىل

 ي، شهخسى، ئويۇن تاماشىغا، ئارام ئېلىشقانۇرغۇن ۋاقىتلىرىمىزنى خىزمهتكه

 قانچىلىك ۋاقتىمىزنى خۇداغا بىز تا،ئۇنداق. پ قىلىمىزقالرغا سهرىئىشلىرىمىز قاتارل

  دۇق؟لىيېقىنلىشىش ئۈچۈن سهرپ قىال

نى ياخشى ىنىڭ ئۆزلىرى بىلهن مۇڭدىشىشىلىرئانىالر پهرزەنت-خۇددى ئاتا

مىزنى ياخشى شىشىىكۆرگهندەك، خۇدامۇ بىزنىڭ دۇئا ئارقىلىق ئۆزى بىلهن مۇڭد

 دۇئا قىلىپ شهىبۇشاشماستىن ھهم«: شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا مۇنداق دەيدۇ. كۆرىدۇ

لىنىش ئۈچۈن، سهگهك تۇرۇپ دۇئا ئېزىقتۇرۇلۇشتىن ساق«. )1 :18لۇقا (»تۇرۇڭالر

ھوسۇلنىڭ ئېگىسى بولغان «). 9: 6( »دۇئا قىلىڭالر«. )41: 26مهتتا (»قىلىڭالر

هر قانداق ئهھۋالدا ھ. شه دۇئا قىلىڭالرىھهم«). 38: 9مهتتا ( »خۇدادىن تىلهڭالر

مهيلى قهيهردە «). 18-17 :5كالىقالرىسالون-1( » ئېيتىڭالرۇرخۇداغا شۈك
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 .)8: 2تىموتىي -1( »توغرا ئهمهللىك قوللىرىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلسۇن...بولسۇن

  .)13: 5ياقۇپ ( »تىۋاتقان كىشى بار بولسا، ئۇ خۇداغا دۇئا قىلسۇنرئاراڭالردا جاپا تا«

نى قالدۇرغان ھهم لگىسىۆشنىڭ ئىتىدا، بىزگه دۇئا قىلۋاقيادىكى رەببىمىز دۇن

دىدا كۆزلىرىنى ئاسمانغا سىنىڭ ئالرىئۇ الزارنىڭ قهب. لهامالندۇرغانشقا ئىىدۇئا قىل

نى تالالشتىن بۇرۇن ئۆزى يالغۇز تاغقا ئون ئىككى شاگىرت. پ دۇئا قىلغانتىكىپ تۇرۇ

. لىرىنى ئېلىپ تاغقا چىققانشاگىرتش ئۈچۈن ىئۇ يهنه دۇئا قىل. چىقىپ دۇئا قىلغان

يىق ئۇنى پادشاھ بۇلۇشقا مهجبۇرلىغان ۋاقىتتا، ئۇالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ تاغقا خاال

ئۇ ئهڭ ئاخىرقى كهچلىك زىياپهتته، شاگىرتلىرى بىلهن . چىقىپ دۇئا قىلغان

مانه ىگېتس.  نى ئهرشكه تىكىپ دۇئا قىلغانىخوشلىشىشتىن بۇرۇن كۆزلىر

 دۈشمهنلىرى خالنغان چاغداكه مىكرېست .باغچىسىدا، ئۇ ئۈچ قېتىم دۇئا قىلغان

بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ تهرىپىدە ئولتۇرۇپ، . ئۈچۈن دۇئا قىلغان

  . ئۈزلۈكسىز بىز ئۈچۈن دۇئا قىلماقتا

سىلهر  نى خاالمسىلهر؟ىنداشالر، ھاياتىڭالرنىڭ مۇقهددەس روھقا چۆمۈلۈشقېرى

قابىلىيهتكه  مسىلهر؟شىشنى خاالىغهلبىگه ئېر خۇدانىڭ ئىرادىسىنى چۈشىنهمسىلهر؟

 شهپقهتكىچۇ؟-مېهىر شىشنىچۇ؟ىئىلتىپاتقا ئېر شىشنى خاالمسىلهر؟ىئېر

  .....................................................چۇ؟ڭ گۈللىنىشىنىنىجامائهتچىلىك

 !دۇئا قىلىڭ! دۇئا قىلىڭ! دۇئا قىلىڭ
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  كۈنى-12ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى . لهرسسىمهنسۇپ ئهمه ائهمدى بۇ دۇنياغ

  )19: 15يۇھاننا(» .سىلهردىن نهپرەتلىنىدۇ

كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئېتىقادچىالر دائىم باشقىالرنىڭ گۇناھ ئارتىشىغا ئۇچراپ 

. ھېسابلىنىدۇ الرنىڭ نهزىرىدە گۇناھئېتىقادچىالر قىلغان ئىشالر ئېتىقادسىز. تۇرىدۇ

 قىلىدىغان  ياخشى كۆرۇپتىقادچىالر يىرگهنگهن ئىشالر ئېتىقادسىزالر ئې،بىراق

لهن، باشقىالر سىزنى قىمار ئويناشقا تهكلىپ قىلغاندا، سىز ىمهس. الردۇرئىش

نىڭ گۇناھ بولىدىغانلىقىنى چى ئىكهنلىكىنى، بۇنداق قىلىشئۆزىڭىزنىڭ بىر ئېتىقاد

سىز دۇنيادىن . زار بېرىپ قويىسىزئېيتسىڭىز، ئويلىمىغان يهردىن ئۇنىڭ كۆڭلىگه ئا

ئايرىلىپ خۇداغا يېقىنالشقان ۋاقتىڭىزدا، باشقىالرنىڭ خۇشال بولمايۋاتقانلىقىنى 

  . بايقايسىز

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىخالسمهن بىر ئېتىقادچى ھهرگىز بۇ دۇنيا كىشىلىرى 

ئۇنىڭ بۇ دۇنيا كىشىلىرىنىڭ ئۆچمهنلىكىگه ۋە . تهرىپىدىن قارشى ئېلىنمايدۇ

سىز دۇنيانىڭ قوللىشىغا، ئىلتىپات . يانكهشلىكىگه ئۇچرىشى تهبىئىي ئهھۋالزى

قىلىشىغا، خۇشامهت ۋە قوغدىشىغا ئېرىشكهن ۋاقتىڭىزدا ئاللىقاچان ھهقىقهتكه 

نىسبهتهن گۇۋاھلىقىڭىزنى يوقىتىپ، دۇنيا بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهن بولىسىز ياكى 

. ن ھهمنهپهس بولۇپ كهتكهن بولىسىز دۈشمهنلىرىڭىز بىله،ئېتىقادىڭىزنى سېتىپ

مهن «:نۇ سۆزنى ئاغزىدىن چۇشۇرمهيدۇردا بىر كىشى دائىم مۇمۇقهددەس يازمىال

  ».نى خاتا قىلسام، ئۇ مېنى شۇنچه ماختايدۇىنېم

قهدىرلىك قېرىنداشلىرىم، سىلهر قاتتىق سىناقالرغا دۇچ كهلگىنىڭالردا، ئاجايىپ «

  )12: 4پېترۇس -1(» .هيران بولماڭالربىر ئىشقا يۇلۇقۇپ قالدىم، دەپ ھ
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  كۈنى-13ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

 

»ئۆز ئامانلىقىمنى سىلهرگه تهقدىم قىلىمهن. سىلهرگه ئامانلىق قالدۇرىمهن. «

  ) 27: 14يۇھاننا(

. ئىككى رەسسام ئايرىم ھالدا ئامانلىق ئىپادىلىنىدىغان رەسىم سىزىشنى كېلىشىپتۇ

كۆل سۇيى نچ بولۇپ، ېۆل بويى ئىنتايىن تك. سىزىپتۇۆلنى بىرىنچى رەسسام بىر چوڭ ك

تاغ ئۈستىدىكى ھهربىر مهنزىرە كۆل يۈزىدە . خۇددى ئهينهكتهك سۈزۈك ئىكهن

  . كهنىس ئهتكهنئىنتايىن ئهينهن ئهك

شارقىراتما يېنىدىكى . ئىككىنچى رەسسام بىر چوڭ شارقىراتمىنى سىزىپتۇ

  ئهڭ قىسقا ئۇنىڭ. كهنىپ چۈشۈپ تۇرغانچاتقالنىڭ شاخلىرى سۇ يۈزىگه ئىگىلى

ھۆل بولۇپ  ۇنالردىنبۇژغ شېخىغا بىر قۇش ئۇۋىسى سىزىلغان بولۇپ، ئۇۋا قارىماققا

  .  ئۇخالۋاتقانىكهن يهنىال ئىچىدە بىر قۇش خاتىرجهم،ىمۇس بولنهتككه

بىرىنچى رەسىمدە ئىپادىلهنگىنى توختاپ قالغان مهنزىرە بولۇپ، ئىككىنچى 

 ئۈچۈن ىۇلۇشئاراملىق ب. ق رۆشهن گهۋدىلهنگهن ھهقىقىي ئامانلىلسا بورەسىمدە

  . چوقۇم ئالدى بىلهن ئاراملىقتىن بهھرىمان بولىدىغان ئوبىكتىپ بولۇشى كېرەك

 ھهر ،مىنۇت ۇشى سىرتىدىن قارىغاندا ھهرئېتىقادچىالرنىڭ يهر يۈزىدىكى تۇرم

قىلسىمۇ، ئۇنىڭ روھىي خهتهر ۋە قىيىنچىلىق ئىچىدە تۇرغاندەك -يىمېسىكۇنت خ

  شۇنىڭ ئۈچۈن، كرېست.  بولىدۇنهتا قىلغان ئامانلىقتىن بهھرىماتۇرمۇشى خۇدا ئ

  . دەيدۇ» ئۆز ئامانلىقىمنى سىلهرگه تهقدىم قىلىمهن«: ئالدىدا ئۇ شاگىرتلىرىغا

ئامانلىق ھهرگىزمۇ ئىبادەت قىلغاندا جىمجىت ئولتۇرۇپ ئاڭالش بولماستىن، 

  . چالندۇرۇشنى كۆرسىتىدۇنېدىغا كېلىپ، قهلبىمىزنى تڭ ئالبهلكى خۇدانى
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  كۈنى-14ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»32: 22لۇقا (» ماڭا بولغان ئېتىقادىڭ يوقالمىسۇن دەپ، ساڭا دۇئا قىلدىم (  

سائادەتكه -قېرىنداشالر، پهقهت ئېتىقادال سىلهرنى ئهرشتىكى زور بهخت

خۇدانىڭ . ن قهلبىڭالردىن ئېتىقاد قىلىڭالرشۇنىڭ ئۈچۈن، چى. مۇيهسسهر قىالاليدۇ

شهپقهتلىك -رىلىك دۇئاالر سىلهرنى خۇدانىڭ مېهئىرادىسىگه ئۇيغۇن ھهم ئىشهنچ

زېمىننى تۇتاشتۇرغۇچى -ئېتىقاد ئاسمان. تهختى ئالدىدا بهختكه ئېرىشتۈرىدۇ

ىڭ بۇ ئۆتكۈزگۈچ سىم بىزنىڭ تهلهپ ئېهتىياجىمىزنى خۇداغا، خۇدان. ئۆتكۈزگۈچ سىم

ئهگهر ئېتىقادتىكى بۇ ئۆتكۈزگۈچ سىم ئۈزۈلۈپ . مۇھهببىتىنى بىزگه يهتكۈزىدۇ-رىمېه

  كهتسه، بىز خۇدانىڭ جاۋابىغا قانداق ئېرىشىمىز؟ 

شكۈالتالر ئىچىدىمۇ؟ مهن ئېتىقادىمغا ئاساسهن ياردەمگه ۈمهن ھازىر م

 ئېتىقادىمغا جۇمىغا ئۇچرىدىممۇ؟ مهنۇ دۈشمهنلىرىمنىڭ ھمهن ھازىر. ئېرىشهلهيمهن

  . رالنىڭ كهينىگه مۈكۈنهلهيمهنىئاساسهن گېن

ئۇ مېنىڭ بىردىنبىر چىقىش . ئېتىقادىم بولمىسا خۇداغا نىدا قىلىشقا ئامالسىزمهن

  ئهگهر يولۇم توسۇلۇپ قالسا، قانداقمۇ خۇدا بىلهن ئاالقه قىالالي؟ . يولۇم

 ئاساسهن زېمىننى مهن ئېتىقادىمغا. ئېتىقاد مېنى زېمىن بىلهن ئۇچراشتۇرىدۇ

رىتىنى نامايهن ىقۇد-مهن ئېتىقادىمغا ئاساسهن خۇدانىڭ كۈچ. نىمهنىچۈش

كهن، كىم ماڭا قارشى خۇدا مهن تهرەپته تۇرغان«:  مېنىئېتىقادىم. قىالاليمهن

.  توۋالتقۇزۇپ، قارا كۈچلهرگه ھوجۇم قىلغۇزىدۇدەپ) 31: 8رىملىقالر(» ؟چىقالىسۇن

 ئۆزۈمنىڭ قايسى ھالغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقىمنى ئهگهر ئېتىقادىم بولمىسا،

شۇنىڭ ئۈچۈن ھهرۋاقىت ئۆزۈمگه ۋە باشقىالرغا شۇنداق . بىلمهيمهن
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ئىشهنچ بار بولغان ئادەمگه «. ئهسكهرتىمهنكى، ئېتىقادىمىز پاك، سهمىمىي بولسۇن

  )23: 9ماركۇس (» !هممه ئىش مۇمكىنھ

ڭ بىزگه ۋەدە قىلغان شۇنىڭ ئۈچۈن، ئېتىقادىمىز ئارقىلىق خۇدانى«

  )16: 4رىملىقالر(» .سائادىتىگه ئېرىشىمىز-بهخت

  .  خۇدامۇ ئېتىقادنى ھۆرمهتلهيدۇئوخشاشال. ئېتىقاد خۇدانى ھۆرمهتلهيدۇ

  

  

  كۈنى-15ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»9: 10ئهزرا(» .رەپ كهتتىق ياغقان يامغۇرالردىن ئۇالر تىتقاتتى(  

يامغۇر كىشىلهرنىڭ . هر يامغۇرنى ياخشى كۆرىدۇئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىل

يامغۇر كىشىلهرنىڭ . يامغۇر يولالرنى پاتقاق قىلىۋېتىدۇ. كهيپىنى ئۇچىرىدۇ

يامغۇر كىشىلهرنىڭ پىالنلىرىنى بۇزۇپ، .  ئۇچرىتىدۇسېتىقىنى زىيانغا-سودا

يامغۇر ھهرگىز . رىكتۈرىدۇېيامغۇر كىشىنى ز. ك ئېلىپ كېلىدۇئاۋارىچىلى

  . لهرنىڭ سىرداش دوستى بواللمايدۇكىشى

ھۈسهننى ھهرگىز - ھهسهنلىراق سىز يامغۇردىن كېيىنكى گۈزەدوستۇم، ب

. يامغۇردىن كېيىن ھاۋا تازىلىنىپ، ساپلىشىدۇ. ئېسىڭىزدىن چىقىرىپ قويماڭ

چۆپلهر ئالماستهك پارقىراپ گۈزەل -دەرەخ، ئوت-گىياھ، دەل-يامغۇردىن كېيىن گۈل

يامغۇر بارچه تهبىئهت . مغۇر قۇشالرغا جۇشقۇنلۇق ئېلىپ كېلىدۇيا. تۈسكه كىرىدۇ

لۈكلهر يامغۇردىن مبارلىق ئۆسۈ. ەل تۈسكه كىرگۈزىدۇدۇنياسىنى بويسۇندۇرۇپ، گۈز

ئهگهر يامغۇر ياغمىسا، سىز يوقۇرقىدەك گۈزەللىكتىن قىلچه . ئۇزۇقلۇق قوبۇل قىلىدۇ
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  . ھۇزۇرلىنالمايسىز

ى، بۈگۈنكى كۈندە خۇددى يامغۇردىن بىزار خۇدانىڭ نۇرغۇن پهرزەنتلىر

خۇدا يامغۇرغا ئوخشاش، . بولغاندەك خۇدانىڭ بهرگهن ساۋاقلىرىدىن ئاغرىنىدۇ

سىناقالر خۇددى . سىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان پىالنلىرىڭىزنى بۇزىۋېتىدۇ

ق خۇددى يامغۇرغا ئوخشاش يالغۇزلۇ. يامغۇرغا ئوخشاش سىزنى ھۆل قىلىۋېتىدۇ

  . رىكتۈرىدۇېىزنى زس

بىراق ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، خۇدا ئۇرۇنالشتۇرغان يامغۇرنىڭ ھهممىسى 

ئوقۇبهتكه دۇچار -خۇدانىڭ مهقسىدى سىزنى ئازاب. سائادەتلىك يامغۇردۇر-بهخت

يامغۇردىن كېيىن، قۇرۇپ . قىلىش ئهمهس، بهلكى سىزنى بهختكه ئېرىشتۈرۈشتۇر

يامغۇردىن كېيىن، . باشتىن سۇغۇرۇلىدۇخازان بوالي دېگهن قهلبىڭىز يېڭى 

. يامغۇردىن كېيىن سىز مېۋە بىرەلهيسىز. چۈشكۈنلهشكهن ھاياتىڭىز روھلىنىدۇ

  . يامغۇردىن كېيىن، سىز مۇقهددەس پاك بۇالاليسىز

  

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋   

 

»5: 62زەبۇر (».ن كېلۇردىم ئۇنىڭدىۇ مېنىڭ ئۈم(  

مانا بۇ . يىن، ھهمىشه خۇدانىڭ جاۋابىغا سهل قارايمىزبىز دۇئا قىلغاندىن كې

سۇلغا ھو- دېهقان مول.ىنىڭ ئىپادىسىىي ئهمهسلىك سهمىمنىڭبىزنىڭ دۇئالىرىمىز

سىگه ئانىسىنىڭ ۋەدى-غۇل بولسا، ئاتاوپۇلغا مۇھتاج ئ. ئهھمىيهت بېرىدۇئىنتايىن 

داقمۇ خۇدانىڭ جاۋابىغا  دۇئا قىلىۋاتقان ئېتىقادچى قانئۇنداقتا، بىر. كۆڭۈل بۆلىدۇ

  ئۈمىد باغلىماي تۇرالىسۇن؟
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خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ھهم ۋەدىسىگه بىر ئېتىقادچى ھهرقېتىم ئىشهنچ بىلهن 

 چوقۇم خۇدانىڭ جاۋابىغا ئۇيغۇن ھالدا ئهيسا مهسىهنىڭ نامىدا دۇئا قىلسا،

  . هيدۇئېرىشهل

نوقتىنى مهقسهت خۇدا بىزنىڭ دۇئالىرىمىزغا جاۋاب بهرگهندە، مۇنداق ئىككى 

شهرەپ كهلتۈرۈش ۋە پهرزەنتلىرىگه بهخت ئاتا -يهنى ئۆزىگه شان. قىلغان بولىدۇ

شهپقهت تىلىگهندە، ئۇ -بۇرۇنقى زاماندا ئادەملهر رەبنىڭ ئالدىغا كېلىپ رەھىم. قىلىش

بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۇنىڭ نامىغا تايىنىپ، خۇدانىڭ . ئهزەلدىن رەت قىلىپ باقمىغان

  . ن كىشى يهنىال رەت قىلىشقا ئۇچرىمايدۇئالدىغا كهلگه

بىز ئۇرۇقنى تۇپراققا كۆمۈپ قويغاندا، سىرتىدىن ئۇنىڭ بىخلىنىۋاتقانلىقىنى 

نىڭ دۇئالىرىمىزغا بهرگهن جاۋابىمۇ خۇددى بىخلىنىۋاتقان ئۇرۇققا خۇدا. كۆرەلمهيمىز

   !يدۇ، بىز پهقهت ئۇنى كۆزىمىز بىلهن كۆرەلمىدۇق، خاالسئوخشا

چىكىپ ئىجابهت بولۇشى ئىشهنچىمىزنى سىناپال قالماستىن ېىمىزنىڭ كدۇئالىر

  . يهنه خۇدانىڭ بهرگهن پۇرسهتلىرىنى قهدىرلهشنى ئۆگىتىدۇ

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»دەك نهرسه ئۇستىدىن بىر ئاۋاز ئاڭالندىىكى گۈمبهز  ئۇالرنىڭ باشلىرىنىڭ ئۈستىد ،

  )25: 1ئىزەكىيال (». قاناتلىرىنى تۇۋەنگه چۇشۇرەتتىئۇالر توختاپ تۇرغان چاغدا، 

.  دەپ سورايدۇ»سىز خۇدانىڭ ئاۋازىنى قانداق ئاڭاليسىز؟«: كىشىلهر دائىم

ھايۋانالر توختاپ، قاناتلىرىنى ساڭگىلىتىپ تۇرغاندا، . بۇنىڭدا ئاجايىپ بىر سىر بار
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ۋازى ئاڭلىنىپ ئۇالرنىڭ باشلىرى ئۈستىدىن ھهممىگه قادىر ياراتقۇچىسىنىڭ ئا

   دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟»ساڭگىلىتىپ تۇرۇش« ۋە »توختاش «ئۇنداقتا. تۇرغان

ش ۇتۇيهنى ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىنى توخت. ربۇنىڭ پهقهت بىرال مهنىسى با

  . دېگهنلىكتىن ئىبارەت

نۇرغۇن ۋاقىتالردا، ئىش قىلغاندا خۇدانىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭ ئىرادىسىنى 

بۇنداقتا .  بولمايدۇ»توختاش«بۇ ھهرگىز .  يالغۇز پائالىيهت قىلىمىزئىزدىمهي ئۆزىمىز

بىز يهنه نۇرغۇن . خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمايدىغانلىقىمىز تهبىئىي ئهھۋال

 ۋە ىتىنىپاراس-ۇپمۇ ئۆزىمىزنىڭ ئهقىلۋاقىتالردا، دۇئا قىلىۋېتىپ تۇر

 »ڭگىلىتىپ تۇرۇشسا« ، بولۇپ»توختاش«بۇ . تهدبىرلىرىنى ئىشلىتىمىز-چارە
بىزنىڭ بۇنداق قىلىشىمىز خۇددى قۇش دەرەخ شېخىغا قونۇپ تۇرۇپمۇ . ئهمهس

   . قاناتلىرىنى كىرىۋالغاندەك بىر ئىش بولۇپ، يهنىال خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمايمىز

 بىر قانچه كۈننىڭ ئالدىدا مهلۇم بىر ئىش ئۈچۈن ئىخالسمهنلىك بىر دوستۇم ماڭا

غانلىرى ى كۈتمهيال ئۆزىنىڭ ئويل بىراق خۇدانىڭ جاۋابىنى،انلىقىنىبىلهن دۇئا قىلغ

ىنى ھهمدە بۇ ئىشالرنىڭ ئىنتايىن ئوڭۇشسىز بولغانلىقىنى كيىچه ئىش كۆرگهنلىبۇ

                           .  ئېيتىپ بهردى

 نى » ساڭگىلىتىپ تۇرۇش« ۋە »توختاش«شۇنداق، بىزمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

 ئىسراپ بولۇپ زىيان تارتتۇق ھهم نىمىز ۋاقتىمىز ۋە زېه،چۈشهنمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن

  . باشالشقا توغرا كهلدىئىشلىرىمىزنى يېڭىدىن 

 خۇدانىڭ ،ئىه قهدىرلىك قېرىنداشالر، بىز توختاپ ۋە قاناتلىرىمىزنى ساڭگىلىتىپ

ئۇدۇل  قايرىلماي  قهيهرگه باشلىسا شۇ يهرگهئاندىن روھ. سۆزلىرىگه قۇالق سااليلى

 )12: 1ئېزەكىيال . (ماڭااليمىز
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  كۈنى-18ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»شۇنىڭ ئۈچۈن تالغان قولۇڭالرغا مهدەت بېرىپ، پۈكۈلگهن تىزىڭالرنى رۇسالڭالر .

 الرنىڭ يېقىلىپ چۈشمهسلىكى ئۈچۈن ماڭغان يولۇڭالر تۈز »ئاقساق« سىلهرگه ئهگهشكهن

: 12ئىبرانىيالر  (».تېپىشىغا ياردەم بېرەلهيسىلهر ئۇالرنىڭ شىپا هن سىلهربۇنىڭ بىل. بولسۇن

12-13(  

 بۇ تالغان قولىمىزغا مهدەت بېرىپ، پۈكۈلگهن تىزىمىزنى رۇسالپ امان

ئىخالسمهنلىك بىلهن دۇئا قىلىشىمىز ئۈچۈن خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن 

بىزنىڭ ئىشهنچىمىز دائىم ھالسىراپ، ئاجىزلىشىپ . ئىلهامالندۇرۇش سۆزى

قۇدىرىتىنى ۋە ئۈنۈمىنى -دۇئالىرىمىز دائىم كۈچ. ه ئۇچراپ تۇرىدۇچۈشكۈنلۈكك

  . يوقىتىدۇ

راپ، خۇدا ئاللىقاچان بىزنىڭ ھالسى. بۇ ئايهتلهرنىڭ ھهقىقهتهن كۈچى بار

كۆرۈۋالغاندەك بۇ ئايهتلهر ئارقىلىق بىزگه ئىلهام   جۈرئىتىمىزنىڭ سۇنغانلىقىنى

ئهندىشىگه -چىك سىناقالرمۇ بىزنى غهمىچىلىك كىرھهقىقهتهن شۇنداق، زەر. بهرگهن

بىز بۇ سىناقالرغا يۈزلىنىشكه جۈرئهت قىاللماي ئايلىنىپ . سېلىپ ئاالقزادە قىلىدۇ

  . دە، ئهڭ ئاسان يولنى تالالپ ماڭىمىز-ئۆتۈشكه مهجبۇر بولىمىز

بىز . بىز ھهمىشه ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن سىناقالردىن ئۆزىمىزنى قاچۇرىمىز

 دېگهننى »مېنىڭ تهييارلىقىم تېخى پۈتمىدى«كه دۇچ كهلگهندە دائىم قىيىن ۋەزىيهت

بىز يهنه قۇربان بېرىشكه تىگىشلىك نۇرغۇن ۋاقىتالردا، ئىتائهت . سهۋەب قىلىمىز

قىلىشقا تېگىشلىك زۆرۈر ۋاقىتتا، ئېرىخا شهھىرىنى ئېلىشتا، باتۇرلۇق بىلهن 

بولغاندا ۋە ياكى كېسىلىمىز چۈشكۈن روھالرنى يېتهكلهش  ۋە دۇئا قىلىش زۆرۈر 
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  . شىپا تاپقىلىۋاتقاندا، بۇالردىن ئايلىنىپ باشقا يولالر بىلهن كېتىپ قالىمىز

سىلهر تالغان قولۇڭالرغا مهدەت بېرىپ، پۈكۈلگهن «:خۇدا مۇنداق دەيدۇ

مانا قاراڭ، سۇ بۆلۈنۈپ قىزىل .  ئۇدۇل سۇغا قاراپ مېڭىڭالر»...تىزىڭالرنى رۇسالپ

ھهرگىز . ئىئوردان دەرياسى تىكلىنىپ تۇردى. يول ئېچىلدىرۇق  قۇدېڭىزدىن

  . ۇدىخۇدا سىزنى يېتهكلهپ غهلبىگه ئېرىشتۈر. قورقماڭ

. ھهرگىز قوللىرىڭىز تالغان، پۈتلىرىڭىز پۈكۈلگهن ھالهتته توختاپ قالماڭ

رىنى ىھهرگىز ئېرىخا شهھ!  ئالدىغا قاراپ مېڭىۋېرىڭ!ئېتىقادىڭىز مۇستهھكهم بولسۇن

بۇ .  شهيتاننىڭ ياغلىما سۆزلىرىگه ئىشىنىپ كهتمهڭ! االلماسلىقتىن غهم يېمهڭئ

ىزنىڭ نۇرغۇن ۋاقىتالردا ب.  دەرسيدىلىق ھهم ئۈنۈملۈك بىر ھهقىقهتهن سىز ئۈچۈن پا

بهلكىم سىز بۈگۈن ئهنه شۇنداق . مان بولۇپ قالىدۇروھىمىز مانا مۇشۇنداق ئىل

  . ىدۇرسىزتكهيپىيات-روھى

 مهيلى . زنى چاچماڭئېتىبارىڭى-زنى ھالسىزالندۇرغان ئىشالرغا دىققهتھهرگىز سى

يامغۇر ياكى ھاۋا - قارسۇن، بولۇزلهڭلىكرىڭىز تىك تاغ يولى ياكى تيوللى

چۈنكى . لهڭ ئالغا قاراپ ئىلگىر پاراخوتغا ئوخشاشۈنلهر بولسۇنتۇتۇق ك-ئوچۇق

  .تىپ بېرىشتۇرېا يالرنى قاچىالپ ۋاقتىدا پورتقتاق-ڭىز يۈكپىسىزنىڭ ۋەزى
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  كۈنى-19ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ئۇن تارتىشتا داننى ئېزىش كېرەك، بىراق ئۇنى دېهقان ھارۋا چاقلىرىنى ئايالندۇرۇپ

  )28: 28يهشايا  (». تېپىۋەرمهيدۇ

ۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن داننى ئۇن قىلغانغا  ئوخشاش، رەبنىڭ نان پىش

، رەب ھهرگىز بىزنى بۇ دۇنيا كىشىلىرىنىڭ يېمهكلىكى قولىدا ئىزىلىشتىن بۇرۇن

ئوقۇبهتلىك سهرگۈزەشتىلهرنى ئاتا - نۇرغۇن ۋاقىتالردا رەب بىزگه ئازاب.قىلمايدۇ

ئوقۇبهتلىرىمىز نۇرغۇن كىشىلهرنى خۇدانىڭ - بىزنىڭ ئازاب،بىراق. قىلىدۇ

ولغانىكهن، بۇنداق ب. قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىغا مۇيهسسهر قىلىدۇشهپقهتلىك -مېهىر

دۇنيادىكى ئهڭ . خۇدانىڭ ئالدىدا بىزنىڭ تۆلىگهن بهدىلىمىز ئانچه چوڭ ئهمهس

  .ياشالر بهدىلىگه كهلگهن-سۆيۈملۈك نهرسه ئازابلىق كۆز

خۇدا ئاللىقاچان مېنى  ئۆزى تاللىغان خهلق ئۈچۈن يېمهكلىك بولۇشقا 

رى ئارىسىدا ئهگهر بۇ يېمهكلىك چوقۇم شىرالرنىڭ ئۆتكۈر چىشلى. بهلگىلىدى

 مهن يهنىال  بولسا، ئاندىن خۇدانىڭ خهلقى ئۈچۈن ئۇزۇقلۇق قىلىنغان ،ئىزىلىپ

  )J.R.Miller(__ . ئۇنىڭغا شۈكرى مهدھىيه ئوقۇيمهن

مىسى نامراتلىق، دۇنيادىكى قهھرىمانالر، ئالهمشۇمۇل ئۇلۇغ ئادەملهرنىڭ ھهم

چۈنكى قىيىنچىلىق . تسىزلىك ئىچىدە چېنىقىپ چىققانالردۇرقىيىنچىلىق، بهخ

نۇرغۇن ۋاقىتالردا . تاقهت ۋۇجۇدقا كېلىدۇ-رىبولغاندىال كۈچلۈك ئىرادە ۋە سهۋ

 خۇدا دائىم «مانا بۇ دەل . بوراننىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ كېمىنى پورتقا كىرگۈزىمىز

ئىشهنچى ۋە خىزمىتىگه ئادەملهرنىڭ قارشىلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئېتىقادچىالرنىڭ 

  . دېگهن سۆزدۇر».ۇئىلهام بېرىد
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شهرەپكه ئېرىشكهن ئادەملهرنىڭ ھهممىسى -مۇقهددەس يازمىالردىكى شان

 »يېمهكلىك « ئاندىن خۇدا تهييارلىغان ،بېسىمغا ۋە زىيانكهشلىككه ئۇچراپ
قالرغا لى دەپ نام ئېلىشتىمۇ ئهڭ كۆپ قىيىنچى»ئىشهنچ ئاتىسى«ئىبراھىم . بواللىغان

  .  ئىتائهتچان بولغاندۇچ كهلگهن ھهم كۆپ ئىشالردا 

يۈسۈپمۇ فوتىفارنىڭ . ياقۇپمۇ نۇرغۇن قېتىم ئازابلىق مۈشكۈالتالرغا ئۇچرىغان

 زىندان ھاياتىنى باشتىن كهچۈرۈپ، ئاندىن باش ۋەزىرلىك ئورنىغا قۇلى بولۇپ،

چىپ، سهرگهردانلىق ھاياتىنى ېۇ باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن قداۋۇتم. چىققان

تارتقاندىن كېيىن ئاندىن پۈتۈن دۆلهتنىڭ ، ئازاب السىزلىنىپباشتىن كهچۈرۈپ  ھ

كېسهكلهرنىڭ ئازابىنى -ئهگهر پاۋلۇسمۇ قامچىالرنىڭ، چالما. يېمهكلىكى بواللىغان

  . ىتشهرەپكه نائىل بواللمايت-تېتىمىغان بولسا ھهرگىز بۇنداق چوڭ شان

ۇچار قىلغان بولسا قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئهگهر خۇدا سىزنى ئاالھىدە سىناقالرغا د

 . بىلىشىڭىز كېرەككى، سىز خۇدانىڭ قهلبىدە ئاالھىدە ئورۇنغا ئىگه

   

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

» مۇشۇيول مانا <:  قۇلىقىڭغا، ئارقا تهرەپتىنبۇرۇلساڭئوڭ ۋە سول تهرىپىڭگه ، 

  )21: 30يهشايا (»  دېگهن ئاۋازنى ئاڭاليسهن> مېڭىڭالر ئۇنىڭدا

ارىسالدى بولۇپ قالغاندا ياكى قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىغاندا، نۇرغۇن ئاۋازالر بىز ئ

، ئىشهنچمۇ ئهقىل پاراسهتمۇ. بىزگه مۇنداق قىلىشنى ياكى ئۇنداق قىلىشنى ئۆگىتىدۇ

نچلىنىشىمىز، ېداق ئىشالرغا ئۇچرىغاندا چوقۇم تبىز بۇن. ئۆز پىكرىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ
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يدەپ چىقىرىپ، خۇدانىڭ ئالدىدا كاللىمىزدىن ھهپىكىرلهرنى -بارلىق تهكلىپ

خۇراملىق بىلهن خۇدانىڭ -بىز شاد. نچلىق بىلهن كۈتۈپ تۇرىشىمىز كېرەكېت

 ئۇزۈن ئۆتمهي ،د باغلىغانداۇپ، پۈتۈن قهلبىمىزدىن خۇداغا ئۈمسۆزلىرىنى ئويال

ىق تى ئۇچۇق بىر ئاۋازنى يهنى خۇدانىڭ يول كۆرسهتكهندىكى ئاجايىپ سىرلىناھاي

  . ئاۋازىنى ئاڭلىيااليمىز

ىياتىغا تايىنىپ س ئۆزىڭىزنىڭ ھېس يېڭى ئېتىقادچىالر ھهرگىزيۇمران مايسىدەك

خۇدا بىلهن دائىم . ئهڭ ياخشىسى ئهمهلىيهتكه قاراپ ئىش تۇتۇڭ. يالغۇز قهدەم باسماڭ

  . دۇتى ئاسان خۇدانىڭ ئىرادىسىنى بىلهلهيىئاالقه قىلىپ تۇرىدىغان ئېتىقادچىالر ناھاي

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھازىر ئېغىر مۈشكۈالتالر ئىچىدىمۇ؟ ئۇنداقتا، بارلىق 

سىز ئۇنىڭ چېهرىدىكى تهبهسسۇم . لىلىرىڭىزنى خۇدانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىڭىمهس

  . ياكى كهسكىنلىكتىن ئۆزىڭىز ئېرىشمهكچى بولغان جاۋابنى تاپااليسىز

ۇلۇق ۋە  ئىنسانىيهت دۇنياسىدىكى قاراڭغ،نداچالنغانېسىز پهقهت ئۆزىڭىز يالغۇز ت

پهقهت ۋە ، رنىڭ پىكرى ئاڭالنمايدىغان جايدائىنسانال، يۇرۇقلۇقتىن خالىي جايدا

نچ ئولتۇرۇپ كۈتۈشكه جۈرئهت قىلىپ، تۆت ئهتراپىڭىزدىكى ېپهقهت سىز ئاشۇ جايدا ت

سىز . هن بولىدۇبېسىمالرغا پهرۋا قىلمىغاندىال كۆز ئالدىڭىزدا خۇدانىڭ ئىرادىسى ناماي

يهنى سىز خۇدانىڭ . قۇمغا ئىگه بولىسىزۇقىتتا، خۇدا توغرۇلۇق يېڭى بىر ئئهنه شۇ ۋا

بۇالر . مۇھهببىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنهلهيدىغان بولىسىز-رىخاراكتىرىنى، مېه

سىزنىڭ . يادىكار قىلىدۇسىزنىڭ ھايات مۇساپىڭىزدە مهڭگۈلۈك گۈزەل ئهسلىمىلهرنى 

سائادىتىڭىزمۇ شۇنچه مول -ىڭىز قانچه ئۇزۇن بولسا، ئېرىشكهن بهختكۈتكهن ۋاقت

  . بولىدۇ

  



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 276

  كۈنى-21ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

 » ...1: 2ماركۇس (» .........ئۇنىڭ كهلگهنلىكى توغرىسىدىكى خهۋەر تارقالدى (  

مهرۋايىت ئىشلهپ چىقىرىدىغان قۇلۇله سۇ ئاستىدا ئىنتايىن جاپالىق خىزمهت 

ئۇ ئهزەلدىن ئۆزىنىڭ يېڭىدىن بىر ئارال قۇرۇۋاتقانلىقىنى خىيالىغا . قىلىدۇ

ئاستا ئۈسۈملۈكلهر ئۈسۈپ چىقىپ، ھايۋانالر ۋە -بۇ ئارالدا ئاستا. كهلتۈرۈپمۇ قويمايدۇ

  . اكانلىشىدۇخۇدانىڭ پهرزەنتلىرى م

، قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ناۋادا خۇدا ھازىر سىزنى پىنهاندا يۇشۇرۇن ساقلىغان بولسا

ئهگهر، . سىزنىڭ مهۋجۇتلىقىڭىزنى ھېچكىم بىلمىسه ھهرگىز ئاغرىنماڭ، قايغۇرماڭ

سا ھهرگىز خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن كهلگۈسىدە خۇدا سىزنى ئاشۇنداق بىر ئورۇنغا قوي

چۈنكى مهرۋايىت ئىشلهپ چىقىرىدىغان قۇلۇله . كىنىپ چىقىشنى مهقسهت قىلماڭېچ

 خۇدا قۇلۇلهگه ئوخشاش چىن قهلبىدىن خىزمهت .بولمىسا ھهرگىز مهرۋايىت بولمايدۇ

گهرچه ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى ھېچكىم بايقىمىسىمۇ، . قىلىدىغان ئادەملهرگه مۇھتاج

  . يۆلهك بولۇشى بىلهن ئهرشكه تهۋە نۇرنى كۆرەلهيدۇ-ئۇالر مۇقهدەس روھنىڭ يار

 بۇ ئۇ. ئاشۇ كۈنلهر كهلگهندە، رەب ئهيسا ئۇالرغا چوڭ ئىنئامالرنى بېرىدۇ

ئاشۇ ۋاقىتالردا، رەبنىڭ تهييارلىغان ئىنئامىنى . جهھهتته ھهرگىز خاتاالشمايدۇ

 بۇ زور ئىنئامغا ھېچكىم كۆرۈپ باقمىغان بولغاچقا، سىز ئۆزىڭىزنىڭ قانداق قىلىپ

  . ئېرىشكهنلىكىڭىزدىن ھهيران قالىسىز

غان دىرۇئېهتىمال خۇدا بىزنى قېرىنداشلىرىمىزدىن ئايرىپ، كهيپىمىزنى ئۇچ

لىپ قويۇشى مۇمكىن ۋە ياكى ھهققانىيالرنىڭ ياردىمى ىقىسىغا ئهكقئېگىز تاغ چو

بىلهن ئېمايۇس ياكى قهدىمى شهھهر كولۇسىغا ۋە ياكى ئىنتايىن يىراق ماكىدونىيهگه 
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 خۇدا بىزنى ،رىشىدىن قهتئىينهزەرېب مهيلى قانداق ئىش يۈز. ئاپىرىپ قويۇشى مۇمكىن

 بىلهن خۇداغا چوڭقۇر مهنلىگىمىز چىن ئىخالس ۋە باتۇرلۇق،نهگه قويسۇن

چۈنكى ئۇ ئاللىقاچان بىزنىڭ غهلبه قىلدىغانلىقىمىزنى بهلگىلهپ . نىشىمىز كېرەكىئىش

  . شهرەپكه ئېرىشتۈرمهكچى-ئۇ بىزنى زور شان. بولدى

  

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

  )12: 10نهسىههتلهر-ىدپهن(» .تىدۇېهببهت بارلىق گۇناھالرنى يېپىپ كمۇھ-رىمېه«

ىر ئېتىقادچىنىڭ سهرگۈزەشتىسى زىتتىن بېبىر قانچه كۈن ئىلگىرى مهن گ

ئۇنىڭ سهرگۈزەشتىسى كالالمغا ئاجايىپ چوڭقۇر تهسىر . زىلغان ماقالىنى كۆردۇميې

ئۇ مۇنداق . قالدۇرغاچقا، ئااليىتهن بۇ بهتلهرنى خاتىرلىۋېلىشنى مۇۋاپىق كۆردۇم

چىدە، تۇيۇقسىز ئىنتايىن ئازابلىق، قااليمىقان ئىشالر ېم كرىبىر كۈنى يې«: دەيدۇ

خۇددى . بۇيان ئۆرۈلۈپ قهتئىي ئوخلىيالمىدىم-مهن ئۇيان. كالالمغا كىرىۋالدى

ياتتا بولۇپ ىسسمۇھهببهت ئاللىقاچان قهلبىمدىن سۇغۇرلۇپ كهتكهندەك ھې-رىمېه

هت تىلهپ، شۇنىڭ بىلهن، پۈتۈن كۈچۈم بىلهن خۇدادىن قابىلىي. قالدىم

 دېگهن بۇيرۇققا ئىتائهت >!پىپ كېتىدۇبارلىق گۇناھالرنى يېمۇھهببهت -رىمېه<

 ،ھامان قهلبىمدە خىزمهت ئىشلهپ مۇقهددەس روھ شۇ. قىاللىشىم ئۈچۈن دۇئا قىلدىم

  .منىڭ ھهممىسىنى ئۇنتۇلدۇردىۇۋەت بېرىپ ئۆتمۇشۋقۇ-ماڭا كۈچ

ھهسرەتلىرىمنى خۇددى قهبرىدىن - مېنى ئازابلىغان بارلىق قايغۇ، مهندەسلهپته

 كوالپ تاكى قۇرۇق قهدەم-ئاستا، قهدەممۇ-شاش ئاستاالتقىالرنى كولىغانغا ئوخ-الي
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بىرلهپ -التقىالرنى بىر-مهن ئهنه شۇنداق قهلبىمدىكى الي. ئۆڭكۈر قالغۇچه كولۇدۇم

قا كېيىن مهن بۇ بوشلۇق. كوالپ، پاكىزلىغاندىن كېيىن ئۆتمۇشۇمگه قهبرە قاتۇردۇم

چۆپلهرنى، ئاق -ئىخالسمهنلىك بىلهن مۇنبهت تۇپراقالرنى تولدۇرۇپ، ياپيېشىل ئوت

ئۇالر تىزال باراقسان ئۆسۈپ . رىن گۈللهرنى تىكىپ پهرۋىش قىلدىمېئهتىر گۈللهرنى س

  . چىرايلىق ئېچىلدى

مېنى ھالسىراتقان ئازابلىق ئۆتمۇشلهر، جاراھهت . شىرىن ئويقۇم قايتا باشالندى

زادى " يېتهلمهيمهن،  بۈگۈن مهن ئويالپمۇ. ايتىلغانىدىق ھالدا داۋاالپ ساقئېزى يو

   »! مېنى شۇنداق ئازابلىغان بولغۇيدى؟"قانداق نهرسه

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»-،دېدى ھهزرىتى ئهيسا-كهل.  

ق لېكىن قاتتى. پېترۇس كېمىدىن چۈشۈپ، سۇ ئۈستىدە ھهزرىتى ئهيساغا قاراپ ماڭدى

  : چىقىۋاتقان بوراننى كۆرۈپ قورقتى ۋە سۇغا چۆكۈشكه باشلىغاندا

  ) 30-29: 14مهتتا(» .دەپ ۋارقىرىدى-!رەببىم، مېنى قۇتقۇزۇۋالغايسىز-

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، مانا كۆردىڭىزمۇ؟ پېترۇسنىڭ ئاجىز ئىشهنچى نهقهدەر چوڭ 

ڭا بوراننىڭ شۇ. ئۇ ئاللىقاچان سۇ ئۈستىدە ماڭالىغان ئىدى! ھه-توسالغۇ

ئۇ بارلىق دىققهت . نىڭ ھاجىتى يوق ئىدىىكۈچلۈكلىكىدىن ئهندىشه قىلىش-ئاجىز

ئېتىبارىنى رەبتىن كهلگهن ئاشۇ نۇرغا تىكىشى ھهمدە رەبتىن كهلگهن ئاشۇ نۇردىن 

تى ىنىڭ ھهقىقهتهن زۆرۈرىيىبۆلهك ئهتراپتىكى مۇھىتقا، ئادەملهرگه دىققهت قىلىش
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  .يوق ئىدى

دېگهندە، » كهل«: ىندىشىم، خۇدا سۇ ئۈستىدە تۇرۇپ، سىزگهقهدىرلىك قېر

ھهرگىز كۆزىڭىز بىلهن كۆرگهنگه . خۇراملىق بىلهن ئالدىغا قهدەم ئېلىڭ-خۇشال

ىق چۈنكى، سىز دۇلقۇنالرنى مۆلچهرلهش ئارقىل. ئېتىبارىڭىزنى چاچماڭ-دىققهت

ارىڭىزنى ئېتىب-خهتهرگه قانچه دىققهت-يىمېسىز خ. غهلبىگه ئېرىشهلمهيسىز

مۈشكۈالتالرغا قانچه .  خهتهرگه شۇنچه چوڭقۇر چۆكۈپ كېتىسىز،مهركهزلهشتۈرسىڭىز

لىك ئوقۇرمهن، سىز پهقهت رقهدى. مۇشهققهت تارتىسىز-كۆپ قارىغانچه شۇنچه جاپا

د باغالپ، يۈرەكلىك بىلهن ۇئىخالسمهنلىك بىلهن خۇداغىال ئۈمچىن دىلىڭىزدىن 

  !ئالغا قاراپ قهدەم بېسىڭ

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»...سورىماقچىمۇسېلهر؟ ئۆز ئوغۇللۇرۇم ئهمدى كهلگۇسى ئىشالر توغرۇلۇق 

  ) 11: 45يهشايا (».توغرۇلۇق، ئۆز قولۇمدا ئىشلىگىنىم توغرۇلۇق بۇيرۇق بهرمهمسىلهر؟

! ھه-بۇ نېمه دېگهن چوڭ ھوقۇق،. دەۋاتىدۇ»  قىلىڭالربۇيرۇقسىلهر ماڭا «: خۇدا

ھهزرىتى ئهيسا دۇنيادىكى ۋاقتىدا بۇنداق . ز خۇداغا ئهمىر قىالالمدۇق؟ قىالاليمىزبى

ياس، مارتىنالرمۇ ئۇنىڭدىن باشقا يهنه يهشۇ، ئىل. ھوقۇقتىن بهھرىمهن بولۇپ باققان

  . بۇنداق ھوقۇقتىن بهھرىمان بولۇپ باققان

اتىسى خۇداغا ئايهتته رەب ئهيسا ئ-24 باب-17يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋەر 

ئى ئاتا، سهن ماڭا بهرگهن كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ «: دۇئا قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
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مهن بىلهن بىر يهردە بولۇشىنى ھهم ئۇالرنىڭ ئۇلۇغلۇقىمنى كۆرۈشىنى ئارزۇ 

قىلىشىدىكى سهۋەب، ئۇ خۇدا رەبنىڭ جۈرئهتلىك ھالدا بۇنداق دۇئا » .قىلىمهن

  .ىسىنى بېرىدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشهنگهنئاتىسىنىڭ تىلىگهنلىرىنىڭ ھهمم

 زور غهلبىگه ئېرىشكهن ۋاقتىدا، نهيزىنى پېتىش ئالدىدا تۇرغان قۇياشقا يهشۇ

: 10يهشۇ( دەپ ۋارقىرىغان»!قۇياش توختاپ تۇرغىن«: تهڭلهپ تۇرۇپ، ئۈنلۈك ھالدا

ازىدىن ھهقىقهتهن زور ئۇنىڭ ئاۋ! ھه-ئۇنىڭ ئىشهنچى نهقهدەر كۈچلۈك). 12

  . غۇپ تۇرىدۇۇرۇرلۇق ئبات

. كىنى يېپىپ يامغۇر ياغدۇرمىغانىئىلياس ئۈچ يىل ئالته ئاي ئهرشنىڭ ئىش

ۇدانىڭ ئۇ خ. كىنى ئاچقانىكېيىن يهنه خۇداغا نىدا قىلىش ئارقىلىق ئهرش ئىش

  !ھه-ئالدىدا نېمه دېگهن باتۇر

رى يېنىدا تۇرۇپ، يۇقى) Melachthon(توننىڭ مارتىن سهكراتتا ياتقان مېلهن

ئاۋازدا توۋالپ، خۇدانىڭ ئۆزىنى سۆيۈملۈك دوستىدىن ئايرىۋەتمهسلىكى ئۈچۈن نىدا 

  !ھه-دىگهن باتۇر ئۇ نېمه. قىلغان

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا ئۆزى بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدا نۇرغۇنلىغان قالتىس 

ۇم زېمىنالرنى ئۆز قول-ئاسمان«: بىز خۇدانىڭ. ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىگه يول قويغان

دېگهن بۇيرۇقنى ئېسىمىزدە » بىلهن ياساپ، ئۇنىڭ ھهممه قوشۇنلىرىغا ئهمىر قىلدىم

» ماڭا ئهمىر قىل«: بىراق، خۇدا ھازىر بىزگه) 12: 45يهشايا. (چىڭ ساقلىشىمىز كېرەك

  !ھه-دىگهن غهلىته ئىش بۇ نېمه. دەۋاتىدۇ

 ئارسالدى لىنىش،مىز بولسا گۇمانائىم دۇئا قىلغاندىكى پوزىتسىيهبىزنىڭ د

ىلياس ۋە مارتىنالرنىڭ دۇئا رەب ئهيسا، يهشۇ، ئ. سىزلىكتىن ئىبارەتبولۇش ۋە ئىشهنچ

. قىلغاندىكى پوزىتسىيهسى بولسا قهتئىيلىك، باتۇرلۇق ۋە چوڭقۇر ئىشهنچتىن ئىبارەت
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بىزنىڭ دۇئالىرىمىز ئهنه ! ھه-وزىتسىيهدە نهقهدەر چوڭ پهرق باربۇ ئىككى خىل پ

  . يتا تهكرارلىنىدۇ ھهمدە كۈچىنى يوقىتىدۇشۇنداق دائىم قا

رەب ئهيسا دۇنيادىكى ۋاقتىدا، ئادەملهرنىڭ ئۆزىگه ئهمىر قىلىشى ئۈچۈن پۇرسهت 

رىگه يېقىنالشقان ۋاقتىدا، توختاپ قارىغۇ ىمهسلهن، ئۇ ئېرىخا شهھ. بېرەتتى

سهن ماڭا «دەپ سوراش ئارقىلىق » مهندىن نېمه تهلهپ قىلىسهن؟«: تىلهمچىدىن

  ) 41: 18لۇقا. (دېگهننى ئىپادىلىگهن» ئهمىر قىلساڭ بولىدۇ

شهپقهتلىك خۇدا -رىپاراسىتى بىلهن قانداقمۇ مېه-ئىنسانالر چهكلىك ئهقىل

مهندە بار «: ئاتىمىز بىزگه بهرگهن ئورۇننى چۈشىنهلىسۇن؟ خۇدا مۇنداق دەيدۇ

نېمىنى تىلىسهڭالر، مېنىڭ نامىم بىلهن «.»بولغاننىڭ ھهممىسىنى ماڭا ئهمىر قىلىڭالر

  ) 13: 14يۇھاننا(» .مهن تىلهكلىرىڭالرنى ئىجابهت قىلىمهن

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»15: 14مىسىردىن چىقىش(» . دەپ بۇيرۇغىن>مېڭىڭالر<: ئىسرائىلالرغا (  

ئى خۇدانىڭ پهرزەنتلىرى، سىز ئىسرائىلالر قىزىل دېڭىزدىن ئۆتكهندىكى ئاشۇ 

 چارۋىلىرى -، مالئۇالرنىڭ ئاياللىرى، پهرزەنتلىرى! ۋۇر قىلىپ بېقىڭۋهسهمهنزىرنى ت

ئۆلۈمدىنمۇ دەھشهتلىك بولغان قورقۇنچلۇق ھاالكهتتىن تۇيۇقسىز قانداق قۇتۇلۇپ 

ئۇالرنىڭ ئهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ قانچه . قالغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈشتى

 ھاقارەت قىلىپ، ئاغرىنغانلىقىدىن قېتىمالپ خۇداغا ئىشهنمىگهنلىكى ھهم مۇساغا 

  . نۇمۇس قىلىشتى
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قهدىرلىك ئوقۇرمهن، مهڭگۈ بار بولغۇچى خۇدانىڭ قانداق قىلىپ، نېمىگه 

ئاساسهن بىر كىشىنىڭ ئېتىقادىنى مۇستهھكهملهيدىغانلىقىنى كۆردىڭىزمۇ؟ خۇدا 

  دېڭىزدىن ئىسرائىلالرغا يول ئېچىپ، ئۇالرنى،رەتلىك قوللىرىنى سۇزۇپىقۇد

تىالۋەتلىرىڭىزنى -قۇتقۇزغانغا ئوخشاش سىزنىڭ ئىشهنچىڭىزگه ئاساسهن دۇئا

  .ئىجابهت قىلىدۇ

سىز خۇداغا ئىتائهت قىلىشنى قارار قىلغاندا، ھهرگىزمۇ بۇ قارارىڭىزنىڭ 

يوللىرىڭىزنى توسىغان شىددەتلىك دولقۇنالرغا  قهدەم . نهتىجىسىدىن ئهندىشه قىلماڭ

پهرۋەردىگار توپان ئۈستىگه «:  زەبۇردا مۇنداق دېيىلگهنچۈنكى،. بېسىشتىن قورقماڭ

شاھ بولۇپ، بهرھهق، پهرۋەردىگار مهڭگۈگه پادى. رانلىق قىلىپ ئولتۇرىدۇمۇھۆك

  ) 10: 29زەبۇر(» .ىدۇھۆكۈم سۈر

نىڭ ى قايتا كېلىدىغانلىق،شىېبولسا خۇدانىڭ ھهقىقهت تونىنىڭ پخهتهر -يىمېخ

  . ئاالمىتى ۋە ئىسپاتى

! يۈرەكلىك بىلهن ئۇنىڭغا ئهگىشىڭالر!  بىلهن ئۇنىڭغا تايىنىڭالريۈرەكلىك

شۇنداق قىلغاندا، ئۇزۇن ئۆتمهي ئاشۇ تۇسالغۇالرنىڭ سىلهرگه ھهرىكهتلهندۈرگۈچ 

كۈچ بولغانلىقىنى، خۇدانىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئهركىنلىك يولىغا ئايالنغانلىقىنى 

   . بايقايسىلهر
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  كۈنى-26ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»ئۇنداقتا، ئۇالرنىڭ . بهزى يهھۇدىيالر خۇداغا ساداقهتسىزلىك قىلدىمۇ دەيلى

: 3رىملىقالر(» ساداقهتسىزلىكى سهۋەبىدىن خۇدا ئۆزىنىڭ ئۇالرغا بهرگهن ۋەدىسىدە تۇرمامدۇ؟

3(  

ئوقۇبهتلىرىمنىڭ -مهن شۇنداق ئېيتااليمهنكى، ھايات مۇساپهمدىكى بارلىق ئازاب

ئهگهر مهن . بولغان ئېتىقادسىزلىقىم كهلتۈرۈپ چىقارغانھهممىسىنى خۇداغا 

ئاخىر خۇداغا ئىشهنگهن بولسام، ئاللىقاچان ئۆتمۈشتىكى ھهربىر ئىشلىرىمدا -باشتىن

ھهمدە ھازىرغا بولسا . شهپقىتىگه ۋە كهچۈرۈمىگه ئېرىشكهن بوالتتىم-رىخۇدانىڭ مېه

كهلگۈسىم بولسا ئاجايىپ . رەت بىلهن يۈزلىنهتتىمىقۇد-خۇدادىن كهلگهن زور كۈچ

شهپقىتى مېنىڭ -رىخۇدانىڭ مېه. سائادەتكه توالتتى-شهرەپلهر ۋە بهخت-شان

 مۇمهڭگۈلۈك ھاياتنىڭ ھهقىقىتى. يدۇڭ ئاجىزلىشىشى بىلهن ئۆزگهرمهئىشهنچىمنى

 مېنىڭ  ھهمزلىشىشى بىلهن ئۆزگىرىپ كهتمهيدۇمېنىڭ ئىشهنچىمنىڭ ئاجى

خۇرام -مۇشۇنداق بولغانىكهن، مهن شاد. مهيدۇمهغلۇبىيتىم بىلهن يوقىلىپ كهت

 هنمۇ؟ تۇرااليمبولماي

بىز ئېتىقادسىز رەزىل قهلبىمىز بىلهن خۇدانىڭ ۋەدىسىدىن گۇمانالنغان 

بۇ ھهرگىزمۇ ئېتىقادىمىز ۋەجىدىن . ، بىز ئۇ ۋەدىگه ھهرگىز ئېرىشهلمهيمىزىمىزداۋاقت

شۇنداقال خۇدانىڭ جاۋابى . دۇخۇدانىڭ جاۋابىغا ئېرىشىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرمهي

چۈنكى، مۇقهددەس . ئىشهنچىمىزنىڭ پايدىسىغا كهلگهن دېگهن مهنىدىمۇ ئهمهس

. نىڭ شهرتى دەل ئېتىقادتۇرئهھدىگه ئېرىشىش: ق ئهمىر قىلغانيازمىالردا خۇدا مۇندا

ىلىنىپ، ھهرقانداق  ئۆزىنىڭ ئهركىن ھوقۇقىدىن پايد يهتكۇزگۇچىشهپقهت-رىهمې
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  . ۇشقا ھوقۇقلۇقئالماشتۇرئېرىشىشنى شهپقىتىگه -رى مېهلىق ئارقىشهرت

. دەيدۇ»  بولىدۇ؟ نېمىشقا ئۇنداق بولىدۇ؟قنېمىشقا بۇندا«: ئېتىقادسىزالر دائىم

 __ غا بېرىدىغان جاۋابى بولسا »قانېمىش«ئېتىقادنىڭ بۇنداق نهچچه مىڭلىغان

  .خۇدادىن ئىبارەت

 ئارقىلىق ئالهمشۇمۇل نهتىجىگه ھېچقانداق بىر ئادەم دەقىقه دۇئا قىلىش

  . ئېرىشهلىگهن ئهمهس

 ئهگهر بۇ دۇنيادا خۇداغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن تامامهن ،بهزى ئادەملهر

  .  ئۆزگىرەتتى، دەيدۇ ئادەم بولغان بولسا دۇنيائىشىنىدىغان

  قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز كۆكرەك كىرىپ مۇشۇنداق ئادەم بولۇشنى خاالمسىز؟

يۇسۇن ۋە ساختىلىقتىن -شانسىز قائىدەىدا دۇئا قىلىش، نئىشهنچ يوق ھال

ئهزالىرىڭىز بىر نىيهت بىر مهخسهتته ئهگهر سىزنىڭ تېنىڭىزدىكى پۈتۈن . ئىبارەت

مهنكى، يهنه بىردەم ىدۇئالىرىڭىزغا قۇشۇلمىغان بولسا، سىزگه شۇنداق نهسىههت قىل

 پۈتۈن كائىناتنىڭ ،لغۇچهھهققانىي دۇئا بىر ئېغىز ئاۋاز چىقىرىپ بو! كۈتۈپ تۇرۇڭ

ئهيسا مهسىهنىڭ قىلغان دۇئاسى مانا مۇشۇنداق ھهققانىي . دەيدۇ» !ئامىن«ھهممىسى 

خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن باشقا ھهرقانداق بىر نهرسىگه دۇئا قىلماي تۇرۇپ . دۇئادۇر

  . ئېرىشكىلى بولمايدۇ

  

  

  

  

  



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 285

  كۈنى-27ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»28: 68زەبۇر(» .رىتىنى خۇدا ئىلتىپات قىلغاندۇرىدقۇ-ئىسرائىلالرنىڭ كۈچ (  

رىتى ئىنتايىن مول بولۇپ، خۇدا ھهمىشه ىقۇد-خۇدانىڭ بىزگه ئاتا قىلغان كۈچ

بهرگهن   بارلىق ئىشالردا بىزنىڭ ئۆ،نمهيلى خىزمهتته ياكى تۇرمۇشتا بولسۇ

 ئۈمىد  ئىشلىتىپ قارار چىقىرىشىمىزنى ۋە تاقابىل تۇرۇشىمىزنىەتنىرىقۇد-كۈچ

خۇدا «: ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن-16باب -3ئهفهسلىكلهرگه يېزىلغان خهت . قىلىدۇ

 مۇقهددەس روھ ،ئۆزىنىڭ ئولۇغلۇقىنىڭ چهكسىزلىكىدىن سىلهرگه قۇدىرەت بىرىپ

، بىز شۇنى  بۇنىڭدىن».ردىن كۈچلهندۈرگهيئىچىڭال-ئارقىلىق سىلهرنى ئىچ

.  ھهممىسى مۇقهددەس روھتىن كهلگهنقۇدىرەتنىڭ-بىزدىكى كۈچ: كۆرەلهيمىزكى

چۈنكى، خۇدا بىزگه ئاتا قىلغان . قۇدىرەت ئهزەلدىن توختاپ قالمايدۇ-بىزدىكى كۈچ

  !  ھهمدۇسانا خۇداغا .يۇشۇرۇن خهزىنه ئهزەلدىن قۇرۇقدالمايدۇ ھهم كهملىمهيدۇ

: 33مهرۇپالر-ئهمىر(» .قۇدىرىتىڭ شۇنداق بولىدۇ-كۈنلىرىڭ قانداق بولسا، كۈچ«

25 (  

ئالغا بېسىشتىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ . قۇدىرىتىم-پهرۋەردىگار خۇدا مېنىڭ كۈچ

قۇدىرەت بىلهن ھاالكهت تۈزلهڭلىكىنى دەسسهپ -ئۇ ماڭا بهرگهن كۈچ. كۈچۈم

لىك ئازابلىق ئۇزۇن مۇددەت.  ماڭااليمهن چارچىمايئۇزۇن يولالردا. لهيمهنيهنچىيه

  . نتاقهت قىالاليمه-ىرتهنها تۇرمۇشقا سهۋ

. تۆۋەنگه چۈشۈشتىكى پهشتىقىم. قۇدىرىتىم-پهرۋەردىگار خۇدا مېنىڭ كۈچ

غۇر شامال ئۇرۇپ تۇرغان قىيا چوقىدىن ئايرىلىپ، دېمىق ئىسسىق جايالرغا -غۇر

شۇڭا مهن تۆۋەنگه قهدەم تاشلىغىنىمدا خۇدانىڭ ماڭا . بارغاندا ئاسانال ئازابلىنىمهن
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  .مهنولىھتاج بقۇدىرەت بېرىشىگه مۇ-تېخىمۇ زور كۈچ

سهل بىلهن ئاغرىپ قالغاندا، ئانا بولغۇچىغا نىسبهتهن ېكىچىك باال ئېغىر ك

ىش قىلىپ ئۇ ھېچقانداق ئ! ھه-قاراپ تۇرۇش نهقهدەر ئېغىر ئازابنائىالج بىر چهتته 

ئۈنسىز . نچ ھالدا بالىسىنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالىدۇېپتېئۇ پهقهت ت. بېرەلمهيدۇ

قۇدىرەت - بىزگه ھهرىكهتسىز كۈچنداق ۋاقىتالردا خۇدانىڭبۇ. ساقاليدۇ. قارايدۇ

بىز «: پاۋلۇس بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن! خۇداغا شۈكرى. رىشىگه مۇھتاج بولىمىزېب

چۈنكى، . ھهممه ئىشنى ئۆز ئىقتىدارىمىز بىلهن قىالاليمىز، دېمهكچى ئهمهسمهن

  ) 5 :3لىقالرنتىكور-2 (».بىزنىڭ ئىقتىدارىمىز خۇدادىن كهلگهندۇر

   

  

  كۈنى-28ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»1: 4ۋەھىيلهر(» .چۇق بىر ئىشىكنى كۆردۈموئاسماندا ئ (  

سىز يۇھاننانىڭ خۇدانىڭ ھهقىقىتى، يهنى ئهيسا مهسىهكه گۇۋاھلىق بهرگهنلىكى 

ئۈچۈن سۇغاق، ۋەيرانه، قاقاس پاتمۇس ئارىلىغا سۈرگۈن قىلىنىپ، مهھبۇس 

يۇھاننا ئهفهستىكى تۇققانلىرىدىن، جامائهتچىلىك . ماڭبولغانلىقىنى ئۇنتۇپ قال

 ھېچقانداق بىر ،بىلهن بولغان ئاالقىدىن قىسقىسى ھهممه نېمىدىن ئايرىلىپ

مانا مۇشۇنداق كۈلپهتلىك مۇھىتتا . قىلىنغانا ئوخشىمىغان ھالدا سۈرگۈن مهھبۇسق

ز ۋاقىتتا، خۇدا ئۇنىڭغا شۇنداق چوڭ بىشارەت بېرىپ، چىقىش يولى يوق ئامالسى

بىزنىڭ ھېلىمۇ . نى ئېچىپ بهردىئۇنىڭغا ئهرشكه بارغىلى بولىدىغان ئىشىك

 ياقۇپ ئاتىسىنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلىپ، ھارانغا قاراپ يولغا چىققاندا چۆلدە ،سىمىزدەېئ



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 287

ئۇ چۈشىدە يهردىن تاكى ئاسمانغىچه تاقىشىدىغان . غېرىبلىق ئىچىدە ئۇيقىغا كېتىدۇ

پهلهمپهينىڭ ئهڭ ئۈستى تهرىپىدىكى پهرۋەردىگار خۇدانى پهلهمپهينى ھهمدە بۇ 

  . كۆرىدۇ

 ئهرش ئىشىكىنىڭ ئۆزلىرى غۇن ئېتىقادچىالربۇ ئىككى كىشىدىن سىرت، يهنه نۇر

  . كۆرۈپ بولغاندۇرئاللىغاچان ئۈچۈن ئۇچۇق ئىكهنلىكىنى 

 ۋە مۇشهققهت-نۇرغۇنلىغان مهھبۇس بولۇپ ئهسىر قىلىنغانالر، جاپا

 يىگانه ھالدا-سهل ئاسارىتىدە قىينىلىۋاتقانالر، يهككهېبهت تارتقانالر، كئوقۇ-ئازاب

لىرىدىن چارچاپ، ئىبادەتكه ئائىله ئىشلىرىنىڭ تۈگىمهس بېسىم ،الرمۇساپىر بولىۋاتقان

قاچان ئهرش ئىشىكىنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن ى ھهممىسى ئاللالرنىڭشالمايۋاتقانىقاتن

  ...........ئوچۇق ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ بولغاندۇر

يهنى بىز ئهرش ئىشىكىنىڭ ئوچۇق .  بۇنىڭ ئۈچۈن بىر شهرت بار،بىراق

ئىچىدە قانداق ياشاش كېرەكلىكىنى تۇرغانلىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن چۇقۇم روھ 

بىزدە چوقۇم پاك، ساداقهتمهن، ئىتائهتچان قهلب بولۇشى، پاۋلۇسقا . بىلىشىمىز كېرەك

اقمۇ يهنىال رەب ئهيسا مهسىه ئۇچۈن ئوخشاش مىڭلىغان ئىشالردا زىيان تارتس

بىز خۇدانى ئۆزىمىز ئۈچۈن مۇھىم . گۇۋاھلىق بېرەلىگۈدەك جۈرئهت بولۇشى كېرەك

بولغان بارلىق ئىشالرنىڭ ئورنىغا دەسسىتهلىگهندە، بارلىق ئىشالردا خۇدانىڭ 

   .  ئهرشنىڭ ئىشىكى ئۆزلىكىدىن بىز ئۈچۈن ئېچىلىدۇ،خۇرسهنلىكىنى ئىزدىيهلىگهندە
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  كۈنى-29ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»بىز ئۆزىمىزگه كۆردۇقدىگهن گىگانت ئادەملهرنى " نهفىلىيلهر"لهردە بىز ئۇ يهر،

نۇپۇس (» .قارىساق چىكهتكىدەك تۇرىدىكهنمىز، بىز ئۇالرغىمۇ شۇنداق كۆرىنىدىكهنمىز

  )33: 13تىزىمالش

بىراق يهشۇ . دەملهرنى كۆردى ئا گېگانت دەپ  ئاتىلىدىغانهفىلىيلهرغرا، ئۇالر نتو

بىز ئۇالر ئۈستىدىن غهلبه «:  بىلهنچئۇالر قورقۇن. ب خۇدانى كۆردىهلبىلهن كا

بىز دەرھال ئۇ «: ب ئىشهنچ بىلهنهيهشۇ بىلهن كال). ئايهت- 31(دېدى» قىاللمايمىز

  ).ئايهت-30(دېدى » بىز ئۇالر ئۈستىدىن غهلبه قىالاليمىز. شهھهرنى ئېلىشىمىز كېرەك

 ئېغىر  هفىيلهرپ يېتىلىشكه تهدبىقلىساق، نىز بۇ ئايهتلهرنى روھى جهھهتته پىشىب

 چوڭ قهدەم نىڭهفىيلهرمهيلى بىز نهدە بواليلى ن. مۈشكۈالتالرغا ۋەكىللىك قىلىدۇ

لىكته، بىزنىڭ ئائىلىمىزدە، جامائهتچى. ئېلىپ مېڭىپ يۈرگهنلىكىنى كۆرەلهيمىز

بىز چۇقۇم . شكۈل قىيىنچىلىق ھهرۋاقىت مهۋجۇت، ھهتتا قهلبىمىزدىمۇ مۇهيهتتىجهم

بولمىسا، ئۇالر خۇددى ئىسرائىلالر ئېيتقان . ئۇالر ئۈستىدىن غهلبه قىلىشىمىز كېرەك

  ) .ئايهت-32( ئوخشاش بىزنى يوتىۋېتىدۇ هفىيلهرگه نقاناندىكى

ئۇالرنى . ر بىزنىڭ ئوزۇقىمىزئۇال«: ئىشهنچى بار كىشى باتۇرلۇق بىلهن

. دىيهلهيدۇ»  ئۇالرنى يىگهندىن كېيىن بىز تېخىمۇ كۈچلۈك بولىمىز.تهيلىېيهۋ

بىزدە پهقهت غهلبه قىلىشقا ئىشهنچ بولسا، گهرچه ئۇالر . ھهقىقهتهن شۇنداق

خشاش  ئوگهبهىقىمىز چوڭ بولسىمۇ، يهشۇ ۋە كالتهرىپىدىن مهغلۇب بولۇش ئېهتىمالل

   .هن بىزگه مهنسۇپ بولىدۇغهلبه جهزم، د باغلىساقۇچىن قهلبىمىزدىن خۇداغا ئۈم

 ھهممىگه  كىشىلهرخهۋەر تارقىتىش ئۈچۈن رىمغا سهپهر قىلغاندا، پاۋلۇس خوش
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 ،سهن قىلىدۇېئ-خت ئاتا قىلىپ، سهپىرىنى ئامانقادىر خۇدا چوقۇم ئۇنىڭغا به

دەپ ئويالشقان - زەخمىتىدىن ساقاليدۇ،-ننىڭ زىيانچاپقۇ-دۈشمهنلىرىنىڭ ۋە بوران

  كىشىلهرنىڭ  ئۇ. چه بولۇپ چىقتىىشالر بۇنىڭ ئهكسىئهپسۇس، ئ. ئىدى

جۇمىغا ۇ دولقۇنالرنىڭ يهنه يىالننىڭ ھ-ىگه، شىددەتلىك بورانزىيانكهشلىك

. مۇشهققهتلهرنى باشتىن كهچۈردى-ئۇ يول بويى ئهنه شۇنداق جاپا. ئۇچرىدى

مالتا ئارىلىدا كېمىنىڭ چوۋۇلۇپ كهتكهن تاختاي ۋە ياغاچلىرىغا  ،نهتىجىدە

  . لىۋېلىپ، بېلىقنىڭ قارنىغا يهم بولۇشتىن ئامان قالدىىئېس

.  ھهممىگه قادىر خۇدا مۇشۇنداق خۇدامۇ؟ شۇنداق، دەل مۇشۇنداق خۇدا،ئهجىبا

شۇنىڭ ئۈچۈن، پاۋلۇس ئۆزىنىڭ ئهيسا مهسىهكه ئىشهنگهندىن كېيىن شىددەتلىك 

انلىقىنى، بىراق خىل جهڭلهرنىڭ مهڭگۈ توختىمايدىغ جهڭلهرنىڭ بولغانلىقىنى، بۇ

قۇدىرىتىگه تايانغاندا، ھهممه ئىشالردا غهلبه قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى -خۇدانىڭ كۈچ

  . ئېيتىدۇ

ئۇ ئۆزىنىڭ بارلىق سهرگۈزەشتىلىرىنى تۆۋەندىكى ئايهتلهرگه يېغىنچاقالپ 

كسان مانا بىز ھهرتهرەپتىن قىيىن ئهھۋالدا قالدۇق، ئهمما يه«: مۇنداق دەيدۇ

قوغلىنىۋاتىمىز، ھالبۇكى خۇدا . ، ئهمما ئۈمىدسىزلهنمىدۇقدۇقتهمتىرەپ قال. بولمىدۇق

ئهيسا مهسىهكه . يىقىتىلدۇقيۇ، ئهمما يوقىتىلمىدۇق. تهرىپىدىن تاشلىۋېتىلمىدۇق

لىۋاتىمىز، لېكىن ئهيسا ېئوقۇبهتلهرگه، ھهتتا ئۆلۈم خهۋپىگه دۈچ ك-بئوخشاش ئازا

هر بۇنىڭ بىلهن كىشىل.  تۇرىۋاتىدۇرىپېقۇدىرەت ب-مهسىه بىزگه دائىم كۈچ

  )10-8: 4لىقالركورنت-2(» .ۇجۇدىمىزدىن ئۇنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى كۆرىۋاالاليدۇۋ

خهۋەر تارقىتىش ئۈچۈن ھهقىقهتهن ئۇزۇن مۇددەت كۆرەش -پاۋلۇس خۇش

 )ئىبرانى تىلى( ئۇ ئايهتلهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىدا.ىپ، زور كۈچ سهرپ قىلدىقىل
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تىلى ۋە   تىلى، خهنزۇسلىىنگېئ. زمۇن ئىنتايىن چوڭقۇر ئىدىهئىپادىلهنگهن م

ئۇيغۇرچىدا قىلىنغان تهرجىمىسى ئهسلى مهنىسىنى يۈكسهك دەرىجىدە مۇكهممهل 

بۇ ئايهتلهردە خۇددى ماي بۇياق رەسىمگه ئوخشاش مۇنداق . ئىپادىلهپ بېرەلمىگهن

  . بهش خىل مهنزىرە باغلىنىشلىق ھالدا تهسۋىرلهنگهن

راپتىن نۇرغۇنلىغان دۈشمهنلهر ھۇجۇم قىلىپ كهلسىمۇ، تۆت ئهت: ى مهنزىرەبىرىنچ

لغۇالرنى سۈپۈرۈپ تاشالپ، ئۇنى ئهرشتىكى پهرىشته ئۇنىڭغا ۋاكالىتهن بارلىق توسا

زەخمهت يهتكۈزمىگهنلىكى -جۇمىدىن ساقالپ، زىيانۇدۈشمهنلهرنىڭ ھ

راپىمىزدىن تۆت ئهت«: ىپسۆز تهرجىمه قىل-زمۇئهسلى بۇ ئايهتنى سۆ. تهسۋىرلهنگهن

  .ىقراق بوالتتىپدەپ ئالساق مۇۋاپ» قىيىن قىستاققا ئېلىنساقمۇ، ھهرگىز ئېزىلمىدۇق

تىۋېتىلگهن بولسىمۇ، ېتۆت ئهتراپتىكى يولالرنىڭ ھهممىسى ئ: ئىككىنچى مهنزىرە

 ماڭىدىغان يولىنىانىڭ نۇرى ئۇنىڭغا  خۇد،چۈنكى. ئۇ يهنىال چىقىپ كېتهلىگهن

تهمتىرەپ قالدۇق، ئهمما «: ئۇنىڭ ھازىرقى تهرجىمىسى مۇنداق. هرگهنۇتۇپ بكۆرس

 بۇنى ئهسلى نۇسخىسىغا تېخىمۇ  )Rotherhan(روزېرخان » .ئۈمىدسىزلهنمىدۇق

يول يوق دېگهنلىك، ھهرگىز چىغىر يولمۇ «: يېقىن قىلىپ مۇنداق تهرجىمه قىلغان

  » .يوق دېگهنلىك ئهمهس

بىراق، . رىچه ئۇنى قوغلىماقتاېۈچىنىڭ ببىر دۈشمهن ك: ى مهنزىرەئۈچىنچ

شۇڭا ئۇ ھهرگىز يالغۇز . مايه قىلماقتاې ئۇنى ھ،قوغدىغۇچى خۇدا ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ

قوغلىنىۋاتىمىز، «: مۇنداق تهرجىمه قىلغان) Rotherhan(بۇنى روزېرخان  . ئهمهس

  ».ھالبۇكى خۇدا تهرىپىدىن تاشلىۋېتىلمىدۇق

دۈشمهنلهر ئاللىقاچان ئۇنى . نتايىن جانلىق ئىرەىهنزبۇ م: تۆتىنچى مهنزىرە

  بۇالرنىڭ،بىراق.  ھهم ئۇنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇرۇپ يارىالندۇرغانقوغالپ يهتكهن
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سالپ ۇئۇ يهنىال قهدىمىنى ر. ۈزەلمىگهن يهتكخهۋپھېچقايسىسى ئۇنىڭ ھاياتىغا 

باش ھوجۇمغا ئۇچرىساقمۇ « : بۇ جۈملىلهرنى قىسقارتىپ. ئورنىدىن تورالىغان

بىرىنىڭ -بۇ مهنزىرلهرنىڭ ھهممىسى بىر. دەپ تهرجىمه قىلساق بولىدۇ» ئهگمىدۇق

 ئۇ. بىز ئهمدى بهشىنچى مهنزىرگه كهلدۇق. مهنىسىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، تولۇقاليدۇ

پىگه دۇچ كهلسىمۇ، ئۆلۈم ئۇنى باش ئهيسا مهسىهكه ئوخشاش ئۆلۈم خهۋ

  . ى ئۇ ئارقىلىق نامايهن بولغانچۈنكى ئهيسا مهسىهنىڭ ھايات. ئهگدۈرەلمىگهن

بىزنىڭ ئارىمىزدا نېمه ئۈچۈن نۇرغۇن كىشىلهر مۇشۇنداق داۋالىنىشقا 

د ۇمايال داۋالىنىشقا ئېرىشىشنى ئۈمئېرىشهلمهيدۇ؟ چۈنكى، بىز ھهمىشه كۆرەش قىل

راق ئۇزىراپ قالسىال ئازابالنغانلىقىمىزدىن ۋاتقان كۆرەشنىڭ ۋاقتى ئازىبىز قىل. قىلىمىز

بىز شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، .  ھاالكهت گىردابىغا بېرىپ قالىمىز،شكۈنلىشىپچۈ

شته باھاسى ئهر. ئېرىشمهك ئۇنچه ئاسان ئهمهسخۇدانىڭ ھۇزۇرىدىكى نهرسىلهرگه 

خۇدا بىزنى قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىدىن بهھرىمان قىلىش ئۈچۈن . ئهرزان نهرسىلهر يوق

 قىممهتلىك نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ،ۇمۇمهنئ. يىگانه ئوغلىنى قوربان قىلغان-يهككه

قىيىنچىلىق بولسا ئىشهنچىمىز بىلهن خارەكتىرىمىزنى . بهدەل تۆلهشكه مۇھتاج

  . تاۋاليدىغان قورالدۇر

. مۇسا تىكهنلىكته ئوت كۆيىۋاتقان بولسىمۇ، كۆيۈپ كهتمهيۋاتقانلىقىنى كۆرگهن

تان توختىماستىن سوغۇق بىزمۇ ھازىر ئاشۇ تىكهنلىككه ئوخشاش بولۇپ، گهرچه شهي

، ئۆچۈپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن پهرىشته كهينىمىزدىن مهڭگۈ ئوت سۇ قويۇپ تۇرسىمۇ

  . قاالپ، يېقىلغۇ بىلهن تهمىنلهپ تۇرىدۇ

ئى خۇدانىڭ جاپا تارتىۋاتقان پهرزەنتلىرى، سىلهر پهقهت خۇداغا تايىنىپ، 

 شهيتان سىلهرنى ھهرگىز يىنچىلىققا بهرداشلىق بهرسهڭالر، دۈشمىنىڭالر بولغانىق
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  .  ھهم مهڭگۈ مهغلۇب قىاللمايدۇرەلمهيدۇباش ئهگدۈ

  

  

  كۈنى-30ئاينىڭ -6
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»............................. 16: 4ئايۇپ(» . بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىمشىۋىرلىغان(  

دېگهن كىتابنى سوۋغا » ئامانلىق«يىگىرمه يىلنىڭ ئالدىدا بىر دوستۇم ماڭا 

خۇدا قهلبىمنىڭ  ئهڭ چوڭقۇر «: بۇ كىتابنىڭ مهزمۇنى مۇنداق بولۇپ. لغان ئىدىقى

پهقهت مهن . كۈتۈپ تۇرىۋاتىدۇقاتالملىرىدا مېنىڭ ئۆزى بىلهن پاراڭلىشىشىمنى 

  » .چلىنىشنى خالىسامال ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيااليمهنېنت

مهن . چى بولدۇمنچالنماقېتايىن ئاسان ئىش دەپ ئويالپ تچلىنىشنى ئىنېنمهن ت

بۇ . ڭهمنى بىر ئالدىېم-لىك بىر ئاۋاز قۇالقسۈرەن-غا شاۋقۇنۇمچالنماقچى بولۇشېنت

ىن كهلگهن بولۇپ، بۇ شاۋقۇنلۇق تئاۋازالرنىڭ بهزىلىرى ئىچىدىن، بهزىلىرى سىرت

  . خىل ئاۋازدىن باشقا، مهن ھېچقانداق ئاۋازنى ئاڭلىيالمىدىم-خىلمۇ

مهن . ڭ ئىچىدە ئۆزۈمنىڭمۇ ئاۋازى بار ئىدىسۈرەنلىك ئاۋازنى-بۇ شاۋقۇن

مېنىڭ دۇئا قىلغاندىكى ئاۋازىممۇ بۇنىڭغا ئارلىشىپ «: ئۆزۈمگه سوئال قويۇپ-ئۆز

شىكايىتى بىلهن دۇنيانىڭ -يهنه بهزىلىرى شهيتاننىڭ ئهرز. دېدىم» قالغانمىدۇ؟

  . سۈرەنلىرى ئىدى-شاۋقۇن

ارتىپ، ئېتتىرىپ يوقىرى ئاۋازدا خۇددى ھهممه تهرەپتىن ھهرخىل ئاۋازالر مېنى ت

نچسىزلىقنى ئېيتماسلىققا ئۈندەۋاتقاندەك، ېقاندەك، قهلبىمدىكى تماڭا چاقىرىق قىلىۋات

. سىياتتا ئىدىمسمهن ئۇالرنىڭكىنى ئاڭلىمىسام، جاۋاب بهرمىسهم بولمايدىغاندەك ھې
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تتى  دەۋاتا».بىلىشىڭ كېرەك مهن سېنىڭ خۇدايىڭ! چالنېنت«: بىراق خۇدا ماڭا

رىم پىك-ئوي. هتىگه يۆتكهلدىئوزۇن ئۆتمهي مېنىڭ ئوي خىيالىم ئ) . 10: 46زەبۇر(

:  خۇدا يهنه ماڭا. ۇپ كهتتىئهندىشىلهر بىلهن تول-ئهتىكى خىزمهت، ئهتىكى غهم

  . دېدى» !چالنېنت«

رىچه قۇالقلىرىمنى ئېتىۋېلىپ، ھهرقانداق ئاۋازنى ېمهن كۈچۈمنىڭ ب

مهن . ئوزۇن ئۆتمهي باشقا ئاۋازالرنىڭ ھهممىسى توختىدى. ئاڭلىماسلىققا تىرىشتىم

بۇ ! ئىه. ىنى ئاڭلىدىمقهلبىمنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن نازۇك بىر ئاۋازنىڭ ساداس

  . قۇدىرەتكه، تهسهللىيگه تولغان ئىدى-رىبانلىققا، كۈچئاۋاز مېه

ېنىڭ بارلىق  بۇ نازۇك ئاۋاز ئارقىلىق خۇدا م! مهن ئاڭلىيالىدىم!لىيالىدىممهن ئاڭ

پاراسهتنىڭ، -بۇ ئاۋاز بارلىق ئهقىل. سوئاللىرىمغا جاۋاب بهرگهن ئىدى

  . قابىلىيهتنىڭ بوالق مهنبهسىگه ئايالنغانىدى-بىلىم

ئهگهر، بىزنىڭ روھىمىز دائىم خۇدا بهرگهن نىممهتتىن ئۇزۇقلىنىپ تۇرسا، بىز 

ىق ھاۋادىمۇ مانلۇچىدىكى تېى خىزمهت ياكى جهڭلهردە، خۇددى كئالدىمىزدىك

 بىز ،بىراق. پۆرەكلهپ ئېچىلغان گۈل يۈزىدە چاقنىغان شهبنهمدەك چاقناپ تۇرااليمىز

، ئوخشاشال. د قىلماسلىقىمىز كېرەكۇمغۇر كۈنلىرى شهبنهم كۆرۈشنى ئۈمبورانلىق يا

د ۇە خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭالشنى ئۈمپىكىر، چۈشكۈن كهيپىيات ئىچىد-قااليمىقان ئوي

  .  كېرەكقىلماسلىقىمىز

  

  

  

  



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 294

  كۈنى-1ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»45: 1لۇقا(» خۇدا ماڭا بهرگهن ۋەدىسىنى جهزمهن ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ.(  

  ).20: 1لۇقا( »سائىتى كهلگهندە، سۆزلىرىم چوقۇم ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ-ۋاقىت«

ھېچقانداق چىقىش يولىمىز قالماي، «: مۇنداق دەيدۇ) Matthew Henry(مارتىن 

نىڭ ئهھدىسىدىن گۇمانالنغاندا، خۇددى خۇدانىڭ ۋەدىسى ئهمهلگه خۇدا

خۇدانىڭ <: مۇقهددەس كىتابتا مۇنداق يېزىلغان. ئاشمايدىغاندەك ئويالپ كېتىمىز

شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز . پۈتۈن ۋەدىلىرى ئهيسا مهسىه ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرىلىدۇ

  ) 20: 1كورنتلىقالر-2(» >.ىزدەپ، خۇدانى ئۇلۇغاليم» ئامىن«ئهيسا مهسىه ئارقىلىق 

 

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ۈگۈرسهڭ غۇالپ ماڭغىنىڭدا قهدەملىرىڭ چهكلهنمهيدۇ، ھاياتلىق يولۇڭدا ي

  )12: 4نهسىههتلهر -ىپهند(» .چۈشمهيسهن

خۇدا ھهرگىز ئالدىنئاال بىزگه ۋاكالىتهن ئىشهنچ كۆۋرۈكىدىن بىرنى سېلىپ، 

بهلكى ئاشۇ مهنزىلگه بارغاندىن كېيىن، .  كۈتۈپ تۇرمايدۇبىزنىڭ ئۆتۈشىمىزنى

  كۆۋرۇك سېلىپ  ه ۋاكالىتهنئهگهر ئۇ ئالدىنئاال بىزگ. ئاندىن بىز ئۈچۈن يول ئاچىدۇ

كۆز بىلهن .  بولمايدۇ»ئىشهنچ كۆۋرۈكى«ھهممىنى تهق قىلىپ قويسا، ئۇ ھهرگىز 

  . كۆرۈنگىنى ھهرگىز ئىشهنچ ئهمهس

ىك بىر چىقىش ئىشىكى بار بولۇپ، ئىشىك يېنىغا ا كىچبىر باغچىنىڭ يېنىد
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بىز ئىشىك يېنىدا بىر كۈن ساقلىساقمۇ . بارغىنىمىزدا ئىشىك يهنىال ئىتىك ئىدى

ئهگهر بىز ئالدىغا مېڭىپ، ئىشىكنىڭ مىخانىك چاقلىرىنى . ئىشىك يهنىال ئېچىلمىدى

  . ۇقتيتسولغا ئايالندۇرۇپ، ئىتتىرسهك باغچىغا كىرىش يولى ئاچاال-ئوڭ

 ياكى دەريا-بىزنىڭ يوللىرىمىزنى مهيلى تاغ. ئېتىقاد يولىمۇ دەل مۇشۇنداقتۇر

ئهگهر، .  يۈرەكلىك بىلهن ئالغا قهدەم ئالساقال بولىدۇلسۇن،تۆمۈر ئىشىكلهر توسۇۋا

دېڭىزالر -دەرياالر بىزنى ئاياغ سېلىشقا مهجبۇر قىلىپ، سۇغا كىرگۈزسه، دەريا-تاغ

ئهگهر، تۆمۈر ئىشىك چىقىش يولىمىزنى توسىسا، بىزنى . دۇقۇرۇق يهرگه ئايلىنى

.  بۇ تۆمۈر ئىشىك ئاپتۇماتىك ئېچىلىدۇ،داۋاملىق ئالغا ئىلگىرلهپ ئۇنى ئىتتىرسهك

ئهگهر، يوللىرىمىزغا بىر  ئېگىز تاغ توسالغۇ بولسا، بىز يهنىال باتۇرلۇق بىلهن ئالدىغا 

  . كىدۇقهدەم تاشلىساق، بۇ ئېگىز تاغالر دېڭىزغا چۆ

هر بارمۇ؟ سىز غۇ بۇلۇۋاتقان نهرسىل توسالقهدىرلىك ئوقۇرمهن، ھازىر يوللىرىڭىزغا

شۇ . ڭ تايىنىپ، باتۇرلۇق بىلهن ئالدىغا قهدەم ئېلىىالنىڭ نامىغپهقهت ئهيسا مهسىه

كاشاڭ بولغان بارلىق نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى خۇددى ىچاغدا، يوللىرىڭىزغا پۇتل

  .مۇزدەك ئېرىپ تۈگهيدۇ

ته ھهممىگه ېمه پايدىسى بولسۇن؟بۇ ھهقڭ نىولتۇرۋېلىپ كۆز يېشى قىلغاننئ

گهرچه  »!  ئالدىڭغا قاراپ مېڭىۋەر،ئۇرنۇڭدىن تۇر«قادىر خۇدا مۇنداق دېگهن

لىك بىلهن ال يۈرەكىيهنمىسىمۇ دىدىكى يولنى پهرق ئهتكىلى بولتا ئالقاراڭغۇلۇق

. دا ھهممىنى چۈشىنىمىزغاندا تهبىئى ھاليېتىپ باردىغا ئال. ئالدىغا قاراپ يول ئااليلى

. زۆرۈر بولغاندا، يهنه بۇلۇت تۈۋرۈكى بىلهن ئوت تۈۋرۈكى بىزگه يول باشاليدۇ

غۇچىالر، دۇكاندار، سارايۋەنلهر بىز ىئاخىر سهپىرىمىزنىڭ ھهممىسىدە يول باشل-باشتىن

هك، ئىچم-ېمهك ي  ھهرقانداق جايدا،ئۈچۈن تهييار قىلىنغان بۇلۇپ، ھهر قانداق ۋاقىت
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 بۇ ھهقته روزېرفورد .ت بۇرادەرلهرنى ئۇچرىتااليمىزكېچهك ۋە دوس-يىمېالزىملىق ك

)Rutherford( تا، چارچىغان تمهيلى ھهر قانداق مۇھى «:ىدۇتى توغرا ئېيتىناھاي

   ».شه قىزغىن كۈتىۋېلىشقا ۋە ئىللىق قارشى ئېلىشقا ئېرىشهلهيمىزىتىمىزدا ھهمۋاق

  

   

  ىكۈن-3ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» ئۇ پۇتۇن كۇن يهرنى ئاغدۇرۇپ؟يهرنى كۇن بويى ھهيدەمدۇدېهقان تېرش ئۈچۈن  ،

   )24: 28يهشايا ( »چالمىالرنى ئېزەمدۇ؟

يايالقتىكى . يايالققا باردىم مهلۇم بىر كۈنى گۈزەل بىر  يازنىڭمهن باش

ىل هرقنىڭ يېشقهتهن شىئۇششاق بۇلۇپ ھهق ،قۇيۇق چۆپلهر ئىنتايىن يۇمران،–ئوت

 گۈزەل بىر تۈپ قهدىمى گه ئىنتايىنىيايالقنىڭ بىر تهرىپ. ىتگېلهملىرىگه ئوخشايت

. اتاتتىۋىسىز قۇشالر نهغمه قىلساناق-لىرىدا سانلگهن بۇلۇپ، دەرەخ شاخىدەرەخ تىك

ئىككى . تېخىمۇ جانالنغانىدىاۋاسى بىلهن ن-ساپ ھاۋا ئوالرنىڭ يېقىملىق نهغمه

دا كېرىلىپ يېتىپ ئاجايىپ مهنزىرىنى ى دەرەخ سايىسى ئاستكاال سالقىنسېغىن 

  .نامايان قىلغانىدى

شه يىكهنلهرنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىنهپ يول ياقىسىدا سېرىق رەڭلىك يىكهنلهر،

چه خېلى ئۇزاق قاراپ  مهن بامبۇك دەرىخىگه يۆلهنگىنىم.غانىدىرەڭلىك گۈللهر تېرىل

ياراتقان پۈتۈن كائىنات  خۇدا  قهلبىمدەندا،تويۇنغاكه ككۆزلىرىم بۇ گۈزەللى. تۇردۇم

 دەپ ر گۈزەللىك بۇ يهردىكىدەك گۈزەل ھهم سۈيۈملۈك ئهمهسكهنىچبېئىچىدە ھ

  .ئويالپ قالدىم
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نىڭ كىبۇ گۈزەلل!  قاراڭ،ئاھ .ئىككىنچى كۈنى مهن مۇشۇ يولدىن ئۆتتۈم

ىزنىڭ بىر دېهقان ئۆتكۈر سوقا بىلهن ئېت. ھهممىسى پۈتۈنلهي ۋەيران بۇلۇپتۇ

پهقهت . تىن ئهسهرمۇ يوقللىقىيېش.  يهر ئاغدۇرغىلى تۇرۇپتۇ،ئوتتۇرسىدا تۇرۇپ

 غايىب بولۇپ، ئۇنىڭ ىدۇرناخشىچى قۇشالر نهلهرگ. ال قاپتۇراقپقاقاس سېرىق تۇ

يول بويىدىكى يىكهنلهر ۋە . ئورنىغا قۇرۇت تۇتۇپ يهۋاتقان بىر قانچه مېكيانالرال قاپتۇ

ئۆزۈمگه -غان ھالدا ئۆزمهن ئىنتايىن ئېچىن. يوقىلىپتۇمۇ شه رەڭلىك گۈللهربىنهپ

  .دېدىم »شقا كىمنىڭمۇ كۆڭلى ئۇنىغاندۇ؟ىبۇنداق گۈزەللىكنى ۋەيران قىل«

 زىرائهتلهرنىڭ گه قادىر خۇدا كۆزلىرىمنى ئېچىپ،ىدەل ئاشۇ ۋاقىتتا ھهمم

ۇپ كۈت نى ش ئۈچۈن ئىشچىنى يىغىۋېلىڭ ھۇسۇلنى-لىقىنى، مولقاچان پىشقانىئالل

   .تۇرغانلىغىنى قهلبىمگه سالدى

 شال. قنى كۆردۈمىۋاتقان چوڭ چىملىلىشمهن قۇياش نۇرىدا سۇلۇشۇپ خاراب

. ملدىنى ئاڭىران ئاۋازنىڭ يهلپۈپ ئۆتىشىدىن چىققان يۇمىلىرىنىڭ كۈز شامىلاشاقب

س قىلدىمكى، قاقاس تۇپراق بولمىغان بولسا، مول ېمهن  دەل ئاشۇ ۋاقىتتا شۇنى ھ

  .ىته بولمايتتهنتهنشهرەپلىك -ل ئالىدىغان شانۇسۇھ

 ئۇ . دۇرب ئېتىزىمىزنىڭ دېهقىنى ئوقۇرمهن، بىزنىڭ خۇدايىمىز قهلقهدىرلىك

ب پ چىقىشى ئۈچۈن، دائىم كېلىپ قهلبىزدىن تېخىمۇ گۈزەل نهرسىلهرنىڭ ئۆسۈ

داما لكۆرۈمسىز، قاقاس مهنزىرلهرنى ياھهم دائىم بىزگه  ئېتىزىمزنى ئاغدۇرۇپ تۇرىدۇ

  .د باغاليلىۇغا ئۈمھوسۇل-لىك بۇلۇپ، ئالدىمىزدىكى مولتاقهت-سهۋىر بىز . قىلىدۇ
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  كۈنى-4ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋   

  
 

» ئۇ  كۆرۇنگهن ئاالمهت كهلگۇسىدىكى بىر بېكىتىلگهن ۋاقىت ئۇچۇن،چۈنكى، بۇ

ىچه كهلمهي ئۇ يالغان سۆزلىمهيدۇ، ئۇ ئۇزۇنغ. ئادەملهرگه ئاخىرەتنى تهلپۇندۇرىدۇ

   )3: 2خاباكۇك (». قالسىمۇ،ئۇنى كۇتكىن، چۇنكى ئۇ جهزمهن كېلىدۇ، ھېچ كېچىكمهيدۇ

هزمۇن  بۇلۇپ، ئىچىدە مۇنداق مچه دېگهن بىر كىچىك كىتاب»د ماكانىۇئۈم«

ۇدانىڭ سىرلىق  خ ،ته بىشارەتدىن كهلگهن بىرخۇدا سۇاليمان: سۆزلهنگهن

. غارايىپ نهرسىلهرنى كۆرۈپتۇ-غان ئاجايىپىل نۇرغۇنگه كىرىپ، ئۇ يهردەخهزىنىسى

 ،را بۇلۇپ بىر ھوجدىگهن» ت ئۆيىبهخ«پ نهرسىلهرنىڭ ئىچىدە غارايى-ئاشۇ ئاجايىپ

خۇدا . كهنىدىن تىلىگهن بارلىق نهرسىلهر ساقالنغانئۇنىڭ ئىچىدە ئادەملهر خۇدا

 بۇ ۋاقىت سائىتى كهلگهندە ئادەملهر ئۆزى تىلىگهن نهرسىلهرنى بېرش ئۈچۈن،

  . قاچان تهقلهپ قويغانىكهنىنهرسىلهرنى بۇ يهردە ئالل

. دۇلىش ئهمهسلىكىنى چۈشهنمهيكتۈرۈشنىڭ رەت قىىچېنۇرغۇن ئادەملهر ك

لىكىنى  ئىكهنىتىپاراس-ىل ۋە ئهقىتىمۇھهبب-مېهىرنىڭ كتۈرۈشنىڭ خۇداىچېك

: گهنىلئايهتته مۇنداق دېي-18باپ -30سى ىيهشهيا پهيغهمبهر سۈر. دۇمهيبىلتېخىمۇ 

  ».شهپقهتكه مۇيهسسهر بولۇر-كهنلهر مېهىرپهرۋەردىگار خۇدانى كۈت«

ئۇ ھهرگىز سىزنى . خۇدا سىز يۇلۇققان بارلىق كۈلپهتلهرنىڭ ھهممىسىنى بىلىدۇ

بىڭىزدىكى ئۇ قهل. الرغا دۇچار قىلمايدۇر سىناقدەك ئېغىبهرداشلىق بېرەلمىگۈ

  . سىزنى قۇتقۇزىدۇسىز نهرسىلهر كۈيۈپ تۈگىگهندىال ئاندىن كېرەك

نىش شهپقىتىدىن گۇمانلى-قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھهرگىز خۇدانىڭ مېهىر

 مۇساپىڭىزدىكى  ھاياتسىز. لىك قهلبىگه ئازار بهرمهڭ خۇدانىڭ مۇھهببهتبىلهن
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سىز چۇقۇم مول . ۇنى مهدھىيلهڭنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ئىلىق قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتلىربار

   .  ئېرىشىسىزئىنئامغا

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»،كۆڭلىگه .  ئۇنى دالىغا ئېلىپ كېلىمهن كۆڭلىنى ئالىمهن،مهن ئۇنىڭشۇڭا مانا

" ئۇمۇد ئىشىگى" "ئاقۇر جىلغىسىنى"سۆزلهيمهن ۋە مهن ئۇنىڭغا ئۇزۇمزارلىغىنى قايتۇرىمهن ۋە

  )15-14: 2ھوشىيا (». قىلىپ بېرىمهن

ھهقىقهتهن غهلىته  !چۆل باياۋاندىن ولىدۇ؟نى قهيهردىن تاپقىلى بمزارلىقئۈزۈ

قا زارلىق تېپىشباياۋاندىن ئۈزۈم-بۇلۇۋاتقان چۆلئىش، چىقىش يولى تېپىش مۈشكۈل 

  .ۋەتته ئهل،دۇكىشىنىڭ ئهقلى يهتمهي

لىك ئوقۇرمهن، بۇ ئايهتلهر بىزگه روھى جهھهتته باي بۇلۇشنىڭ يولىنى دەل قهدىر

اۋاندىن پهقهت ئۈزۈمزارلىق تېپىپال باي-قىنى، چۆلىباياۋاندىن تاپقىلى بولىدىغانل-چۆل

لى ىگه ئوخشاش ناخشا ئېيتق بالىلىق دەۋىر ۋە ئۈمىد ئىشىكىنى تاپقىلى يهنهقالماي

  . غانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇىبولىد

شىمىزنىڭ ىگۈزەشتىنى باشتىن كهچۈررباياۋاندىكى سه-خۇدا بىزنىڭ چۆلشۇنداق، 

. تاقهتنى يېتىلدۈرەلهيدىغانلىقىمىزنى ياخشى بىلىدۇ-سى جايدا سهۋىرزۆرۆرلىكىنى، قاي

بىزنىڭ قهلبىمىز ئىنتايىن جاھىل بولغاچقا ئاسانال بۇتالرغا چۇقۇنۇشقا قىزىقىپ، 

 »گهنگه ئهگىشىمهنمهن ئۆزۈم سۆي«: جاھىللىق بىلهن خۇدانى ئۇنتۇپ قالىمىز ھهم

لىپ ئۈمىدسىزلهنگهندە، پىدىن تاشلىۋېتىىبىز باشقىالر تهر )ئايهت -5( .مىز توۋاليدەپ
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گه باشالپ ئاپىرىمهن، ئۇنىڭغا ، ئۇنى چۆلچوقۇم ئۇنىڭغا يول كۆرسۇتۇپمهن « :خۇدا

ئاھ، بىزنىڭ خۇدايىمز نهقهدەر  .دەۋاتىدۇ»تهسهللىي بېرىمهن

   !ھه-مۇھهببهتلىك،-مېهىر

  

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»تىكىلىپ  ساڭىال  پهقهتزلىرىمىزۆمىز، بىزنىڭ ك بىلمهينىىز قانداق قهدەم بېسىشب

   )12: 20تارىخنامه  -2(» . تۇرماقتا

دە رىگه ئىتائهت قىلماي، ئهھىڭ ئهمسىدا بهزى ئادەملهر خۇدانىئىسرائىالرنىڭ ئار

  . ساندۇقىغا ھۆرمهتسىزلىك قىلىپ ھاالك  بولغان

كىچىك بارلىق -لىق ھايات قانداق ھايات؟ ئېتىقادلىق ھايات چوڭئېتىقاد

الشماسلىق ىمۇ ئارۇدانى مهسئۇل قىلىش، ئۆزى ئازراقنىڭ ھهممىسىگه خئىشالر

  . دېگهندىن ئىبارەت

ئۆزىمىز يهنه ئاۋارە  ئهگهر بىز مهلۇم بىر ئىشنى خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرغان بولساق،

خۇدا بىزنىڭ  ياردىمىمىزگه ئهجىبا ھهممىگه قادىر . بۇلۇشنىڭ زۆرۆرىيىتى يوق

ئايهتته -7 كۈي-37 ىلغانلىرى بىزگه يهتمهي قاالرمۇ؟ زەبۇرئۇنىڭ ق تاج بۇالرمۇ؟مۇھ

لىق بىلهن چانىرنچ بۇلۇپ، ئۇنى سهۋېپهرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا ت«: هنمۇنداق دېيىلگ

ھارامدىن روناق تاپقان، يهنى يامان نىيهتلىرى ئىشقا ئاشىدىغان كىشى . كۈت

  ».تۈپهيلىدىن ئۆزۈڭنى كۆيدۈرمه

ىنى قانلىققان بۇلۇپ كېتىۋاتىمنىڭ بارغانسىرى قاالي ئىشلىرىڭىزتىمال،  سىزئېه

ۋەتته ڭىز كېرەك، خۇدا بۇ ئىشالرنى ئهل بىلىشى، بىراق.كۆرۈپ بىئارام بۇلۇۋاتقانسىز
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ساق ھهم ئهگهر بىز بارلىق ئىشالرنى چىن قهلبىمىزدىن خۇداغا تاپشۇر. بىلىدۇ

ۇم قيساق، ئۇ چۇيىچه ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا يول قوۇئۆزىنىڭ ئىرادىسى ۋە ۋاقتى ب

نۇرغۇن . لىمىزدىكىدەك ئورۇنالشتۇرىدۇپىق  ۋاقىتتا  ھهممه ئىشلىرىمىزنى كۆڭپمۇۋا

. شهلهيمىزىسهكال غايهت زور غهلبىگه ئېرى تهۋرەنمنبىز ئېتىقادىمىزدىئىشالردا، 

 كۆرسهك غايهت زور توسالغۇغا  بىز دەم ئالماستىن ئۆزىمىز بىلگهنچه ئىش،سىچهئهك

  .رايمىزئۇچ

  

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»2-49يهشهيا (»دۇ ساقاليتاغان ئوقتهك قىلىپ، ساداقدىئۇ مېنى پارقىراي(   

تاش  )pebble Beach(لىق پېبلى  ئىنتايىن داڭكالفورنىيه شىتاتىداركىنىڭ ېئام

سا، ىرتاشالر بهزىدە دولقۇنالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچدىكى ىلساھ. ساھىلى بارتۇخۇم 

 ، يهنه ۇن زەربىسىدىن قىرغاقتىكى تاشالرغا ئۇرۇلۇپ سۇركىلىشكه ئۇچرايدۇدولقبهزىدە 

چوڭ تاشالرغا ئۇرۇلۇپ، ئادەمنىڭ يۇرىكىنى ئهزگىدەك مسىزلىك بىلهن ىبهزىدە رەھ

  .چىقىرىدۇئاۋازالرنى 

 ساياھهتچىلهر بۇ ئارالغا مهخسۇس نىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىن كهلگهنيا دۇن

ئۇالر بۇ تاشالرنى . ۋېلىش ئۈچۈن كېلىدۇىهم تاشالرنى يىغسىلىق ھهم كۆرك يۇمىالق،

پ ، ۇتۇ ئورنئېلىپ كېتىپ، ئهستايىدىللىق بىلهن كۆرگهزمىخانىسىدىكى دىۋانغا

  .دۇنىسىنى بېزەيامېهمانخ

 الريامغۇر-ققىالرغا، قاردىغان چو يېتهلمهيىگهن دولقۇنالرسىز ئۆركهشل ئهگهر
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 كىشىنى مۇبىرڭىز تاش تۇخۇم ئىزدەۋاتقان سىىالرغا قارئېرىمهيدىغان ئويمان جاي

  .يسىزلماائۇچرىت

 شقا كهلمهيدۇ؟ ىۋېلىلهر نېمه ئۈچۈن بۇ يهردىكى تاش تۇخۇمالرنى يىغىكىش

  تىنمىغانلىقىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرى دېڭىز دولقۇنلىرچۇنكى، بۇ يهردىكى تاشالر

شارائىتالرنىڭ  لىق مۈشكۈل لىدە، پارقىراقئهس.  بولۇپ قالغانكۆرۈمسىز ھهم قوپال

  نهتىجىسىدە بارلىققا كېلىدىكهن ئهمهسمۇ؟

بىزنى دەل  گهچكه،لىدىغانلىقىمىزنى بىلېغا ماس كسى خىل قورالخۇدا بىزنىڭ قاي

سى خىل خۇدا بىزنىڭ قاي. چه تهربىيلهيدۇيىۇلىكى بىئاشۇ قۇرالنىڭ ئاالھىد

ەل ئاشۇ د بىزنى ،مىزنى بىلگهچكهىسىدىن چىقااليدىغانلىقىخىزمهتنىڭ ھۆدد

ھهم مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق بىزنى  تهربىيلهيدۇيىچه ۇنىڭ ئېهتىياجى بخىزمهت

  .پۈتۈنلهي ئۇنىڭغا ئىشهنسهكال  كۇپايهبىز . تهييار قىلىدۇ

   

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،ركۈتتهك  بۈئۇالرپهرۋەردىگارغا ئۇمۇد باغالپ كۇتكهنلهرنىڭ كۇچى يېڭىلىنىدۇ

ئۇالر يولدا مېڭىپ ھالىدىن . يدۇ، ئۇالر يۇگۇرۇپ، چارچىمايدۇى كېرىپ  ئۆرلهقاناتلىرىن

    )31: 40يهشهيا (».كهتمهيدۇ

رىۋايهت قىلىنىشىچه ئهڭ دەسلهپكى قۇشالر قاناتسىز يارتىلغان بۇلۇپ، 

بۇ قاناتنى !  كېلىڭالرقېنى«: دىغا قۇيۇپپ، ئۇالرنىڭ ئالپهرۋەردىگار قانات ياسا

   .ەپتۇد »الرتاقىۋېلىڭ
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 بۇلۇپ،  پهيلىرىڭمۇ ئاجايىپ چىرايلىق، يۇمرانىكى قۇشالرنىقىتتئاشۇ ۋا

گهرچه ئۇالرنىڭ تۈكلىرى . دىكهنلىق ناخشا ئېيتااليھازىرقىغا ئوخشاشال يېقىم

ته ئهركىن پهرۋاز  كۆكاليدىغان بولسىمۇ، ئهمماۇياش نۇرىدا رەڭدار نۇر چاچاق

ىلغاندا، ئۇالر تاقاشنى ات تاقىۋېلىشقا ئهمىر قپهرۋەردىگار ئۇالرغا قان. دىكهنقىاللماي

لىپ قاناتنى تاقاشقا دىگار خۇداغا ئىتائهت قىكېيىن، ئۇالر پهرۋەر .كهن ئىغانىخالىم

   .پتۇرازى بو

 ،بىراق .تۇدىكى يۈك ئىنتايىن ئېغىر كۆرۈنۈپسىىئهڭ دەسلهپته، قۇشالرغا مۈر

. پتۇ ھېس قى ئىكهنلىگىنىىلىقگهندە قاناتنىڭ پايدىلىرىنى كهرقاناتئۇزۇن ئۆتمهي 

ئۇالرغا دە، ىنهتىج. پتۇهرىدە ئهركىن ئۇچااليدىغان بوشۇنداق قىلىپ، ئۇالر كۆك ق

  .ىنىپتۇ يۈك قاناتقا  ئايل تۇيۇلغانئېغىر

بىز دەل ئاشۇ قاناتسىز . دىن ئىبارەت خاالسلىك ئوقۇرمهن، بۇ بىر تهمسىلدىرقه

 خىزمىتىمىز  خۇدا بىزگه تهييارالپ بهرگهن قانىتىمىز بولسا، دەل بىزنىڭ .كىچىك قۇش

كلهردىن قهددىمىز پۈكۈلۈپ، دىمىزدىكى ئېغىر يۈمۇ ئالىزنىڭ ب.دۇرپىمىزىۋە ۋەز

شۇ بىراق بىز ئېتىقادىمىز ۋە جۈرئىتىمىز بىلهن ئا. قىتلىرىمىز بولىدۇۋا ىدىغانلىشزەئىپ

از قىلغۇزۇپ، ساق، ئۇالر بىزنى كۆك قهرىدە پهرۋيۈكلهرنى ئۆزىمىزگه قانات قىل

  . خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا باشاليدۇ

مۇھهببىتىمىز بىلهن ئېغىر يۈكلهرنى -ا مېهىرخۇرام ھالد-ئهگهر، بىز خۇشال

، شۇنى بىلىپ قۇيۇڭكى، ھېچقانداق بىر ئېغىر يۈك لغان بولساقئۈستىمىزگه يۈكلىۋا

مهن،  شۇنىڭ ئۈچۈن قهدىرلىك ئوقۇر.نى ۋەيران قىاللمايدۇسائادەت-تبىزگه تهۋە بهخ

. سىزىقىلغان بولڭىز بىر يېڭى كۈچنى رەت ىسر ئېغىر يۈكنى كۆتۈرۈشنى رەت قىلبى

ئومۇمهن، مۈرىمىزدىكى يۈك قانچىلىك ئېغىر بولسۇن، خۇدا ئۇنى ئۆز قولى بىلهن 
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   .ئورۇنالشتۇرغان بولغاچقا ھهممىسى سۆيۈملۈكتۇر

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»مهن . بىراق كۇمۇشنى تاۋلىغاندەك تاۋالندۇرمۇدۇمتاۋالندۇردۇم، ى مهن سېن

  )10: 48يهشهيا (».ئوقۇبهتنىڭ خۇمدانىدا سېنى تاللىۋالدىم-ئازاپ

بۇ خۇددى ! ھه-ي بهرگهنىخۇداغا شۈكرى، خۇدا بىزگه نهقهدەر زور تهسهلل

يىم ېياغقانغا، يهنه ئوتقا چىداملىق كسىم يامغۇر -يالقۇنلۇق ئوت ئىچىدە تويۇقسىز سىم

 ،ئوقۇبهت-ئازاب. دۇزەخمهتتىن ساقالي-وخشاش بىزنى زىيانيغانغا ئويگۈزۈپ قكى

مهيلى قانداق  .لىدىخۇدا ئاللىقاچان مېنى تال! كېلىۋېرىڭالر ....كېسهللىك لىق،نامرات

  . مهنى بىلنىنىلسۇن، مهن خۇدانىڭ مېنى تاللىغىغا كهىممۈشكۈالتالر بېش

لىك دەھشهت.  خۇدا سىلهر بىلهن بىلله!رقهدىرلىك قېرىنداشالر، ھهرگىز قورقماڭال

ئۇ ئۆزى ئۈچۈن . سى سىلهر بىلهن بىللىدۇرىسىناقالردىمۇ ئۇنىڭ ئامانلىقى ۋە تهسهلل

 قىلىپ مۇنداق ۋەدەخۇدا بۇرۇن ئۆزى . رىلمايدۇلهردىن ھهرگىز ئايىتاللىغان كىش

  )24: 26يارىتىلىش (».مهنىقورقمىغىن، مهن ساڭا يار بول«: دېگهن
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  كۈنى-10ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

 »بىراق تاپالمىدىم، ئۇنى چاقىردىم، بىراق ئۇ جاۋاپ ، ئىزدىدىمئۇنى 

   )6: 5نهزمىلهرنىڭ نهزمىسى (».بهرمىدى

كتۈرۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق ىچ ئاتا قىلغاندىن كېيىن، كېچخۇدا دائىم بىزگه ئىشهن

 ولۇپ،تاقهتلىك ب-يىن سهۋىرئۇ ئىنتا. بىزنىڭ ئېتىقادىمىزنى سىناشنى ياخشى كۆرىدۇ

. ۇلىسىمۇ يهنىال جاۋاب بهرمهيدرقىراپ نىدا قىلغان ئاۋازىنى ئاڭنىڭ ۋاىخىزمهتچىلىر

  . ئىتتىرىپ ئاچماقچى بولىدۇنى ئۇالر پۈتۈن كۈچى بىلهن ئىشىك

ىچىلىك رەك زەرماس بۇلۇپ قالغاند ئىشىك خۇددى داتلىشىپ ئېچىل،بىراق

: پىيادەك ئازابلىق نىدا قىللهن، ئۇالر خۇددى يهرەم شۇنىڭ بى.دۇپمۇ قويمايۇلۇقوزغ

  .دەيدۇ )44: 3مهرزىيه ( ». دەپ بىزگه بۇلۇتالرنى ياپتىڭھېچ دۇئا ئاڭالنمىسۇن«

لىغان ئىخالسمهن، ساداقهتمهن ئېتىقادچىالر دۇئالىرىنىڭ جاۋابىنى نۇرغۇن

گهن ىشهلى ئېرئهپسۇس، ئۇالر يهنىال بىرەر جاۋابقا. تاقهت بىلهن كۈتىۋاتىدۇ-سهۋىر

تىن ياكى ئۇالرنىڭ دۇئاسى غانلىقىبۇ ھهرگىز ئۇالرنىڭ دۇئاسى زۆرۆر بولم. ئهمهس

شنى ىقتىن ئهمهس، بهلكى خۇدا ئۆزى مۇشۇنداق قىلىخۇدانى خۇرسهن قىاللمىغانل

ئۇ ئۆزىنىڭ . خۇدا پۈتكۈل كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر .ياخشى كۆرىدۇ

ئهگهر ئۇ ئۆزى بىزنىڭ . پات قىلىدۇىتبىزگه ئىلى، ئىرادىسىگه ئاساسهن سائىت-ۋاقىت

ى كۆرسه، بۇنىڭغا نېمىشقا تاقهتلىك بىلهن ئۆتىشىمىزنى ياخش-سىناقالردىن سهۋىر

  دىكهن؟بولماي

بىزنىڭ دۇئالىرىمىزغا خۇدا . راپ بولغان ئهمهسداق بىر دۇئا ئورۇنسىز ئىسھېچقان

ۇن نۇرغ. لغان ئهمهسقىلماي قاھېچقاچان جاۋاپ بهرمهي باققان ياكى دىققهت 
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ئهمهلىيهتته ئۇنداق  .دەپ قارايمىز »مىزنى رەت قىلدىىرىخۇدا دۇئال«: ئىشالردا، بىز 

  . ككهندۇرىمىزنىڭ جاۋابى كېچىبولماستىن، بهلكى دۇئالىر

قادىمىزنى تاۋالش ئۈچۈن قهستهن ىخۇدا بىزنى دۇئاغا يېتهكلهش، ئېت

رىتى  ھهز،بىراق. گه توشقۇزىۋەتتىدولقۇنالر سۇنى كېمى.كتۈرىدۇىقۇتقۇزۇشنى كېچ

ئۇ  .ال ئويغاندىى كېمه چۆكۈشتىن بۇرۇن ئۇ يهن،بىراق. ال قاتتىق ئۇيقۇداىئهيسا يهن

دە قاتتىق ئۇخالپ ىغۇدەك دەرىجىگهرچه ئۇخلىغان بولسىمۇ، ھېچقاچان ئويغىنالم

  .خۇدا ئىشالرنى ھهرگىزمۇ بهك كېچىكتۈرۋەتمهيدۇ. كهتكىنى يوق

   

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»سۈيى قۇرۇپ  ئېقىنى ئۈچۈن، بىر مهزگىلدىن كېيىنىقغانلىيۇرتتا يامغۇر ياغم 

  )7: 17پادشاھالر -1(»كهتتى

. بىرىنى قوغلىشىپ، بىر ھهپتىدىن بىر ھهپتىدىن ئۆتۈشكه باشلىدى-ۋاقىت بىر

ۋىلىرى بهرداشلىق ى سۇالرنىڭ قۇرۇشىغا ئهگىشىپ ئىلياسنىڭ نېرجىلغىدىك

 ئۇ ئاخىر ،بىراق. شهيتانمۇ ئۇنى ئازدۇرۇپ گۇمانلىنىشقا ئۈندەيتتى. ېرەلمهيۋاتاتتىب

  . شىگه يول قويمىدىىگه تهسىر يهتكۈزىمۇھىتنىڭ خۇدا بىلهن بولغان ئاالقىس

 ئېنىق سىدىن قۇياشنىڭ پارالق نۇرىنىىتۈتهك تۇمانالر ئار-بىزمۇ دائىم ئىس

 نىىھىتتىن خۇدانىڭ قۇدىرەت كامالراپىمىزدىكى مۇ، ئهتگۇمىز كهلگهندەككۆر

نى قادىمىزىسىغا ئېتى خۇدا بىلهن مۇھىت ئوتتۇرئهمما،. كۆرۇشنى ئۇمۇد قىلىمىز

ڭ ىقا قارىيااليمىز ھهم خۇدانيىچه مۇھىتۇشى بىخۇدانىڭ كۆز قارئاندىن  ،يغانداوق
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  . رىتىنى ھېس قىالاليمىزىقۇد-كۈچ

غىدىكى سۇ قۇرۇپ، پهقهت بىر ئاستا ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، جىل-كۈنلهرنىڭ ئاستا

ئاستا قۇرۇپ -بۇ كىچىك كۆلچهك ئاستا. تال ئىنچكه كۈمۈش رەڭلىك سىزىقال قالدى

ئېتىز ۋە ئورمانالردىكى ھايۋانالرمۇ . قۇشالرمۇ ئۇچۇپ كهتتى. دىقۇرۇق توپىال قال

  بىر كۈن ئىچىدە جىلغىدىكى سۇالر.يېمهكلىك ئىزدەپ بۇ يهرگه كهلمهيدىغان بولدى

قا كهلگهندە، تتاقهتلىك بىلهن مۇشۇ ۋاقى- سهۋىرياسئىل. نلهي قۇرۇپ تۈگىدىپۈتۈ

  )ئايهت9 -8 (».ەرەفهتكه بارغىن دېدىزېدوندىكى زتۇرغىن، «:خۇدا ئۇنى يېتهكلهپ

 پىلىشيياسنىڭ ئورنىدا بىز بولغان بولساق، چۇقۇم بالدۇرال جىددىئهگهر ئىل

پاراسىتىمىزنى ۋە - چېپىپ ئۆز ئهقىلھهر تهرەپلهرگه. تهڭپۇڭلىقىمىزنى يوقىتاتتۇق

غاندىال جىلغىدىكى سۇالر قۇرۇپ ئازالشقا باشلى. زنى ئىشقا ساالتتۇقىقوللىرىم-پۇت

. وختاپ قاالتتى ھالدا تيىگه تولغان ناخشا ئاۋازىمىز تهبئىربىزنىڭ مهدھىيهگه، شۈك

لىرىغا شاخرىمىزنى سارغىيىۋاتقان دەرەخ لىتىدىغان سازلى ئىشەندىگهيلىخۇدانى مهدھ

چۆپ -پ خازان بولغان ئوتۇشۇز بولساق سۇلىئۆزىم. قاراپ يۈتتۈرۈپ قۇياتتۇق

روھى چىقىپ كهتكهن ئهرۋاھتهك ئۈمىدسىزلىككه پاتاتتۇق ياكى  ۋېلىپىئۈستىدە يېت

تهدبىرلهرنى ئويالپ چىقىپ، -رۇنال بهزى چارەبولمىسا جىلغا قۇرۇپ كېتىشتىن بۇ

ز بىلگهنچه سهپهرگه ىئاندىن ئۆزىم. تتۇقت تىلىشىنى نىدا قىالخۇدانىڭ بهخ

  . ئاتلىناتتۇق

 ،چۈنكى .سائىتىگه ئاساسهن بىزنى قۇتقۇزىدۇ-سى ۋە ۋاقىتىخۇدا دائىم ئۆز ئىراد

سىنى ىئهگهر، بىز ئالدى بىلهن خۇدانىڭ ئىراد. مۇھهببىتى مهڭگۈلۈكتۇر-ئۇنىڭ مېهىر

 ھهم پۇشايمان كۆز كۈتسهك، ھهرگىز قۇتقۇزغىلى بولمايدىغان ھالهتكه، نۇمۇس

. ياشلىرى بىلهن ئهسلى يولىمىزغا قايتىشتهك ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈپ قالمايمىز
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تاقهتلىك -ز، چۇقۇم سهۋىرىشۇنىڭ ئۈچۈن قهدىرلىك ئوقۇرمهن، بىز چوقۇم كۈتىشىم

  . سىنىڭ نامايهن بۇلۇشىنى كۈتىشىمىز كېرەكىبىلهن خۇدانىڭ ئىراد

  

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» ئايۇپ ( ».بولىمهنمهن ئالتۇندەك ساپ ، ىغاندا، مېنى سىندۇلۇمنى بىلىومېنىڭ يئۇ

23 :10(  

قا ھهم بۇ قارىماققا ئىنتايىن قىس ».لىق ئىشهنچنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇچىقىيىن«

مۇشهققهتلىك مهغلۇبىيهتلهرنى باشتىن كهچۈرگهن -بىراق جاپا.  بىر جۈملهيئاددى

  .يىن ئهھمىيهتلىك بىر سۆزدۈرهتهن ئىنتابئادەمگه نىس

ئىشهنچ سىناقالرنى باشتىن . چ بولسا خۇدا بهرگهن سوۋغاتتۇرئىشهن

يهنى كۆرگىلى . رىدۇې ھهر خىل مۆجىزىلىك ئىشالر يۈز بكهچۈرگهندىن كىيىن

كىن قىلغىلى  مۇمنىمۇمكىن بولمايدىغان ئىشالر ،لهرنى كۆرگىلىىلمايدىغان نهرسبو

  .بولىدۇ

ېگهن سۆزنى ئېتىقادىمىزغا د »نى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇنچلىق ئىشهچىقىيىن«

مهيلى روھى جهھهتته ۋە باشقا جهھهتلهردە بولسۇن قىيىنچىلىق ھهم  لىساق،تهدبىق

ىپ يېتىلىپ، ئېتىقادىمىزنىڭ ى جهھهتته پىشئوقۇبهتلهر بىزنىڭ روھ-ئازاپ

  .غا تۈرتكه بولىدۇىچوڭقۇرلىشىش

 نىڭ ئىچىدە ئۆسكهن بولماستىن،نلىقۇت دەرەخ ھهرگىز قۇيۇق ئورمائهڭ مهزم

تا چۇقچىلىقۇستىن ھوجۇم قىلىدىغان ئ توختىمايامغۇر ۋە بورانالر-كى قاربهل
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چاپقۇننىڭ ھۇجۇمىغا ئهڭ كۆپ -گهرچه بۇ خىل دەرەخلهر بوران. ئۆسكهندۇر

  . ال مۇشۇ دەرەختۇرىنىڭ تهلهپ قىلىدىغىنى يهنسىمۇ، ياغاچچى ئۇستامىرئۇچ

نى ئېسىڭىزدە ساقالڭكى، سىزنىڭ باسقان غان يولىز ماڭشۇنىڭ ئۈچۈن، ئۆزىڭ

بهلكى  غان يول بولماستىن،ن يۇرۇتۇلغان، ياۋا گۈللهر ئېچىلقۇياش نۇرى بىله يولىڭىز

دەتلىك بوران سىزنى دئېهتىمال، يولدا شى. ئىنتايىن تار ھهم خهتهرلىك يولالردۇر

سىز پىشانىڭىزگه ىشى، تۇيۇقتېتكۈر تاشالر تېرىلىرىڭىزنى تىلىۋئۇچۇرتۇپ كېتىشى، ئۆ

  .سانجىلىپ كېتىشى ۋە ۋەھشى ياۋايى ھايۋانالر سىزگه قاراپ ھۆركىرىشى مۇمكىن

سىز باسقان بۇ يول . يولدۇرسىز باسقان بۇ يول ھهم قايغۇلۇق ھهم خوشاللىق 

. دۇرشكىلى بولىدىغان يولىكۆز ياشالر تۈكۈلسىمۇ تهسهللىگه ئېر نى ساقايتقىلى،ئازاپ

شكىلى بولىدىغان ىبىگه ئېرم سىناقالر بىلهن تولغان ھهم غهلن بۇ يول ھهسىز باسقا

قىلى ت غهلىبه بىلهن قايسىز باسقان بۇ يول جهڭ بولىدىغان، ھهم جهڭدىن. يولدۇر

رغا ۋە ھۇجۇمغا، زۇلۇمال الرغا، خهتهرگه،شه قىيىنچىلىقىبۇ يولدا ھهم. لدۇربولىدىغان يو

بىراق، بىزنى . رىشىڭىز مۇمكىنئوقۇبهتكه ئۇچ-خاتا چۈشىنىشكه، زىرىكىشلىك ئازاپ

 .مىزاليزگه تايانغاندا، بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن پۈتۈنلهي غهلبه قىالىسۆيىدىغان رەببىم

شى ىنىگه چېكىندۈرڭىزنى تۇسۇپ، سىزنى كهيىدەتلىك بوران چاپقۇنالر يولدكىم شىبهل

ىچه كۈچىڭىزنىڭ ئهكس.  چېكىنمهڭگهىنقىتتا، سىز ھهرگىز كهيبۇنداق ۋا. مۇمكىن

 .چىقراشمائىچىدە خۇدا سىز بىلهن ئۇچ  سىناقالرئاشۇ. دىغا قهدەم ئېلىڭتىشىچه ئالېي

ئاشۇ سىناقالردىن ئۆتكهندىن كېيىن، سىزنى . چىنى سىزگه ئېيتىپ بهرمهكىئۇ سىرلىر

دىغان مۇقهددەس ئېتىقادنى قىلىپ، سىزگه شهيتان تهۋرىتهلمهيئالتۇندەك ساپ 

  .بهرمهكچى
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  كۈنى-13نىڭ ئاي-7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ى نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئاتىسى سېن< :راھىمغامۇقهددەس يازمىالردا خۇدا ئىب

چۈنكى، . راھىم ھهممىمىزنىڭ ئاتىسىدۇرىدە ئىب خۇدانىڭ نهزىر،قىنىدەكتدەپ ئېي >.مهنلىىق

دىغان خۇداغا لىققا كهلتۈرىتىن بارنلهرنى تىرىلدۈرىدىغان، مهۋجۇداتنى يوقلىقئىبراھىم ئۆلگه

  )17: 4الرقىرىمل( ».دىلىئىشهنچ باغ

رنىڭ دۇ؟ ئىنسانالاليچ باغۈچۈن خۇداغا شۇنچىلىك چوڭ ئىشهنئىبراھىم نېمه ئ

تى يوق ىنهزىرى بۇيىچه، ياشىنىپ قالغان ئبراھىمغا نىسپهتهن ئاتا بۇلۇش ئىمكانىي

 :دا، ئۇنىتىىراق، خۇدا ئىبراھىمنىڭ تېخى ھېچقانداق پهرزەنتى يوق ۋاقب. ئىدى

راھىم خۇدانىڭ دېگهن ئىب. دېگهن »نى نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئاتىسى قىلدىمېس«

تقان ھهر بولسا خۇدا ئېي قادىئېت.  ئېتىقادتۇريىقىمانا بۇ ھهق. گهن ئىشهنسۆزلىرىگه

ەسلهپ ئېتىقاد يولىغا د. تۇرشىنىش ھهم ھىمايه قىلىش دېگهنلىكقانداق سۆزلهرگه ئى

بىراق، بىر . رۇق كۆرۈنىدۇقۇ-ىدىكى يولالرنىڭ ھهممىسى قۇپد ئالقهدەم باسقاندا،

دىن كېيىن باسقان قهدەملهرنىڭ ئاستىدا مۇستهھكهم بىر ئۇل تاشنىڭ مهزگىل

 ،ساىدەپ سور »؟ساڭا نېمه كېرەك « :ئهگهر، خۇدا سىزدىن. بارلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ

چىڭىزگه م ئىشهنخۇدا چۇقۇ. تىڭ ئېهتىياجىڭىزنى ئېي بىلهنسىز ئىشهنچىڭىز

  .رىدۇېئاساسهن سىزگه ھهممىنى ب

خۇراملىق بىلهن ئېتىقادلىق -سىز چۇقۇم باشقا نهرسىلهرگه ھهۋەس قىلماي، شاد

قالرنىڭ ھهممىسى ئۆچكهن، يادىكى چىرا دۇن،گهرچه. ات كهچۈرۈشىڭىز كېرەكھاي

غۇۋالىشىپ ئاسماندىكى يۇلتۇزالر  لىغان،خهتهر قاپ-يىمېى قاراڭغۇلۇق ۋە خراپنتۆت ئهت

ئىچكى  خۇدا قهلبىڭىزنىڭ ،چۈنكى. خۇرام بۇلۇڭ-ال شادىقالغان بولسىمۇ، سىز يهن
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  . قادنىڭ نۇرلۇق چىرىقىنى يېقىۋاتىدۇى ئېتىمىدا روھقا تهۋە پارالق نۇرنى يهنقىس

شاختا  يهنه ،سالدى بۇلۇپى ئارسىز ئهمدى. دىىپ كهلېتۋاقىت ئاللىقاچان ي

چ قانىتىنى تهر بولغان ئۇۋىدىن چىقىپ، ئىشهنىخهقۇنۇۋالماي، ئۆزىڭىز ئۈچۈن ب

ئۇنىڭ شنى ئۆگىنىۋاتقاندا، ۇ كىچىك قۇش ئۇۋىسىدىن چىقىپ، ئۇچ.تاقىشىڭىز كېرەك

. ئهمهلىيهتته ئۇ ھهرگىز يىقىلىپ چۈشمهيدۇ. ئهڭ قورقىدىغىنى يىقىلىپ چۈشۈشتۇر

پ ئۇنىڭغا خۇداغا تايىنى لىك ئوقۇرمهن،قهدىر. لىرى ئۇنى كۆتۈرۈپ تۇرىدۇقانات

مهندەك بىر ئاجىز «سىز بهلكىم  )4: 14رىملىقالر(تىقادىڭىزدا چىڭ تۇرۇڭ، بولغان ئې

سهن «: خۇدا بولسا. دىيىشىڭىز مۇمكىن »ساننىڭ قولىدىن نېمه ئىش كهلسۇن؟ئىن

رايمهن، نتايىن ئاسان ئېزىقتۇرۇلۇشقا ئۇچمهن ئى«سىز يهنه .  دەيدۇ»!قىالاليسهن

ام ھهرگىز غهلبىگه بۇنداق تۇرس. گىمهنېھهۋەسلهرگه باش ئ-ۇېنىمدىكى ئارزئاسانال ت

سىز .  دەيدۇ»!شهلهيسهنىبىگه ئېرسهن غهل«: خۇدا .  دەيسىز».شهلمهيمهنىئېر

رىمان املىقتىن بهھمهن بۇنداق ئاجىز چۈشكۈن روھىم بىلهن ئار« :ئېهتىمال يهنه 

.  دەيدۇ»! بوالاليسهن نبهھرىما «   :خۇدا بولسا.  مۇمكىندېيىشىڭىز  » .يمهنبواللما

خۇدا بۇنداق دېگهن تۇرسا، ئهجىبا سىز خۇدانى يالغان سۆزلهيدۇ دېمهيدىغانسىز؟خۇدا 

شۇنىڭ ئۈچۈن سىز قاچان دەپ بولغان تۇرسا، سىز قىلمىسىڭىز بوالمدۇ؟ ىئالل

ىلچه ئىككىلهنمهي پۈتۈنلهي ق شكهن بولسىڭىز،ىخۇدانىڭ بىرەر ئېغىز گېپىگه ئېر

 بۇلۇپال قالماستىن، بهلكى ئاشۇ سۆزنى چۈنكى، سىزدە ھهقىقهت. ىڭشىنغا ئىئۇنىڭ

  . لىك رەب باردۇرئېيتقان ئىشهنچ
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  كۈنى-14ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»......قۇربانگاھنىڭ مۈڭگۈزىگه ئىلىپ باغالڭالر. نى باغالڭالرئارقان بىلهن قۇربانلىق.« 

  )27: 118زەبۇر ( 

ۋاتامدۇ قانداق؟ بىز دائىم، ىق سۇپىسى بىزنى چاقىرقهدىرلىك ئوقۇرمهن، قۇربانلى

. مىز تالالينىستې تۈس ئالغاندا خۇشاللىق بىلهن كررتۇرمۇشىمىز ئهتىرگۈلدەك رەڭدا

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئارقان .  ئۆزگهرگهندە قورقۇپ تۈگۈلىۋالىمىزبىراق، ھاۋا تۇتۇلۇپ

  !ھه-باغلىۋېتىش نهقهدەر ياخشى ئىش،

نى، باغلىۋېتىشىڭكه ستېرشىڭنى، كى بىزنى باغلىۋېت سېنىڭ، ئى مۇقهددەس روھ

 كهڭ يولىمىزغا قايتا ،بۇرۇنقى كونا.  تىلهيمىزنىكىڭىرىۋەتمهسلئايدىن  ڭىمهڭگۈ ئۇن

قىمىز ئۈچۈن، بىزنى ىقا ھهۋەس قىلماسلى ھاياتىالرنىڭقىمىز، باشقىقهدەم تاشلىماسل

 ئالتۇن ئارغامچىسى، مۇھهببهتنىڭ-رىسى، مېهىقۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىنىڭ قىزىل تان

ئى مۇقهددەس روھ،  ! ارغامچىسى بىلهن چىڭ باغلىۋالغىندنىڭ كۈمۈش ئۇئۈم

زاپ ئوقۇبهت ئىچىدىكى كهمتهر بىزنىڭ پهقهت رەببىمىزنىڭ كۈلپهت ھهم ئا

  ! شىمىز ئۈچۈن مهدەتكار بولغايسهنىلىرىدىن بۇلۇشقىال ھهۋەس قىاللھراھهم

شنى ىسىز بېر.  سىزنى چاقىرۋاتىدۇىمهن، قۇربانلىق سۇپىسلىك ئوقۇرقهدىر

سىز ئىتائهتچانلىق بىلهن كهمتهر روھنىڭ ئىلكىدە مهڭگۈ ماكان قۇرۇشنى  خاالمسىز؟

  شنى خاالمسىز؟رىك قۇربانلىق سۈپىتىدە ئاتاسىز ئۆزىڭىزنى خۇداغا تى خاالمسىز؟

نى لىق داال ئىبادىتىدە، بىر قېرىندىشىمىز ئۆزىنى خۇداغا تهقدىم قىلىشبىر قېتىم

دا ئۆزىنى ىئۇ ھهر كۈنى كهچته قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ يېن. خااليدىغانلىقىنى ئېيتتى

بىراق، ھهر كۈنى كهچته ئىبادەتتىن تارقىلىشتىن بۇرۇن، شهيتان . ىتخۇداغا ئاتايت
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 »خۇدا مېنىڭ ھهدىيهمنى قوبول قىلمىدى«: ئۇنى ھېچنىمىنى پهرق ئېتهلمهس قىلىپ

مالپ ئۇ مانا مۇشۇنداق نهچچه قېتى. تتىرۇناۇدېگهنگه ئىشهندۈرۈشكه ئ

ئهڭ ئاخىرقى بىر كۈنى كهچته يىغىلىدىغان . رىدىدۈشمهنلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچ

ئۇ ئۆزىنى خۇداغا ئاتىغاندىن . زۇق ئېلىپ كهپتۇوىتتا ئۇ بىر پالتا بىلهن ياغاچ قۋاق

ەل ئاشۇ ئۇ د. كېيىن، قۇزۇقنى ئۆزى يۈكۈنۈپ ئولتۇرغان جايغا قېقىپ كىرگۈزۈۋەتتى

تۇرۇپ، ئۇنىڭ قىلىۋاتقانلىرىنىڭ ۋاتقاندا شهيتان ئۇنى يهنه ئېزىقجايدىن چىقىپ كېتى

  .تۇپشىىگه ئىشهندۈرۈشكه تىرىكىقانه قىزىقارلىق ئويۇن ئىكهنلىئهخم

قاراڭ « :پ تۇرۇپىزۇقنى كۆرسىتو قايتىپ، ياغاچ قزۇق بار جايغاوئۇ دەرھال ق

ىڭ گۇۋاھچىم، ئۇ دەل مېن كۆردىڭىزمۇ؟نى زۇقوى، ئاۋۇ ياغاچ قشهيتان ئهپهند

  .دەپتۇ »بۇل قىلغانلىقىنىڭ ئىسپاتىوخۇدانىڭ مېنى مهڭگۈلۈك ق

مىز ھېچقاچان گۇمان قېرىندىشىكېيىن بۇ . ىپتۇرىلشهيتان دەرھال ئۇنىڭدىن ئاي

چراپ، خۇداغا لۇشقا ئۇۇلىك قېرىندىشىم، ئهگهر سىز ئېزىقتۇرقهدىر. تۇقىلىپ باقماپ

 قۇزۇق قېقىپ، ئۇنى غا گۇمانالنسىڭىز، سىزمۇ مهلۇم جايدىنڭىزئاتىغان ھهدىيى

سىڭىز ئاللىقاچان بۇ مهسىلىنى ھهل خۇدانىڭ، شهيتاننىڭ ئالدىدا گۇۋاھچى قىل

  .................... .قىلغان بولىسىز
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  كۈنى-15ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»يۇھاننا  1( ». قىلىمىزبهن غهلقادىمىز ئارقىلىق بۇ دۇنيادىكى يامانلىق ئۈستىدىىئېت 

5 :4(  

 ، تۇرۇۋاتقان مۇھىتگهرچه سىز ىدىن غهلبه قىلىش دېگهن نېمه؟ دۇنيا ئۈست

خۇداغا سىزنىڭ  بىلدۇرۇپ تۇرسىمۇ،سىزدىن ۋاز كهچكهنلىكىنى ئاللىقاچان خۇدانىڭ 

 گهرچه خۇدا دۇئالىرىڭىزنى ىشهنچىڭىزدە قىلچه تهۋرىنىش بولمىسا،ان ئبولغ

  توختىماستىن ، يهنىال خۇداغامۇىشهلمىسىڭىزاندەك ھېچقانداق جاۋابقا  ئېرئاڭلىمىغ

سىزلىك قاپالپ، ئىنسانالرنىڭ ھاياتى نىدا قىاللىسىڭىز، گهرچه دۇنيانى رەھىم

گه ىرىنهزخۇدانىڭ  نىداسى  ئۇالرنىڭ،هيدىغان ھالغا چۇشۇپئهرزىمگه ىھېچنىم

لىكىگه مۇھهببهتلىك ئىكهن-رىېهغاق، م سىز يهنىال خۇدانىڭ ئوي،ئېلىنمىغاندىمۇ

  ھالغا چۇشۇپ تىن ئۆلگۈدەكتاقهتلىك بىلهن كۈتسىڭىز، ئاچلىق-رىسهۋ ئىشهنسىڭىز،

 يوقاتمىسىڭىز، مانا بۇالرنىڭ خۇداغا بولغان ئىشهنچىڭىزنىال ى يهنقالغان ھالهتتىمۇ،

   .تۇرقادىي ئېتىھهممىسى دۇنيا ئۈستىدىن غهلبه قىلغان ھهقىق
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  كۈنى-16ڭ ئاينى-7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»مهن ۇڭنى ئايىمىغانكهنسهن، سهن سۆيۈملۈك بىر تال ئوغل<:پهرۋەردىگار دەيدۇكى

ت ئاتا قىلىش بىلهن، نۇرغۇن ئهۋالدالرنى ساڭا بهخساڭا ئۆز نامىم بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، 

ەك كۆپ ىكى قۇمدئۇالرنىڭ سانى ئاسماندىكى يۇلتۈزالردەك، دېڭىز ساھىللىرىد. بېرىمهن

 مېنىڭ ئهمرىمگه ئىتائهت .سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ دۇشمهن شهھهرلىرىنى ئىشغال قىلىدۇ. بولىدۇ

 يهر يۇزىدىكى ھهممه خهلقلهر بهختكه  ئۇچۇن، سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ ئارقىلىققىلغانلىقىڭ

  )18-16: 22يارىتىلىش(» >.ئېرىشىدۇ

ساسهن بىز ئۈچۈن ئهڭ بۇ ئايهتلهردىن شۇنى بىلهلهيمىزكى، خۇدانىڭ تهلىپىگه ئا

مۇھىم بولغان نهرسىنى  خۇداغا تهقدىم قىلساق، خۇدا بىز تهقدىم قىلغان ئاشۇ 

ئىبراھىم ئېتىقادى ۋەجىدىن، خۇدانىڭ . نهرسىنى بىزگه ھهسسىلهپ قايتۇرۇپ بېرىدۇ

ئاشۇ ۋاقىتالردا، ئۇنىڭ . ئهمرىگه ئاساسهن يالغۇز ئوغلىدىن ۋاز كېچىشكه رازى بولدى

ئارمانلىرىنىڭ ھهممىسى كۈپۈككه -ڭ ھاياتى ۋە پهرزەنتىگه بولغان ئارزۇپهرزەنتىنى

بىراق، .  قۇرۇتۇلۇش ئالدىدا تۇراتتى ئۇنىڭ ئائىله نهسهبى،شۇنداقال. ئايالنغانىدى

ن، نهتىجه قانداق بولدى؟ خۇدا يالغۇز ئوغلىنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بېرىپال قالماستى

 كۆپ بولىدىغانلىقىدەك ئهھدىنى ۇلتۇزالردەك ئاسماندىكى يئهۋالدىنىڭ-ئۇنىڭ ئۇرۇق

 بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا بىزنىڭ رەببىمىز ئهيسا مهسىهمۇ ئىبراھىمنىڭ ،شۇنداقال. بهردى

  . ئهۋالدىدىن دۇنياغا كهلدى

بىز ئۇنىڭ .  مۇئامىلىسىيى تۇتقان ھهقىقلىرىگهمانا بۇ خۇدانىڭ ئۆز پهرزەنت

دۇنيا -قنى تاللىغان ۋاقتىمىزدا، ئۇ بىزگه مالدۇنيادىن ۋاز كېچىپ، نامراتلى-ئۈچۈن مال

 خىزمهت ئورنىمىزدىن ۋاز كهچكهن ۋاقتىمىزدا، ئۇ يبىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ئال. اتا قىلىدۇئ
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.  ئاتا قىلىدۇلهرنىبىزگه ھهتتا چۈشىمىزدىمۇ كۆرمىگهن نهچچه ھهسسه ئالى خىزمهت

نياغا نىسبهتهن چىپ، دۇېئارمانلىرىمىزدىن ۋاز ك-ىن ئارزۇبىز ئۇنىڭ ئۈچۈن شىر

خۇراملىقنى تهقدىم -نى، چهكسىز شادزدا، ئۇ بىزگه ئاجايىپ مول ھاياتئۆلگهن ۋاقتىمى

 مهسىهنىڭ ،بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن قانچه كۆپ قۇربانلىق بهرسهك. قىلىدۇ

بىز ئىبراھىمغا ئوخشاش ئۆزىمىزدىكى . شهپقىتىگه تېخىمۇ كۆپ ئېرىشهلهيمىز-مېهىر

هسىهنىڭ ئىچىدىكى مۇكهممهل ن قىاللىغاندىال مئهڭ قىممهتلىك نهرسىنى قوربا

  . نى كۆرەلهيمىزھايات

بۇ توغرىسىدا خۇدا . بىز بهزىدە خۇدانىڭ بىزنى تاللىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالىمىز

ئوقۇبهتنىڭ -ئازاپمهن سېنى «:يهشايا پهيغهمبهر ئارقىلىق مۇنداق ۋەھىي قىلغان

  تىرىلگهندىكى يېڭى ھاياتنى، ئهرشكهبىز يهنه) . 10: 48يهشايا(»  تاللىدىمخۇمدانىدا

ت ۋە تىالۋەتنى، كرېس-اغچىسىدىكى دۇئامانه بىتسشهرەپنى، گې-كۆتۈرۈلگهندىكى شان

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھهرگىز ئىبراھىمنىڭ . قۇرۇق قهبرىنى ئونتۇپ قالىمىز

سىزگه . كهم ئۇچرايدىغان ئاالھىدە ئىش دەپ ئويالپ قالماڭ-سهرگۈزەشتىسى كهمدىن

ئىتائهت قىلىشنى خااليدىغان   بهدەل تۆلهپ  ئېيتىپ قويايكى، بۇ دەل خۇدانىڭشۇنى

قۇربانلىق .  خاالس، ئىبارەتئۇلگىدىنندىلىرىگه كۆرسهتكهن بىر ئىخالسمهن به

خۇدا تۇمانالردىمۇ . سائادەت شۇ يهردە ئهڭ مول بولىدۇ-قهيهردە كۆپ بولسا، بهخت

ن كىشىنىڭ ھېچ نهرسىسىنى كهم االيدىغاجۈرئهتلىك بىلهن دادىل قهدەم تاشلىي

  . مايدۇقىل
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  كۈنى-17ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»4: 18يهشايا (».لىقتا تۇرىمهن، ئۆز تۇرالغۇمدا  نهزەر سالىمهنچېنمهن ت(  

جۇم قىلغاندىكى قىسقا ۇڭ قوشۇن توپالپ، ئىسرائىلالرغا ھنىىئاسۇر پادىشاھ

ن ۋاقىتتا، جۇم قىلىپ كهلگهۇ قوشۇنلىرى ھردا بارمىكىن؟ ئاسۇرھېكايه ئېسىڭال

  ئۇالرنى ،جۇم قىلىپ كېلىشىنى خااليدىغاندەكۇ ھنىڭخۇددى خۇدا ئۇالر

 .نچلىق بىلهن ئهرشتىن زېمىنگه نهزەر سېلىپ تۇرىدۇېخۇدا يهنىال ت. مايدۇالتوسىۋ

نىڭ بىراق يېرىم كېچه بولغاندا، خۇدا. رۇتۇپ تۇرىدۇوقۇياش نۇرىمۇ ھېلىههم ئۇالرنى ي

 ئاسۇر قوشۇنلىرىنى پۈتۈنلهي پهرىشتىسى خۇددى دېهقان ئوت ئورىغاندەك ھاكاۋۇر

  . ۋېتىدۇىقىر

پقا نهزەر نچ تۇرۇپ، ئهتراېئۇ ت.  نېمىدىگهن غهلىته پوزىتسىيىسىقاراڭ، خۇدانىڭ

ئۇنىڭ . نچالنغىنى ھهرگىز يول قويغىنى ئهمهسېئۇنىڭ ت. سېلىشنى ياخشى كۆرىدۇ

، سائهتنى-ئۇ ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىت. ز قوشۇلغىنى ئهمهسسۈكۈت قىلغىنى ھهرگى

ئۇ دەل ئاشۇ ۋاقىتتا، يامانالر غهلبه قازىناي دېگهندە . ىق پهيتنى كۈتىۋاتىدۇپمۇۋاپ

بىز دۇنيادىكى رەزىللىكلهرنى، يامانالرنىڭ . ئاپهتلهر ئارقىلىق ئۇالرنى ۋەيران قىلىدۇ

نچ  ې كۆرگهندە، چوقۇم خۇدانىڭ تىرىنىغهلبىسىنى، دۈشمهنلهرنىڭ زىيانكهشلىكل

بىز ھهزرىتى . ئولتۇرۇپ ھهممىگه نهزەر سېلىۋاتقانلىقىنىمۇ ئويلىشىمىز كېرەك

 ر بى.سىگه قاراپ باقايلىهئهيسانىڭ دۇنيادىكى ۋاقتىدا، ئىشالرغا تۇتقان پۇزىتسىي

اگىرتلىرىنىڭ كۈنى كهچته، ھهزرىتى ئهيسا قىرغاقتا ئۆزى يالغۇز دېڭىزدىكى ش

جۇمىغا ئۇچراپ، جاپا تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهندە قانداق ۇچاپقۇننىڭ  ھ-بوران

الزار ئاغرىپ قالغان ۋاقىتتا، ئۇ ئۆزى ياخشى . قىلدى؟ جىمجىت قاراپ تۇردى
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كۆرىدىغان دوستىنىڭ بهيتانىيادا ئازاب تارتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ يهنه 

 قهبرىگه ،پ، ئالهمدىن ئۆتۈپكۈنگه ئېغىرال-الزارنىڭ كېسىلى كۈندىن. بارمىدى

ىق پئهسلىدە ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپ. كۆمۈلۈپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن باردى

  . ۋاقىتنى كۈتكهنىدى

، ئۇ ھازىر سىزنىڭ دۇئايىڭىزغا ئهنه شۇنداق سۈكۈت قهدىرلىك ئوقۇرمهن

پ ئۇ ھهممىنى كۆرۈپ، بىلى. ئىچىدىمۇ؟ بۇ ئۇنىڭ سىزگه كۆڭۈل بۆلمىگىنى ئهمهس

ئۇ قهلبىڭىزدىكى . ئۇنىڭ قوللىرى دەل ھازىر سىزنىڭ مۈرىڭىزدە. تۇرۇۋاتىدۇ

ئۇ ئهڭ مۇۋاپىق ۋاقىتتا، سىزنى قۇتقۇزۇش . پهسلىكلهرنى ساناپ تۇرىۋاتىدۇ-ئېگىز

  . ئۈچۈن تهييار تۇرماقتا

  

  

  كۈنى-18ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»زۇتۇپ تۇرار كۆنبۇيا-دە ئۇيان پۈتۈن يهر يۈزى  كۆزلىرىنىڭپهرۋەردىگار. «

  )9: 16تارىخنامه-2(

يهنى پۈتۈن . قهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا دەل ھازىر بىر ئادەمنى ئىزدىمهكته

خۇدا بۇ . دىغان ئادەمنى ئىزدىمهكتهى جان دىلى بىلهن ئۆزىگه ئىتائهت قىلۋۇجۇدى،

ى ئادەمنىڭ ھاياتىغا ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەزىپىنى قويماقچى ھهم بۇ ئادەمنى خۇدد

چوڭ ئىشالرغا سېلىپ، ئۇنىڭغا ئىلگىرىكى ئۇلۇغ كىشىلهرگه ئوخشاش 

  . سائادەت ئاتا قىلماقچى-تبهخ

رىتىگه تايىنىپ، ىقۇد-دۇنيا ئىخالسمهن بىر ئېتىقادچىنىڭ خۇدانىڭ كۈچ

ۆزىمۇ بىر دۇنياال ئهمهس خۇدانىڭ ئ. ئالهمشۇمۇل زور غهلبه قازىنىشىنى كۈتمهكته
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ى غان، ئۆزىندى، بارلىقى بىلهن خۇداغا ئۆزىنى بېغىشلىجۇۇئادەمنىڭ يهنى پۈتۈن ۋ

، نىدىغانىيۇپ، مهسىهكه ئوخشاش خۇدانىڭ كۆڭلىنى چۈشۇپراقنىڭ ئورنىدا قۇت

، رەتلىكىقۇد-مۇھهببهتلىك، كۈچ-لىك، مېهىرمهسىهكه ئوخشاش كهمتهر، ئىشهنچ

ىزمهت  ئهكسىچه خۇداغا ۋاكالىتهن خۇدا ئۈچۈن خخۇدانىڭ پىالنلىرىنى توسماستىن

  . قىلىدىغان مۇقهددەس بىر ئادەمنىڭ چىقىشىنى كۈتمهكته

شهرەپتىن -ئاتا قىلغان شانخۇدا مۇھىم ئورۇنغا قويغان ئادەم پهقهت خۇدا 

ۇنىڭغا ئاتا قىلغان چهكسىز ن بولۇپال قالماستىن، يهنه خۇدا ئابهھرىم

  . ن بولىدۇا مهڭگۈ بهھرىممۇسائادەتتىن-بهخت

اشقا كىرگهن يىلى، ئىشچىالر ۋە ئوقۇتقۇچىالرغا بايان  توقسان ي ئهپهندىموللىر

مهن : قىلغان ماقالىسىدە ئۆزى ھهققىدە قىسقىچه گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

يىلى -1829 ىت يىلدىن كېيىن يهنبىراق تۆ. يىلى قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشتىم-1825

هھهرنى، يانى، شدۇن-ئۇ ۋاقىتتا مېنىڭ مال. ئايدا ئاندىن خۇداغا ئىتائهت قىلدىم-7

پهقهت .  ھاالۋەتنى سۆيىدىغان يۈرىكىم يوق بولغانىدى-زۇروھوقۇقنى، دۇنياغا تهۋە ھ

مهن ياخشى كۆرىدىغان . خۇداال مېنىڭ مۇھهببهت ئوبىكتىم بولۇپ قالغانىدى

شۇڭا، مېنىڭ باشقا نهرسىلهرگه . نهرسىلىرىمنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭ ئىچىدىن تاپتىم

شهپقىتىگه تايانغاچقا، بۇنداق -ئۇنىڭ مېهىر! خۇداغا شۈكرى. ئېهتىياجىم چۈشمىدى

خۇرام بىر -ماڭا ھهمرا بولۇپ، مېنى ئاالھىدە بىر خۇشالخاھىش تاكى ھازىرغىچه 

بۇ خاھىش مېنى پهقهت ئهرشتىكى نهرسىلهرگىال ھهۋەس . كىشىگه ئايالندۇردى

سوئال سورىشىمغا  قهدىرلىك قېرىنداشالر، سىلهردىن بىر ،ھازىر. قىلىشقا چاقىرىدۇ

سىلهر پۈتۈنلهي خۇداغا ئىتائهت قىلدىڭالرمۇ؟ سىلهرنىڭ ! رىڭالرېبئىجازەت 

قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالر يهنىال مۇشۇ دۇنياغا تهۋە ئىشالرمۇ ياكى خۇدانىڭ 
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مۇقهددەس تى ئاز ۋاقىتنى ىخۇرسهنلىكىنى ئىزدەيدىغان ئىشالرمۇ؟ مهن بۇرۇن ناھاي

. تلىرىمنى باشقا كىتابالرنى كۆرۈشكه سهرپ قىالتتىم كۆرۈشكه، كۆپ ۋاقىكىتاپنى

بىراق، خۇداغا ئىتائهت قىلغان ئاشۇ كۈندىن باشالپ، خۇدانىڭ سۆزلىرى ماڭا 

مهن قهلبىمنىڭ چوڭقۇر .  سائادەتكه ئايالندى-نىسبهتهن سۆزلهپ تۆگهتكۈسىز بهخت

 دەپ !ۈملۈكخۇدا ھهقىقهتهن ئاجايىپ سۆي :ملىرىدىن ھاياجانغا تولۇپ تۇرۇپقاتال

 سىلهر ھهرگىز ئۆزۈڭالرنىال قانائهتلهندۈرۈشنى ،قېرىنداشالر. توۋلىيااليمهن

مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭمۇ قهلبىڭالرنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن . ئويلىماڭالر

  . د قىلىمهنۇملۈك، دەپ توۋلىيالىشىڭالرنى ئۈمچىقىرىپ، خۇدا ھهقىقهتهن سۆيۈ

دەپ نىدا » !ن تاشقىرى ئېتىقادچى قىلغىن مېنى دەرىجىدى«: مهن بۈگۈن خۇداغا

   . قىلىمهن

  

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»11: 18يۇھاننا(»  ئىچمهيدۇ دەمسهن؟هىنىر قىلغان بۇ ئازاب قهدىىمېنى ئاتام ئهم (  

 ۋە ئۆلۈكنى چاپقۇننى تىنجىتىش- بورانڭقهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز بۇ سۆزنى

؟ پهيغهمبهرلهر گىنى بىلهمسىزرەتكه ئىگه ئىكهنلىىقۇد-ۈچتىرىلدۈرۈشتىنمۇ ئاجايىپ ك

تاقهتلىك ۋە -رىرتالر نۇرغۇن مۆجىزە كۆرسىتهلىگهن بىلهن ھهممه ئىشتا سهۋىۋە شاگ

تاقهتلىك -رىخۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلىپ، سهۋ. ئىتائهتچان بواللمىغان

ۇقلۇققا باشاليدىغان سىزنى يوربهزى ۋاقىتالردا، . بولۇش ئهڭ يۈكسهك ئېتىقادتۇر

بهزى ۋاقىتالردا مهڭگۈ يىنىكلىمهيدىغان ئېغىر يۈكلهرنى . چىراق ئۆچۇپ قالىدۇ
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سائادەتكه ۋە -مۇھهببهتكه، بهخت-سىز مېهىر. يۈدۈشكه مهجبۇر بولىسىز

د قىلسىڭىز، ئىشالر دەل بۇنىڭ ئهكسىچه ۇه تولغان تۇرمۇشنى ئۈمھاالۋەتك-ھۇزۇر

سهللهر بهدىنىڭىزنى چىرماپ ېىدۇ ياكى تۈگىمهس كبىچارىلىق بولنامراتلىق ۋە 

بهزىدە بارلىق يېقىن كىشىلىرىڭىزدىن ئايرىلىپ تىكهندەك يالغۇز . ئارامىڭىزنى بۇزىدۇ

جۇمالرغا ۇئىچىدىمۇ  ھهر تهرەپتىن كهلگهن ھشۇنداقال، مۇشۇنداق يىگانىلىق . قالىسىز

ر ىئاتام ئهم«: گه ئوخشاشسىز ئهنه شۇنداق سىناقالر ئىچىدە، رەببىمىز. ئۇچرايسىز

دىيهلهمسىز؟ مانا بۇ ئېتىقادنىڭ » قىلغان بۇ ئازاب قهدىهىنى ئىچمىسهم بوالمدۇ؟

ھهرىكهتته  -قاد ئىشئهڭ كۈچلۈك ئېتى. مانا بۇ روھقا تهۋە زور غهلبه. يۈكسهك پهللىسى

  . تاقهتته ئىپادىلىنىدۇ-رىن، بهلكى سهۋىتئىپادىلهنمهس

 قهلب، باشقىالرنىڭ ئازابىغا ىپ باقمىغانبهت تارتئوقۇ- ئازابنداق بىر ھېچقا

  . سداشلىق قىاللمايدۇېھهقىقىي ھھهرگىزمۇ 

باشقىالر تارتقان . ئۆزىمىز بهدەل تۆلىمهي تۇرۇپ، باشقىالرغا ياردەم بېرەلمهيمىز

سداشلىق ېهر بىزنى باشقىالرنىڭ ئازابىغا ھئوقۇبهتلهر، يهنى بىز تۆلىگهن بهدەلل-ئازاب

 االيدىغان بىر كىشى، چوقۇم ئالدىباشقىالرغا ياردەم بېرىشنى خ. ىلىدۇقىلىدىغان ق

باشقىالرنى . مۇشهققهتنى باشتىن كهچۈرۈپ باققان بولۇشى كېرەك-بىلهن ئۆزى جاپا

 ئۆتكهلنى چاپراس ياغاچتىكىئالدى بىلهن چوقۇم قۇتقۇزماقچى بولغان بىر كىشى، 

ب ئىچكهن ئازاب قهدىهىنى ئهگهر، بىز رە. باشتىن كهچۈرگهن بولۇشى كېرەك

نىڭ رمىسهك، باشقىالرئىچمىسهك، رەب تارتقان كۈلپهتلهرنى باشتىن كهچۈ

   .خۇشاللىقتىن بهھرىمهن بواللمايمىز ئهڭ يۈكسهك قۇتقۇزۇلۇشىغا ياردەم بهرگهندىكى
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  كۈنى-20ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»لۇغ باش  ئۇخۇدانىڭ ئوغلى ئهيسا مهسىه بىزنىڭ ئهرشكه چىقىپ كهتكهن

 شۇڭا، .................چىڭ تۇرايلىراپ قىلغان ئېتىقادىمىزدا تىروھانىيمىز بولغاچقا، ئې

بۇنىڭ بىلهن، . شهپقهتلىك خۇدانىڭ تهختىگه يېقىنلىشايلى-يۈرىكىمىز توق ھالدا مېهىر

 ».شهپقىتىگه ئېرىشىپ، ئېهتىياجلىق ۋاقتىمىزدا ياردەمگه ئىگه بوالاليمىز-خۇدانىڭ رەھىم

  ) 16، 14: 4ئىبرانىيالر(

ئۇ . رەببىمىز ئهيسا مهسىهتۇر-بىزنىڭ دۇئا قىلغاندىكى ئهڭ كۈچلۈك ياردەمچىمىز

ئۇنىڭ .  بىزنىڭ باش روھانىيمىز ھهمىزبىزنىڭ خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاقلىغۇچىم

ھازىرقى مۇھىم ۋەزىپىسى خۇدانىڭ ئالدىدا بىزنى ئاقالش، بىزگه ۋاكالىتهن كهچۈرۈم 

ئۇ بىزنىڭ قولىمىزدىن مۇكهممهل بولمىغان دۇئاالرنى ئېلىپ كېتىپ، ناپاك . رسوراشتۇ

يهرلىرىنى تازىالپ، خاتا جايلىرىنى ئوڭشاپ، ئاندىن ئۆزىنىڭ نامىدا گۇناھلىرىمىزنى 

  . ئۈستىگه ئالغاندىكى تۆھپىسى ۋە ھهقىقىتى بويىچه خۇدانىڭ جاۋابىغا ئېرىشتۈرىدۇ

دسىزلهندىڭىزمۇ؟ ھهرگىز ۇىشتىن ئۈمك قېرىندىشىم، دۇئا قىلقهدىرلى

 .جاۋابنى ئېلىپ بولدى ئاللىقاچان  ئاقلىغۇچىمىز بىزگه ۋاكالىتهن!دسىزلهنمهڭۇئۈم

ئهگهر، ئۇ سىزنىڭ ئاللىقاچان دۇئا تىالۋەتتىن ۋاز كهچكهنلىكىڭىزنى كۆرسه 

ئۇ ئاللىقاچان سىز . دسىزلىنىشى مۇمكىنۇقهتهن قاتتىق ئازابلىنىشى ۋە ئۈمھهقى

ۈن خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ، سىزنىڭ ئىسمىڭىزنى ئىككى قولالپ خۇداغا ئۈچ

مۇقهددەس روھمۇ . خهۋەر يهتكۈزگۈچى پهرىشتىمۇ ھازىر يول ئۈستىدە. سۇنۇپ بولدى

» تامامالندى«- چىققانپقهتلىك خۇدانىڭ تهختىدىنشه-سىز ئىشهنگهن ۋاقىتتا، مېهىر

  . تۈپ تۇرىۋاتىدۇدېگهن ئاۋازنى قهلبىڭىزگه ئاڭلىتىش ئۈچۈن كۈ
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ھهققانىي دۇئاالرنىڭ ھهممىسىدە مۇقهددەس روھ زور كۈچ سهرپ قىلىپ، بىزگه 

ئۇ بىزنى . ئهپسۇس، بىز دائىم ئۇنىڭ تۆھپىسىنى ئونتۇپ قالىمىز. ياردەم قىلىدۇ

ئۇ . بىمىزنى يۇمشىتىدۇئۇ بىزنىڭ قاتتىق قهل. ئىلهامالندۇرۇپ، دۇئاغا يېتهكلهيدۇ

ى ئېنىق كۆرۈشكه، كامالىن-ئۇ بىزنى خۇدانىڭ قۇدرەت. رمهيدۇدسىزلهندۈۇبىزنى ئۈم

ئۇ . پاراسىتىدىن ھوزۇرلىنىپ تهسهللى تېپىشقا چاقىرىدۇ- ۋە ئهقىلشهپقىتى-مېهىر

بىزنى خۇداغا تاياندۇرۇپ، ئىخالسمهنلىك بىلهن قهلبىمىزدىكى بارلىق گۇناھالرنى 

ىي دۇئاالرنىڭ ھهممىسىدە شۇنىڭ ئۈچۈن، ھهققان. چىقىرىۋېتىشكه ئىلهامالندۇرىدۇ

   . خۇدا ئاتا، ئوغۇل، مۇقهددەس روھ ئىنتايىن مۇھىمدۇر

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئىلتىجا قىلىمهنكى، ئهمدى . سىناپ باقاي بۇ تېرە بىلهن قېتىممهن پهقهت يهنه بىر 

» .چۇشكهي ى يهرنىڭ ھهممىسىگه شهبنهم، چۆرىسىدىكلۇپ بۇ قۇرۇقبۇ قېتىم پهقهت تېرە

  ) 39: 6ھاكىمالر(

بىرىنچى باسقۇچتا، بىز مهلۇم . ئېتىقادچىالرنىڭ ئىشهنچى ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ

خۇددى .  بىلهلمىسهك ئاسانلىقچه ئىشهنمهيمىزئېنىقئاخىرىنى -بىر ئىشنىڭ باش

 بىلگهندىن قىنىۇن چوقۇم قوي يۇڭىنى تۇتۇپ قۇرۇقلگىدۇنغا ئوخشاش ئالدى بىله

بىراق . بۇ خىل ئىشهنچ ئېهتىمال ئهمهلىي ئىشهنچتۇر. نىمىزىن ئىشكېيىن ئاندى

بۇ خىل ئىشهنچ ھهمىشه خۇدانىڭ سۆزلىرىدىن . ھهرگىز مۇكهممهل ئىشهنچ ئهمهس

 بىرىنچى باسقۇچتىكى ئىشهنچته، بىز ئىشالرنىڭ .ىرت پاكىت ۋە تۇيغۇنى ئىزدەيدۇس
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                              . نىمىزىبولماسلىقىغا ئاساسهن ئىش-ئوڭۇشلۇق بولۇش

ئىككىنچى باسقۇچتىكى ئىشهنچته، گهرچه ھېچقانداق تۇيغۇ بولمىسىمۇ يهنىال 

 بۇ بىزنىڭ ئىشهنچىمىزدە كۆرۇنهرلىك ئىلگىرلهش بولۇۋاتقانلىغىنى .نىمىزىئىش

 ئادەملهر،يات، ىسېسمۇھىت، ھ ى باسقۇچتىكى ئىشهنچته ئۈچىنچ.كۆرسۇتۇدۇ

مېڭىشقا اتارلىقالرنىڭ ھهممىسى بىزنى قارشى تهرەپكه قاراپ  ق........پاراسهت-ئهقىل

زورلىغاندا، بىز يهنىال خۇدانىڭ سۆزلىرىدە چىڭ تۇرۇشتىكى ئهقىدىمىزدىن 

 ئايهتلهردە ئېيتقىنى 20، 25باب -27 يىتى پاۋلۇسنىڭ ئهلچىلهرنىڭ پائالى.تهۋرەنمهيمىز

ۈن ۋە يۈلتۈزالرنىمۇ بىز بىر قانچه كۈنلهرگىچه ك«. دەل مۇشۇنداق ئىشهنچتۇر

ئاخىرى قۇتۇلۇپ . چاپقۇن يهنىال شىددەتلىك داۋاملىشىۋەردى-بوران. كۆرەلمىدۇق

گهرچه پاۋلۇس مۇشۇنداق دېگهن بولسىمۇ، ئۇ » .چىقىش ئۈمىدىمىزدىنمۇ ۋاز كهچتۇق

نىمهنكى خۇدا ماڭا قىلغان سۆزلىرىنى ىھهممىڭالر غهيرەتلىك بولۇڭالر، ئىش«: يهنىال

  . دەيدۇ» لگه ئاشۇرىدۇجهزمهن ئهمه

ىغان ئاشۇنداق ئىشهنچ بىز خۇدادىن، مۇھىتقا قارىماي پۈتۈنلهي خۇداغا تايىنىد

  . نى تىلهيلىئاتا قىلىش
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  كۈنى-22ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»شهپقهت كۆرسۇتىمهن دەپ كۇتىدۇ، رەھىم قىلىمهن -لهرگه مېهىرر خۇدا سىپهرۋەردىگا

ھهقىقهت چىقارغۇچى خۇدادۇر، ئۇنى - چۇنكى پهرۋەردىگار ھۆكۇم.دەپ ئورنىدىن قوزغىلىدۇ

   )18: 30يهشايا(» .كۇتكهنلهرنىڭ ھهممىسى بهختلىكتۇر

ئهڭ  ، ىمىز دەپ ئويالپ قالماسلىقىمىز كېرەكىۋات خۇدانى كۈت بىزالبىز پهقهت

.  كېرەك ئېسىمىزدىن چىقارماسلىقىمىزبىزنى كۈتىۋاتقانلىقىنىخۇدانىڭمۇ مۇھىمى 

هر خۇدانىڭ بىزنى كۈتىۋاتقانلىقىنى بىلسهك، بۇ بىزگه غايهت زور ئىلهام ۋە ئهگ

بىز ئۆزىمىزنىڭ كۈتىشىمىزنىڭ بىهۇدە بولمىغانلىقىنى بىلىپ زور .  بولىدۇيتهسهللى

شهپقىتىنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن -رىئهجىبا خۇدا مېه«:سىز بهلكىم. ئاراملىققا ئېرىشىمىز

تىۋاتقان ۋاقىتتا، نېمه ئۈچۈن مهن ئىزدىگهن ۋە كۈتىۋاتقان بولسا، مهن ئۇنى كۈ

دەپ » ؟ رمهي يهنه داۋاملىق ساقالتقۇزىدۇئېهتىياجلىق بولغان نهرسىنى به

  . سورىشىڭىز مۇمكىن

ھۇسۇل -ئۇ مول. قهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا بولسا ئىنتايىن ئهقىللىق بىر دېهقان

زىرائهت پىشماي تۇرۇپ ) 7: 5ياقۇپ. (تاقهت بىلهن كۈتىۋاتىدۇ-رىئېلىش ئۈچۈن سهۋ

سائادەتنى قوبۇل قىلىپ، -ئۇ بىزنىڭ قايسى ۋاقىتتا بهخت. ئۇ ھهرگىز يىغىۋالمايدۇ

 ئۇ بىزنى. ىدۇشهرەپ ئېلىپ كېلىدىغانلىقىمىزنى بىل-ئۆزىگه شان

 سىناقالرنىڭ قارا بۇلۇتى ىال ئهمهس،مۇھهببىتىنىڭ پارالق نۇرى ئاستىد-رىمېه

 ئۆزىنىڭ خۇدا.  كۈتىدۇىشىپ ۋايىغا يېتىشىمىزنى پئاستىدىمۇ يهنىال شۇنداق

 . هنىدىيىگانه ئوغلىنى دۇنياغا ئهۋەتىشتىن بۇرۇن، ئۆزىمۇ تۆت مىڭ يىل كۈتك-يهككه

ئۇ ھهرگىز ۋاقىتنى ئۇزۇنغا .  ۋاقتى ئاز قالدى كېلىدىغانئوقۇرمهن، ئۇنىڭقهدىرلىك 

   . لىدۇبىز يهنه دەقىقه كۈتسهكال ئۇ بىزگه ياردەمگه كې. سۈرمهيدۇ
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  كۈنى-23ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»...20: 5ئهفهسلىكلهر(» .كرى ئېيتىڭالرۈھهمىشه خۇدا ئاتىمىزغا ش (  

 بولسىڭىز، خۇددى ھاۋاغا ئوخشاشال رەب تهرىپىدىن ئهگهر سىز رەبنىڭ ئىچىدە

مهيلى قانداق ئاپهتلهر بولسۇن، رەب ئالدى بىلهن ئۆز . ئورىۋېلىنغان بولىسىز

شۇنىڭ . ۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن سىزنىڭ بېشىڭىزغا كېلىدۇبېشىدىن ئ

ئۈچۈن، سىز ئۇچرىغان ھهربىر ئىشالرنىڭ ھهممىسى مهدھىيلهشكه، شۈكرى ئېيتىشقا 

شۇنداق ! تۇرمۇشىمىزنى شۈكرى ۋە مهدھىيه ئاۋازلىرىغا توشقۇزسۇنخۇدا . اليىقتۇر

  . هلهيمىزسائادەتكه ئېرىش-بولغاندا، بىز تېخىمۇ زور بهخت

ئهپسۇسلىنارلىقى نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز مهدھىيلهشكه، شۈكرى ئېيتىشقا اليىق 

 سا،بىر قانچه قارا چىكىتلهرنى سىزئاق قهغهزگه بىر كىشى  .هيمىزمبىرەر نهرسىنى كۆرەل

 كېيىن، ئۇ يهنه بىر .مايمىزچىكىتلهرنىڭ مهنىسىنى ئۇقال يېرىم كۈن قاراپمۇ بۇ قارا بىز

غاندىن پ، ماسالشتۇرۇىقالرنى سىزىپ، توختاش بهلگىلىرىنى ئورۇنالشتۇرقانچه سىز

. ئىكهنلىگىنى بىلهلهيمىز گۈزەل مۇزىكابىر  يېقىملىق كېيىنال بىز ئاندىن بۇنىڭ

خۇدامۇ دەل مۇشۇنداق بىزنىڭ ھاياتىمىزدىكى چېكىت ۋە سىزىقالر، توختاش بهلگىلهر 

  كهلتۇرىدىغان گۇزەل مۇزىكىالرنىزىلىگه- بىزدىن كىشى قهلبىنى زىل،ئارقىلىق

   .چىقىرىدۇ
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  كۈنى-24ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»شۆھرىتىگه مهدھىيه -ئۇالر ئۇنىڭ شان. شۇ چاغدا ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگه ئىشهنچ قىلىدۇ

داالدا ئاچكۆزلۈككه بهلكى . ئۇالر تېز ئونتۇدى ئىشلىرىنى، نهسىهىتىنى كۈتمىدى. ئېيتىشتى

بىراق . شۇڭا، ئۇ سورىغىنى ئۇالرغا بهردى. باياۋاندا تهڭرىنى سىنىدى-چۆل. ىباالدەك بېرىلد

  )15-12: 106زەبۇر  (».جۈدەتكۈچى بىر كىسهلنى جانلىرىغا تهگكۈزدى

بىز مۇقهددەس يازمىالردىن مۇسانىڭ ئېتىقادى ۋەجىدىن، كۆزگه كۆرۈنمهيدىغان 

غهزىپىدىن قورقماي، ئۆز خۇدانى كۆرۈپ تۇرغاندەك ئۇنىڭغا ئىشىنىپ، پادىشاھنىڭ 

بىز يۇقىرىدىكى ) 27: 11ئىبرانىيالر. (يولىغا ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتكهنىدۇق

 نىڭ  ئۇالر،ڭ ئهكسىچه ئىش تۇتقانلىقىنى ئىسرائىلالرنىڭ مۇسانىىن يهنهئايهتلهرد

 يتىپ،غا مهدھىيه ئوقۇپ، شۈكۈر ئې خۇدا ئاندىنھهممه ئىشالر ئوڭۇشلۇق  بولغاندىال

ھهتتا مهڭگۇ ھايات   ئېتىقادتىنمۇ يېنىپ،بولغاندا ئوڭۇشسىزلىققا ئهگىشىپ ئهكسىچه

 ئهسلىدە كۆزگه ئۇالر.خۇدادىن يۇز ئۆرۇش گېردابىغا بېرىپ يهتكهنلىگىنى كۆردۇق

بىراق .  ھايات خۇدانىڭ ئىچىدە ئامانلىققا ئېرىشىشى كېرەك ئىدىكۆرۈنمهس مهڭگۈ

  .  باش ئهگدىهگتراپىدىكى ماددىي نهرسىلهرئۇالر تۆت ئه

 بهزىدە سوغۇق، بهزىدە ئېگىز ،بهزى ئېتىقادچىالرنىڭ تۇرمۇشى بهزىدە ئىسسىق

  بۇ زادى نېمه سهۋەبتىن؟. ياكى پهس دېگهندەك قااليمىقان بولىدۇ

ئۇالر . دىن ئورىۋېلىنغانىبىردىنبىر سهۋەب شۇكى، ئۇالر ماددىي نهرسىلهر تهرىپ

. ى خۇدانى مهركهز قىلىشى كېرەك ئىدىئهسلى ئهتراپىدىكى مۇھىتنى ئهمهس، بهلك

ا ئۆزى خهۋەر دۇخ. خۇدا بىزنىڭ ھهربىر نهرسىلهردە ئۆزىنى كۆرۈشىمىزنى خااليدۇ

  . بهرگهن نهرسىلهرنىڭ ھېچقايسىسىغا ھېچقاچان ئېتىبارسىز قارىغان ئهمهس
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 ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئىشهنچ شۇ چاغدا«بايا بىز كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، ئىسرائىلالر

 خۇدانىڭ كۆرسهتكهن مۆجىزىلىرىنى ،ئاخىر ئىشهنمهي- ئۇالر باشتىن».نقىلغا

ئۇالر قىزىل دېڭىز بويىغا يېتىپ كهلگهندىمۇ . شهنگهنىكۆرگهندىن كېيىن ئاندىن ئ

 مىسىر پادىشاھى بىراق خۇدا ئۇالر ئۈچۈن يول ئېچىپ،. يهنىال خۇدادىن گۇمانالنغان

ئۇالرنىڭ خۇداغا . ر ئاندىن ئىشهنگهن ئۇال قىلغاندىال، غهرقسۇغا ۋە قوشۇنلىرىنى

ئاساسلىنىدىغان ئىشهنچ بولغاچقا، تۇرمۇشى ھامان شارائىتقا -بولغان ئىشهنچى شهرت

بۇنداق ئىشهنچ خۇدانى ھهرگىز . تهرتىپسىز ۋە قااليمىغان بولغان

  . قانائهتلهندۈرەلمهيدۇ

:  بىزگهبىراق خۇدا.  خىتاپ قىلىدۇدەپ» !گىنىڭگه ئىشهنكۆر«: دۇنيا بىزگه

يوقىتار ئىدىم «:  بارىر كۈيبۇ ھهقته زەبۇردا مۇنداق ب. دەيدۇ» !ىسهن كۆرسهڭئىشهن«

» ....ئۆزەمنى گهر ئىشهنچىم بولمىسا، كۆرۇشكه پهرۋەردىگار مېهرىبانلىقىنى بۇ دۇنيادا

  ) 13: 27زەبۇر (

 قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز يهنىال ھهممه ئىشلىرىڭىز ئوڭۇشلۇق بولغان شارائىتتا

خۇداغا ئىشهنمهكچىمۇ؟ ياكى شارائىتنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر ھهمىشه 

  خۇداغا ئىشىنهمسىز؟

. ن ئىشهنچنى تهلهپ قىلىدۇ بىزدىن كۆرۈنمهس مهۋجۇتلۇققا بولغا،ئېتىقاد بولسا

   . نىڭ ئىنكاسى ئىشهنگهنلىرىمىزنى كۆرۈشتۇرئىشهنچ
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  كۈنى-25ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

» لېكىن، كېيىن چۈشىنىسهن. قىلىۋاتقانلىقىمنى ھازىر چۈشهنمهيسهننېمه. «

  )7: 13يۇھاننا(

پائالىيهتلىرى پهقهت يېرىمى ئورۇنالنغان، يېرىمى بارلىق  كۆرۈۋاتقان خۇدانىڭ بىز

ئۇنىڭ بىر پۇتۇن .  ئىبارەت خاالس پىالندىنپ ئورۇنلىنىۋاتقان قىلىيىتهرەقق

گۇلۇك ئىبادەتخانىنىڭ قۇرۇلۇشى ئاياقالشقاندا پىالنىنى، مهڭئورۇنلىنىپ بولغان 

  .ئهينهن كۆرگىلى بولىدۇ ئاندىن

 ئارچا  چىقىپ قاراپ باقساق، ئۇ يهردىكى ئهڭ ئېگىزلىرىغاغ چوققى تانىڭبىز لىۋان

چاپقۇنالرنىڭ رەقىبى ئىكهنلىگىنى - پهخرى، بورانباشقا دەرەخلهرنىڭ نىڭدەرىخى

 ئۇنىڭ  بىلهن قىلسا، كېچه شهبنهملىرىهسسۇمياز ئۇنىڭغا قاراپ تهب. كۆرەلهيمىز

قۇشالر ئۇنىڭ شاخلىرىدا ئۇۋا قۇرۇشقا . يۇپۇرماقلىرىنى سۇغۇرۇشنى ياخشى كۆرىدۇ

تهشنا بولسا، چارچىغان يولۇچى، سهرگهردان پادىچىالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ 

گهرچه . يامغۇردىن دالدىلىنىدۇ-سايىسىدىن ھۇزۇرلىنىپ، تۇمۇز ئىسسىقتىن، قار

. ېسىۋېتىلىدۇك كۇنلهرنىڭ بىرىدە بۇ مهزمۇت ئارچا دەرىخى ۇشۇنداق بولسىمۇ،م

شهرەپ، ھوقۇقتىن بهھرىمان بولۇۋاتقان -رى ئورمانلىقتىكى شانېنۇرغۇن يىلالردىن ب

  .  ھاالك بولىدۇىكى پالتىدا دەرەخ كهسكۈچىنىڭ قولىد،ا دەرىخىئارچ

ئارقىدىنال بۇ . ن ئاجراپ چۈشتىپالتا غوللىرىغا تهگكهندە، دەرەخ شاخلىرى غولىدى

ئهنه شۇ . قىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ يهرگه يېقىلدى» گۈلدۈر«ھهيۋەتلىك ئارچا دەرىخى 

ئى قارىغاي « پهيغهمبهرگه ئوخشاش زەكهرىيالماستىنالۋاقىتتا، ئۆزىمىزنى تۇتۇۋا

 . دەپ ۋارقىرايمىز» .چۈنكى ئارچا دەرىخى غۇالپ چۈشتى! دەرىخى، پهرياد قىلغىن
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    )2: 11زەكهرىيا(

ئىشچىالر ئۇ ھهيۋەتلىك يوغان دەرەخنى تاغدىن يۆتكهپ . بىراق، توختاپ تۇرۇڭ

ىقىرىپ يولغا چۈشتى ۋە بۇ ئورمانلىقنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، ئوتتۇرا دېڭىزدا كۈپۈك چ

قاراڭ، بۇ ئارچا دەرىخى ئهڭ ئاخىرى خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىنىڭ تۈۋرۈكى . چىقتى

سىز ئۇنىڭ مۇقهددەس ئىبادەتخانىغا، شاھالرنىڭ . پكه ئېرىشتىشهرە-بولۇپ، شان

ئهمدى، سىز . دىڭىز نهتىجىسىنى كۆرنلىغىدەكۇرۇشقا اليىق ئوردىغا قويۇلغاشاھى ئولت

  سىلگهنلىكىگه ئهپسۇسلىنامسىز؟ېيهنه ئارچا دەرىخىنىڭ ك

» .كىدىنمۇ چوڭراق بولۇرىلگىرشهرىپى ئ-انىنىڭ كېيىنكى شانبۇ ئىبادەتخ«

  ) 9: 2اگگاي خ(

خۇدانىڭ پالتىسى . نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز ئهنه شۇ ئارچا دەرىخىگه ئوخشايمىز

بىز سهۋەبسىز ھالدا . دۇىۋېتىۈشۈپ، بىزنى ھهممه نهرسىدىن ئايرئۈستىمىزگه چ

گاڭگىراپ قالغاندا، خۇدا بىزنى مهقسهتلىك ھالدا ئهرشكه تۈۋرۈك قىلىش ئۈچۈن 

خۇدانىڭ قولىدا جۇاللىق «: دەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەكبۇ خۇددى مۇقهد. تهيياراليدۇ

  ) 3: 62يهشايا(» . بوالاليسهنچهمبىرىگى تاج بولۇپ، خۇدانىڭ شاھانه بىر
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   كۈنى-26ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋   

  
 

»سائادەتلىرىنى -مۇقهددەس روھقا تايىنىپ، خۇدانىڭ بىزگه ۋەدە قىلغان بهخت

  ) 5: 5گاالتىيالىقالر(» .كتىمىزئىنتىزارلىق بىلهن كۈتمه

 ئارزۇلىرىمىزنىڭ يىپى-دۇبىز ئېغىر كۈنلهر تۈپهيلىدىن ئۈمبهزى ۋاقىتتا، 

 دنى قانداقمۇۇدە كۈتۈش مۈشكۈل بولسا،  ئۈمد ئىچىۇئۈم. ئۈزۈلگهندەك بولۇپ قالىمىز

 ھهممه جاينى زۇلمهت قاراڭغۇلۇق ،ولسۇن؟ ئازراق نۇر توچكىسىمۇ يوقكىلى بكۈت

دەرىزە سىرتى يهنىال قاراڭغۇلۇق .  بولسىمۇ يهنىال ئۈمىدسىزلهنمهسلىك كېرەكباسقان

باشقا بىلهن تولغان بولسىمۇ، دەرىزىنى ئېچىپ يۇلتۇزالرنىڭ چىقىشىنى كۈتمهكتىن 

 قهلبى بوش بولسىمۇ، ھېچقانداق مهينهت نهرسىلهرنىڭ كىرىشىگه يول .ئامال يوق

مانا بۇ ئايۇپنىڭ مۇشكۇالتالر . تاقهت-رىغ سهۋ ئهڭ ئۇلۇ دۇنيادىكى مانا بۇقويماسلىق،

ئىچىدىكى، ئىبراھىمنىڭ مورىيا تېغىغا سهپهر قىلغاندىكى، مۇسانىڭ مىدىيان 

  . تاقىتىدۇر-رىمانه باغچىسىدىكى سهۋىس ئىنسان ئوغلىنىڭ گېت،چۆللىكىدىكى

ئېتىقادى ۋەجىدىن كۆزگه كۆرۈنمهيدىغان «: مۇقهددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك

» .ئۆز يولىغا مېڭىۋەردى................ئىشهندىۇدانى كۆرۈپ تۇرغاندەك، ئۇنىڭغا خ

مانا بۇ . تاقهتتىنمۇ تهس-رىتاقهت ھهرقانداق سهۋ-رىبۇ خىل سهۋ) 27: 11ئىبرانىيالر(

تسىمانه رىتىڭنى، سېنىڭ گېىقۇد-ئى رەببىم، ماڭا سېنىڭ كۈچ". دنى كۈتۈشتۇرۇئۈم

دنى كۈتهلهيدىغان ۇماڭا ئۈم. ى بهرگىنرىتىڭنىقۇد-باغچىسىدىكى كۈچ

رىتىڭنى، يۇلتۇزسىز قاراڭغۇ كېچىدىمۇ دەرىزە سىرتىغا قاراپ، ىقۇد-كۈچ

دنى، ئهڭ زور خۇشاللىقىمنى يوقاتقاندىمۇ تىك ۇقۇۋۋىتىمنى يوقاتمايدىغان ئۈم-ۈچك

   ".رەتنى بهرگىنىقۇد-غۇدەك كۈچىتۇرال
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  كۈنى-27ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ڭ شاھى پهرۋەردىگار دەيدۇكى، تاپاۋىتىڭالرنىڭ ئوندىن بىرىنى قالدۇرماي شاھالرنى

مۇشۇنىڭ بىلهن مېنى سىناپ . شۇنداقتا ھۇزۇرۇم مول بولىدۇ. مېنىڭ ھۇزۇرۇمغا يهتكۈزۈڭالر

سىلهر ئۈچۈن ئهرشنىڭ دەرىزىسىنى كهڭ ئېچىپ ئېتىكىڭالرغا بهختنى تۆكۈپ بېقىڭالرچۇ؟ 

  ) 10: 3ىماالك (»ويغۇدەك جايمۇ تاپالمايسىلهرشۇ چاغدا بهختنى ق. بېرىمهن

نىڭ ، ئهرشباالمئى «: ه مۇنداق دەۋاتىدۇيهردە بىزگ قهدىرلىك  ئوقۇرمهن، خۇدا بۇ

 پارقىراق ھهم سىلىق، ھهتتا دەرىزە كېشهكلىرىمۇ دەرىزىسى يهنىال بۇرۇنقىدەك

ى ئىككىگه مهن بۇ دەرىزىنى بۇرۇن مۇساغا ئېچىپ، قىزىل دېڭىزن. ئۆزگهرگىنى يوق

مهن يهنه يهشۇغىمۇ بۇ دەرىزىنى ئېچىپ، ئىئوردان دەرياسىنىڭ سۈيىنى . بۆلگهن

سهن مېنىڭ مۇشۇنداق . گىدونغا ئېچىپ، دۈشمهنلىرىنى قاچۇرغان. توختاتقان

مېنىڭ . قىلىشىمنى خالىساڭ، ھازىر بۇ دەرىزىنى يهنه سهن ئۈچۈن ئېچىشنى خااليمهن

ن مول ئامبار، ئېقىپ تۈگىمهس بۇالق، خهزىنهمدە ھۇزۇرۇمدا بۇرۇنقىدەكال ئىنتايى

 ئېهتىياجىڭنىڭ قانماسلىقى مېنىڭ ،شۇڭا. قىممهتلىك سوۋغاتالر ساقالنغان

سىناپ . مهن ھازىر كۈتىۋاتىمهن. سهۋەبىمدىن ئهمهس، بهلكى سېنىڭ سهۋەبىڭدىندۇر

دىن شارائىتلىرىڭنى ئېلىپ كېلىپ، تاپاۋىتىڭنىڭ ئون-ھهممه شهرت! كۆرۈپ باققىن

باالم، ماڭا پۇرسهت . مهن ھهممىنى ئاسان قىلىمهن. بىرىنى ئامبىرىمغا قويۇپ باق

  » !سائادەت ئاتا قىلىدىغان پۇرسهت بهرگىن-ساڭا بهخت! بهرگىن

خۇدا تهلهپ قىلغاننىڭ :نۇتمايمهنۇىككى سۆزنى مهڭگۈ ئمهن ئاپام ئېيتقان مۇنۇ ئ

 )S.D.Gordon( .نى ئېلىۋااليلىىڭ ھهممىسىرىپ، خۇدا ئهھدە قىلغاننېھهممىسىنى ب

تىالۋەتلىرىمىزنىڭ -ئارىتى ھهقىقهتهن بىزنىڭ دۇىقۇد-خۇدانىڭ كۈچ
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مهن بۈگۈن ئۆزۈمنىڭ نۇرغۇن قېتىم خۇدانىڭ . چېگرىسىدىن ئېشىپ كهتكهن-چهك

گهرچه . ئۆزۈمنىڭ نېمه تىلىگهنلىكىمنى ئويالپ قالدىم-ئالدىدىكى تىلهكلىرىمنى

ىگىنىم پهقهت بىر ئىستاكان سۇ ۇت تۇرسىمۇ، مېنىڭ تىلئوكيان يهنىال مهۋج-دېڭىز

قۇياش يهنىال شۇنداق كۈچلۈك نۇر چېچىپ تۇرسىمۇ، مېنىڭ تىلىگىنىم بىر . ئىكهن

  .  توچكا نۇر ئىكهن

وتتۇرىسىدىكى ئاھ، مېنىڭ تىلهكلىرىم بىلهن ئاتامنىڭ ماڭا بهرگهنلىرىنىڭ ئ

رى ھهقىقهتهن مېنىڭ خۇدانىڭ ماڭا بهرگهنلى! ھه-پهرق نېمىدېگهن چوڭ

  . تهلهپلىرىمدىن ئېشىپ كهتكهن

  

  

  كۈنى-28ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»...كهلگۈسىدىكى نىشانغا قاراپ تىرىشىمهن،ئۆتۈپ كهتكهن ئىشالرنى ئويلىماي  . «

  ) 13: 3فىلىپلىكلهر (

تىمنى، ى ئۆتمۈشتىكى غهلبهمنى ۋە مهغلۇبىي!ئى رەببىم، سهندىن ئۆتۈنهي

سهندىن . رنى ۋە ھاقارەتلهرنى، پايدىنى ۋە زىيانالرنى ئونتۇلدۇرغىنشهرەپله-شان

ئۆتۈنهي، ئۆتمۈشتىكى سهرگۈزەشتىلىرىمنى ئون يىل بۇرۇنقى، ئۆتكهن يىلقى، 

ئۆتكهن ئايدىكى، تۈنۈگۈنكى، بىر سائهت بۇرۇنقى ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى 

مېنى باققۇچىسى، ! ھهتتا ئۆزۈمنى ئۆزۈمگه ئۇنتۇلدۇرغىنئاھ خۇدا، . ئونتۇلدۇرغىن

. د باغاليدىغان قىلغىنۇۇلغان بوۋاقتهك پهقهت ساڭىال ئۈمتايانچىسى يوق يېڭى تۇغ

ىدىغان، سهن پىالنلىغان ىشمېنى سهن تهييارلىغان يولدا كهلگۈسى نىشانغا قاراپ تىر
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خىزمهتلهرنى ئهستايىدىل قىلىدىغان، سهن بهلگىلىگهن  بۇيرۇقالرغا ساداقهتمهنلىك 

گهرچه ھهممه ئىشالر مۇشۇنداق بولسىمۇ، ئهتىكى . ائهت قىلىدىغان قىلغىنبىلهن ئىت

مهن بۈگۈن .  مېنى ئورىۋالماسلىقى ئۈچۈن ياردەم قىلغىنڭئوقۇبهتلهرنى-ئازاب

شهپقهتلىك قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىڭنى كۆرۈشنى -رىسېنىڭ مهن ئۈچۈن تهييارلىغان مېه

ىم چۈشسه، ئهرشتىكى دەپتىرىڭدە ئى رەببىم، بۈگۈن مېنىڭ بىر تال چېچ. خااليمهن

 مېنىڭ ھهربىر ،رەببىمئى . نشۇ بىر تال چاچنى خاتىرىلهيدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمه

كۈنلۈك تۇرمۇشۇم ۋە خىزمىتىمنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهرشتىكى ھېساب دەپتىرى بىلهن 

! ئى رەببىم، بۇ ئارزۇلىرىمنى ئىجابهت قىلغايسهن. د قىلىمهنۇنى ئۈمىئوخشاش بولۇش

  ! نئامى

  

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» سهن بۇرۇن مۆلدۈر غهزىنىسىنى كۆرۈپ باققانمۇ؟ مهن بۇ مۆلدۈرلهرنى سۇقۇش ۋە

  )23-22: 38ئايۇپ(» .جهڭ بولىدىغان كۈنلهرگه ئاپهت قىلىش ئۈچۈن ساقلىدىم

. بىز ئۇچرىغان سىناقالرنىڭ ھهممىسى خۇدا بىزگه بهرگهن ياخشى پۇرسهتتۇر

ىڭ ئهگهر، بىز ھهربىر مۈشكۈالتالرن. بىز دائىم ئۇنى توسالغۇ ئورنىدا كۆرىمىزبىراق، 

 ئۇسۇلى يهنى ئۆزىنىڭ مۇھهببىتىنى بىزنى تاۋالشتىكىھهممىسىنىڭ خۇدانىڭ 

چلىناتتى ۋە ېننى بىلگهن بولساق، كۆڭلىمىز تئىسپاتالشنىڭ ئۇسۇلى ئىكهنلىكى

  . تهسىرلهنگهن بوالتتۇق

هپ باقايلى، بهلكىم ئارىمىزدىكى كۆپىنچىمىزنىڭ ئېسىدە بىز ئۆتمۈشىمىزنى ئهسل
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قايسى ۋاقىتتا خۇدا بىزگه ۋاكالىتهن گۈزەل بىر ئىشنى : مهسلهن. بولۇشى مۇمكىن

قايسى ۋاقىتتا بىز . سائادەت ئاتا قىلدى-ئهمهلگه ئاشۇردى ۋە بىزگه بهخت

ه بهرگهن خۇدانىڭ بىزگ. مۇشهققهتلهرگه دۇچار بولدۇق-ئوقۇبهت ۋە جاپا-ئازاب

 ئىنتايىن  پوچتىكهشقوپال ھهم ئۇنى ئهكهلگهنسوۋغات پوسۇلكىسى ھهمىشه 

راق بىز بۇ سوۋغاتنى ئاچساق، ئۇنىڭ ئىچىگه ئورالغىنى پادىشاھ كۆرۈمسىز بولسىمۇ، بى

ۇھهببىتىدىن ئىبارەت ئوردىسىدىكى گۆھهر ۋە تويى بولغان يىگىتنىڭ م

 )A.B.Simpson(.خاالس

سىز قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدىمۇ خۇداغا تايىنىڭ ھهم قهدىرلىك ئوقۇرمهن، 

مۇشۇنداق قىلغاندا سىز يېڭى . تهۋرەنمهس ئېتىقادىڭىز بىلهن ئۇنى ھۆرمهتلهڭ

  . قۇدىرەتكه ئېرىشهلهيسىز-كۈچ

  

  

  كۈنى-30ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»42: 10مهتتا (» ........ھهتتا بىرەر چىنه سوغاق سۇ (  

شۇڭا . ەك؟ مېنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئۆمرۇم ئىنتايىن قىسقامهن قانداق قىلىشىم كېر

شقا جهھهتلهردە شهپقهت، باشقىالرغا ياردەم بېرىش ۋە با-رىمهن مهيلى خىزمهت، مېه

هرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى لىك نگىشېرىشكه تېگىشلىك ئىشالر ۋە بېبولسۇن قىلىشقا ت

چىكتۈرمهسلىكىم ېىقىم، كمهن بۇالرغا سهل قارىماسل. رىشىم ۋە قىلىشىم كېرەكېھازىر ب

قهدىرلىك دوستۇم، . چۈنكى ماڭا بۇ يولدىن ئۆتۈش پۇرسىتى قايتا كهلمهيدۇ. كېرەك

ئېهتىمال سىزنىڭ بۇ ياردىمىڭىز . سىزدە بار بولغاننىڭ ھهممىسىنى باشقىالرغا بېرىڭ
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    .ئۇنىڭغا نىسبهتهن ئاالھىدە ياردەم بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

  

  

  كۈنى-31ئاينىڭ -7
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»................72: 78زەبۇر(» .ئۇ قولىنىڭ ئهپچىللىكى بىلهن ئۇالرنى يېتهكلىدى(  

سىز ئالدىڭىزدىكى يولنى قانداق بېسىشنى بىلمهي قىينالغان ۋاقتىڭىزدا، ھۆكۈم 

ئۇنىڭدىن . قىلىش ئىقتىدارىڭىزنى پۈتۈنلهي مۇقهددەس روھقا ئۆتۈنۈپ بېرىڭ

ولغان چىقىش ئىشىكىدىن باشقا بارلىق ئىشىكلهرنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ماس ب

ئوخشاشال، داۋاملىق ئهسلىدىكى ئورنىڭىزدىن . ھهممىسىنى ئېتىۋېتىشنى تىلهڭ

 بولسىڭىز،  ئېرىشهلمىگهنېتهكلىشىگه ئهگهر خۇدانىڭ ئوچۇق ي.ھهرگىز قوزغالماڭ

رىدورلۇق ز ئاشۇ كاسى.  يول نىشانىڭىزنى خۇدانىڭ ئىرادىسى دەپ چۈشىنىڭھازىرقى 

تىۋېتىپ، ئۆزىڭىز كىرىشنى خالىغان نۇرغۇن ئىشىكلهرنىڭ ېئۇزۇن يولدا ك

 يهنه ،بىراق. ئېتىۋېتىلگهنلىكىنى كۆرىسىز ھهم ئالدى تهرەپتىن خۇدانى ئۇچرىتااليسىز

بىر ئىش ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، ئۇ بۇ ئىشىكتىن باشقا يهنه بىر ئىشىكنى قهستهن 

» پۇرسهت دەرياسى«تىرىپ كىرسىڭىز كۆز ئالدىڭىزدا ئىشىكنى ئىتبۇ . ئېتىۋەتمىگهن

بۇ سىزنىڭ ئارزۇيىڭىزدىكىدىنمۇ كهڭ ھهم چوڭقۇر شۇنداقال بىۋاسته . نامايهن بولىدۇ

  . دېڭىزغا قۇيۇلىدىغان ئېقىندۇر

بهزى ۋاقىتالردا ئالدىمىزدىكى . خۇدا دائىم مۇھىت ئارقىلىق بىزنى يېتهكلهيدۇ

 ئۇزۇن ئۆتمهيال ،بىراق. لگهندەك كۆرۈنىدۇيول خۇددى پۈتۈنلهي توسۈۋېتى

بۇ ئىشالر باشقىالرغا نىسبهتهن ھېچقانچه . ئادەتتىكىدەكال بىر ئىش يۈز بېرىدۇ
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بىراق ئىمانلىق، سهزگۈر كۆزلهرگه نىسبهتهن بىر بىشارەتتىن . ئاالھىدە ئهمهس

ھهرگىز ر ئىشالبۇ . قايتا يۈز بېرىدۇ- بهزى ۋاقىتالردا بۇنداق ئىشالر قايتا.بارەتئى

بهرگهن بولماستىن، بهلكى خۇدانىڭ بىز ئۈچۈن تهييارلىغان يولىنىڭ  تاساددىبى يۈز

خۇددى كېچىدە ئۇچقاندەك كېتىۋاتقان . كۆز ئالدىمىزدا نامايهن بولۇشىدىن ئىبارەت

رى كۆرىدىغان چىراقالرمۇ شۇنچه كۆپهيگهنگه ېنستېز پويىز شهھهرگه يېقىنالشقا

 شۇنچه كۆپ پۇرسهتلهرمۇ بىز ئېرىشىدىغان اپ مېڭىۋەرسهكئوخشاش، ئالدىمىزغا قار

  . بولىدۇ

ئهگهر سىز خۇدانىڭ ئالدىغا بېرىپ، خۇدانىڭ يېتهكلىشىنى تىلىسىڭىز، ئۇ چوقۇم 

 ئۇ ھهرگىز سىزنىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنمهسلىكىڭىز ۋە ،بىراق. سىزنى يېتهكلهيدۇ

ڭىزدا ئورۇنالشتۇرغان  بهرمهيدۇ ھهم ھهرگىز ھاياتىيگۇمانىڭىزغا تهسهللى

ئۇ پهقهت بىر يولنى سىزگه . پ قويمايدۇۇتۇلىرىنىڭ خهرىتىسىنى چىقىرىپ كۆرسپىالن

خۇراملىق ۋە تهۋرەنمهس ئىشهنچىڭىز بىلهن -ئهگهر سىز خۇشال. پ قويىدۇۇتۇكۆرس

   . ئاخىر يولىڭىزغا كۆرسهتمه بېرىدۇ-ئالدىغا قاراپ ماڭسىڭىز، ئۇ باشتىن

  

  

  كۈنى-1ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»رىملىقالر (» .چۈنكى سىلهر ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلدۈڭالر. غا ئاتاڭالرائۆزۈڭالرنى خۇد

6 :13(  

بىر كۈنى كهچته مهن ئۆزىنى خۇداغا ئاتاش ھهققىدىكى نۇتۇق سۆزلهش 

بۇ نۇتۇقنىڭ ماڭا نىسبهتهن ھېچقانداق ئاالھىدە ياردىمى . تىگه قاتناشتىمىپائالىي
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 ساڭا ئى رەببىم، بىز«:  نۇتۇق سۆزلىگۈچىنىڭ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ،بىراق. گمىدىته

 بىز ئۈچۈن ئۆلگهن قۇتقۇزغۇچىغا بارلىق ئىشلىرىمىزنى چۈنكى،. شۈكۈر ئېيتىمىز

مهن دەرھال ئورنۇمدىن تۇرۇپ، . دېگهن دۇئاسى مېنى تۇتۇۋالدى» ھاۋاله قىلدۇق

ئهگهر «: ولدا كېتىۋېتىپ مهن ي.غا ماڭدىمسىئۆيگه قايتىش ئۈچۈن پويىز ئىستانسى

مهن ئۆزۈمنى خۇداغا ئاتىسام، بۇالر مېنىڭ ئۆمۈرلۈك ئىشلىرىمغا تهسىر قىلىشى 

سۆرەنلىرى -ئاشۇ ۋاقىتتا، قاتناشنىڭ شاۋقۇن. دېگهنلهرنى ئويالپ قورقتۇم» مۇمكىن

دېگهن » سهن ئۈچۈن ئۆلگهن قۇتقۇزغۇچىغا بارلىق ئىشلىرىڭنى ھاۋاله قىل«: ئىچىدە

  . اڭلىغاندەك بولدۇمئاۋازنى ئ

ئۆزۈمنى خۇداغا ئاتىسام نۇرغۇن «: پويىزغا چىقىپ بولغاندىن كېيىن، مهن يهنه

دېگهنلهرنى ئويالپ » جهھهتلهردە ئۆزگىرىشىمگه، قۇربان بېرىشىمگه توغرا كېلىدىكهن

  . ئۈمىدسىزلىنىپ قورقتۇم

 بۇرۇنقى منىڭەمغا كىرىپ، يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ ئۆز ھوجرائۆيگه بارغاندىن كېيىن

لىكته گهرچه مهن بىر ئېتىقادچى بولۇپ، جامائهتچى. مهغلۇبىيهتلىرىنى كۆردۈم

  . ىكهنمهن ئ تېخى ئۆزۈمنى پۈتۈنلهي خۇداغا ئاتىمىغانخىزمهت قىلساممۇ

ئهگهر مهن ئۆزۈمنى خۇداغا ئاتىسام، قهلبىمدىكى «: ئاشۇ ۋاقىتتا، مهن يهنه

. ئارمانلىرىم كۈپۈككه ئايلىنىدۇ-سى ئارزۇكهلگۈ. پىالنلىرىم بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ

  . دېگهنلهرنى ئويالپ يهنه قورقتۇم» ئۆز كهسپىمدىن ۋاز كېچىشىمگه توغرا كېلىدۇ

ئاخىر تۇخۇ -مهن خۇدا ماڭا بهرگهن گۈزەل نهرسىلهرنى كۆرەلمىگهچكه، باشتىن

لهپ  مېنى ئهركىلهتكهچ ئهيىپئاۋازئاخىردا ھېلىقى كۈچلۈك . دىمىيۈرەكلىك قىلغان

. باالم، سهن ئۈچۈن ئۆلگهن قۇتقۇزغۇچىغا بارلىق ئىشلىرىڭنى ھاۋاله قىل«: تۇرۇپ

دەپ قهلبىمنىڭ » مگه ھاۋاله قىلىسهن؟ ئهگهر ئۇنىڭغا ھاۋاله قىلمىساڭ يهنه كى
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  .چوڭقۇر قاتلىمىدىن نىدا قىلدى

 ،چۈنكى. بۇ بىر جۈمله سۆز ماڭا ۋاكالىتهن ھهممه ئىشلىرىمنى ھهل قىلىۋەتتى

لىك ىدىغان، مهن ئۈچۈن ئۆلگهن ئىشهنچئاچقۇچه مېنى سۆي- كۆزنى يۇمۇپمهن

ئۇ ئۆزى قۇتقۇزغان بارلىق كىشىلهرنىڭ ھهممه ئىشلىرىغا . قۇتقۇزغۇچىنى كۆرگهنىدىم

  . مهسئۇل بوالاليدىغانلىقىغا مېنى يهنه بىر قېتىم چوڭقۇر ئىشهندۈرگهنىدى

ۆلگهن قۇتقۇزغۇچىغا ھاۋاله دوستۇم، سىزمۇ بارلىق ئىشلىرىڭىزنى سىز ئۈچۈن ئ

ئهگهر پىالنلىرىڭىزنىڭ يۈرگۈزۈلىشى ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراشقا . قىلسىڭىز بولىدۇ

ئۇنىڭ قىلىۋاتقان . تېگىشلىك بولمىسا، ئۇ ھهرگىز سىزنى ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراتمايدۇ

شهرىپى ۋە سىزنىڭ بهختىڭىز -ھهربىر ئىشلىرىنىڭ ھهممىسى خۇدانىڭ شان

 سىزگه ئهڭ ،ئۇ سىزنى. ئىشلىرىڭىزنى ئۇنىڭغا ھاۋاله قىلسىڭىز بولىدۇسىز . ئۈچۈندۈر

  . پىق بولغان يولغا يېتهكلهيدۇپمۇۋا

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»رمهنۇىلىپ، يوللىرىمنى تۈز، تهكشى قىلمهن ھهممه تاغالرنى يول ق.«  

  ) 11: 49يهشايا(

شۇنىڭ . سىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇخۇدا دائىم توسالغۇالر ئارقىلىق ئۆز ئىرادى

 ىمىز، خاراكتىرلهرگه، ئېغىر تهلهپداۋانالرغا-ئۈچۈن، ھهربىرىمىز تۇرمۇشتا دائىم تاغ

.  ئۇچراپ تۇرىمىزغا قاتارلىقالر.......ئوقۇبهت-، ئازابلهرگهماس كهلمىگهن خىزمهت

 دىتتوسقۇنلۇق قىلىپ، تهھبۇالر دائىم بىزنىڭ روھى جهھهتته ئالغا بېسىشىمىزغا 
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مهن پهقهت مۇشۇ نهرسىلهرنى چىقىرىپ تاشلىسامال «:  بىز دائىمىھهركۈن. سالىدۇ

. دەپ ئوياليمىز» .ىدۇتۇرمۇشۇم تېخىمۇ ساپ، تېخىمۇ مۇاليىم، تېخىمۇ پاك بولۇپ كېت

ئهي « .شۇڭا، خۇدادىن بۇ نهرسىلهرنى ھاياتىمىزدىن چىقىرىپ تاشلىشىنى سورايمىز

قى غهلبه ى مانا بۇ ھهق)25: 24لۇقا(» نىسىلهر؟ىئىشنېمانچه تهسته .....نادانالر

شهپقهت ۋە -مانا بۇ خۇدانىڭ تۇرمۇشىمىزدا بىزنى مېهىر. ىكى شهرتتقازىنىش

ئېهتىمال سىز ھازىر چىدىغۇسىز سىناقالرغا . هشتىكى ئۇسۇلىلپهزىلهتكه يېتهك-ئهخالق

 ىگه غهلبنىھهرگىز سىز سىزگه شۇنى ئهسكهرتىپ قۇيايكى،. دۇچ كېلىۋاتقانسىز

 مهن سىز ئۆزىڭىزچه.  مۆكۈۋالماڭ، سىناقالردىن ئۆزىڭىزنى قاچۇرماڭباشاليدىغان بۇ

شهلهيمهن،دەپ ىبىگه ئېركه ھهم غهلكلىيۇشۇرنۇۋالسام ، شۇ ھامان ئهركىنبۇالردىن 

  .ئويالپ قالماڭ

سىناقالر توختىغاندا . مىليهتته ھهرگىز بۇنداق ئهمهسقهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئه

. بارەتقتىن ئىىتاقهت ئهمهس بهلكى ئالدىراقسانل-شىدىغىنىڭىز سهۋىرىرېسزنىڭ ئ

  . شكىلى بولىدۇىغۇسىز سىناقالر ئىچىدە ئېرتاقهتكه پهقهت چىدۇ-سهۋىر

تاقهتلىك - سهۋىر قىلىدىغانخۇدانى خۇرسهن !تاقهتلىك بۇلۇڭ-رۋىقايتىپ سه

ئېسىڭىزدە  .ىدە ئىچمۇشۇ سىناقالرنىڭھهممىسى غهلبىنىڭ ! شىڭىشى بۇلۇشقا تىرىك

الرنىڭ ھهممىسى لىق ۋە ئوڭۇشسىزلىقىرىغان قىيىنچ تۇرمۇشىڭىزدا ئۇچ،بولسۇن

 خۇدا ، بۇلۇپ لىرى»تاغ« سى خۇدانىڭىئۇالرنىڭ ھهمم. بىهۇدە ۋە سهۋەپسىز ئهمهستۇر

دەس يازمىالردا هدخۇددى مۇق. ئورۇنالشتۇرغانبۇ تاغالرنى ئاشۇ جايغا 

لىنى چۇشىنىدىغان، ئۇنىڭ تۇردىغان يېرىنى ئۇنىڭ ماڭغان يو«:دەكىيېزىلغىن

  ئۇ، يهرنىڭ قهرىگىچه يېتىدۇنىڭ كۆزى چۈنكى ئۇ.بىلىدىغان بىر خۇدادۇر

   )24-23: 28ئايۇپ (».گىنى كۆرۈپ تۇرىدۇتېئاسماننىڭ 
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  كۈنى-3ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»13: 16لىقالرىكورىنت-1(» .مهردانه ۋە قهيسهر بولۇڭالر (  

.  قهيسهر بولۇشنى تىلهڭالرۇشنى ئهمهس، بهلكى مهردانه ۋەباياشات تۇرم

تىڭالرغا اليىق خىزمهتنى ئهمهس، بهلكى خىزمىتىڭالرغا اليىق قابىلىيهتنى ىيقابىل

مۇشۇنداق بولغاندا، سىزنىڭ قىلغانلىرىڭىز مۆجىزىگه ھېساب بولماستىن، . تىلهڭالر

  . ئۆزىڭىزال بىر مۆجىزە بولۇپ قالىسىز

م ئېسىمىزدە بولۇشى كېرەككى، باياشات ۋە خالىغانچه ئهركىن شۇ نهرسه چوقۇ

باياشات تۇرمۇش بىزنى يۇقىرىغا . تۇرمۇشتا خۇدا ھهرگىز بىزنى ئالغا يېتهكلىمهيدۇ

ئهرش ھامان بىزنىڭ ئۈستىمىزدە بولغاچقا، . ئهمهس، ئهكسىچه تۆۋەنگه يېتهكلهيدۇ

لهر دائىم بهدەل تۆلهيدىغان، نۇرغۇن كىشى. ھهرۋاقىت ئۈستىگه كۆز تىكىشىمىز كېرەك

رول قىلىدىغان، جاپا تارتىدىغان، قۇربان بېرىدىغان ئىشالردىن ئۆزىنى  كونتىئۆزىن

مۇشهققهت ۋە -بىراق سىلهرگه شۇنى ئېيتىپ قويايكى، پهقهت جاپا. قاچۇرىدۇ

.  بىزنى ئالغا باستۇرىدىغان بىردىنبىر قىممهتلىك چىقىش يولىالقىيىنچىلىقالر

هرگىز ئېچىلىپ تهييار بولغان، يېشىللىق قاپلىغان كهڭ يولدا بولماستىن، ئۇلۇغلۇق ھ

  . ولدىدۇريئۆز قولىڭىز بىلهن قىزىپ ئاچقان بهلكى 
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  كۈنى-4ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ھهزرىتى ئهيسا كۆزلىرىنى ئاسمانغا تىكىپ، مۇنداق دۇئا . خااليىق تاشنى ئېلىۋەتتى

» >.ى ئاڭاليدىغانلىقىڭ ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر ئېيتىمهنئى ئاتا، تهلىپىمن<: قىلدى

  ) 41: 11يۇھاننا(

الزار تېخى قهبرە ئىچىدىكى ۋاقتىدا . بۇ ھهقىقهتهن غهلىته ۋە نورمالسىز تهرتىپ

مهن ھهمىشه شۈكۈرنى ئىشالر پۈتكهندىن . ئاللىقاچان شۈكۈر دۇئاسى ئوقۇلغان

 رەببىمىز ،بىراق. ك، دەپ قارايتتىمكېيىن يهنى الزار تىرىلگهندىن كېيىن ئېيتىش كېرە

شۈكۈر . ئهيسا مهسىه تېخى ئهمهلگه ئاشمىغان ئىشالر ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى

 شهپقهت -ىشهنچلىك مېهىريېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن، يهنى چوڭقۇر ئشهپقهت -مېهىر

ئۇرۇشقا كىرىشتىن .  ئېيتىلىپ بولغانىدى، ئاللىقاچانيېرىم يولغا كېلىپ بولغاندا

  ! ، مۆجىزە كۆرۈشتىن بۇرۇن شۈكۈر ئېيتايلىنى ياڭرىتايلىۇرۇن غهلبه مارشىب

شىنى توۋلىيااليدۇ؟ ۋال غهلبه مارۋ چىققاندا، كىم ئامهسىهنىڭ ئهسكهرلىرى جهڭگه

ۋال شۈكۈر ناخشىسىنى ئېيتااليدۇ؟ بۇ ۋدۇئاالرنىڭ جاۋابى كېلىشتىن بۇرۇن، كىم ئا

  ۋە شۇكۇر مهدھىيه. ه قالدۇرۇپ كهتكهن ئۈلگئىنتايىن ياخشىهقته رەب بىزگه ھ

   . ۇھىمدۇرمۆجىزىلىك خىزمهت جهريانىدا ئىنتايىن م

يهنه . دۇئا قىلغاندا ھېچ نهرسه مهدھىيهگه ئوخشاش خۇدانى خۇرسهن قىاللمايدۇ

 سائادەت ئېلىپ-ۋاتقان ئادەمگه بهختىھېچنهرسه مهدھىيهگه ئوخشاش دۇئا قىل

دىكى ۋاقتىمدا مهدھىيه ئارقىلىق زور بهختكه وبىر قېتىم مهن جۇڭگ. كېلهلمهيدۇ

مهن يۇرتۇمدىن نۇرغۇنلىغان شۇم خهۋەرلهرنى ئاڭالپ تهشۋىشلىنىپ، . دىمىئېرىشكهن

شۇنچه دۇئا قىلساممۇ مهندىكى بۇ تهشۋىش ۋە غهم . ئهندىشىدە قالدىم-غهم
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تاقهت قىلىشقا قانچه تىرىشسام، -رىمهن سهۋ. يېنىكلهيدىغاندەك ئهمهس ئىدى

دەل ئاشۇ ۋاقىتالردا، مهن سهپهرگه . ئهندىشىلىرىم شۇنچه ئهدەپ كېتىۋاتاتتى-مغه

رۇسىنىڭ تېمىغا وىم ھهمدە بىر تهلىم بهرگۈچىنىڭ قئاتلىنىپ باشقا شهھهرگه بارد

خهتلهرنى كۆرۈپ، مهنمۇ دەرھال خۇداغا دېگهن » خۇداغا شۈكۈر«زىپ قويۇلغان يې

ئهندىشىلىرىم ۋە تهشۋىشلىرىم يوق -ئۇزۇن ئۆتمهي مېنىڭ غهم. شۈكۈر ئېيتتىم

  ! ھه- نېمىدېگهن توغرا ئېيتىلغانئاھ، زەبۇردا يېزىلغان بۇ كۈي. ىبولد

پهرۋەردىگار خۇداغا شۈكۈر قىلىش، ھهممىدىن ئالى بولغۇچىنىڭ نامىنى «

ھهردە، كېچىلهردە بولسا ئۆزگهرمهس مۇھهببىتىڭنى سه. كۈيلهش ئهالدۇر

    )3-1: 92زەبۇر(» .ئهالدۇر.....شساداقىتىڭنى جاكارال-ھهقىقهت

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»لۇق لقۇدرىتىم ئاجىز چاغلىرىڭدا تو-مېنىڭ كۈچ. شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك-مېهىر

  ) 9: 12كورنتلىقالر-2(» .ئىپادىلىنىدۇ

ئوقۇبهت ئىچىدە ئهڭ كىچىك باالمنى ئېلىپ -خۇدا مېنى ئاالھىدە سىناپ، ئازاب

مهن باالمنى دەپنه قىلىپ، ئۆيگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، قېرىنداشالرغا . كهتتى

   .   ىق كۆردۈمپسىناقالرنىڭ ئهھمىيتى توغرىسىدا سۆزلهپ بېرىشنى مۇۋاپ

ھهققىدە ئانالىز قىلىپ، ماتىرىيال تهييارالۋاتقىنىمدا، ئۆزۈم -ماېمهن مۇشۇ ت

. س قىلدىمېىغانلىقىمنى ھئۆزۈمنىڭ ئىشهنمهيدسۆزلىمهكچى بولغان نهرسىلهرگه 

مهن مۇشۇنداق . شهپقهت تىلىدىم-پ ئولتۇرۇپ، خۇدادىن مېهىرۇنۇھامان يۈك مهن شۇ
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دۇئا قىلىپ بولغاندىن كېيىن، بېشىمنى كۆتۈرۈپ، كۆزۈمنى ئېچىشىمغىال جازىدىكى 

دېگهن ئايهتلهر » شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك-مېهىر «لىك قهلهم بىلهن يېزىلغانرەڭ

نى ئويناتقىلى  مهن باالمبۇ جازىنى بىر قانچه كۈننىڭ ئالدىدا. لىقتىكۆزۈمگه چې

گهرچه خىزمهتكارلىرىم بۇ . ئاپام ئهۋەتكهنىدىسېرتقا ئېلىپ چىقىپ كهتكهندە 

 ،تاپىالپ قويۇپ تامغا ئېسىپ قويۇشنى جازىغا قارىمايالرنى ماڭا دېگهن بولسىمۇ، ئىشال

  . كۆرۈپ باقمىغانىكهنمهن

لگهندىن  كېيىنمۇ بۇ جۈملىلهرگه ھېچقاچان دىققهت ئۆيگه قايتىپ كه

مهن بېشىمنى كۆتۈرۈپ، ياشلىرىمنى سۈرتىۋېتىپ بۇ جۈملىلهرگه . قىلمىغانىكهنمهن

دېگهن » شهپقىتىم-مېهىر«. »شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك-مېهىر «، قىلدىمتقايتا دىققه

 بولۇپ، ئاالھىدە ا رەڭدەدېگهن سۆز يهنه باشق» ساڭا يېتهرلىك«سۆز يېشىل رەڭدە، 

  . لىقاتتىېكۆزگه چ

بۇ ئايهتلهر قهلبىمنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا سىڭىپ كىرىپ، مېنى ئهيىپلهپ، 

 ،چۈنكى. سكهرتتىتى يوقلىقىنى ئهىشهپقهت تىلىشىمنىڭ زۆرۈرىي-خۇدادىن مېهىر

 يهنه نېمه دەپ ،شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك تۇرسا-مېهىر«: خۇدا ئاللىقاچان ماڭا

 پهقهت ئىشهنچىڭ بولسىال بۇ ئايهتلهرنىڭ ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى كهلدىڭ؟

جۈملىلهر بىلهن -خۇدا ئهنه شۇنداق ئاددى سۆز. دېگهنىدى» بايقايسهن

شهپقىتىنىڭ كېيىن ياكى ئېهتىمال ئهمهس، بهلكى ھهرۋاقىت يېتهرلىك -مېهىر

  . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهنىدى

بىمنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن ئورۇن ئهنه ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپ بۇ سۆزلهر قهل

ئاشۇ كۈندىن تاكى ھازىرغىچه مهن مۇشۇ ئايهتنىڭ ئهمهلىيتى . خۇداغا شۈكۈر. ئالدى

  . ئىچىدە ياشاپ كېتىۋاتىمهن
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د ۇبۇ قېتىم مهن ئۆزۈم ئېرىشكهن بۇ ساۋاققا باشقىالرنىڭمۇ ئېرىشىشىنى ئۈم

ھهرگىز بۇ . ىلهيلىخۇدانىڭ ھهقىقىتىنى ھهمىشه ھهقىقهت دەپ ب«: قىلىمهن

سىز قاچان بۇ ھهقىقهتكه ئىشهنسىڭىز، شۇ . د ئورنىدا كۆرمهيلىۇئۈم-ھهقىقهتنى ئارزۇ

   » .تىنى كۆرەلهيسىزقۇدرى-ۋاقىتتا بۇ ھهقىقهتنىڭ كۈچ

  

 

  كۈنى-6ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئهي جهنۇپنىڭ شامىلى چىقىپ گۈل بېغىمنىڭ . ئهي شىمالنىڭ شامىلى ئويغانغىن

  ) 16: 4نهزمىلهرنىڭ نهزمىسى(» .ىدىن كېلىپ، خۇشبۇيالرنى يايغىنئاست

  : ئالدى بىلهن بۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى چۈشىنىپ باقايلىبىز 

ئهمهلىيهت شۇنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتىكى، خۇشبۇي پۇراقالر گۈلزارلىق باغالرغا 

  . ۇرۇنغاندۇرشهپقهتمۇ ئېتىقادچىالرنىڭ قهلبىگه يۇش-ئوخشاشال مېهىر. يۇشۇرۇنغاندۇر

شهپقىتىنى نامايهن قىلىش ئۈچۈن -خۇدا بهزى ۋاقىتالردا يۇشۇرۇن مېهىر

ئوت شىددەتلىك كۆيگهندە . شىددەتلىك بورانالر ئارقىلىق پهرزەنتلىرىنى سىنايدۇ

ئهڭ كۈچلۈك خۇشپۇراق يۇلغۇننىڭ . ۇ  نۇر ۋە ئىسسىقلىق چىقىرااليدئاندىن كۈچلۈك

شۇنىڭغا . كۆيدۈرۈلگهن ۋاقتىدۇرچاراسالپ ا چىقارغان ۋاقتى دەل ئۇنىڭ ئوتت

ئوقۇبهتلىك -ئوخشاش، ھاياتى مول روھى بايلىققا تولغان ئېتىقادچىمۇ ھهرخىل ئازاب

 سۇنۇق قهلب خۇدانى خۇرسهن ئېزىلگهن،بىر .  تاۋلىنىپ چىققاندۇرسىناقالردىن

   . قىلىدىغان خۇشپۇراق تارقىتااليدۇ
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  كۈنى-7ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئۇالر .  دۇئالىرى ئاياغالشقاندا، ئۇالرنىڭ تۇرغان يېرى تهۋرىنىپ كهتتىنىڭئۇالر

ئهلچىلهر . مۇقهددەس روھقا چۆمۈپ، خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يۈرەكلىك يهتكۈزۈشكه باشلىدى

» . تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرەتتىڭكۈچ قۇدرىتى بىلهن رەببىمىز ئهيسانى-خۇدانىڭ زور

  )33، 31: 4ئهلچىلهر(

بىر كۈنى چۈشتىن : گه مۇنداق دەپ يازىدۇرىسىكۈندىلىك خاتى) Evans(ئىۋېنس 

مېنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى . كېيىن، مهن چهت بىر يولدىن ئۆتۈپ يىغىلىشقا ماڭدىم

مهن ئېتىمنى . ياتىم ئىنتايىن سۇس بولۇپ، قهلبىم مۇزدەك سوغاق ئىدىىسسھې

.  بىر جايغا قاراپ ماڭدىميدىن خالىچۇرۇڭلىرى-باغالپ قويۇپ، پىيادە دۇنيانىڭ ۋاراڭ

بۇياققا مېڭىپ تۇرمۇشۇمغا -مهن ئۇ يهردە ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا ئۇياقتىن

لېكىن ، كهن بولساممۇمهن ئۈچ سائهتتهك خۇدانى كۈت. قايتىدىن نهزەر سېلىپ چىقتىم

ئاخىرىدا، ئىنتايىن شىرىن، ئهڭ . ئوقۇبهت قهلبىمنى ئهسىر قىلىۋالدى-ئازاب

مهن شۇ ۋاقىتتا مۇقهددەس روھقا . ىتىيات قهلبىمنى ئىللىتسھهببهتلىك ھېسمۇ

كۈن ئولتۇراي دېگهندە مهن ئهسلىدىكى يولۇمغا قايتىپ، . قايتىدىن چۆمۈلدۈم

شۇ كۈنى مهن تاغ باغرىدا بىر توپ . ئېتىمنى ئىزدەپ تاپتىم ۋە يولۇمغا راۋان بولدۇم

 ھېس منىرەتكه تولغانلىقىىقۇد-ى كۈچڭ يېڭكىشىلهرگه تهلىم بېرىۋېتىپ، ئۆزۈمنى

  ناھايتى زور شهھىرىدىكى كىشىلهرمۇ  )Wales( ۋېلىس  شۇ كۇنىقىلدىم ھهم

  . گۈللىنىشكه ئېرىشتى
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  كۈنى-8ئاينىڭ-8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئۈچۈن سهن ئۆز خهلقىڭ ياقۇپ. ھىمدۇرسهنئى خۇدا، سهن ئۆزۈڭ مېنىڭ پادىشا 

  )4: 44بۇرزە(» .غهلبىلهر بۇيرۇغۇچىدۇرسهن

شهپقهت ئىچىدە -سىز مېهىر:  قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز شۇنى بىلىشىڭىز كېرەك

بىراق بۇ دۈشمهنلهرنىڭ . چوڭ بولۇۋاتقاندا، نۇرغۇن دۈشمهنلهرگه ئۇچرايسىز

  . ھهممىسى خۇدانىڭ ئولجا غهنىمهتلىرىدۇر

يسىڭىز، سىز ئۇالرغا تېگىپال قو. سىزنىڭ ئۇالردىن قورقىشىڭىزنىڭ زۆرۈرىيتى يوق

 خۇدا ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى . پېرەڭ بولىدۇ-ئۇالر سىزنىڭ ئالدىڭىزدا قېچىپ تېرە

ھهرگىز ! شۇڭا سىز قهيسهر، باتۇر بولۇڭ. ئاللىقاچان سىزنىڭ قولىڭىزغا تاپشۇردى

ئى باتۇر جهڭچى، سىز . خۇدا سىز بىلهن بىلله! قورقماڭ، ئهندىشه قىلماڭ

شۇڭا باتۇرلۇق . تنىڭ ئىگىسى سىز بىلهن بىللهرەىقۇد-رەتلىك، چۈنكى كۈچىقۇد-كۈچ

  ! بىلهن ئالغا بېسىپ، ئۆزىڭىزگه تهۋە غهلبىنى قولغا كهلتۈرۈڭ

سىزنى قورشاۋغا ئالسا، شۇ ۋاقىتتا غهلبىگه  ايسى ۋاقىتتا دۈشمهنلىرىڭىزق

غهلبىگه قايسى ۋاقىتتا ئاجىزالشسىڭىز، يهنه شۇ ۋاقىتتا خۇداغا تايىنىپ . ئېرىشهلهيسىز

  . ىشهلهيسىزئېر

ز رەب ئهيسانىڭ غهلبىسىدە سىزنىڭمۇ بىر كىشىلىك ئۈلۈشىڭى: بىلىشىڭىز كېرەك

 قالماستىن، بهلكى بارلىق ئېتىقادچىالرغا  غهلبه قازىنىپى ئۇچۇنالچۈنكى ئۇ ئۆز. بار

 .، سىز ئۇنىڭ ئىچىدەقازانغاندا ئېسىڭىزدە بولسۇن، ئۇ غهلبه. ۋاكالىتهن غهلبه قازىنىدۇ

  .  بىلله غهلبه قازىنىسىزنازانسا، سىزمۇ ئۇنىڭ بىلهئۇ غهلبه ق

شۇنىڭ . غهلبه ئاللىقاچان سىزگه مهنسۇپ:  شۇنى ئېتىراپ قىلىشىڭىز كېرەككى
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مهيلى نېفلىم دېگهن . ئۈچۈن ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ، ئولجا نىممهتلىرىنى يىغىۋېلىڭ

 سىزنى سىسىئادەملهر بولسۇن، مهيلى مۇستهھكهم قورغان بولسۇن ئۇالرنىڭ ھېچقاي

. نىڭ جهڭچىسىسىز بولسىڭىز غهلبه قازانغۇچى مۇستهھكهم قۇشۇن. قورقىتالمايدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، رەب ئهيسانىڭ غهلبىسى ئىچىدە ئۆزىڭىزنىڭ ئۈلۈشىنى قولغا 

  . كهلتۈرۈڭ

 ئۆز ساقرى، ئۇنداقتا بىز قانداق قىلبىز بولساق پادىشاھنىڭ پهرزەنتلى

شهرەپ قۇچااليمىز؟ ياكى بىز -كهملهپ شانقورغانلىرىمىزنى تېخىمۇ مۇستهھ

 بۇ ھوقۇقنىڭ بىزگه تهۋە ياكى تهۋە ،ئۆزىمىزنىڭ ھوقۇقىنىمۇ يۈرەكلىك ئىشلىتهلمهي

ياكى بىز ئالى ھوقۇقتىن  ۋە سالدى بولۇپ يۈرەمدۇق؟ ىئهمهسلىكىدىن گۇمانلىنىپ ئار

الى تاقهتلىك بولۇپ، يۈرەكلىك بىلهن ئاشۇ ئ-رىبهھرىمهن بولۇش ئۈچۈن سهۋ

  ........................ھوقۇقتىن پايدىلىنامدۇق؟ 

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»رىتى سهندىن بولغان، قهلبىدە كۆتۈرۈلمه يولالر بولغان كىشى ىقۇد-كۈچ

 شۇنداق، كۇز يامغۇرلىرى بهخىتلىكتۇر؛ يىغا ۋادىسىدىن ئۆتكهندە، ئۇالر ئۇنى بۇالققا ئايالندۇرار؛

  )6-5: 84زەبۇر( ».لهرگه تولدۇرارئۇنى بهرىكهت

ئهگهر . خۇرام كىشى ھېچقاچان تهسهللىنىڭ شىرىن تهمىنى بىلمهستۇر-خۇشال

گه ئېرىشىشنى ئويلىساق، چوقۇم خۇدا » تهسهللى«بىز خۇدانىڭ قىممهتلىك سوۋغىتى

  . بىلهن چوڭقۇر ئاالقه ئورنىتىشىمىز كېرەك

تاج بولسا، ئوخشاشال بىزمۇ زېمىن قاراڭغۇلۇققا ۋە يۇرۇقلۇققا قانداق مۇھ
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  . ئوقۇبهت ۋە خۇشاللىققا شۇنداق مۇھتاجمىز-ئازاب

  

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ، ئۆزى تۇرۇۋاتقان يهردە ېسهلگهرچه ئۇ الزارنىڭ ك 

  ) 6: 11يۇھاننا(» .يهنه ئىككى كۈن تۇردى

انىڭ مارتا، مهريهم ۋە الزارنى ئىنتايىن ياخشى بىز ئالدىنقى ئايهتته، ھهزرىتى ئهيس

ئۇنداقتا، ئۇ نېمه ئۈچۈن ئۆزى ياخشى . كۆرۈدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتكهندۇق

كۆرىدىغان ئادەم ئاغرىپ قالسىمۇ، يهنه دەرھال يولغا چىقمايدۇ؟ بۇ ئىش بىزگه شۇنى 

ه ۇئامىلخۇدا بىزگه مهيلى قانچىلىك سىرلىق ۋە قانچىلىك ئېغىر م، بىلدۈرىدۇكى

نىشىمىز ى خۇدانىڭ مۇھهببىتىنىڭ چهكسىز ۋە ئۆزگهرمهيدىغانلىقىغا ئىشقىلمىسۇن،

سىڭىلالرنىڭ خىيالىچه بولغاندا، ھهزرىتى ئهيسا الزارنىڭ - مارتا ۋە مهريهم ئاچا. كېرەك

كېسهل بولۇپ قالغانلىقى خهۋىرىنى ئاڭلىغان ھامان دەرھال قايتىپ، ئىنىسىنىڭ 

 گهرچه ئۇ«دى؟ بىراق ھهزرىتى ئهيسا قانداق قىل. كېرەك ئىدىكېسىلىنى ساقايتىشى 

الزارنىڭ كېسهل ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ، ئۆزى تۇرۇۋاتقان يهردە يهنه ئىككى 

  » .كۈن تۇردى

ئۇنىڭ دەرھال قايتمىغانلىقى، ئۇالرنى ياخشى كۆرمىگهنلىكىدىن ئهمهس، بهلكى 

پهقهت ئۇنىڭ مۇھهببىتىال ئۆزى . ندۇرئۇالرنى ئىنتايىن ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچۈ

ئهگهر . نى توستىئىلىسىگه دەرھال بېرىشياخشى كۆرگهن كىشىلهرنىڭ ئازابلىق ئا

مۇھهببىتى چهكسىز بولمىغان بولسا، ئۇ دەرھال بېرىپ ئۆزى ياخشى -خۇدانىڭ مېهىر

ئوقۇبهتلىرىنى -ئۇالرنىڭ ئازاب. كۆرگهن كىشىلهرنىڭ كۈلپىتىگه تهسهللى بېرەتتى
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ھهسرەتلىك -ئۇالرنىڭ قايغۇ. ئۇالرنىڭ كۆز ياشلىرىنى سۈرتهتتى. وختىتاتتىت

ئوقۇبهت ئىچىدىكى -بۇ پهقهت ئازاپ.................ېرەتتىزارىغا خاتىمه ب-ئاھ

ئهمما، ئۆلۇمدىن تىرىلدۇرۇش . خاالس–كىشىلهرگه ۋاقىتلىق تهسهللىال بوالتتى 

شهرىپىنى، خۇدا ئهۋەتكهن -انبولسا، بىرال ۋاقىتتا  كىشىلهرگه خۇدانىڭ ش

 مانا بۇ .قۇدىرىتىنى نامايهن قىلدى-قۇتقۇزغۇچى نىجاتكارنى  ھهم خۇدانىڭ كۇچ

  .خۇدانىڭ مۇكهممهل مۇھهببىتىدۇر

ئوقۇبهتلهرنىڭ تۆھپىسىگه سهل -بىز نۇرغۇن ئىشالردا قىيىنچىلىق ۋە ئازاب

زىلهتلهرنىڭ ھهممىسى په- نۇرغۇن ياخشى ئهخالق ھاياتىدائېتىقادچىالرنىڭ. يمىزقارا

چۈنكى سىناق . هلگهنئوقۇبهتلهرنىڭ تۈرتكىسىدە مهيدانغا ك-قىيىنچىلىق ۋە ئازاب

تاقهت قىلىش زۆرۈر بولمىغان ئىشالردا -رىسهۋ. ، ئېتىقاد تاۋالنمايدۇبولماي تۇرۇپ

  .ساۋاق بولمايدۇ-مۈشكۈالتالر بولماي تۇرۇپ، تهجرىبه. تاقهت بولمايدۇ-رىسهۋ

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋   

  
 

» گهرچه ئهنجۈر دەرىخى چېچهكلىمىسىمۇ، ئۆزۈم تېلى مېۋە بهرمىسىمۇ، زەيتۇن

دەرىخىدىنمۇ ھۇسۇل بولمىسا، ئېتىزالردىن ئاشلىق چىقمىسا، قوتاندىكى قويالر يۈتۈپ كېتىپ، 

مدىن خۇرام بولۇپ، نىجاتكارى-ئېغىلالردىكى كالىالر تۈگهپ كهتسىمۇ يهنىال خۇدادىن خۇشال

  ) 18 -17: 3ھاباكۇك(» .سۆيۈنىمهن

  !ھه- نهقهدەر ئېچىنىشلىق پاجىئه، نهقهدەر ئۇلۇغ ئىشهنچ بۇ،قاراڭ

قازاالرغا يۇلۇققان بولساممۇ، ھهتتا -مهن گهرچه مۇشۇنداق زور باال« :ئۇ بۇ يهردە
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ھاياتىمنى ساقالپ قالغۇدەك يېمهكلىكىم بولمىسىمۇ، تۆت ئهتراپىمدا كۆرۈۋاتقىنىم 

ېمه يوق قۇپقۇرۇق قاقاسلىق بولسىمۇ، بۇرۇن خۇدادىن ئېرىشكهن ھېچن

سائادەتنىڭ ئورنىنى خۇدانىڭ قامچىسىنىڭ جاراھهت ئىزى -مۇھهببهت، بهخت-مېهىر

  . دېگهن» ۇرسهنمهنقاپلىغان بولسىمۇ، يهنىال خۇدادىن خ

بۇ ئايهتلهر ھهقىقهتهن ئابىدە  ، ئايهتلهردىن شۇنى ئويالپ قالدىممهن بۇ ئىككى

خۇدانىڭ . سىل گۆھهر ئىكهنېڭگۈ ساقالپ قويۇشقا ئهرزىگۈدەك ئتىكلهپ مه

شهپقىتىگه ئىنتىزار بولۇۋاتقان ھهربىر كىشى بۇ ئايهتلهرنى قهلبىنىڭ چوڭقۇر -مېهىر

گهرچه بۇ ئايهتلهر قىسقا جۈمله ! ھه-قاتالملىرىغا ئويۇۋالسا نهقهدەر ياخشى بوالتتى

ىكى مهنه روھقا تهۋە ئاجايىپ سىرنى شهكلى بىلهن ئىپادىلهنسىمۇ، ئۇنىڭد

 خۇدانىڭ  ئىچىدىمۇ مۈشكۈل كۈنلهريهنهبىزگه  بۇ ئايهتلهر .ئاشكارىلىغاندۇر

 خۇدانىڭ ئىچىدىكى  بارلىق سىناقالردا قانداق قىلىپىدا بولۇشنىڭ ۋەھۇزۇر

 مانا بۇ ئهڭ .نهقهدەر مۇھىملىغىنى ئهسكهرتىدۇ  بولۇشنىڭلىقتىن بهھرىمانخۇشال

  !شهرەپلىك ئىشهنچ-هڭ شانئۇلۇغ، ئ

   

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»تى ئۇلۇغ ۋە يىىل پهزىلىتى ئارقىلىق بىزگه ناھاسېئۇ ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە ئ

  ) 4: 1پېترۇس2(» .قىممهتلىك ۋەدىلهرنى بهردى

  ،بىر كېمه ياسىغۇچى ئۇستىنىڭ كېمه ياساشتىكى مهقسىتى، كېمىنى ياساپ

 رساشتىكى مهقسىتى كېمىنى دولقۇنالويۇشمۇ؟ ياق، ئۇنىڭ كېمه ياغا تىزىپ قجازى
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نى ياسىغان ۋاقىتتىال ىئۇ بۇالرنى كېم. مهۋج ئۇرۇپ تۇرغان دېڭىزغا قويۇپ بېرىشتۇر

  . ئاللىقاچان ئويالپ قويغان

 بولۇشقا چاقىرغاندىكى مهقسىتى،  ئۆزىنىڭ بىر پهرزەنتىانىڭ سىزنى تالالپ،خۇد

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ سىزگه ۋەدە بېرىپ . ىڭ ئۈستىگه قويۇشتۇرسىزنى دەل سىناقالرن

ئۆزىگه تايىنىشنى تاپىلىغاندا، ئۇنىڭ سىزگه بېرىدىغىنى شىددەتلىك دولقۇنالر 

 ئىچىگه قۇتاڭ، خۇدانىڭ ئهھدىسى ئهينهك سىز ئويالپ بېقى. ئىچىدىكى ئهھدىدۇر

، ماگزىندا ئوكيانالردا ئىشلهتكىلى بولمايدىغان-تىزىپ قويىدىغان، دېڭىز

  ئوخشامدۇ؟يهلكىنىگه سېتىلىدىغان سۇ ئۈزۈش 

نىڭ جهڭ مهيدانىدا كارغا كهلمهيدىغانلىقىنى، لىچېبىز ھهممىمىز ئويۇنچۇق ق

بىراق خۇدانىڭ . ئويۇنچۇق ئاياقنى كىيىپ يول ماڭغىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلىمىز

ئۇالرنى . قااليمىزبىز ئۇنى كىيىپ ئهرشكه چى. ئايىقى تۆمۈردىن، مىستىن ياسالغان

 بىلهن نهچچه كېمىسىخۇدانىڭ قۇتقۇزۇش .  بولمايدۇكىيىپ ھهرگىز يىرتىۋەتكىلى

  . مۇ ھهرگىز بىزنى چۆكتۈرۋەتمهيدۇئوكيانالرنى كهزسهك- دېڭىز چاقىرىمڭمى

 ئۆزىنى بىر كۆزگهرمه بويۇمى ئىنسانالرنىڭنىڭ ئهڭ ياقتۇرمايدىغىنى، خۇدا

ۇ بىزنىڭ ئۆزىدىن بهھرىمهن ئ. ىدىن ئىبارەتسۈپىتىدە قاراپ، ئىشلهتمهسلىك

ش ئۈچۈن ۇتۇبهرگهن ۋەدىلىرى باشقىالرغا كۆرسئۇنىڭ . بولۇشىمىزنى ياقتۇرىدۇ

خۇدا رەببىمىز ئهيسا مهسىهنىمۇ . ئهمهس، بهلكى بىزنىڭ ھوزۇرلىنىشىمىز ئۈچۈندۇر

 قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز خۇدانىڭ. بىزگه ھۇزۇرلىنىش ئۈچۈن ئاتا قىلغاندۇر

  ۋەدىسىگه ئاساسهن مهسىهتىن ھۇزۇرلىنىپ باقتىڭىزمۇ؟

رگىز  خۇدانىڭ ئهھدىسىنى ھه، سىلهردىن ئۆتۈنهي،قېرىنداشلىرىم

بهلكى ھهركۈنى ئۇنى تهسهللى . يۇم ئورنىدا كۆرمهڭالرۇكۆرگهزمىخانىدىكى قهدىمقى ب
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  . ىلىڭالرمهنبهسى، قىيىنچىلىقتىكى تايانچ كۈچ ق

  دېسۇن؟» ياق«ە قىلغان نهرسىگه يهنه قانداقمۇ خۇدا ئۆزى ئاللىقاچان ئهھد

  

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» 3: 11تهلىملهر (».يامغۇرغا تولغان بولسا، يهرگه تۆكىلىدۇبۇلۇتالر (  

ئهھۋال مۇشۇنداق تۇرسا، بىز يهنه نېمه ئۈچۈن ئهتراپىمىزدىكى قارا بولۇتالردىن 

قۇياش نۇرى ئۆچۈپ ش يۈزىنى يېپىۋالسىمۇ، قورقىمىز؟ گهرچه ئۇالر ۋاقىتلىق قۇيا

تالرغا بۇلۇ. زۈن ئۆتمهي ئۇالر يهنه پارالق نۇرىنى زېمىنغا چاچىدۇۇئ. قالغىنى يوق

  .  قارىدايدۇ ھهم يامغۇر يېغىش ئېهتىماللىقى شۇنچه چوڭ بولىدۇيامغۇر تولغان بولسا

ئوقۇبهتلهر بىزگه -لۇت بولمىسا قانداقمۇ يامغۇر ياغسۇن؟ بىز تارتىدىغان ئازابۇ ب

. شهپقهت قاچىالنغان قارا ماشىنىدۇر-ئۇالر دەل مېهىر. سائادەت ئېلىپ كېلىدۇ-بهخت

بۇ ۋاقىتتا ھهربىر . سىم يامغۇرغا ئايالندى-قاراڭ، قارا بۇلۇت ئۇزۇن ئۆتمهي سىم

گهرچه رەببىمىز بىزنى ئاپهتلهر . سىم يامغۇردىن شادلىققا چۆمۈلىدۇ-ئۆسۈملۈك سىم

 ئۇ دائىم بىزگه. شهپقىتى ئارقىلىق يهنىال ساقايتىدۇ-مېهىرئهمما ازابلىسىمۇ، ئارقىلىق ئ

گهرچه ئۇنىڭ يۈك . ىك كونۋېرت ئىشلىتىدۇمۇھهببهت خېتى يازسا، قارا رەڭل

نى لىق قىلىپ قوپال ئاۋاز چىقارسىمۇ، ئىچىگه قاچىالنغى» غوڭ-غوڭ«ماشىنىسى

راق چېچىپ تۇرغان گۈلزارلىق ۇشپۇئۇنىڭ تايىقى خ. ۇرىدشهپقهت ۋە ئىلتىپات-مېهىر

سىم -شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇددى تۆتىنچى ئايدىكى سىم. رىن مېۋە بهرگۈزىدۇېۋە ش

چېچهككه پۈركىگهندەك، قارا بۇلۇتالردىن -يامغۇر بهشىنچى ئاينى خۇشپۇراق گۈل
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  . بىزار بولماستىن خۇشال خۇرام ھالدا مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئېيتايلى

لۇتالر ۇقارا ب! چاڭدۇر- ئاستىڭدىكى توپاتالر سېنىڭ ئاياغلۇۇئى رەببىم، قارا ب

  !ھه-كىمىزنىڭ ئارىلىقى نهقهدەر يېقىنراپنى قاپلىغاندا، ئىكئهت

  

  

  كۈنى-14ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» سىزگه ئهرشتىن بېرىلمىگهن بولسا، ماڭا نىسبهتهن ھېچقانداق ھوقۇقىڭىز

  ) 11: 19يۇھاننا(» .بولمىغان بوالتتى

ۇمهن خۇداغا تايىنىدىغان، ئىتائهتچان كىشىنىڭ ھاياتىدا يۈزبهرگهن ئوم

مانا بۇالر بىزنىڭ . ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە خۇدانىڭ گۈزەل ئىرادىسى باردۇر

 خۇدانىڭ ،چۈنكى. توختىماستىن شۈكۈر ۋە مهدھىيه ئېيتىشىمىزغا يېتهرلىكتۇر

 شهرەپلىك بىر ىگه،ادىسى دۇنيادىكى ئىنتايىن ئىشهنچلىك،  ھاياتى كۈچكه ئئىر

پ، ئىتائهت قىلساقال بىز پهقهت ئۇنىڭغا تايىنى. ىردۇرئۇ ھهممىگه قاد. ئىشتۇر

  . ھېچقانداق بىر نهرسه ئۇنىڭ ئىرادىسىنى توسالمايدۇ

پ مۇنداق ىزغان بىر كىشى دوستىغا خهت يېچوڭقۇر دەرت ھهسرەتكه مۇپتىال بول

چىلىك ئادالهتسىز ۋە شهپقهتسىز مهيلى بېشىمغا كهلگهن بۇ ئىشالرنىڭ قان«: دېگهن

لىپ، ىهممىسىنى خۇدانىڭ ئىرادىسى دەپ ببولۇشىدىن قهتئىينهزەر، بۇالرنىڭ ھ

خۇدانىڭ ئۆزىنى سۆيىدىغانالرنىڭ، يهنى ! خۇداغا شۈكۈر» .س قىلىمهنېشهرەپ ھ

 ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بويىچه چاقىرىلغانالرنىڭ ھاياتىدا مهيلى قانداق ئىشالر يۈز

تى هشتۇرۇپ، ھهممىنى شۇالرنىڭ مهنپهئرنىڭ پۈتكۈل ئىشلىرىنى ماسالبهرسۇن، ئۇال
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سېتىلىپ ئۆزىنىڭ شاگىرتتى تهرىپىدىن . ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇدىغانلىقىنى بىلىمىز

مېنى ئاتام ئهمر قىلغان بۇ ئازاب قهدىهىنى ئېچمهيدۇ «: كهتكهن مهسىه مۇنداق دېگهن

رمۇشىمىز خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىچىدە ئهگهر بىزنىڭ تۇ)  11: 18يۇھاننا (»دەمسهن؟

  !ھه- ىز نهقهدەر گۈزەل بولغان بوالتتىبولغان بولسا، تۇرمۇشىم

شۇنداق بولغاندا، شهيتاننىڭ بىزگه قىلغان بارلىق ھوجۇملىرى بىزگه زىيان 

سائادەتكه -للىقاچان بهخت يولدا كېلىۋېتىپ ئا يېرىمكۈزەلمهيال قالماستىن، بهلكىيهت

  . ى بوالتتئايلىنىپ 

   

  

  كۈنى-15ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» بىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىش ئۈچۈن، چوقۇم نۇرغۇن جاپاالرنى بېشىمىزدىن

  )22: 14ئهلچىلهر(» .ئۆتكۈزۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ

ئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ گۈزەل، قىممهتلىك نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى قىيىنچىلىق 

زىپ ئۇن قىلغاندىن كېيىن ېبۇغداينى ئ. رلىققا كهلگهندىن بامۇشهققهتلهر-ۋە جاپا

يالالر كۈچلۈك ئوتتا كۆيدۈرۈلگهندىال، ئاندىن پۇراقلىق ماتىر. ۇشۇرغىلى بولىدۇبولكا پ

تۇپراق ئاغدۇرۇلۇپ بوشىتىلغاندىال ئاندىن ئۇرۇق چاچقىلى . خۇشپۇراق چىقىرىدۇ

ىڭ خۇرسهنلىكىگه  قهلبال خۇدانپۇچۇالنغانزىلگهن، ې، ئالئوخشاش. بولىدۇ

 ھهممىسىئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ شىرىن خۇشاللىقنىڭ . ئېرىشهلهيدۇ

بىز چوقۇم ئالدى بىلهن نۇرغۇنلىغان . ئوقۇبهتنىڭ نهتىجىسىدۇر-ئازاب

ئوقۇبهتلىك سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگهندە، -مۇشهققهت ۋە ئازاب-جاپا
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  . ئاندىن باشقىالرغا تهسهللى بېرەلهيمىز

سىز بىر تهسهللى بهرگۈچى پهرىشته بولۇشقا ئىنتىلسىڭىز، ئهگهر سىز ئهگهر، 

شهپقهتلىك بولۇشنى خالىسىڭىز، ئهگهر سىز سىناقالرغا دۇچ -كهچۈرۈمچان ۋە مېهىر

 رزۇ قىلسىڭىز،يۆلهك بولۇشنى ئا-كهلگهن قېرىنداشلىرىڭىزغا تهسهللى بېرىپ، يار

 ئهيسا  پ،ئوقۇش خىراجىتى تاپشۇرۇھىدە خۇراملىق بىلهن ئاال-ئۇنداقتا چوقۇم خۇشال

   . ئوقۇبهتلهرنى باشتىن كهچۈرۈشىڭىز كېرەك-مهسىهكه ئوخشاش ئازاب

  

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»لىپ ئاڭلىدى ئۇ پهريادىمنىتتۇم پهرۋەردىگارنى، قۇالق سېتاقهت بىلهن كۇ-رىسهۋ. «

  )1: 40زەبۇر(

ازابلىق ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟ كهتلىنىشكه قارىغاندا ئسىز كۈتۈشنىڭ ھهر

تاقهت بولسا ئورۇنالش ئىنتايىن تهس بولغان -رىسهۋ. تاقهتكه مۇھتاج-رىكۈتۈش سهۋ

رغانالر ئارقىلىق وگىز قىخۇدا ئۆز خهلقىنى مۇستهھكهم ئ. بىر گۈزەل پهزىلهت

رغان پاسىلى ئېگىزلىشىپ، ھېچنهرسىنى كۆرگىلى بولمىغاندا، بىز وق. قوغدايدۇ

ىن مۇشۇ دائىرىدە نهزەربهنت قىلىنىپ، مهڭگۈ چىقالمايدىغاندەك خۇددى كېي

بىز نېمه ئۈچۈن چوڭراق بىر مۇھىتىمىزنىڭ بولمىغانلىقىنى . جىددىيلىشىپ كېتىمىز

 خۇدا قىلغان ھهربىر ئىشالرنىڭ ھهممىسى ،بىراق. چۈشهنمهيمىز

هن بولسا بىر خۇرس«: زەبۇردا مۇنداق بىر كۈي بار بۇ ھهقته  .مۇددىئالىقتۇر-مهقسهت

  )23: 37زەبۇر(» .ئادەمنىڭ يولىدىن پهرۋەردىگار، ئۇ ئۇنىڭ قهدەملىرىنى مهزمۇت قىالر

: بۇ ئايهتلهرنىڭ يېنىغا مۇنداق ئىزاھات يېزىلغانىل كىتاۋىدا نىڭ ئىنجموللىر
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 بىراق، بىز."مهردانه ئادەملهرنىڭ چهكلهنگهن قهدەملىرى پهرۋەردىگار تهرىپىدىندۇر"

 بىز ئۈچۈن تهييارلىغان قورغاندىن چىقىپ كېتىشنى ياخشى دىگار خۇدادائىم پهرۋەر

شى ىقادچىسى بولغان بىر كىئهيسا مهسىه ئېت. بۇ ھهقىقهتهن چوڭ بىر خاتالىق.زىكۆرىم

كلىك بىلهن ىنېقىنى چۈشىنىشى ھهم يىيغانلو مۇھىم ئورۇنغا قخۇدانىڭ ئۆزىنى

گه ىكۇ ئىسرائىلالر بۇلۇت تۈۋرى، خۇددىشىنىڭ زۆرۆرلىكىنى بىللىقھهركهت قىلماس

بۇ ئىنتايىن . شىپ يۆتكىلىشى كېرەكىئهگىشىپ يۆتكهلگهنگه ئوخشاش، خۇداغا ئهگ

  . دۇرمۇھىم

كۈتۈشنى ئۆگهنسهك، شۇ ۋاقىتتا تهكلىشىنى ېز قاچان ھهر بىر ئىشتا خۇدانىڭ يبى

كىنى ىمىزنىڭ يۈكسهك دەرىجىگه يهتكهنلىقۇدىرىت–دە روھى كۈچىنچلىق ئىچېت

نچلىق ئىچىدىكى ېلهردە مانا مۇشۇنداق تىزدىكى نۇرغۇن كىشىئارىم. هلهيمىزبىل

مىزنى ئىرادە ىشىئهگهر خۇدا بىزنىڭ مهلۇم بىر ئشنى قىل. قۇۋۋەت كهمچىل-كۈچ

تاقهت بىلهن -سهۋىر. قۇدىرەت بېرىدۇ-قىلغان بولسا، ئۇ چۇقۇم بىزگه يېتهرلىك كۈچ

شتىكى ىشىرەتكه ئېرىقۇد- كۈچ،شىگه ئىتائهت قىلىشىكۈتۈش، خۇدانىڭ يېتهكل

. لىقتۇرىبىهۇدە ئاۋارىچخۇدانىڭ ئىرادىسىدىن سىرت  ئشالرنىڭ ھهممىسى . سىردۇر

  .شىنى كۈتۈش ھهممىدىن ئهۋزەلدۇرىشۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدانىڭ يېتهكل

شتىن بۇرۇن، بىز ھهرىكهتلهنمهستىن ياخشى ىشىخۇدانىڭ يېتهكلىشىگه ئېر

سى ئهڭ زور ىبۇنىڭ نهتىج راپ تۇرساق،گه قاىشىپۇرسهتلهرنىڭ ئۆتۈپ كېت

غهلبىگه دەل . ۇنداق بولمايدۇئ  ھهرگىز!ياق يهت بولمامدۇ؟ىمهغلۇب

نىشتىن نهچچه ىكهتلبۇ ھهر. لى بولىدۇىشكىدە ئېرىنچلىق ئىچېت كهتلهنمهستىن،ھهر

مۇ زور جۈرئهت بىلهن چىڭ تۇرۇشقا، ىكهتلهنمهسلىك تېخھهر ،ھهسسه مۈشكۈلدۇر

قهتئى سىگه ىققا، ئۈمۈدسىزلهنمهسلىككه، خۇدانىڭ ئىرادىنماسلكۈتۈشكه، ئازابال
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شكه، ىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىشهرەپلهرنى باشق-شقا، خىزمهتلهرنى ۋە شانىئىتائهت قىل

دە ئىشهنچ بىلهن ىنچلىق ئىچېال تىدىراپ خىزمهت قىلسىمۇ، ئۆزى يهنالر ئالىباشق

دەس دقهخۇددى مۇ. شتۇرۇ ئهڭ ئۇلۇغ تۇرمۇمانا ب. دۇرشقا مۇھتاجىخىزمهت قىل

شىڭالر ىمۈشكۈل كۈنلهردە دۈشمهننىڭ ھۇجۇمغا تاقابىل تۇرال «:كىتابتا يېزىلغاندەك

ۈن، خۇدا ئاتا شىڭالر ئۈچىڭدىن كېيىنمۇ قهددىڭالرنى رۇسالپ تۇرالىھهمدە بۇن

  )13: 6ئهفهسلىكلهر (». لۇق قوراللىنىڭالرلراللىرى بىلهن تووقىلغان قوغدىنىش ق

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ئهلچىلهر  (».مهنكى، خۇدا ماڭا قىلغان سۆزلىرىنى جهزمهن ئهمهلگه ئاشۇرىدۇىنىئىش

27 :25(  

كاپىتان ئىنتايىن . رىكىغا باردىمېل ئىلگىرى مهن پاراخۇت بىلهن ئامبىر قانچه يى

قىرغىقىدىن Newfoundlan ) (بىز نېۋئوندلهند. قادچى ئىكهنىقىزغىن بىر ئېت

  :قهتنى سۆزلهپ بهردىى بىر ھهقغان ۋاقتىمىزدا، ئۇ تۆۋەندىكىىلىدىيرئا

دە يۈز بهرگهن ىتتا كېمىئاشۇ ۋاق. بهش ھهپته بۇرۇن مهن مۇشۇ يهردىن ئۆتكهن

) Bristol(روستۇل دە بىالرنىڭ ئىچىلۇچوي. دىىتىمنى يېڭىليىڭ روھىبىر ئىش مېن

تتا تۇمان بهك چوڭ ىئاشۇ ۋاق .لىك بىر ئهپهندى بار ئىكهنشهھىرىدىن موللىر ئىسىم

موللىر . را كهلدىپ قۇيۇشقا توغۇتۇ تۆت سائهت توختبولغاچقا، پاراخۇتنى يىگىرمه

تان، سىزگه شۇنى ئېيتىپ قۇياي، شهنبه چۈشتىن كېيىن مهن ىكاپ<: ئهپهندى ماڭا

مهن . دېدى >شىم كېرەكىشهھىرىگه يېتىپ بېر )Quebec(چوقۇم كىيۇبىك 
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تى ياخشى، ئهگهر ىناھاي-"ئۇ . دېدىم >ن بولمايدىغان ئىشبۇ مۇمكى<:جاۋابهن 

. پاراخۇتىڭىز مېنى مهنزىلىمگه ۋاقتىدا يهتكۈزەلمىسه، خۇدانىڭ باشقىچه ئۇسۇلى بار

الر بىلهن دىيىشىپ قويغان ىئهللىك يهتته يىلدىن بۇيان مهن ئهزەلدىن باشق

  .دېدى "اليلىبىز پهسكه چۈشۈپ دۇئا قى. مشىشنى بېكار قىلىپ باقمىدىىئۇچر

نى ىمچه كۆڭلۈمدە، بۇ كىشىمهن خۇدانىڭ بۇ ئىخالسمهن بهندىسىگه قارىغىن

مهن ئهزەلدىن بۇنداق سۆزلهرنى  قانمىدۇ؟قسىدىن چىىنېرۋا كېسهللىكلهر دوختۇرخان

موللىر ئهپهندى، سىز  ":ڭدىنىم ھهم ئۇنۇدۇ دېگهنلهرنى ئويل،ئاڭالپ باقمىغان

ئۇ .  دەپ سورىدىم-"ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟لىقتا نلىڭ قانچىلىك قېىتۇمانن

 پهقهت مهڭگۈ. كىنى كۆرەلمهيدۇىڭ قېلىن نېپىزلىمېنىڭ كۆزلىرىم تۇمانن<:جاۋابهن 

  .دېدى"ىكى بارلىق مۇھىتنىڭ باشقۇرغۇچسىمدىئۇ ھايات.  كۆرەلهيدۇالھايات خۇدانى

 ئۇنىڭ. پ ئولتۇرۇپ، ئاددىيال دۇئا قىلدىۇنۇكتىپ يۈىئۇ سۆزلىرىنى تۈگ

ۋاتقاندا، ئۇ قوللىرىنى مۈرەمگه ىدۇئالىرى ئاخىرلىشىپ، مهنمۇ دۇئا قىلىشنى ئويلىش

دىن، سىز چىبىرىن<:قىنى ئېيتىپىلمنىڭ زۆرۆرىيىتى يوقىشىقۇيۇپ تۇرۇپ، بۇنداق قىل

ىدىن، مهن ئىككىنچ. دىغانلىقىغا ئىشهنمىدىڭىزىخۇدانىڭ دۇئالىرىڭىزغا جاۋاب بېر

 سىزنىڭ يهنه دۇئا ،شۇڭا. مهنىقىغا ئىشىنىدىغانل دۇئالىرىمنى ئاڭاليخۇدانىڭ

  . دېدى>شىڭىزنىڭ زۆرۆرىيىتى يوقىقىل

تان، مېنىڭ خۇدانى ىكاپ<: ئۇ ماڭا. مهن ھاڭۋاققىنىمچه ئۇنىڭغا قارىدىم

ممۇ ىىر قېتبۇ جهرياندا خۇدانىڭ ب. قاچان ئهللىك يهتته يىل بولدىىنۇغىنىمغا ئاللوت

 ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ، ئىشىكنى ئېچىپ، ،تانىكاپ. وقغان يېرى يىدۇئالىرىمنى ئاڭلىم

قه سام، دەرۋەىمهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ قار. دېدى >!تۇماننىڭ تارقىغانلىقىنى كۆرۈڭ

 چۈشتىن كېيىن، موللىر ئهپهندى شهنبه كۈنى. رقاپ بوپتىكهنتۇمان پۈتۈنلهي تا
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  .شهھىرىگه يېتىپ بارالىدى) Quebec(ساالمهت كىيۇبېك -ساق

  

  

  كۈنى-18ىڭ ئاين-8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ھېچقانداق يات ئىالھ . پهرۋەردىگار مۇشۇنداق ئۇنىڭغا يالغۇز يېتهكچىلىك قىلدى

  )12: 32مهرۇپالر-رىئهم( » .ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئهمهس ئىدى

چاقچاق قىلىپ -گهرچه تاغ يولى خهتهرلىك بولسىمۇ، ھهمراھالر بىلهن كۈلكه

مېنىڭچه، مۇشۇنداق ماڭغانچه تاغ .  بىلىنمهيدۇمۇشهققهتلهر جاپا-ماڭسا، بۇ جاپا

تۇيۇقسىز ئىنتايىن تار ھهم تىك . ىلىنمهيدۇ، ئهلۋەتته قىيىن ب چىقىشمۇچوققىسىغا

باالم، ئۆزۈڭ يالغۇز ماڭا « :تتا خۇدا ماڭاىئاشۇ ۋاق. رى بىر يول پهيدا بولدىئهگ

  دېدى»!ېڭىۋەرگىنشىپ مىئهگ

ڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن منىى قهلب،بىراق. رەشكه باشلىدىممهن قورققىنىمدىن تىت

ئۇ شۇ . دەپ جاۋاب بهردى» !ئى رەببىم، سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچه بولسۇن «:ئىشهنچىم

مهن ئۇنىڭغا . قىمنى قۇبۇل قىلدىىھامان ئاجىز قوللىرىمنى چىڭ تۇتۇپ، ئىتائهتچانل

مهن . ىمېڭىۋەردراڭغۇ يولدا ئالدىغا قاراپ متى ئۇزۇن ھهم قاىشىپ، ناھايىئهگ

  .ڭدىن باشقا ھېچنېمىنى كۆرەلمىدىمىئۇن

لىق بىلهن ئىسسىق قوللىرىدا مېنى ئالدىغا يېتهكلىگهچ، ماڭا مىئۇ مۇالي

مهن ئۇنىڭ سىرلىق .  قىلدى سۆزلهرنىبهخشنلىغان تهسىرلىك ئىلهام نۇرغۇ

ئهندىشىلىرىم -ئۇزۇن ئۆتمهي مهنمۇ ئۆزۈمنىڭ بارلىق غهم. مۇھهببىتىنى ھېس قىلدىم

ڭغا ئېيتىپ بهردىم ھهم خاتىرجهملىك  بىلهن ئۇنىڭ قاۋۇل ى قورقۇنچۇمنى ئۇنۋە
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   ......................بىلىكىگه چىڭ ئېسىلدىم

مېنىڭ ئاشۇ . زلىشىپ ئۇچقاندەك مېڭىشقا باشلىدىمېئاشۇ ۋاقىتتا، قهدەملىرىم ت

ق تاغ تىك قىيالى. ئىدىلهپ بهرگۈسىز ى خۇشاللىقىمنى تىل بىلهن ئىپادىۋاقىتتىك

   .........................رۇق نۇر چاقنىدىويولىدىن ي

 كۆرىدىغان ھهم ئايرىلىپ ، بىز ئهرشته ئۆزىمىز ياخشىبىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن

، جۇشقۇن ناخشىالر، بىراق، چهكسىز خۇشاللىق. اشتۇققالغان كىشىلهر بىلهن ئۇچر

دسىز ۇ ئۈم، ئىشنىڭشالر ئىچىدە ئهسلهشكه ئهڭ ئهرزىيدىغان بىرشىرىن قۇچاقال

  . يول باشلىغانلىقى ئىكهنلىكىنى ئويلىماي تۇرالمايمىز يالغۇز يولالردا خۇدانىڭ قاراڭغۇ

   

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

  

»10: 6لىقالركورىنت-2 (» .اممىزرخۇ-ئهلهمدە بولساقمۇ، ھهمىشه شاد-قايغۇ (  

ئاينىڭ گۈزەللىكىگه ئۇنىڭ گۈزەللىكى . ھهسرەت ئىنتايىن گۈزەلدۇر-قايغۇ

ئۇنىڭ . ئۇنىڭ ناخشا ئاۋازى كېچىدىكى قۇشنىڭ نهغمىسىگه ئوخشايدۇ. ئوخشايدۇ

ھهسرەتلىك كىشىگه -ئۇ قايغۇ.  ئهمهسلىقخۇرام-ىغىنى ھهرگىز خۇشالئېلىپ كېلىد

  . خۇرام كىشى بىلهن تهڭ خۇشال بواللمايدۇ- خۇشال،بىراق. دىلكهش بوالاليدۇ

 ىگه گۈزەللىكنىڭئۇنىڭ گۈزەللىكى ياز. ۈزەلدۇر گ ئىنتايىنمۇلىقخۇرام-شاد

  .  ئۇ كىشىگه دىلكهش بواللمايدۇبىراق،.ئوخشايدۇ

بىز ئىككىمىز ھهرگىز « :ھهسرەت چوڭقۇر ئويالنغان ھالدا-قايغۇ

  . دەپتۇ»  ھهمكارلىشالمىغۇدەكمىز
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مېنىڭ يوللىرىم قۇياش . شۇنداق، قهتئىي مۇمكىن بولمىغۇدەك«: مۇمخۇرا-شاد

تىر گۈللهر مهن ئۈچۈن ئېچىلىپ، يايالقالردىكى ئه. ايالقالردىدۇرا تولغان ينۇرىغ

ناۋا -دەرياالرمۇ مهن ئۈچۈن خۇشال بولۇپ، نهغمه-قۇشالر، تاغ. خۇشپۇراق چاچىدۇ

  .  دەپتۇ».قىلىشىدۇ

. مېنىڭ يوللىرىم قاراڭغۇلۇققا تولغان ئورمانالردۇر«: ھهسرەت ئاستا ئۆرۈلۈپ-قايغۇ

بىز كېيىن . ە ناخشا ماڭا تهۋ تهسىرلىككى ئهڭ يارقىن، ئهڭ دۇنيادى،بىراق

  . دەپتۇ» كۆرۈشهيلى

ئۇنىڭ سۆزى تېخى ئاخىرالشماستىنال، ئۇالر بىر كىشىنىڭ يېنىدا تۇرغانلىقىنى 

ق كۆرەلمىسىمۇ، ئۇنىڭ بىر گهرچه ئۇالر بۇ كىشىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ئوچۇ. بايقاپتۇ

   پتۇولتۇرۇر شۇ ھامان ئۇنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ ئئۇال.  ئىكهنلىكىنى بىلىپتۇپادىشاھ

چۈنكى ئۇ . پادىشاھخۇرام -ئۇ چوقۇم شاد«: زداھهسرەت ئىنتايىن بوش ئاۋا-قايغۇ

قوللىرىدا غهلبىنىڭ مىخ ئىزلىرى -پۇت. ۋاپتۇىبېشىغا نۇرغۇن ياقۇت قويۇلغان تاج كېي

سرەتلىرىم ئۇنىڭ ھه-مهن  ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىمدا، بارلىق قايغۇ. بار ئىكهن

مهن ئۆزۈمنى . مۇھهببىتى ۋە خۇشاللىقى سهۋەبىدىن ئېرىپ كهتتى-ئۆچمهس مېهىر

  .  دەپتۇ».ئۇنىڭغا ئاتاشنى خااليمهن

مهن . ھهسرەت-سهن خاتاالشتىڭ قايغۇ«: خۇرام بېشىنى تۆۋەن سېلىپ-شاد

ن ئۇنىڭ بېشىغا تاقىۋالغا.  ئىكهنلىكىنى كۆردۈم پادىشاھىھهسرەت-ئۇنىڭ قايغۇ

پۇتلىرىدىكى مىخ ئىزلىرى بولسا -ئۇنىڭ قول. تاجىسى تىكهندىن ياسالغانىكهن

. مهنمۇ ئۆزۈمنى ئۇنىڭغا ئاتاشنى خااليمهن. ئوقۇبهتنىڭ جاراھهت ئىزى ئىكهن-ئازاب

تېخىمۇ . چۈنكى، ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئازاب چهكسهم خۇشاللىقىم تېخىمۇ ئاشىدۇ

  . دەپتۇ» .شىرىن بولىدۇ
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 بىز ئۇنىڭ ئىچىدە بىر تهن ،بۇنداق بولغاندا«: رلىكتهئۇ ئىككىسى بى

» ھهسرەتنى بىر تهن قىالاليدۇ-خۇرام بىلهن قايغۇ- شادالپهقهت ئۇ. بوالاليدىكهنمىز

  . دەپ چۇرقىرىشىپتۇ

. ئۇ ئىككىسى قول تۇتۇشقىنىچه، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ دۇنيادىكى سهپىرىنى باشالپتۇ

بولسۇن، مهيلى زېمىستان قىشتىكى كۈنلهر ن يامغۇرلۇق ياكى تۇما-ئۇالر مهيلى قار

 . ق بولسۇن پهقهت ئايرىلماپتۇهھرىتان سوغۇق ياكى يازدىكى تۇمۇز ئىسسىق

  ».خۇراممىز-ئهلهمدە بولساقمۇ، ھهمىشه شاد-قايغۇ«

  

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»ىلهن تاڭ ئاندىن بىر كىشى كىلىپ ياقۇپ ب. ئۆزى بولسا بۇ تهرەپته يالغۇز قالدى

  ) 24: 32ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (» .ئاتقۇچه چېلىشتى

تاڭ ئېتىشتىن . ۋاتىمىزىلهن چېلىشقانلىقىنى كۆرۈ ياقۇپنىڭ خۇدا بئايهتتهبىز بۇ 

بىراق، ئۇ يېقىلىپ كهتكهن ھامان . كهتتىبۇرۇن، ياقۇپنىڭ سۆڭىكى چىقىپ 

.   قويۇۋەتمىدىخۇدانىڭ بىلىكىگه چىڭ ئېسىلىۋېلىپ، ئۇ بهخت ئاتا قىلمىغۇچه

 دۇنياغا، ئۇ يېقىلىپ چۈشكهن ۋاقىتتا. هلدىيېڭى ھاياتلىق مانا مۇشۇنداق بارلىققا ك

 ئاللىقاچان ئورنىدىن تۇرغاندا. قا ئىگه ئىدىئىنسانغا، تهبىئهتكه تهۋە ھاياتلىق

 ئاشۇ سهھهردە، ئۇ بىر گهرچه. ئهرشكه، خۇداغا تهۋە مۆجىزىلىك زور ھاياتقا ئېرىشتى

بۇنىڭدىن كېيىن ئىسمىڭ ياقۇپ ئهمهس، «: ئايالنغان بولسىمۇ، بىراق خۇدامېيىپقا 

چۈنكى سهن خۇدا ۋە ئىنسان بىلهن چېلىشىپ شۆھرەت . ئىسرائىل بولسۇن
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  ) ئايهت-28. (جاكارلىدىدەپ » .قازاندىڭ

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئهگهر خۇدا بىزنى ئهڭ گۈزەل، ئهڭ يۈكسهك ھاياتقا 

بىرىمىز چوقۇم مۇشۇنىڭغا ئوخشاش جهڭلهرنى باشتىن  ھهرباشلىماقچى بولسا، 

مانلىرىمىز ئار-بىتچىت بولغان، ئارزۇلىرىمىز بارلىق پىالن. چۈرۈشىمىز كېرەككه

قۇدرىتىگه تايىنىپ -دسىز قالغاندا، خۇدانىڭ ئاالھىدە كۈچۇكۆپۈككه ئايلىنىپ ئۈم

ڭ ئاالھىدە  بىر شهرت شۇكى، بىز خۇدانى،بىراق. ئورنىمىزدىن دەس تۇرااليمىز

 خۇداغا بىز پۈتۈنلهي. ل تۆلىشىمىز كېرەكرىتىگه ئېرىشىشتىن بۇرۇن بهدەىقۇد-كۈچ

پ، ۇتۇتىنى توختىيپاراسىتىنى، قابىل- بارلىق ئهقىلئىتائهت قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ

ھهققانىيلىق يولىدا مهسىه بىلهن بىلله كرېستكه مىخلىنىپ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئۆلۈمدىن 

انداق ۇدا بىزنى ئۇچرىغان ئىشالردا قانداق يېتهكلهشنى ۋە قخ. تىرىلىشىمىز كېرەك

  .  ماڭغۇزۇشنى ياخشى بىلىدۇائۇسۇل بىلهن مۇشۇ يولالرد

؟ سىز ھازىر امدۇ سىزنى مانا شۇنداق يېتهكلهۋاتقهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا ھازىر

سىز؟ ئىنتايىن ئېغىر سىناقالرغا، مۇشكۈالتالرغا، خهتهرلىك ۋەزىيهتكه دۇچ كېلىۋاتام

س ېنى ھىئۆزىڭىزنىڭ خۇدانىڭ ياردىمىسىز بۇ ئۆتكهللهردىن ئۆتهلمهيدىغانلىق

  تىڭىزنىڭ يوقلىقىدىن مهغلۇپ بولىدىغاندەك تۇرامسىز؟ىقۇۋۋ-قىلدىڭىزمۇ؟ كۈچ

ئاجىز، ماغدۇرسىز تېنىڭىزنى ! ېرىڭ، ياقۇپ ئېتىقاد قىلغان خۇداغا تايىنىڭب

شهپقهتلىك -قا ئوخشاش خۇدانىڭ مېهىرخۇددى ياقۇپ! ئۇنىڭ ئاياغ ئاستىغا تاشالڭ

. رىتىگه تايىنىپ ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭىقۇد-كۈچلۈك بېلىكىگه ئېسىلىپ، ئۇنىڭ كۈچ

ئهگهر سىز ھازىرقى تار، قىيىن ئۆتكهلدىن ئۆتۈۋېلىشنى ئارزۇ قىلسىڭىز، چىقىش يولى 

يلىمىغان ئو. ئالدىڭىزغا قاراپ مېڭىۋېرىڭ، شۇ چاغدا ئازاد بولىسىز. ئېگىز تۆپىلىكته

  !يهردىن سىزمۇ ياقۇپقا ئوخشاش زور بهختكه مۇيهسسهر بولۇپ قاالمسىز تېخى
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  كۈنى-21ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»بىخهتهر جايغا ئېلىپ چىقتى، مهندىن سۆيۇنگهچ ماڭا نىجاتلىق بهردىئۇ مېنى . «

  ) 19: 18زەبۇر(

ينى ئهمهس بهلكى تىدۇ؟ بۇ باشقا بىر جاىزادى قهيهرنى كۆرس»  جايبىخهتهر«بۇ 

. خۇدانىڭ ئۆزىنى يهنى بارلىق ھاياتلىقنىڭ قايتىدىغان ئارامگاھىنى كۆرسىتىدۇ

 جايغا بىخهتهرداۋۇت مۇشۇ .  جايدۇر بىخهتهرنىڭ ھۇزۇرى ھهقىقهتهن بىرخۇدا

  . كېلىشتىن بۇرۇن، ھاقارەتلىك ۋە نۇمۇسلۇق سهرگۈزەشتىنى باشتىن كهچۈرگهنىدى

كۈت بالىلىرىنى رمهن خۇددى ئانا بۈ«: دېيىلگهنمۇقهددەس كىتابتا مۇنداق 

» .دۈمبىسىگه مىندۈرۈپ ئېلىپ يۈرگهندەك، سىلهرنى يېنىمغا ئېلىپ كهلدىم

 ) 4: 19مىسىردىن چىقىش (

  

 

  كۈنى-22ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»كېمىنىڭ چۇۋۇلۇپ كهتكهن تاختايلىرىغا ۋە ياغاچالرغا ئېسىلىۋېلىپ، غاقالغانالر 

» .ساالمهت چىقىۋالدى-شۇنداق قىلىپ، ھهممهيلهن ساق. ىقىشنى بۇيرۇدىقىرغاققا چ

  ) 44: 27ئهلچىلهر(

 ئۇچرىغان سىناقالر ۋە ئېرىشكهن ەپاۋلۇسنىڭ رىمغا بېرىش سهپىرىد

بۇالرنىڭ . شهرەپلهر ئېتىقادچىالرنىڭ ئېتىقاد يولىدىكى بىر نهمۈنىلىك ئۈلگىدۇر-شان

ىز ئۇچرىغان بارلىق قىيىنچىلىقالر ۋە ب: ئىچىدە ئهڭ قىممهتلىك ساۋاق شۇكى
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  . ئوقۇبهتلهرنىڭ ھهممىسىنى خۇدا ئاالھىدە ئۇسۇلالر بىلهن تهييارلىغان-ئازاب

چېچهككه - بىلهن قارىغاندا، ئېتىقاد يولى گۈلىرىكىشىلهرنىڭ ئاددى نهز

خهتهردىن -يىمېبولۇپ، خۇدا قاچان ئۆز خهلقىنى خپۈركهنگهن بىر داغدام يول 

ئوقۇبهتلهرنى ئۇالردىن -زاب بولسا، شۇ ھامان قىيىنچىلىقالرنى، ئاقۇتقۇزماقچى

.  ئهمهلىيهت دەل بۇالرنىڭ ئهكسىچىدۇر،بىراق. تىدۇ دېگهندىن ئىبارەتىۋېكۆتۈر

هربىر ھ: كى بىزگه شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇ ۋەقهلىكلهرلدا خاتىرلهنگهن ھهربىرئىنجى

 شېهىت  ئېتىقات يولىدازىرغىچهتا ھائىبراھىمدىن باشالپ،  گۇۋاھلىق بهرگۈچى يهنى

بولغۇچىنىڭ ھهممىسى ئالدى بىلهن سىناقالرنى باشتىن كهچۈرۈپ، ئاندىن 

  . شهرەپكه ئېرىشكهن-شان

انىڭ پهرزەنتى خۇد: پاۋلۇسنىڭ سهرگۈزەشتىلىرى بىزگه شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى

وھى  ر، ئهممامۇشهققهت تارتسۇن- مهيلى قانچىلىك جاپائېتىقاتچىبولغان ھهربىر 

خۇش قته ھهزرىتى ئهيسا ھهققىدە پاۋلۇس دەمهش. ېسىمغا ئۇچرىمايدۇجهھهتته ب

خهۋەر تارقاتقانلىقى سهۋەبىدىن، يهھۇدىيالر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى 

ئاشۇنداق خهتهرلىك ئهھۋالدىمۇ خۇدا ئهرشتىن ئوت . مهسلىههتلهشكهنىدى

 قېرىنداشلىرىنىڭ ،كىبهل. چۈشۈرۈپ، پاۋلۇستهك ساداقهتمهن ئهلچىسىنى قوغدىمىغان

. ياردىمى بىلهن، سېۋەت ئارقىلىق سېپىل تېمىدىن ئارتىلدۇرۇپ قۇتقۇزغان

ىپ ماڭغان مهينهت كىيىمدەك قاراڭ، ئۇ خۇددى يۇيۇش ئۈچۈن ئېل) 25: 9ئهلچىلهر(

ئهيسا مهسىهنىڭ خىزمهتچىسى مانا مۇشۇنداق سېپىل . سېۋەتكه قاچىالنغان

  . كۈنگۈرىسىدىن سېرىلىپ چۈشكهن

ست بۇرادەرلىرى تهرىپىدىن ويىن بىز ئۇنىڭ تۈرمه ھاياتىنى، دكې

خۇدانىڭ . تاشلىۋېتىلگهنلىكىنى، شهپقهتسىزلىك بىلهن قامچا يېگهنلىكىنى كۆرىمىز



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 367

جۇمىغا ۇدېڭىز دولقۇنلىرىنىڭ شىددەتلىك ھۋەدىسىگه ئېرىشكهندىن كېيىنمۇ، 

 مۇشۇ جهريانالردا ،بىراق. زئۇچرىغانلىقىنى، ئهڭ ئاخىرىدا قۇتقۇزۇلغانلىقىنى كۆرىمى

ئهرشتىن ئۇچار كېمه چۈشۈپ، بۇ قىممهتلىك مهھبۇسنى ئېلىپ كهتمىدى ياكى 

 دېڭىزنى ،پهرىشته غهزەپلىك ھۆركىرەۋاتقان بورانغا، دولقۇنغا بۇيرۇق قىلىپ

بهلكى كېمىدىكى كىشىلهر كېمىنىڭ چۇۋۇلۇپ كهتكهن تاختايلىرىغا، . تىنجىتمىدى

مانا . ېلىپ ۋە سۇ ئۈزۈپ دېگۈدەك ئاران تهسته قىرغاققا چىقالىدىلىۋىياغاچلىرىغا ئېس

  . بۇالر خۇدانىڭ بىزگه تۇتقان مۇئامىلىسىدۇر

چۈنكى، . نۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدا سىناقالر ئىچىدىن بىزنى دەرھال قۇتقۇزمايدۇ

خۇدا سىناقالر ئارقىلىق ئىشهنچىمىزنىڭ ئالتۇندەك تاۋلىنىپ ساپ بولىدىغانلىقىنى 

  . لىدۇبى

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» ،ئېتىقادى ۋەجىدىن، ئىبراھىم خۇدا ئۇنىڭغا بهرمهكچى بولغان زېمىنغا چاقىرىلغاندا

» .ئۇ خۇداغا ئىتائهت قىلىپ، قهيهرگه بارىدىغانلىقىنى بىلمهي تۇرۇپ يولغا چىقتى

  ) 8: 11ئىبرانىيالر(

ىلهن كۆز ب. نغان ئىشهنچ ئهمهسمانا بۇ كۆز بىلهن كۆرۈنىدىغانغا ئاساسال

پاراخۇت ئوكيانالرنى .  ئىشهنچ ئهمهس، بهلكى سهۋەبتۇرىنىكۆرۈنىدىغانغا ئاساسالنغ

گهرچه، بىز دېڭىز يۈزىدە ھېچقانداق بىر . بېسىپ ئۆتكهندىمۇ ئىشهنچكه ئاساسلىنىدۇ

بىر كۈندىن ئالغا -يول بهلگىسىنى ۋە دېڭىز قىرغىقىنى كۆرەلمىسهكمۇ، بىر كۈن
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بىز ئهنه شۇنداق ئالغا ئىلگىرلهۋاتقاندا، . ېسىپ، خهرىتىلهرگه بهلگه قويۇپ ماڭىمىزب

  . ئۆزىمىزنىڭ مهنزىلگه يېتىپ بارغانلىقىمىزنى دەرھال بىلىمىز

بىراق، بىز مۇساپىمىزنى قانداق ئۆلچهيمىز؟ ئهلۋەتته بىزنىڭ كاپىتانىمىز ھهركۈنى 

ئۇ . رقىلىق مۇساپىمىزنى بهلگىلهيدۇئۆلچىگۈچنى ئېلىپ، ئاسمانغا قاراپ قۇياش ئا

زېمىندىكى نۇرغا ئاساسلىنىپ ئهمهس، بهلكى ئهرشتىكى نۇرغا ئاساسلىنىپ مۇساپه 

  . بهلگىلهيدۇ

گهرچه، ئېتىقاد سهپىرىدە ھېچقانداق يول بهلگىسى، ماياك، كومپاس بولمىسىمۇ 

ۇرغۇن  ن.مانا مۇشۇنداق ئهرشكه، خۇدانىڭ نۇرىغا تهلمۈرۈپ مۇساپه بهلگىلهيمىز

ىمىز خۇددى بىزنى قاراڭغۇلۇققا ۋە ئاپهتكه باشالپ ىمۋاقىتالردا، ئىشهنچ قهد

بىراق خۇدا بىز ئۈچۈن يول ئېچىپ، قاراڭغۇ كېچىنى تاڭ . ماڭغاندەك كۆرۈنىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، بۈگۈن بىز بىلگهنلىرىمىزگه ئاساسلىنىپ . سهھهرگه ئايالندۇردى

  . نىپ مۇشۇنداق ئالغا قهدەم باسايلىئهمهس، بهلكى ئېتىقادىمىزغا ئاساسلى

ئارىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلهر ئالدى بىلهن مۇساپه بهلگىلهپ، يول تاختىلىرىنى 

بۇنداق قىلغاندا، ئهيسا مهسىهنىڭ ئىچىدە . ئېنىق كۆرۈۋېلىپ، ئاندىن قهدەم باسىدۇ

پىشىپ مۇھهببهتنى ھهرگىزمۇ -د، مېهىرۇلغا باسقىلى بولسۇن؟ ئىشهنچ، ئۈمقانداقمۇ ئا

ئالهمنىڭ . مهي باغالپ كهتكهن ئالمىغا ئوخشاش دەرەختىن ئۈزىۋالغىلى بولمايدۇ

» ....ھهممىدىن بۇرۇن«، ئاندىن »خۇدا«ئايهتته، ئالدى بىلهن -1باب-1يارتىلىشى

ئۆزىگه ياردەم -خۇدا پهقهت ئۆز. خۇدا ھهممىگه قادىر ئۇلۇغ خۇدادۇر. دەپ يېزىلغان

ئۆزىگه ياردەم - ئۆز يهنهيۆلهك بولۇپال قالماستىن، بهلكى-بېرەلهيدىغان كىشىلهرگه يار

شۇنىڭ ئۈچۈن، سىز چىن . يۆلهك بولىدۇ- يارىمۇ كىشىلهرگمهيدىغانبېرەل

  . دىلىڭىزدىن ئۇنىڭغا تايانسىڭىزال كۇپايه



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 369

ياخشى پۇرسهت ھهمىشه ھهددىدىن ئارتۇق ئېهتىياتچانلىق سهۋەبىدىن قولدىن 

  . كېتىپ قالىدۇ

   

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

»تېخىمۇ تولۇقلىنىپ ئېهتىياجىمدىن ئېشىپ كهتتىمھهممه نهرسه .«    

  )18: 4فىلىپلىكلهر(

مهن باغۋەنلىككه ئائىت بىر كىتابتىن، پهقهت قاراڭغۇدىال ئۆسىدىغان بىر گۈلنىڭ 

 م بۇۇشۇيولد. بۇ گۈل ئهزەلدىن قۇياش نۇرىغا مۇھتاج بولمايدىكهن. بارلىقىنى بىلدىم

گۈلنىڭ قاراڭغۇلۇقتىن قورقمايدىغانلىقىنى، ئهكسىچه قاراڭغۇ مۇھىتتا تېز 

  . ئۆسىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى

 قاراڭغۇ مۇھىتتا بىخلىنىپ، قاراڭغۇ مۇھىتتا  الروھىيهت دۇنياسىدىمۇ ئوخشاش

  . ئۆسىدىغان گۈللهر بار

لۇپ ئهلچى پاۋلۇس فىلىپلىكلهرگه يېزىلغان بۇ خهتنى رىمدا مهھبۇس بو

ئاشۇ ۋاقىتتا، بهلكى پاۋلۇس ئۆمۈرلۈك ئىشلىرىنىڭ . تۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا يازغان

بىراق، مانا مۇشۇنداق . ياتتا بولغان بولۇشى مۇمكىنسىھهممىسى ئاخىرالشقاندەك ھېس

. مۇھاسىرە ئىچىدىكى قاراڭغۇلۇقتا بۇ گۈل ئىنتايىن پورەكلهپ، چىرايلىق ئېچىلغان

كۆرۈپ باققان بولۇشى مۇمكىن، نى » ىقاراڭغۇ گۈل«ۇنداقئېهتىمال پاۋلۇسمۇ بۇرۇن ب

ۇدانىڭ خ. ئهمما بۇ گۈللهر ھېچقاچان بۈگۈنكىدەك گۈزەل بولۇپ باقمىغان ئهلۋەتته

  .  ئۇ ئهزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان خهزىنىنى ئېچىپ كۆرسهتكهن،سۆزلىرى ئۇنىڭغا

: ۇالر بولسائ. بۇ خهزىنىنىڭ ئىچىدە بىر قانچه ئاجايىپ نهرسه ساقالنغانىدى
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ى ۋە خۇراملىق-شهپقىتى، مهسىهنىڭ مۇھهببىتى، مهسىهنىڭ خۇشال-مهسىهنىڭ مېهىر

بۇ نهرسىلهر خۇددى قاراڭغۇلۇقنىڭ ئۆزلىرىدىكى بۇ . ئامانلىقىدىن ئىبارەت

 .شهرەپلهرنى ئېچىۋېتىشىنى كۇتۇۋاتقاندەك قىالتتى–يوشۇرۇنغان  سىرالرنى ۋە شان 

ۈرگهندىن كېيىن، پاۋلۇس ئۆزىنىڭ ئىلگىرى روھقا قاراڭغۇ زۇلمهتنى باشتىن كهچ

  )Dr.Jowett(جوۋېت .  تونۇمىغانلىقىنى بايقىغان ھاياتنىمولتېخىمۇ تهۋە 

ھهربىر تال گۈلنىڭ گۈزەللىكى دەل ئۇنىڭ قۇياش نۇرىدا قارا سايىسىنىڭ 

  . بولغانلىقىدىندۇر

  . نۇر قانچه كۈچلۈك بولسا، سايىمۇ شۇنچه قارا بولىدۇ

  

  

  كۈنى-25نىڭ ئاي-8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»غداش يۈزىسىدىن قاماپ بۇ ئېتىقاد يولى ئاشكارا بولغۇچه، قانۇن بىزنى قو

  ) 23: 3تىياگاال (».قويغانىدى

 Shut up to faithىكىبىر قانچه سۆز ئىنگىلىز تىلىددېگهن » قاماپ قويغانىدى«

 بولۇپ، بۇ ەىدڭ مهنىسى ئېتىش، يېپىش دېگهن مهننى » shut up«. دىن كهلگهن

د ۇۋاتقان، ھهتتا بىرەر نهرسىگه ئۈمياخشى بولىمىز دەپمۇ ياخشى بواللماي

. باغلىيالمايدىغان، تهۋرات قانۇنىنىڭ ئاسارىتىدە قامىلىپ قالغان بىزنى كۆرسىتىدۇ

مانا مۇشۇنداق ئامالسىز تۆت ئهتراپنىڭ ھهممىسى ئېتىۋېتىلگهن ئهھۋال ئاستىدا يهنه 

  .  بولسىمۇ ئېتىقاد يولىدۇرئۇ. بىر يول ئوچۇقتۇر

ىشتىكى قىلىق ئىنسانالرنى نازارەت قىل تهۋرات قانۇنى ئارنىڭئۆتمۈشته خۇدا
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رات تهۋ. ۇالرغا ئېتىقادنىڭ قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئىدى، ئمهقسىدى

ىنىڭ ئهرزىمهس ئاجىز ئىكهنلىكىنى ھهم مۇشۇنداق لىر ئۆزقانۇنى ئاستىدا، ئىنسانالر

هھۋالدا ئېتىقاد ئارقىلىق ھهققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدىغان قۇتقۇزۇش ئامالسىز ئ

  . ئىلتىپاتىنى تونۇدى

ئېتىقاد يولىنى  ولالرنى ئېتىۋېتىپ، بىزگه پهقهتخۇدا ھازىر يهنىال بارلىق ي

، مۇھىتىمىز، سىناقالر، اراكتىرىمىزبىزنىڭ خ. اخشى كۆرىدۇقالدۇرۇپ قويۇشنى ي

ىسى خۇدانىڭ بىزنى قوغداش يۈزىسىدىن مۇھاسىرىگه دسىزلىكلهرنىڭ ھهممۇئۈم

لى يهنى ئۆزى تهييارلىغان  چىقىش يوبىر-خۇدا بىزنى بىردىن. ئالغان تهدبىرلىرىدۇر

مۇسا ياش ۋاقىتلىرىدا، ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقىغا، .  يولىنى كۆرۈشكه چاقىرىدۇنىجاتلىق

. تىنى قۇتقۇزماقچى بولغانرىتىگه، ھوقۇقىغا، زورلۇق كۈچىگه تايىنىپ مىللىىقۇد-كۈچ

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا ئۇنى چۆلدە قىرىق يىل مۇھاسىرىگه ئېلىپ، ئاندىن خىزمىتىگه 

  . سالغان

 بېرىپ خۇش خهۋەر تارقاتقاندا، ى شهھىرىگهپاۋلۇس بىلهن سىالس فىلىپ

ئۇالرنىڭ ئېتىقاد . قامچىالنغان، زىندانغا تاشالنغان، ئىتقا ئوخشاش خارالنغان

راپتىكى ھهممه يول ق چىقىش يولى يوق بولۇپ، تۆت ئهتشقا ھېچقاندايولىدىن با

ئۇالر قاراڭغۇ زىنداندا، مهدھىيه ناخشىلىرىنى . ئۇالر خۇداغا تاياندى. ئېتىۋېتىلگهنىدى

  . ئېيتىپ، شۈكۈر ئېيتقاندا، خۇدا ئۇالرنى قۇتقۇزدى

. نغانيېگانه ھالدا قاقاس پاتمۇس ئارىلىغا سۈرگۈن قىلى- يهككه يۇھاننامۇ

ئۇنىڭ تۆت ئهتراپىدىكى يولالرنىڭ ھهممىسى ئېتىۋېتىلگهن بولۇپ، پهقهت ئېتىقاد 

ئهگهر ئۇنىڭ چىقىش يولى بۇنداق ئېتىۋېتىلمىگهن بولسا، ئۇ . يولىال ئوچۇق ئىدى

  . شهرەپلىك ۋەھىيسىنى كۆرەلمىگهن بوالتتى-ھهرگىزمۇ خۇدانىڭ شان
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ئهھۋالدىمۇ؟ سىزنى كۈل قىيىن قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھازىر ئىنتايىن مۈش

دسىزلىك قاپلىۋالدىمۇ؟ بۇ ئىشالر سىزنى قايغۇغا سېلىپ، سىزگه ۇغايهت زور ئۈم

تۈگىمهس زىيان يهتكۈزدىمۇ؟ سىز ئىنتايىن ئازابلىنىۋاتامسىز؟ ھهرگىز قايغۇرماڭ، 

گهرچه تۆت ئهتراپىڭىزدىكى ھهممه يولالر ئېتىۋېتىلگهن بولسىمۇ، يهنه بىر يول يهنى 

بارلىق ئېغىر يۈكلىرىڭىزنىڭ ھهممىسىنى خۇداغا . ېتىقاد يولىڭىز تېخى ئوچۇقتۇرئ

چۈنكى، ئۇ ئۆزىنى سۆيىدىغانالرنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى . ئۇنى مهدھىيلهڭ. تاپشۇرۇڭ

ھهمدە ) 28: 8رىملىقالر(. ماسالشتۇرۇپ، شۇالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرىدۇ

ارلىغانلىرى دەل ھېچقانداق كۆز كۆرمىگهن، ئۆزىنى سۆيگهنلهرگه ئۇنىڭ تهيي

. ھېچقانداق قۇالق ئاڭلىمىغان، ھېچقانداق ئادەم ئويالپ باقمىغان نهرسىلهردۇر

 سىز سىناقالرنى باشتىن كهچۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، خۇدانىڭ )4: 64يهشايا(

سائادىتى، ياردىمى، ۋەھىيسى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ھهسسىلهپ -بهخت

سىزدىن باشقا يهنه نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ھهممىسى سىز .  ياغىدۇئۈستىڭىزگه

   . سائادەتكه ئېرىشىدۇ-شهرەپ ۋە بهخت-ئۇچرىغان سىناقالر ئارقىلىق تېخىمۇ زور شان

   

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»مهن بىلهنمۇ بىلله ئهمهستۇر: "دېڭىز بولسا. دەيدۇ" مهندە ئهمهس: "يهر تېگى "

  )14: 28يۇپئا(» .دەيدۇ

مېنىڭ ئېرىشمهكچى بولغانلىرىم " مهلۇم بىر يىلى يازدا مهنئېسىمدە قېلىشىچه

 ،بىراق.  باردىم بار جايغاوكيانالرئ-دېڭىزدەپ ئويالپ، ....." ئوكيانالردا-دېڭىز
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دىگهن  " نهرسىلهر مهندە يوق ئېرىشمهكچى بولغانسهن": الردىنئوكيان-دېڭىز

 مهن ئېرىشمهكچى بولغان نهرسىلهرنى ماڭا انالروكيئ-دېڭىز. جاۋاپقا ئېرىشتىم

الر چوقۇم ماڭا ئاراملىق ئېگىز تاغ":  مهن،شۇنداق قىلىپ. ......بېرەلمىدى

مهن سهھهر ئورنۇمدىن تۇرۇپ، .  بار جايغا باردىمالر ئېگىز تاغ،دەپ"بېرىدۇ

گىز اق، بۇ ھهيۋەتلىك ئېبىر. د بىلهن تهلمۈردۈمۇلىك ھهم سۈرلۈك تاغقا ئۈمھهيۋەت

تاغالرمۇ مېنى .  دېدى"سهن ئىزدىگهن نهرسىلهر مهندە يوق": تاغالر

سىلهر زادى نېمه؟ مهن  نهرېرىشمهكچى بولغانمهن ئ! ئاھ. ندۈرەلمىدىقانائهتله

مۇھهببهت دېڭىزى بىلهن - خۇدانىڭ مېهىر ئهسلى نهرسىلهرېرىشمهكچى بولغانئ

راسهت مېنىڭ ئىچىمدە پا-قىلئه":  بولساھاڭگى يوق ېت. هقىقهت تېغى ئىكهنھ

پاراسهت مهرۋايىت، ئالتۇن، ئالماسقا ئوخشاش ئۇنداق -توغرا، ئهقىل.  دېدى"ئهمهس

پاراسهت بولۇپ، بىزنىڭ ئهڭ چوڭ -بىر مهسىهال ئهقىل-پهقهت بىردىن. كۆپ بولمايدۇ

  . ئېهتىياجىمىزدۇر

تانىلىقى ۋە مۇھهببىتى تھهسرەتلىرىمىز پهقهت مهسىهنىڭ دوس-بىزنىڭ قايغۇ

  . ئاستىدىال تهسهللى تاپااليدۇ

سىز ئهڭ گۈزەل . سىزنىڭ بىر بۈركۈتنى ئورمانلىقتا تۇتۇپ قالغۇدەك ئامالىڭىز يوق

ناۋا قىلدۇرۇپ، ئهڭ ھهيۋەتلىك -ناخشىچى قۇشالرنى يىغىپ، ئۇنىڭ ئهتراپىدا نهغمه

 قارىغاي دەرىخىدىن قونالغۇ ياساپ بهرسىڭىزمۇ ياكى پهرشتىلهر ئارقىلىق ئهڭ ئالى

ئۇ يهنىال . نېممهتلهرنى ئالدىغا قويۇپ قويسىڭىزمۇ، ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئوتالمايسىز-نازۇ

كۆك قهرىدە قاناتلىرىنى كىرىپ پهرۋاز قىلىشنى، ئېگىز ھهيۋەتلىك تاغ چوققىلىرىغا 

نهزەر تاشالشنى، يهنىال ئۆز يۇرتى بولغان قورام تاشلىققا قاراپ ئۇچۇشنى ياخشى 

  . يامغۇر، بوران چاپقۇن ئىچىدە قهلبى ئارام تاپىدۇ-اق قارئۇنىڭ ئهنه شۇند. كۆرىدۇ
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» قورام تاش«ئىنسانالرنىڭ قهلبىمۇ بۈركۈتكه ئوخشاش بولۇپ، مهڭگۈلۈك 

بۇ ھهقته . ىز ئهرشتۇربىزنىڭ يۇرتىم. بولمىسا، مهڭگۈلۈك ئاراملىققا ئېرىشهلمهيدۇ

بىزگه ماكان بولۇپ يا رەببىم، سهن بارلىق دەۋردە «:  مۇنداق بىر كۈي بارزەبۇردا

  )1: 90زەبۇر(» .كېلىۋاتىسهن

   

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»33: 7ماركۇس(» ................ھهزرىتى ئهيسا بۇ ئادەمنى بىر چهتكه تارتىپ (  

مهيلى مهسىه ئۇچۇن خىزمهت قىلغاندا بولسۇن ياكى مهھبۇس بولۇپ پاۋلۇس 

بىز قاتتىق . نبهرداشلىق بهرگهناقالرغا ئاالھىدە زىنداندا ياتقان چاغالردا بولسۇن سى

 بارلىق ،بىراق.  جاپا تارتساق، بهرداشلىق بېرەلىشىمىز مۇمكىنردەئهمگهكله

پائالىيهتلىرىمىزدىن ئايرىلىپ، زىنداندا مهھبۇس بولۇپ قالساق بهرداشلىق -ئىش

  . بېرەلىشىمىز ناتايىن

تالرغا چىقىش ئۈچۈن تىرىشىشى، باتۇر كىچىك قۇش ئهركىن پهرۋاز قىلغاندا، بۇلۇ

نغاندا، ئاجىز ه سوالزگ قهپه،بىراق. ئۇزۇن سهپهرگه بهرداشلىق بېرەلىشى مۇمكىن

سىز چوقۇم . ئېنىقتى ىه ئۇرۇپ، ئازابلىق پاالقلىشى ناھايزگقاناتلىرىنى قهپه

ئۇ ھهتتا . ه سوالنغان ھالىتىنى كۆرگهن بولۇشىڭىز مۇمكىنزگبۈركۈتنىڭ قهپه

. دسىز ھالهتته شۈك تۇرىدۇۇىلمهستىن قاناتلىرىنى سېلىپ، ئۈمنىمۇ بئاچچىقلىنىش

  !ھه- مهسلىك نېمىدېگهن ئازابلىق ھالهتھهرىكهتلهن

 نېمه  ئۇنىڭ زىنداندا.باشقىچه بىر تۇرمۇش ئهلۋەتته بۇ ،پاۋلۇس زىنداندا
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قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ باققۇڭىز بارمۇ؟ ئۇنىڭ كۆرۈۋاتقىنى زىندان ئهمهس، بهلكى 

دۈشمهن ئهمهس، بهلكى راپىدىكىلهر ئهت. داننىڭ چوققىسىدىكى ئهرشتۇرزىن

قويۇۋېتىپ،  ئىمزا گه ساالم خهتلىرى ئۇ.رشتۇرئهڭ بېشى ئۇستىدىكى دۈشمهنلهرنى

مهن ئاگرىپاخاننىڭ مهھبۇسى ئهمهس ھهم پادىشاھ : مۇنداق دەپ يازغان ئېدى

) 1: 3ئهفهسلىكلهر. (رمهنبهلكى ئهيسا مهسىهنىڭ مهھبۇسىدۇ. قهيسهرنىڭمۇ ئهمهس

 ئۇ زىنداننى .رەتلىك قولىنى كۆرەلىگهنىبۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئۇ خۇدانىڭ قۇد

مۇقهددەس ئىبادەتخانا ئورنىدا كۆرگهنلىكى ئۈچۈن، زىنداندىمۇ غهلبه شادلىقىغا 

  . خۇراملىق بىلهن مهدھىيه ناخشىلىرىنى ئوقۇيالىغان-چۆمۈپ، خۇشال

خىزمىتىدىن نكهشلىك سهۋەبىدىن ئۇ ياخشى كۆرىدىغان گهرچه مهجبۇرالش، زىيا

.  مۇنبىرى قۇرغانر مۇنبهر يهنى يېڭى بىر گۇۋاھلىق يهنىال يېڭى بىئايرىلغان بولسىمۇ،

 ئهھمىيهتلىكىنتايىن شىرىن، ئىنتايىن ئۇنىڭ مهھبۇسلۇق ھاياتى بىزگه ئ

ېلىپ كهلگهن بىزگه ئئۇنىڭ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە .  ئېلىپ كهلدىلىك يولىنىئهركىن

  !ھه-رۇقلۇقلىرى نهقهدەر قىممهتلىكوخهۋەرلىرى، ي

 ئون ئىككى تۈرمىسىدە) Bedford(بېيدفورد  )Bunyan(يوھان بۇنياننىڭ 

  ئۇ ،بىراق. شىگىمۇ رۇخسهت قىلىنمىغان ئىدى بىر ئېغىز سۆزلىيىلدىن ئارتۇق ۋاقىت 

_ رىنى چېكىدىغانپ، قهلب تا ئىنجىلدىن باشقا كىشىنى ئهڭ جهلپ قىلىيهردە، ئۇ

مهن تۈرمىدە خۇددى ئۆز «: ئۇ. نى يېزىپ چىققانىكىتاب دىگهن »ئهرش سهپىرى«

چۈنكى خۇشاللىق . مهن ئۈزلۈكسىز يازدىم، يازدىم. ئۆيۈمدىكىدەك ئاراملىققا ئېرىشتىم

  . دەيدۇ» .مېنى مهجبۇرى يازغۇزدى

دە ئېقىپ ئاھ، ئهرشكه تهۋە تهسهللى، ئاراملىقنىڭ ھهممىسى تهنهالىق ئىچى

    !چىققاندۇر
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  كۈنى-28ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»...........ئۇ يهردە ئۇالرغا ئۆز تهلهپ ۋە نى سىناش ئۈچۈنرپهرۋەردىگار ئۇال ،

  ) 25: 15مىسىردىن چىقىش(» ....شهرتلىرىنى ئېالن قىلدى

تۆمۈر زاۋۇتىنىڭ تهجرىبىخانىسىغا -بىر كۈنى، مهن چوڭ كۆلهملىك پوالت

كىچىك ئۆيلهرگه -تۆت ئهتراپنىڭ ھهممىسى كىچىك. ىيهگه باردىمئېكىسكورس

فىرالر بىلهن سۈپهت ېس-پوالت تاۋلىنىپ مهلۈم چهككه يهتكهندە سان. بۆلۈنگهنكهن

. بهزىلىرى تولغىغان ھامان ئۆزۈلۈپ كېتىدىكهن. دەرىجىسى بهلگىلىنىدىكهن

 كىچىكلهتكىلى بهزىلىرىنى ئۇزۇن سوزغىلى، يهنه بهزىلىرىنىڭ سىغىمچانلىقىنى

ئۇالرنىڭ تولغىنىشچانلىقى، ئىالستىكىلىقى، بېسىم كۈچىنىڭ . بولىدىكهن

سېفىر بهلگىلىرى بار -ئاجىزلىقىغا ئاساسهن ھهممىسىنىڭ ئۈستىدە سان-كۈچلۈك

غا بهرداشلىق ى بۇ پۇالتالرنىڭ قانچىلىك بېسىمزاۋۇت باشلىق. ئىكهن

ىمارەت ياكى كۆۋرۈك ياسىغاندا ئ-كېمه، ئۆي  بۇ پوالتتىنى،بېرەلهيدىغانلىقىن

، بۇالرنىڭ چۈنكى. قانچىلىك ئېغىرلىقنى كۆتۈرەلهيدىغانلىقىنىمۇ ئوچۇق بىلىدىكهن

  . كهنىسىدىكى سىناقالر ئارقىلىق يهكۈنلهپ چىققانىانخھهممىسىنى ئۇ تهجرىبى

ساپال خۇدا بىزنىڭ ئهينهك ياكى . خۇدانىڭ پهرزەنتلىرىمۇ مۇشۇنداق سىنىلىدۇ

وخشاش ئاجىز بولۇشىمىزنى ئهمهس، بهلكى پوالتقا ئوخشاش ھهرقانداق لوڭقىغا ئ

بېسىمالرغا، تولغاشالرغا بهرداشلىق بېرەلهيدىغان دەرىجىدە كۈچلۈك بولۇشىمىزنى 

  . خااليدۇ

چاپقۇنالردا مهزمۇت -ئۇ بىزنىڭ تاشتهكتىكى گۈل ئهمهس، بهلكى بوران

 ئۇ بىزنىڭ شامال چىقسىال تۇزۇپ .تۇرااليدىغان ئارچا دەرىخى بولۇشىمىزنى خااليدۇ
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كېتىدىغان قۇم بارخانلىرى ئهمهس، بهلكى شىددەتلىك بورانالرغىمۇ پىسهنت 

 قهيسهر، ئۇ بىزنىڭ ئهنه شۇنداق. قىلمايدىغان تاش چوققا بولۇشىمىزنى خااليدۇ

مۇشهققهت - ئۇنداقتا چوقۇم بىزنى جاپا،د قىلغانىكهنۇمهزمۇت بولۇشىمىزنى ئۈم

ئارىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ھهممىسى . ىغا باشالپ كېرىدۇتهجرىبىخانىس

 مۇشهققهت-جاپا: ساۋاقلىرىدىن گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دەيدۇ-ئۆزىنىڭ تهجرىبه

  . انىدۇرخھهقىقهتهن خۇداغا بولغان ئىشهنچنى تاۋاليدىغان تهجرىبى

ئىم بىزنى  خۇدا دا،بىراق. باشقىالرغا ئىشهنچ ھهققىدە سۆزلىمهك ئىنتايىن ئاسان

ساپ ئالتۇن بىلهن ساختا ئالتۇننى ئوتقا سېلىپ، تاۋالپ ئايرىپ چىققاندەك 

ئهگهر بىزنىڭ تۇرمۇشىمىز بوراندا قالغان . مۇشهققهت، بېسىمالر ئىچىدە سىنايدۇ-جاپا

هتلىك سۆزلىرىگه تايىنىپ، بۇ قامغاقتهك ئىشهنچسىز بولسا، بىز خۇدانىڭ قىمم

چاپقۇندا -رانمهسىه بىلهن تهڭ بو. كه ئېرىشهلهيمىزچسىز تۇرمۇشتىن ئازادىلىكېنت

  . نچلىقتىن كۆپ ئهۋزەلدۇرېقېلىش، مهسىه يوق ت

مۇشهققهت بولمىسا روھى جهھهتته پىشىپ يېتىلىشمۇ مۇمكىن -ئهگهر، جاپا

  . ئهمهستۇر

   

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»17: 19يۇھاننا (».ھهزرىتى ئهيسا ئۆز كرېستىنى دۈمبىسىگه ئارتىپ ماڭدى (  

نتايىن ىردا ئىئېبۇ ش. ر بارېئبىر شىيدىغان دە» ئالماشتۇرۇلغان كرېست«

ىنى باشقىالرنىڭكىدىن ئېغىر دەپ ت ئۆزىنىڭ كرېست ئېتىقاتچىنىڭچارچىغان بىر
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ىنى باشقىالر بىلهن ئالماشتۇرۇپ يۈدۈشكه ئىنتىزار بولغاندەك تقاراپ، ئۆز كرېست

ئۇ چۈشىدە بىر يهرگه .  چۈش كۆرۈپتۇئېتىقاتچىى بۇ بىر كۈن. ۋەقهلهر يېزىلغان

 ئوخشاش بولمىغان كىچىكلىكى-بېرىپ، ئۇ يهردە ياتقۇزۇپ قويۇلغان شهكلى، چوڭ

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر كىچىك كرېست جازىنىڭ شهكلى .  كۆرۈپتۇالرنىكرېست

ئىنتايىن چىرايلىق بولۇپ، ئۈستىگه ئالماستىن كۆز قويۇلۇپ، ئالتۇندىن 

ئاھ، بۇ «:  ھاياجانالنغىنىدىنئېتىقاتچىبۇ كۆركهم جازىنى كۆرگهن . كهنەلگهنىبېز

 نى شۇنىڭ بىلهن، ئۇ بۇ كرېست.دەپتۇ»  يۈدۈپ يۈرمهك چوقۇم بهك راھهتنىكرېست

تى ىئهپسۇس، گهرچه ئالماس بىلهن ئالتۇن ناھاي. يۈدۈمهكچى بولۇپ قولىغا ئاپتۇ

  . نى كۆتۈرەلمهپتۇگۈزەل بولسىمۇ، ئېغىر بولغاچقا ئۇ بۇالر

بۇ جازا ئىنتايىن نهپىس . كېيىن، ئۇ باشقا بىر سۆيۈملۈك كرېست جازىنى كۆرۈپتۇ

ئۇ، بۇ . نهقىشلهنگهن بولۇپ، يېڭى ئېچىلغان گۈللهر خۇشپۇراق چېچىپ تۇرغانىكهن

.  كۆتۈرمهكچى بولۇپ، ئېڭىشىپتۇدە- يۈدۈشكه ئاسان، دەپ ئويالپتۇجازا چوقۇم

  . ۈللهرنىڭ ئۆتكۈر تىكهنلىرى ئۇنىڭ بهدەنلىرىنى ئاغرىتىپتۇئويلىمىغان يهردىن گ

 ھهم بىرلهپ سىناپ بېقىپتۇ-مېڭىپ، بىربىر قهدەمدىن ئالدىغا قاراپ  ئۇ بىر قهدەم

ئهڭ . ھهرقانداق كرېست جازىنى يۈدۈمهكنىڭ ئۇنچه ئاسان ئهمهسلىكىنى بايقاپتۇ

بۇ كرېست . نى كۆرۈپتۇ ياسالغان بىر كرېست جازىيئاخىرىدا ئۇ ئىنتايىن ئاددى

پهقهت . جازىنىڭ ئۈستىدە ھېچقانداق ئالماس يوق بولۇپ، نهقىشمۇ ئويۇلمىغانىكهن

ئۇ ئۆز كۆڭلىدە، بۇ جازىنى يۈدۈمهك چوقۇم . ئۈستىگه بىر قانچه سۆز يېزىلغانىكهن

 بۇ جازىنى ئېلىپ، قۇياش نۇرىغا تۇتۇپ ،ئۇ. باشقىالرنىڭكىدىن ئاسان دەپ ئويالپتۇ

ئاھ، بۇ كونا كرېست . ىل قارىسا، ئهسلىدە ئۆزىنىڭ كرېست جازىسى ئىكهنئهستايىد

   جازىالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ يىنىك جازىكهن ئهمهسمۇ؟جازا نۇرغۇن كرېست
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 قايسى كرېست جازىنى كۆتۇرۇپ قهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا بىزنىڭ

 بىز باشقىالرنىڭ كرېستتىنىڭ. ماڭااليدىغانلىغىمىزنى بىزدىن ياخشى بىلىدۇ

يامبۇالردىن كۆز _دائىم باشقىالرنىڭ ئالتۇن. يمىزانچىلىك ئېغىر ئىكهنلىكىنى بىلمهق

 ئۇالرنىڭ ئالتۇندىن .قويۇپ زىننهتلهنگهن چىرايلىق كرېستلىرىغا ھهۋەس قىلىمىز

بېزىلىپ، ئالماس كۆز قويۇلغان كرېست جازىسىنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكهنلىكىنى 

ڭ تۇرمۇشى قارىماققا ئىنتايىن سۆيۈملۈك بولۇپ، يهنه بهزى كىشىلهرنى. بىلمهيمىز

بىراق، بىز ئۇالر يۈدۈۋالغان بۇ . خۇددى نهقىشلىنىپ گۈل تىزىلغان جازىغا ئوخشايدۇ

ئهگهر بىز باشقىالرنىڭ . كرېست جازىنىڭ ئۆتكۈر تىكىنى بارلىقىنى بىلمهيمىز

يهڭگىل، ئهڭ ىنىڭ ئهڭ تىنى يۈدۈپ، سىناپ باقساق چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ كرېستتكرېست

بۇ كرېست جازىالرنىڭ ئىچىدە ھېچقانداق بىر . ىق ئىكهنلىكىنى بايقايمىزپمۇۋاپ

  . كرېست جازا ئۆزىمىزنىڭكىدەك بىزنى قانائهتلهندۈرەلمهيدۇ

   

  

  كۈنى-30ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»،كېمىلهردە دېڭىزغا چۈشۈپ قاتنىغۇچىالر  

  ا،بۈيۈك سۇالردا تىرىكچىلىك قىلغۇچىالر بولس

  پهرۋەردىگارنىڭ ئىشلىرىغا گۇۋاھلىق بولۇپ،

  )24-23: 107زەبۇر(» .چوڭقۇر ئوكياندا كۆرسهتكهن كارامهتلىرىنى كۆرىدۇ

بىزگه . رىمىزدىكى ياردەمچىمىزدۇرىشامال ئومۇمهن بىزنىڭ روھىي سهپ

مهيلى .  ھهرقانداق شامالنىڭ بولماسلىقىدۇرھېچقانداق ياردىمى تهگمهيدىغىنى
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، غهرب، جهنۇب شامىلى بولسۇن، ئومۇمهن شامال بولسىال بىزنىڭ پورتقا شهرق شىمال،

ن، سىز چوقۇم بىر ئىشقا ئىنتىلىشىڭىز شۇنىڭ ئۈچۈ. كېرەلىشىمىزگه ياردەم قىالاليدۇ

بۈيۈك سۇالر ئىچىگه . رىپ قويغىنىئوكيانالرغا ئاپ-ئى خۇدا، بىزنى دېڭىز«: كېرەك

. سلىرىغا ئىنتايىن يېقىنرنىمىز تاش جىنزىر تۇرىۋاتقان ئوبىزنىڭ ھا. كىرگۈزگىن

پارە -رۇلۇپ پارەۇسلىرىغا ئ جهڭ قىلساق، تاش جىنئهگهر بىز ئالۋاستى بىلهن ئازراقال

رىپ ى بۈيۈك سۇالر بار جايغا ئاپ،ئوكيانالرغا-ئى رەببىم، بىزنى دېڭىز. بولۇپ كېتىمىز

دەپ دۇئا »  قۇچايلىشهرەپلىك غهلبه-بىز ئۇ يهردىكى يېتهرلىك زېمىندا شان. قويغىن

  . قىلىڭ

سىناقالرغا . سىناقالرغا ئۇچرىغاندا، بىزنىڭ ئىشهنچىمىز ئهڭ چوڭ بولىدۇ

شلۇق ئوڭۇ. ىسى تهندىكى ئىشهنچتۇربهرداشلىق بېرەلمهسلىكلهرنىڭ ھهمم

  . تۇر ئىشهنچ ئهمهس، ھهقىقىشارائىتتىكى ئىشهنچ

  

  

  كۈنى-31ئاينىڭ -8
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»29: 20يۇھاننا(» .............!ھه-تلىكهنگهنلهر نهقهدەر بهخي تۇرۇپ ئىشكۆرمه(  

شۇڭا خۇدا كۆز .  بىلهن كۆرگىلى بولىدىغان نهرسىلهرگه تايانغىلى بولمايدۇكۆز 

. مانا بۇ ئىنتايىن مۇھىمدۇر. بىلهن كورگىلى بولمايدىغان ئىشالردا بىزنى قوغدايدۇ

رىدىن ۋە تامالردىن شاخلىقۇش ئۇچۇش ئۈچۈن، چوقۇم ئۆزى قۇنۇۋالغان دەرەخ 

 ىئهگهر ئۇ يهر يۈزىگه يېقىنالشسا، ئۇچۇش. يىنىشى كېرەك قاناتلىرىغا تائايرىلىپ،

  . ئۇچرايدۇهتهرگه خ
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رىتىنىڭ تۈگهپ، كارغا كهلمهس بولۇپ ىقۇد-زىنىڭ كۈچۆئىبراھىم ئالدى بىلهن ئ

هي خۇداغا  پۈتۈنل،قالغانلىقىنى، ئۆلۈم ۋەھىمىسىنىڭ يېقىنالۋاتقانلىقىنى بىلىپ

قارىغان يېگانه خۇداغا -ككه ئهمهس، پهقهت يهىگهئۇ ئۆز. غان ھهم ئىشهنگهنتايان

 خۇدا ۋەدە قىلغان ئىش .ئاندىن پۈتۈنلهي خۇداغا ئىشهنچ قىاللىغانچېغىدىال، 

نى لهر نهرسى بارلىق بىزنى ئىلهامالندۇرىدىغان خۇدا.جهزمهن ئهمهلگه ئاشىدۇ

ەر نهرسىگه تايانماي پهقهت ئۇنىڭغا تايانغانغا قهدەر ، بۇنى تاكى بىز بىرۋېتىدۇئېلى

  . مانا شۇ ۋاقىتتا ئۇ ئۆز سۆزلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. داۋامالشتۇرىدۇ

  

  

  كۈنى-1ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»、بۇيان چايقالغان، ھېچ تهسهللى قىلىنمىغان -ئى، خار قىلىنغان، بوراندا ئۇيان

كۆك ياقۇتالر بىلهن ئۇلۇڭنى مهن . دار الي بىلهن قىراليمهنىرىڭنى رەڭ تاشل مهن، مانا. سهن

  ) 11: 54يهشايا(» .سالىمهن

ئوت .  كهلدۇقبىز ئىنتايىن يىراق ئىگىز تاغالردىن«: تامدىكى تاش مۇنداق دەيدۇ

. دۇقال ياس بولۇپ بىز تىك يارنىڭ ئۇزۇن مۇددەت ئهجىر قىلىشى بىلهن، سۇۋە

ۇ ئۆينىڭ ئىچىدە سىلهرنىڭ ئهۋالدلىرىڭالر ب. اسىدىئادەملهر بىزدىن ئولتۇراق ئۆي ي

 ئاراملىققا ۋە ،ھاالۋەت كۆردى-قهت تارتتى، ھۇزۇرمۇشهق- جاپا،ئۆسۈپ چوڭ بولدى

 ئۆگىنىشكه تېگىشلىك اردىن پهرۋەردىگ سىلهرنى ياراتقان ۋەبىزنى. ئېرىشتىمايىگه ېھ

سا نۇرغۇنلىغان بىراق، بىز ئېرىشكهن بۇ كۈنلهر بول. ھهممه نهرسىنى ئۆگهندى

يۈرىكىمىزنى ) مىلتىق دۇرىسى( پۇرۇخ. ئازابلىق قىسمهتلهرنى باشتىن كهچۈرگهن

پارە -ئۆتكۈر پالتا ئىچ باغرىمىزنى تىلىپ، پارە. مايدا پىشۇرغاندەك پىشۇرۇۋەتتى
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نىشانسىز -ا مۇشۇنداق ھېچبىر سهۋەبسىز، نام بىز ھهمىشه ئۆزىمىزنى مان.قىلىۋەتتى

كېيىن بىز . س قىلدۇقېپ قالغان كېرەكسىز بويۇمالردەك ھاشلىنىتاش ئورەكلىرىدە ت

مانا ھازىر ئاللىقاچان مۇكهممهل . ئاستا رەتلىك تاش تاختا ھالىتىگه كهلدۇق-ئاستا

  .كارغا كېلىۋاتىمىزلۇپ، بۇ يهردە بو

. سىلهر تېخى مۇكهممهل ئهمهس. سىلهر يهنىال تاش ئۆرەكلىرىدە تۇرىۋاتىسىلهر

لهر بىزنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىمىزگه ئوخشاش نۇرغۇن نهرسىلهرنى شۇنىڭ ئۈچۈن، سى

 بىر ئىشنى چوقۇم بىلىشىڭالر كېرەككى، ھامان بىر كۈنى ،بىراق. چۈشهنمهيسىلهر

لى بىلهن ئهرشتىكى ئىبادەتخانىغا تىرىك تاش بولۇپ و خۇدانىڭ قسىلهر

   ».قويۇلۇسىلهر

  

  

      كۈنى-2ئاينىڭ - 9                       
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» چۈنكى، خۇدا سىلهرگه پهقهت ئهيسا مهسىهكه ئېتىقاد قىلىشنىڭال ئهمهس، بهلكى

  ) 29: 1فىلىپلىكلهر(» .ئوقۇبهت تارتىشنىڭمۇ شهرىپىنى ئاتا قىلغان-ئۇنىڭ ئۈچۈن ئازاب

بۇ مهكتهپته نۇرغۇنلىغان دەرسلىكلهر . خۇدا ئىنتايىن پۇختا بىر مهكتهپ ئاچتى

ت ئېلىپ بېرىشنى ياشالرنى تۆكۈپ تۇرۇپ، جاپالىق تهتقىقا-كۆزبولۇپ، ھهممىسى 

ئى خۇدا، مهن ساڭا «: مۇنداق دەيدۇ) Richard Baxter( چارتېر. تهلهپ قىلىدۇ

 مۇشۇ ». يىل تهربىيلىدىڭ سهن مېنى ئهللىك سهككىز،چۈنكى. شۈكۈر ئېيتىمهن

  . جهرياندا ئۇنىڭ بارلىق قىيىنچىلىقلىرى غهلبىگه ئايالنغان

. زنىڭ ئهرشتىكى ئاتىمىز قۇرغان بۇ مهكتهپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئاخىرلىشىدۇبى
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شۇڭا، بىز ئۆگىنىش . كۈنگه قىسقىراۋاتىدۇ-بىزنىڭ تهربىيلىنىدىغان ۋاقتىمىز كۈندىن

ئۇچراشقا تېگىشلىك جازادىن . قىيىن بولغان دەرسلىكلهردىن ھهرگىز ۋايسىمايلى

تاقهت -رىلىق بىلهن ئاخىرغىچه سهۋخۇرام-ئهگهر، بىز شاد. ھهرگىز مۆكۈۋالمايلى

شهرەپ ئىچىدە ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، غهلبه تاجىنى كېيىشكه ۋە ئهرشتىكى - شان،قىلساق

  . ھاالۋەتتىن بهھىر ئېلىشقا مۇيهسسهر بوالاليمىز-ھۇزۇر

فۇر قاچا ئهڭ ئاز دېگهندە ئۈچ قېتىم كۈچلۈك ئوتتا -دۇنيادىكى ئهڭ نهپىس فار

فۇر قاچىسى ھهمىشه ئۈچ قېتىم -فار) Dresden(ننىڭجوئېسدې. تاۋالنغان بولىدۇ

ئىككى -فۇر بويۇمالر ئۈچ قېتىم تاۋلىنىشى كېرەك؟ بىر-نېمه ئۈچۈن فار. تاۋلىنىدۇ

. فۇر قاچا چوقۇم ئۈچ قېتىم تاۋلىنىشى كېرەك-قېتىم يېتهرلىك بولماسمۇ؟ ياق، فار

قىن، رۆشهن شۇنداق بولغاندىال ئۈستىدىكى سېرىق، قىزىل رەڭلهر تېخىمۇ يار

  . گهۋدىلىنىدۇ

سىناقالر . ئىنسان ھاياتىمۇ مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش پىرىنسىپقا ئاساسلىنىدۇ

. بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى قېتىم بېشىمىزغا كهلگهندە، خۇداغا شۈكۈر ئېيتايلى

شهپقىتىگه تايىنىپ، سىناق جهريانىدىكى گۈزەل رەڭلهر مهڭگۈ -خۇدانىڭ مېهىر

  . ىزدا ساقلىنىپ قالسۇنبىزنىڭ ھاياتىم
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  كۈنى-3ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

 
 

»چۇنكى، قارشى . تهسته ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردىيتىرتلىرىنىڭ پاالقنى ناھاىشاگ 

   )48: 6سماركۇ(» ...................................تهرەپتىن شامال چىقىۋاتاتتى

خۇدا بىزگه تاپشۇرغان ۋەزىپىنىڭ  تىرىشچانلىقىمىزغا تايىنىپ، ۆزبىز ھهرگىز ئ

ئۆزىال خۇدا ئۆزى بهلگىلىگهن خىزمهتلهرنى پهقهت . ھۆددىسىدىن چىقالمايمىز

 ئۇنىڭغا ئىشىنىپ، بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭ  ھالداچېنئهگهر، بىز ت. قىالاليدۇ

.  پۈتكهنلىكىنى كۆرەلهيمىزمهلساق، ئىشالرنىڭ ئىنتايىن مۇكهمبېجىرىشىگه ھاۋاله قىل

اقتا، بىز قانداق قىلساق ئۇنى ئۆزىمىز ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرااليمىز؟ پهقهت ئۇند

، ئۇنىڭ ھاياتىمىزنى تولدۇرغانلىقىغا كه تايانغاندان ئهيسا مهسىهپۈتۈن قهلبىمىز بىله

  . چوڭقۇر ئىشهنگهندە، ئۇنى ئۆزىمىز ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرااليمىز

لغان بىر قېرىندىشىمىز مۇنداق بىر قېتىم، مۇشۇ سىرنى ئاللىقاچان ئۆگىنىپ بو

شۇڭا . مهن ئاللىقاچان ھهزرىتى ئهيسا بهرگهن ھاياتلىق سۈيىدىن ئىچتىم«: دەيدۇ

. > ئىشلىگهن چىشلهيدۇ<: سۆز بار ھېكمهتلىكمۇنداق بىر. ىمايمهنسسمهن مهڭگۈ ئۇ

مېنىڭ بۇرۇنقى ھاياتىم . بۇ ھېكمهتلىك سۆز ئاللىقاچان تۇرمۇشۇمنى ئۆزگهرتتى

   »ازىرقى ھاياتىم پۈتۈنلهي ئوخشىمايدۇبىلهن ھ

بۇ خىل ھهممىگه قادىر، كهمكۈتىسىز غهلبه ئهسلىدە مهسىهنىڭ بىزنى مهڭگۈ 

  . ھاالۋەتتىن بهھرىمهن قىلىش ئۈچۈن بهرگهن سوۋغىتىدۇر-ھۇزۇرئاراملىقتىن، 

  . رىتى ساقالنغاندۇرىقۇد- كۈچدىكى تىرىلىشته، ئۇنىڭ جىمجىتلىق ئىچى
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  كۈنى-4ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»بۇنىڭ بىلهن . كاناينىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان، خااليىق قاتتىق نهرە تارتسۇن

  » .شهھهرنىڭ سېپىلى تېگىدىن ئۆرۈلۈپ چۈشكهندە، خااليىق ئالدىغا قاراپ ماڭسۇن

  ) 5: 6يهشۇ(

دسىز ۇهنگهن ھالدا نىدا قىلىش ياكى ئۈم توۋالش ھهرگىز ئىككىل بىلهنئىشهنچ

مهن پهرۋەردىگار خۇدانىڭ نۇرغۇنلىغان سىرلىرى ئىچىدە يهنه . رياد چېكىش ئهمهسپه

.  توۋالشتىن قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن بىلهنقانداق نهرسىنىڭ ئىشهنچ

ا شهھىرىنى، قارا، مهن ئاللىقاچان ئېرىخ«: پهرۋەردىگار خۇدا يهشۇغا تاپىالپ

» ممىسىنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇردۇم لهشكهرلىرىنىڭ ھه _پادىشاھنى، سهركهردە

سېنىڭ ...ئاللىقاچان«ئهمهس، بهلكى » ...مهن كهلگۈسىدە«: خۇدا). ئايهت-2(دېگهن

. ئىسرائىلالرغا تهۋە بولدىئېرىخا شهھىرى ئاللىقاچان . دەۋاتىدۇ» قولۇڭغا تاپشۇردۇم

انداق بىراق، بۇ يهردىكى مهسله ق. ھازىر پهقهت ئۇالر بېرىپ ئىگهللىسىال بولىدۇ

 ئادەملهرنىڭ كۆز قارشى بويىچه، بۇ ھهرگىز مۇمكىن بولمايدىغان 1!!ئىگهللهشته

نى يهشۇغا ئېيتىپ ى پىالنيشۇنىڭ بىلهن خۇدا ئۆزىنىڭ تهپسىلى. ئىشالر ئىدى

  . بهرگهن

ئۇالرنىڭ ھېچبىرى توۋالش ئارقىلىق سېپىل تېمى ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ، دەپ 

چۈنكى، . ىنىڭ سىرى دەل توۋالشتىن ئىبارەتبىراق، ئۇالرنىڭ غهلبىس. ئويلىمىغان

ئۇالر غهلبىدىن ھېچقانداق . ئۇالر ئېتىقادى ۋەجىدىن، خۇداغا نىدا قىلىپ توۋلىغان

بهلگه يوق ۋاقىتتا، پهقهت خۇدانىڭ سۆزلىرىگه تايىنىپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئاساسهن 

هنچىسىگه شۇنىڭ بىلهن، خۇدا ئۇالرنىڭ ئىش. غهلبه قىلىدىغانلىقىغا ئىشهنگهن
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ئاساسهن، ئۇالرنىڭ تىلىكىنى ئىجابهت قىلىپ، توۋلىغان ۋاقىتتا سېپىل تېمى ئۆرۈلۈپ 

  . چۈشكهن

ى ئۇالرنىڭ قولىغا تاپشۇرغانلىقىنى ئېيتقان  شهھىرىنخۇدا ئاللىقاچان ئېرىخا

نهچچه ئهسىرلهردىن كېيىن . نىشنى كۆرسىتىدۇى، ئىشهنچ دەل مۇشۇنداق ئىشئىدى

شهرىپىنى ئىبرانىيالرغا -ىقادقا ئاساسهن قىلىنغان بۇ غهلبه شان ئېت،مۇقهددەس روھ

ئېتىقادى ۋەجىدىن، ئىسرائىلالر يهتته كۈن «: لىگهنخهتته مۇنداق خاتىريېزىلغان 

   )30: 11ئىبرانىيالر(» .ئېرىخا شهھهر سېپىلىنى ئايالنغاندىن كېيىن، سېپىل ئۆرۈلدى

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»18: 30يهشايا(» .تلىكتۇربهختكهنلهرنىڭ ھهممىسى  كۇئۇنى(  

بهزىلهر . خۇدانى كۈتۈشكه ئائىت ھهقىقهتنى بىز بهك كۆپ ئاڭالپ كهتتۇق

شارائىتالرنى ھازىرلىساق، خۇدا شۇ ھامان -بىز بارلىق شهرت«: مۇنداق دەيدۇ

قى خۇدا مهڭگۈ ھازىر«: ئۇالر يهنه مۇنداق دەيدۇ» .دۇئالىرىمىزنى ئىجابهت قىلىدۇ

ئهگهر بىز چىن دىلىمىزدىن ئۇنىڭ . خۇدانىڭ ئۆتمۇشى، كهلگۈسى يوقتۇر. خۇدا

ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلىپ بۇيرۇقلىرىغا ئهمهل قىلساق، ئۇ بىزنىڭ ئېهتىياجىمىزنى 

  » .دۇئالىرىمىزنى ئاڭاليدۇ. دلىرىمىزنى قاندۇرىدۇۇئۈم-ئارزۇ. ھامان تهمىنلهيدۇ شۇ

ھهقىقهتنىڭ بىر پهقهت بىراق بۇالر . قىقهتلىرى بار ھهبۇ خىل ئېتىقادنىڭ نۇرغۇن

 خۇدانىڭ ،بىراق. خۇدا مهڭگۈ ھازىرقى خۇدا، بۇ سۆز ھهقىقهتهن توغرا.  خاالسىتهرىپ

بىزنىڭ خۇدادىن . پائالىيهتلىرى ئۇنىڭ ئۆز ۋاقتىغا ئاساسهن بهلگىلهنگهن-ئىش
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بۇ ئۇرۇق بىخ . ۇتىلىگهن تىلهكلىرىمىز خۇددى توپىغا كۆمۈلگهن ئۇرۇققا ئوخشايد

چىقىرىپ كۆكلهش ئۈچۈن سۇغۇرۇشقا، ئۇغۇتالشقا مۇھتاج بولغاندەك، دۇئالىرىمىزنىڭ 

  . ئىجابهت بولۇشى ئۈچۈنمۇ مهلۇم ۋاقىت كېتىدۇ

  

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»...11: 1ئىبرانىيالر(» ............... سهن مهڭگۈ يوقالمايسهنئۇالر يوقىلىدۇ، لېكىن(  

رۇپ، ئۆزىمىزنى ئىنتايىن غېرىب غۇن ۋاقىتالردا، يالغۇز مهشكه قاقلىنىپ ئولتۇنۇر

 كۆز يېشى ىنىمىزچه ئۆزىمىزنى توتۇۋااللمايبوش ئورۇنالرغا تىكىلگ. س قىلىمىزېھ

 كۆز بىلهن كۆرگىلى كى،بىلىشىڭىز كېرەك ،دوستۇم قهدىرلىك ،بىراق. قىلىمىز

ىڭىز س قىاللمىدېئۆزىڭىز ھ. رىدۇۇا تدىڭىزدبولمايدىغان بىرسى دەل ھازىر سىزنىڭ ئال

ياتقا، سىتلىك ئىش بولسىمۇ سىز يهنىال پاكىتقا، ھېسئهمهلىيهتته بۇ بىر بهخ! شۇ

   .........ھاۋارايىغا ۋە تهن ساالمهتلىك ئهھۋالىغا ئاساسالندىڭىز

ئوقۇبهتلهرنىڭ ھهممىسى -مان، ئويقۇسىزلىق، ئازابۇمانا مۇشۇنداق يامغۇر، ت

س ېسائادەتنى ھ-دا ئاتا قىلغان بهختقهلب قهسىرىمىزگه تهسىر قىلىپ، خۇبىزنىڭ 

شۇنداق بىر نهرسه بار بولۇپ، ئۇ ھهممىدىن ئۈستۈنلۈككه ھهم زور . قىلدۇرمايدۇ

بۇ خىل نهرسىنى خالىغانچه سىرتالردىن ئىزدەپ تاپقىلى، . سائادەتكه ئىگه-بهخت

. ل ئېتىراپ قىلىشتۇرۇ خىل نهرسه دەبۇ خىل نهرسه نېمه؟ ب. ئالماشتۇرغىلى بولمايدۇ

بىلهن بىرگه بولىدىغان  كۆز بىلهن كۆرگىلى بولمايدىغان، ھهرۋاقىت بىز ىيهن

. نچ، مۇاليىم، تهمكىن، قىزغىن خۇدانىڭ مۇھهببىتىنى ئېتىراپ قىلىشتۇرېسىرلىق، ت
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ز قهدىرلىك ئوقۇرمهن، خۇدا دەل مۇشۇ يهردە، يهنى دەل سىزنىڭ يېنىڭىزدا، ئۇنىڭ سى

تويغۇلىرىڭىزدىكى پاكىتقا -سېسىز ھهرگىز ھ. شى بىر ھهقىقهتتۇربىلهن بىرگه بولۇ

. ئېتىراپ قىلىڭئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ سىز بىلهن بىلله تۇرغانلىقىدەك پاكىتنى 

ىزغىن دوست، ھهممىگه راپىڭىزدا ئهنه شۇنداق بىر ق، سىزنىڭ ئهتدوستۇمقهدىرلىك 

  .اشلىرىڭىزغا ئورتاق بولماقچىدۇري-ھهسرەت ۋە كۆز- قايغۇ _قادىر خۇدا

  

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» قۇدىرىتىمىزدۇر كۇچ ۋەبىزنىڭ باشپاناھىمىزخۇدا .  

  )1: 46زەبۇر(» . دۇرمىز ياردەمچىته قالغىنىمىزدا ھهر قاچانكۆلپهت

 ماڭا بالدۇرراق ياردەم خۇدا نېمه ئۈچۈن«: ئادەملهر دائىم مۇنداق سورايدۇ

بۇ ھهرگىز خۇدانىڭ ئىش :  مهن بۇالرغا مۇنداق جاۋاب بېرىمهن »ۇ؟بهرمهيد

خۇدا ئالدى بىلهن بىزگه قىيىنچىلىق ئىچىدە ساۋاق . جىرىش تهرتىپى ئهمهسېب

مهن ئۇنىڭغا جاۋاب . ئۇ ماڭا نىدا قىلىدۇ«: خۇدانىڭ ئهھدىسى شۇكى. بېرىدۇ

) 15: 91زەبۇر(» .مهنئېغىر كۈن باسقاندا، مهن ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولى. بېرىمهن

ئاندىن سىزنى مۇشۇ ئېغىر . خۇدا چوقۇم ئېغىر كۈنلهردە سىز بىلهن بىلله بولىدۇ

 تىپىرلىماي، اقىتتا قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ؟ سىز سىزنى قايسى ۋ. كۈنلهردىن قۇتقۇزىدۇ

. نچالنغاندا، ئاندىن سىزنى قۇتقۇزىدۇېبېسىقلىق بىلهن ت-ت بولماي ئېغىرتى-تىت

   )16: 24سامۇئىل -2(» !بولدى«: خۇدا مۇنداق دەيدۇئاشۇ ۋاقىتتا 

بۇنداق . ېرىدۇخۇدا دائىم قىيىنچىلىقالر ئارقىلىق بىزگه قىممهتلىك ساۋاق ب
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خۇدا مۇددىئاسىغا يهتكهندىن كېيىن، بىز .  بىزنى تهربىيلهشتۇرقىلىشتىكى مهقسىدى

لىق ئىچىدە شۇنىڭ ئۈچۈن، قىيىنچى. شهرەپنى قايتۇرۇش شهرىپىگه ئېرىشىمىز-شان

مۇنداقچه ئېيتقاندا، . سائادەت ئىنتايىن شىرىن ۋە قىممهتلىكتۇر-ساقالنغان بهخت

  . خۇدانىڭ بىزگه بهرگىنى قىيىنچىلىق بولماستىن، بهلكى پۇرسهتتۇر

ان ۋاقىت، نىغىخۇدا سىزنى س«: ېرىندىشىمىز ماڭاھېلىمۇ ئېسىمدە، بىر ياشانغان ق

سىز خۇدانىڭ ئهھدىسىنى . خشى پۇرسىتىڭىزدۇرنايدىغان ياىدەل سىزنىڭمۇ خۇدانى س

ناقالر ئىچىدىن ئۆزىڭىز ئېهتىياجلىق ىالدىغا قويۇپ، ئامالنىڭ بارىچه سئۇنىڭ ئ

  . دېگهنىدى» بولغان نهرسىلهرگه ئېرىشىشكه تېرىشىڭ

بىرسى، خۇدانىڭ . سېناقالردىن قوتۇلۇشنىڭ مۇنداق ئىككى خىل ئۇسۇلى بار

نى تىلهش ھهمدە سېناقالر ئۆتۈپ كهتكهندىن ىقۇتقۇزۇشسىزنى سېناقالردىن بىۋاسته 

يهنى بىرسى، سېناقالرنىڭ خۇدادىن كهلگهن جهڭ . كېيىن، خۇداغا شۈكۈر ئېيتىش

ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىش ھهم بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، خۇدادىن تېخىمۇ زور 

ىنمۇ مۇشۇنداق قىلغاندا، بىز دۈشمهنلىرىمىزد. سائادەتكه ئېرىشىشتۇر-بهخت

پايدىلىنااليمىز ھهم بىزگه قارشى تۇرغانالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىمىزگه ياردەمچى 

 ئۈستىدىن  ئىشالرمانا بۇ بىزنى سۆيىدىغان رەببىمىزگه تايىنىپ ھهممه. قىالاليمىز

   . غهلبه قىلىشتۇر
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  كۈنى-8ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»،كۇلپهتته ! ئىه مېنى ئاقلىغۇچى خۇدا  نىدا قىلغىنىمدا ساڭا، جاۋاپ بهرگهيسهن ماڭا

  )1: 4زەبۇر(» .قالغىنىمدا ئازات قىلغانتىڭ مېنى، يهنه رەھىم قىلغىن ماڭا، ئاڭلىغىن دۇئايىمنى

ئۇنىڭ شۈكۈرسى مۈشكۈالتالردىن ئازاد بولغانلىقى . لۇغ بىر گۇۋاھلىقۇمانا بۇ ئ

 شۇڭا . لىغى ئۇچۇندۇربولغان ئازاد  سهۋەبىدىنىدىن ئهمهس، بهلكى مۈشكۈالتالرسهۋەب

» . سهنئازات قىلدىڭ قالغاندا، مېنى  كۇلپهتته! خۇداېنى ئاقلىغۇچى ئى م «    :ئۇ

ئۇنىڭ ئوقۇبهتلهر -ر ۋە ئازاب ئىنسان ھاياتىدىكى ئېغىر مۈشكۈالتال.دەيدۇ

   .كېڭىيىشىگه تۇرتكه بولىدىغان مۇھىم ئامىلدۇر

ئۇنىڭ «: ارب مۇنداق ئايهتلهرمۇقهددەس يازمىالردا يۈسۈپ توغرۇلۇق يېزىلغان 

: 105ەبۇرز(» ....دى، ئۇنىڭ جېنى تۆمۈرگه كىرىپ قىسىلدىىرپۇتلىرى زەنجىردە ئاغ

بىراق، ئۇنىڭ بۇرۇن .  كۆرۈۋاتقىنى تۆمۈر بولدى شۇ چاغدايۈسۈپنىڭ دەل). 18

ھاالۋەتنىڭ -كۆڭلىدە ئويلىغان ھۇزۇر. كۆرگهنلىرى بولسا ئالتۇن ۋە نۇر ئىدى

ئىنسان .  خاالس،ىلىق دەۋرىدە كۆرگهن شىرىن چۈش بولۇپ قالدىھهممىسى بال

ۋۇر قىلغىلى ۋ تهسهنىئوقۇبهت، مۇشكۈالتالرنىڭ ھېچقايسىسى-ھاياتىدىكى ئازاب

نىشىمىزنى ى چۈش ئازابالرنىڭ ۋەيۈسۈپكه ئوخشاش قېيىنچىلىقبىزمۇ . بولمايدۇ

ش ئېسىل خىيالى پاراغهت ئالتۇنغا ئوخشا-راھهت. شىغا مۇھتاجمىزىچوڭقۇرالشتۇر

مۇشهققهت تۆمۈرگه ئوخشاش ھهقىقىي سهرگۈزەشته ۋە تهجرىبه -جاپا. چۈشتۇر

  . ساۋاقتۇر

يىشنى ئويلىساڭ، ئالدى ئهگهر سهن كېڭى!  ئېرىشكهنلىرىمئى، ھاياتتا مېنىڭ

يۈسۈپنىڭ .  ئهلۋەتته،شۇڭ زۇرۇرۇمۇشهققهتلهرنى باشتىن كهچۈر-ابىلهن چوقۇم جاپ
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ئهگهر، . ا ئاساس بولغانشىغۇتكه ئولتۇرنىڭ سهلتهنهتلىك تهخكى ھاياتى ئۇزىنداندى

 ئۆزىڭىز زىندانغا كېرىپ، تۆمۈرگه قىسىلىپ باقمىغان بولسىڭىز، قېرىنداشلىرىڭىز سىز 

تۆمۈرگه قىسىلىپ قالغاندا، ئۇالرنى تۆمۈردىن قانداق قۇتقۇزااليسىز؟ خۇدا ئهنه 

شىڭىزنى ىزنى قىستاپ، كېڭىيئوقۇبهت، مۈشكۈالتالر ئارقىلىق سى-شۇنداق ئازاب

ئهگهر، يۈسۈپ مىسىردا مهھبۇس بولمىغان بولسا، ھهرگىزمۇ . ئىلگىرى سۈرىدۇ

ئۇنىڭ پۇتىغا سېلىنغان كىشهنلهر كېيىن ئۇنىڭ . مىسىرنىڭ باش ۋەزىرى بواللمايتتى

  . بېشىغا ۋە كۆكرىكىگه تاقالغان ئالتۇن تاج بولدى

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»توپىسى نېپىز بولغانلىغى ىلىرى تۇپرىقى كهم تاشلىق يهرگه چۈشۈپتۇبهز ،

  ) 5: 13مهتتا(» .ئۇچۇن،تېزال ئۇنۇپ چىقىپتۇ

 پاك انىڭ سۆزىنى ئاڭاليدىغان،ئىنجىلدا مۇنبهت تۇپراق خۇد....! تۇپرىقى كهم 

ر قىلىدىغان ىقهلب بىلهن چىن دىلىدا ساقاليدىغان، ھوسۇل بهرگۈچه سهۋ

 ئۇنداقتا، تۇپرىقى كهم تاشلىق يهر قانداق )15: 8لۇقا .( مۋول قىلىنغانكىشىلهرگه سى

كىشىلهرگه سىمۋول قىلىنغان؟ تۇپرىقى كهم تاشلىق يهر بولسا، ساداقهتسىز ھهم 

  . سهۋرىسىز كىشىلهرگه سىمۋول قىلىنغان

تۇق، ۇهلهپ، ياخشى يېزىلغان تهسىرلىك نمۇاليىملىق بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ت

هرنى لهرزىگه سالىدىغان ناخشىالرنىڭ ھهممىسى شۇ ھامان بهزى كىشىلهرنى قهلبل

ل ىئۈنۈم ھاس ردىن كۆرۈنهرلىكدەسلهپته ئۇال. تهسىرلهندۈرۈپ ھاياجانغا سالىدۇ
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 -ي تۇپرىقى كهم بولۇپ، چوڭقۇرالپ كىرمىگهنلىكى يهنى سهمىمى،بىراق. بولىدۇ

د، ۇكه بولغان ئۈمكهمچىلىكى، ھهقىقهتساداقهت ھهم سهۋرىچانلىقنىڭ 

قهدىرلىك . ئىشهنچىسىنىڭ ئاجىزلىقى سهۋەبلىك ئۇزۇن ئۆتمهي قۇرۇپ كېتىدۇ

مهلۇم ! تىگه قاراپ باقايلىىبىرىمىز قهلبىمىزدىكى تۇپراقنىڭ سۈپ ئوقۇرمهن، بىز ھهر

 پتۇ،غا قاراپ مېڭىشنى قارار قى ئالدى بىلهنىملىق بىر ئهسكهر مهلۇم بىر يول ربىر قېتىم

 ھاياتىمىزغا خهتهر  ئىهتىيات قىلمىساق،بۇ يول ئىنتايىن خهتهرلىك«: نىڭغا ئۇبىرسى 

 قىلىشقا نىسبهتهن مهنزىلگه ھايات«: بۇ رىملىق ئهسكهر جاۋابهن. دەپتۇ» .يېتىدۇ

  .  دەپتۇ»   زۆرۈر تېخىمۇيېتىش

ھهممىگه يۈزەكى قارايدىغان ئادەملهر، . مانا بۇ چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتۇر

 تۇرمۇشتىكى زىمىگه، خارەكتىرىگه، مۇھىت ۋەې تهسىرگه، بىۋاسته سىياتىغا،سھېس

 پهقهت ئالدىغا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان كىشىلهر بولسا.  تايىنىپ ياشايدۇنهرسىلهرگه

يامغۇر بولسۇن -چاپقۇن، قار-قاراپ قهدەم بېسىشنى نىشان قىلىپ، مهيلى بوران

قارشى قىرغاقتىكى قۇياش نۇرىغا ئۇچرىغان ھهربىر قىيىنچىلىقالردىن بۈسۈپ ئۆتۈپ، 

  . قاراپ ئىلگىرىلهيدۇ

 خۇدا بىزنى چوڭقۇر قازغاندىن كېيىن، ئۇ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا 

. س قىلدۇرىدۇېتىمىزنى ھىيىنى تونۇتىدۇ ھهم ئۆز مهسئۇلھهقىقهتنىڭ چوڭقۇر سىرلىر

يىزلىقتىن تې! ئى رەببىم، مېنى سهندىكى ھاياتلىقنىڭ چوڭقۇرلىقىغا باشلىغايسهن

   !ئۆزۈڭ مېنى قۇتۇلدۇرغايسهن
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  كۈنى-10ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئهمهلگه ئاشۇرار مهن ھهققىدىكى پىالنىنى، مهڭگۇلۇكتۇر، ئى رۋەردىگارپه 

پهرۋەردىگار، ئۆزگهرمهس مۇھهببىتىڭ، تهرك ئهتمىگهيسهن بىزنى، ئۆز قوللۇرۇڭ بىلهن 

  ) 8: 138زەبۇر(» .ياراتقانلىرىڭنى

ئوقۇبهتلهرنىڭ ئىچىدە ئاجايىپ سىرلىق، دەرىجىدىن تاشقىرى بىر كۈچ -زابئا

ئوقۇبهتلىك -شۇنداقال، ئازاب. بولۇپ، بۇنى ئىنسان ئهقلى ھهرگىز چۈشىنهلمهيدۇ

سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرمىگهن ئادەم بۇ خىل كۈچنىڭ سېهرى قابىلىيتىنى 

ىر كىشى تهمكىنلىك بىلهن، غان بئوقۇبهتكه ئۇچرى-ئهگهر ئازاب. ھهرگىز بىلمهيدۇ

ئهنه شۇ . تۇرتلىكى قىلىشنى تىلىمىسه، بۇ كىشى بهخئوقۇبهتلهردىن خال- ئازابئۆزىنى

  .  شهرەپ تاجىغا ئۆزگىرىدۇكرېستبۇ كىشىنىڭ ھاياتىدا ۋاقىتتا، 

. ىزمهتلهرنى قىلىدۇبۇ ۋاقىتتا، مۇقهددەس روھ ئۇنىڭ قهلبىدە ئاجايىپ سىرلىق خ

ئۇنىڭ . چ ھالدا پۈتۈنلهي خۇدانىڭ ئايىقىغا سهجدە قىلىدۇنېبۇ كىشى تىپت

. ياتى پۈتۈنلهي خۇدانىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنىدۇسىپىكىرلىرى، ئىرادىسى، ھېس-ئوي

النغان نچېئۇنىڭ ئېغىزىمۇ ت. مهن بولىدۇبۇ كىشى ئاجايىپ شىرىن ئاراملىقتىن بهھرى

ادىن مهنىسىز قۇرۇق ئۇ ھهتتا خۇد. سۆزمۇ قىلمايدۇ-بولۇپ، بىرەر ئېغىز گهپ

  .  قايتا سورىمايدۇمۇسۇئالالرنى

شۇمبا ئۈستىگه -پىكىرلىرى يېڭىالنغان بولۇپ، خۇددى قۇرۇق شاخ-ئۇنىڭ ئوي

كىمۇ ىئىدر-ئۇنىڭ ئهقىل. تا قوغالشمايدۇھهۋەسلهرنى قاي-بىنا سالغاندەك نادان ئارزۇ

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇنىڭ تاللىشىمۇ . مۇاليىم، ئىتائهتچانلىققا ئۆزگهرگهن بولىدۇ

ئۇنىڭ بارلىق نهرسىلهرگه بولغان . زىت بولغان ھېچقانداق نهرسىنى تاللىمايدۇ
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. مۇھهببىتى ئۆلگهن بولۇپ، ھېچقانداق نهرسه ئۇنىڭغا قايتا ئازار بېرەلمهيدۇ

. ھېچقانداق نهرسه ئۇنىڭغا دەخلى قىاللمايدۇ. ھېچقانداق بىر نهرسه ئۇنى يېقىتالمايدۇ

 مهيلى مۇھىت قانداق ئۆزگهرسۇن ،چۈنكى. ر نهرسه ئۇنى توسالمايدۇھېچقانداق بى

تهلپۈنىدىغىنى خۇدانىڭ . ئۇنىڭ ئىزدەيدىغىنى ھامان خۇدانىڭ ئىرادىسىدۇر

ئۇ كائىناتتىكى خۇدا ياراتقان ھهربىر نهرسىنىڭ، ھهربىر . شهپقىتىدۇر-مېهىر

ياكى ھازىر بولسۇن ئىشالرنىڭ ھهممىسى مهيلى ياخشى ياكى يامان بولسۇن، ئۆتمۈش 

نىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلىدىغانلىقىنى ىھهممىسىنىڭ ماسالشتۇرۇلۇپ، ئۆز

  . بىلىدۇ

_ پاراسىتىنى، پىالنلىرىنى، ئارزۇ _قۇدىرىتىنى، ئهقىل _ ئۆزىمىزنىڭ كۇچ اھ،ئ

، ئۆزىمىزنى پۇتۇنلهي ئهيسا مهسىهنىڭ ئايىقى ھهممىسىنى تاشلىۋېتىپ....ئارمانلىرىنى

مانا  ! ھه_نهقهدەر بهختلىك بولغا بوالتتۇق ____ استىغا قويالىغان بولساق ئ

    . مۇشۇنداق قىاللىساقال ھهقىقىي غهلبىگه ئېرىشكهن بولىمىز

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»تاقهت بىلهن كۈتۈپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئېرىشتى-رىشۇنىڭ بىلهن، ئىبراھىم سهۋ. «

  ) 15: 6ئىبرانىيالر(

دىن ئىبراھىم ئۇچرىغان سىناقالرنىڭ ، سىز مۇقهددەس كىتابدوستۇمقهدىرلىك 

سائادىتىنىڭمۇ شۇنىڭغا -ئۇزۇن داۋامالشقانلىقىنى، بىراق ئۇنىڭ ئېرىشكهن بهخت

ۋەدىسىنى كېچىكتۇرۇپ ئۆز خۇدا ئۇنى . دىڭىزا زور ئىكهنلىكىنى كۆرماس ھالد
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، سارا دىېزىقتۇرۇش ئارقىلىق سىنىهيتان ئ، شىدىئهمهلگه ئاشۇرۇش ئارقىلىق سىن

.  سىنىدىئارقىلىقلىپ، ئۆز ئاجىزلىقىنى يېپىش ، ئىتائهتچان قىياپهتكه كىرىۋېممۇاليى

. تاقهتلىك بىلهن كۈتۈپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىدىن گۇمانالنمىدى-رىبىراق، ئۇ يهنىال سهۋ

سىز لىك ئىكهنلىكىگه چهكخۇدانىڭ ئىشهنچ. ىتىنى چهكلىمىدىرىقۇد-خۇدانىڭ كۈچ

ئۇ خۇدانىڭ . شهپقهتلىك قهلبىگه ئازار بهرمىدى-ئىشىنىپ، خۇدانىڭ مېهىر

گهرچه . قىغا سهجدە قىلىپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىگه قهتئىي ئىشهندىىمۇقهددەس ئاي

تىنسىز -كىپ كهلسىمۇ، ئۈنخۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇدىغان كۈنلىرى كېچى

تاقهتلىك بىلهن -رىىلىپ، ئۇ سهۋشۇنداق ق. نچلىق بىلهن خۇدانى كۈتتىېھالدا ت

  . كۈتۈپ، خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئېرىشتى

تاقهت بىلهن كۈتۈپ -رىسهۋ. خۇدانىڭ ئهھدىسى ئىجابهت بولماي قالمايدۇ

شهپقىتىگه تهشنا بولغۇچى -خۇدانىڭ مېهىر. تۇرغۇچى ھېچقاچان مهغلۇپ بولمايدۇ

  . مهقسىدىگه يېتىدۇ-ھامان مۇراد

تى ىپائالىي-پهزىلىتى، ئىش-ھىمنىڭ ئهخالققهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئىبرا

ئالدىراقسان كىشىنى خىجىل قىلدۇرسا، خۇدادىن نارازى بولىدىغان كىشىنى 

ئۇ . ئېسىڭىزدە بولسۇن، ئىبراھىممۇ سىناقالرغا ئۇچرىغان. ئىلهامالندۇرىدۇ

تاقهتلىك بىلهن كۈتكهنلىكى ئۈچۈن خۇدانىڭ ۋەدىسىگه ئېرىشىپ كۆڭلى -رىسهۋ

ئىزلىرىنى ئۆز -سىز ئۇنىڭ ھاياتىدىن ئۈلگه ئېلىپ، ئۇنىڭ ئىش. قانقانائهت تاپ

  . سائادەتكه ئېرىشىسىز-ھاياتىڭىزغا تهدبىقلىسىڭىز، ئوخشاشال بهخت
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  كۈنى-12ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»5: 8نهزمىلهرنىڭ نهزمىسى(» ...................... كىم؟داالدىن چىقىۋاتقان بۇ زادى (  

 دەرسلىكنى پايدىلىق بىرئىنتايىن تىالۋەت يىغىلىشىدا، -ىملىق دۇئامهن بىر قېت

بىر قېرىندىشىمىز ئورنىدىن تۇرۇپ، سىز ۋە ماڭا ئوخشاش، خۇدادىن . ئۆگىنىۋالدىم

يهنه سىز ۋە . سائادەتلهرنى ئاتا قىلىشنى تىلهپ دۇئا قىلدى-بىزگه ھهرخىل بهخت

 ئۇ ،بىراق. ن خۇداغا شۈكۈر ئېيتتىماڭا ئوخشاش، ئاللىقاچان ئېرىشكهنلىرىمىز ئۈچۈ

دۇئاسىنى ئاياغالشتۇرىدىغان ۋاقىتتا، بىر غهلىته تهلهپنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق 

شۇنداق رەببىم، يۆلىنىشكه تېگىشلىك ھهربىر ! ئى رەببىم، بىزنى يۆلىۋالغىن«: دېدى

  » !جايالردا بىزنى يۆلىۋالغىن

 بارمۇ؟ بۇ قېرىندىشىمىز يېڭىچه قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىزنىڭ يۆلهنچۈكىڭىز

ئۇ . ئۇسۇل بىلهن بىزنىڭ يۆلىنىشكه تېگىشلىك ئوبىكتىمىزنى كۆرسىتىپ بهردى

 خۇدانىڭ بىزگه يول باشلىغۇچى بىر نۇر ، بىزنىڭ يۆلهنچۈكىمىزنىڭ خۇدا،بىزگه

  . ئىكهنلىكىنى تۇنۇشتۇرۇپ قويدى

 ئۇ ھهر. ڭ يېنىمىزدىدۇرزامان بىزنى ۋاقىت، ھهر قهدىرلىك دوستۇم، رەببىمىز ھهر

شهپقهتلىك قۇچىقىنى كهڭ ئېچىپ، ئاجىز ئېتىقادچىالرنى يۆلىۋېلىشقا -ۋاقىت مېهىر

  . تهييار تۇرىدۇ
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  كۈنى-13ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»گىچه تهييار بولۇپ، سىناي تېغىغا چىقىپ، تاغنىڭ چوققىسىدا سهن ئهته ئهتتىگهن

  ) 2: 34چىقىشمىسىردىن  (».مهن بىلهن كۆرۈشكىن

دىم ئهڭ چوڭ ۋاقىت، ۇ ئهڭ كۈچلۈك، ئۈممماغدۇرۇ-سهھهر ۋاقتى مېنىڭ كۈچ

سهھهر . شۇنىڭ ئۈچۈن مهن سهھهر ۋاقتى خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا كىرىشنى بهلگىلىۋالغان

. ۋاقتى مهن كۈچ سهرپ قىلمايال تاغقا يامىشىپ چىقىپ، قىياالردىن ئۆتهلهيمهن

. اشلىرىمنىڭ ھهممىسىنى دەپنه قىلىۋەتكهنچارچ-چۈنكى، كېچىسى بارلىق ھېرىپ

سهھهر . رەتكه ئىگهىقۇد-كهيپىيات، يېڭى كۈچ- سهھهر ۋاقتى مهن يېڭى روھى،شۇڭا

. ۋاقتى پۈتۈن بىر كۈن خۇشال يۈرۈشۈم ئۈچۈن خۇدا مېنى پاكىزالپ تهييار قىلىدۇ

ا سهھهر ۋاقتى مهن دۇئا ئارقىلىق ئاللىقاچان بىرىنچى قېتىملىق غهلبىنى قولغ

سهھهر ۋاقتى تاغ .  بۇ بىر كۈندە مهن چوقۇم غهلبه قىلىمهن،شۇڭا. كهلتۈرىمهن

  ! بىر كۈن چوقۇم مۇقهددەس بولىمهن،شۇڭا. چوققىسى مۇقهددەستۇر

 سهن بار  تۈزلهڭلىكته مېنى.ا كهلدىمئى ئاتا، ھازىر مهن سېنىڭ قېشىڭغ

 مهن ھازىر .نمۇقهددەس ئىگىزلىككه كېلىشتىن توسىدىغان ھېچ نهرسه يوق ئىكه

  .  ئۈچۈن كهلدىمشۇقىڭغا ئاساسهن ھۇزۇرۇڭدا بولۇسېنىڭ بۇير

سهھهردە تاغ چوققىسىغا چىقىش مېنى پۈتۈن بىر كۈن ئىچىدە باتۇر، ساغالم، 

  )Joseph Parker(يۈسۈپ  –. خۇرام بولۇشقا چاقىرىدۇ-شاد

ىتىپ، ئۇ ھهركۈنى سهھهردە مهخسۇس ۋاقىت ئاجر. ئاپامنىڭ بىر ئادىتى بار ئىدى

بىر سائهتكه يېقىن ئۆزىنىڭ ھۆجرىسىدا ئىنجىل ئوقۇش، ئويلىنىش، دۇئا قىلىش 

الققا ئوخشاش ۇائهتنىڭ ئىچىدە ئۇ خۇددى پاكىز بئاشۇ بىر س. بىلهن شۇغۇللىنىدۇ
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ۈنلۈك خىزمىتىنى ئۈستىگه ئالىدۇ  بىر ك،رەت ۋە تهسهللى ئېلىپىقۇد-خۇدادىن كۈچ

تارتىشالردىن ساقلىنىش - ئۇششاق چۈششهك تاالش ئارا يۈز بېرىدىغانرھهم خوشنىال

مهن ئاپامنىڭ ھاياتىدىن مهسىهنىڭ غهلبىسىنى . ئۈچۈن خۇدادىن مهدەت تىلهيدۇ

ىنىپ ئېيتقان بىرەر مهن ئهزەلدىن ئۇنىڭ خاپا بولغانلىقىنى، ئاچچىقل. كۆرەلهيمهن

ايهت شىك-لىك سۆزلىرىنى، چېقىمچىلىق قىلغانلىقىنى ھهتتا غهيۋەتپئېغىز غهزە

ياتىغا ئاساسهن سىمهن ئهزەلدىن ئۇنىڭ ھېس. قىلغانلىقىنىمۇ كۆرۈپ باقمىدىم

ئۇنىڭ مۇشۇنداق . ئېتىقادىغا ماس بولمىغان ئىشالرنى قىلغانلىقىنىمۇ بايقىمىدىم

بولۇشىدىكى سىر زادى نهدە؟ بۇنىڭدىكى سىر، دەل ئۇنىڭ ھهركۈنى سهھهر مهڭگۈلۈك 

  . چۆلدىكى ماننادىن يىگهنلىكىدەھايات دەرياسىنىڭ سۈيىدىن ئىچىپ، 

   

  

  كۈنى-14ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»كىم ماڭا ئهگىشىشنى خالىسا، ئۆز خاھىشىدىن ۋاز كېچىپ، ئۆزىنىڭ كرېستىنى -كىمدە

  )34: 8ماركۇس(» !كۆتۈرۈپ ماڭا ئهگهشسۇن

 شهكلى ۋە تنىڭپ مېڭىشنى بۇيرىغان كرېسرەببىم ماڭا كۆتىرى

مهن ئۆزەمنى بىلىملىك، . مىسىنى ئۆزى بېكىتكهنكىچىكلىكىنىڭ ھهم-چوڭ

قابىلىيهتلىك دەپ قاراپ چوڭ ئىشالرنى قىلىشنى ئويلىسام، ئېهتىمال مېنىڭ 

نچلىق ېمهت ئورنىدا ت مېنى قانائهتچان قهلب بىلهن تار ھهم ناچار خىزتىمكرېست

 مېنى تىمئېهتىمال مېنىڭ كرېست. بىلهن خىزمهت قىلىشقا چاقىرىشى مۇمكىن

شهپقهتلىك، كهچۈرۈمچان بولۇشقا ئۈندەپ، ئىلگىرى مېنى خورلىغان -ىرمېه
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دۈشمهنلىرىمگه مۇاليىم ۋە قىزغىنلىق بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۇنىڭ مهيدانىدا تۇرۇپ، 

ئۇنىڭغا ياردەملىشىپ، ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان كىشىلهرگه تاقابىل تۇرۇپ، ئۇنىڭغا 

ئېهتىمال مېنىڭ . مكىنى بۇيرۇشى مۇھېسداشلىق قىلىشىمنى، ياردەمدە بولۇشۇمن

 مېنى خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمايدىغان كىشىلهرنىڭ ئارىسىغا قويۇپ، تىمكرېست

يهنه ئېهتىمال . ئۇالرنىڭ ئالدىدا مهسىهنىڭ نامىنى ئېتىراپ قىلغۇزىشى مۇمكىن

 قهلبىم سۇنۇق ۋاقىتالردا، كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا سهھهردىكى پارالق تىممېنىڭ كرېست

  . نۇرىنى نامايهن قىلىشى مۇمكىن

بىرىگه تۈپتىن -كىچىكلىكى، شهكلى ھهرخىل بولۇپ، بىر- چوڭنىڭكرېست

.  ھهممىسى شۇنچىلىك ئازابلىق ھهم ئېغىردۇرنىڭبىراق ھهربىر كرېست. ايدۇئوخشىم

ىق كېلىدىغان بىرەر پخىيالى بويىچه مۇۋاپ-مهن ھازىرغا قهدەر ئۆزۈمنىڭ ئوي

تاقهت بىلهن -رىقېتىم ئىتائهتچانلىق ۋە سهۋ  مهن ھهر، بىراق. تاپالمىدىمنىكرېست

. س قىالاليمهنېڭ ماڭا ئهڭ يېقىن تۇرغانلىقىنى ھىمنى يۈدۈپ ماڭغاندا، رەبنىتكرېست

مۇشهققهت -ئوقۇبهتكه مۇپتىال بولۇپ، جاپا- مهن ئهڭ ئېغىر ئازابقېتىم رەب ھهر

ماغدۇرۇمنى -كۈچ. ئاتا قىلىدۇئامانلىق . پاراسىتىمنى كۈچهيتىدۇ-تارتقاندا ئهقىل

  .  قهيسهر ھهم باتۇر قىلىدۇ،ئاشۇرۇپ

ڭىزغا ياردەم قىلىدىغان ھاسا شىىڭىزنى ئالغا بېسىتشۇنىڭ ئۈچۈن، سىز ئۆز كرېست

   . ھهرگىزمۇ سىزنى پۇتالشتۇرىدىغان چومات قىلماڭ. قىلىڭ
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  كۈنى-15ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»نهزمىلهرنىڭ  (»! چاچقىنلىپ، خۇشبۇيالرنى  ئۇچۇپ كېستىدىنۇ بېغىمنىڭ ئ

  )16: 4نهزمىسى 

 خۇشبۇي سۆزىنىڭ  تىلغا ئېلىنغان ھهر خىلبابتا بىر قانچه يهردە-4 كۇيدىكىبۇ 

مهستهك بىر خىل ئاچچىق دورا بولۇپ، بۇ قايغۇ . ھهممىسى چوڭقۇر مهنىگه ئىگه

ى بولسا جهسهت مۇرمهكك. ول قىلىنغانۋىياتقا سىمسھهسرەت ئىچىدىكى شىرىن ھېس

نىڭ خاراكتىرىمىزلىدىغان دورا بولۇپ، بۇ بىزنىڭ جاھىل، ھاكاۋۇر ساقالشقا ئىشلىتى

 قاتالملىرىدىن خۇشپۇراق رستكه مىخالپ، ئاندىن قهلبىمىزنىڭ چوڭقۇھهممىسىنى كېر

  . چىقارغانلىقىمىزغا سىمۋول قىلىنغان

ۇالرنىڭ چىرايىدا  ئ!ھه_نېمه دىگهن سۆيۇملۇك نداشلىرىمىز  قېرى بىزنىڭ،ئاھ

اكاۋۇر، جاھىل ۋە  ئىزى بولۇپ، بىرال قارىغان كىشى ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى ھنىڭكرېست

مىخالنغانلىقىنى، رەبنىڭ ن بىلله كرېستكه نىڭ ئاللىقاچان مهسىه بىله خاراكتىرىباشقا

مانا بۇ ئهرشكه تهۋە . يدۇگۈ يوقالغانلىقىنى كۆرۈۋاالال مهڭيىقى ئاستىدائا

  . ۇرسائادەتت-بهخت

. مهستهك بولسا ئوتتا كۆيدۈرۈلگهندىن كېيىن خۇشپۇراق چىقىرىدىغان دورىدۇر

بۇ بىزنىڭ . ئۇنىڭ خۇشپۇرىقى كۈچلۈك ئوتتا تېخىمۇ قۇيۇق خۇشپۇراق چاچىدۇ

مۇشهققهتنىڭ كۈچلۈك ئازابىدا پۇچۇالنغان -ئوقۇبهت ۋە جاپا-قهلبىمىزنىڭ ئازاب

. شهرەپ كهلتۈرگهننى ئىپادىلهيدۇ-داغا شانۋاقىتتا، مهدھىيه ۋە دۇئاالر ئارقىلىق خۇ

  قهدىرلىك دوستۇم، سىز ئهنه شۇنداق خۇشپۇراق چېچىپ باققانمۇ؟

   



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 401

  كۈنى-16ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»قېرىتن دەرياسىنىڭ باش تهرىپىدىكى ئىئوردا. بۇ يهردىن كېتىپ، شهرق تهرەپكه بارغىن 

  )3: 17شاھالر پادى-1 (».جىلغىسىنىڭ بويىغا ئۆزۈڭنى يۇشۇرغىن

 بىلىشى ساقالشنى هرنىسىل نهرسىلې ئتىكىخۇدانىڭ خىزمهتچىسى تۇرمۇش

.  ئالدىراش بولدۇڭرلىك باالم، سهن ئاللىقاچان يېته«:  ئهگهر، خۇدا بىزگه. كېرەك

سهن بۇ يهردىن . ئابرويغا، ھاياجانالرغا ئىگه بولدۇڭ-شهرەپكه، نام-يېتهرلىك شان

ماتهملهر ئارىسىغا، ئادەم قهدەم باسماس چهت جايالرغا ئايرىلىپ كېسهل كارۋېتىغا، 

  .  دېسه، بىز ھهرگىز ھهيران قالمايلى»يۇشۇرۇنغىن 

  ناۋادا ئىشالر مۇشۇنداق بولۇپ قالسا، بىز مۇنداق جاۋاب بېرەلهمدۇق؟ 

. مهن سېنىڭ قېشىڭغا قېچىپ كهلدىم. ئى ئاتا، سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچه بولسۇن«

رەتلىك قانىتىڭنى ىنىڭ يۇشۇرۇن جايلىرىغا يۇشۇرۇپ، قۇدمېنى ئىبادەت چىدىرىڭ

  ».ئۈستۈمگه ياپقايسهن

رىتىنى چۈشىنىدىغان ھهربىر كىشى ىقۇد-خۇدانىڭ مۇقهددەس روھىنىڭ كۈچ

    قېرىت ئوخشاش ئىلياسقاچوقۇم ، ئېرىشىشنى ئوياليدىكهنرەتكهىقۇد-كۈچ

ن، ئۆزىدىن ئايرىلمىسا  ئۇ ئادەملهردىئهگهر. غا بېرىپ يۇشۇرنىشى كېرەكجىلغىسى

  . قۇدىرەتكه ھهرگىز ئېرىشهلمهيدۇ-روھقا تهۋە قابىلىيهتكه، كۈچ

  Bishop( ئاندىرىنىڭ پوپ Andrew (جىلغىسى باردۇرقېرىتداق ئهنه شۇن  .

. ئۇ ھهر كۈنى بهش سائهت ۋاقىت چىقىرىپ ئىخالسمهنلىك بىلهن دۇئا قىلىدۇ

 بار بولۇپ، ناۋادا ئۇ ھهر كۈنى  جىلغىسىقېرىت)  John welsh(يۇھاننانىڭمۇ 

 ھوجرىسىدا خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا بولمايدىكهن، خاسككىز سائهت ۋاقىت چىقىرىپ، سه



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 402

.  ئۇنىڭغا نىسبهتهن بۇ بىر كۈن ئىسراپچىلىققا تولغان بىر كۈن ھېسابلىنىدۇ

رىكا قىتئهسىدىكى ې ئامي جىلغىسى شىمالى قېرىت)David Brainerd(داۋۇتنىڭمۇ 

 Evans(ئېۋىنىسنىڭ  . ىقنىڭ ئىچىدەبىر ئورمانل   Christmas  (جىلغىسى قېرىت 

  . تاغ جىلغىسىدا) Wales(ۋېلىس 

چۆلىگه،  يهھۇدىيهبىز تارىخنى ۋاراقالپ پاتمۇس ئارىلىغا، رىم تۈرمىسىگه، 

 مهڭگۈ ئهسلهشكه  ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ،پهلهستىن تاغ جىلغىسىغا نهزەر سالساق

  . ى ئىكهنلىكىنى بىلىمىز جىلغىسقېرىتئهرزىيدىغان 

باياۋىنى، - جىلغىسى بولسا ناسىرە، يهھۇدىيهنىڭ چۆل قېرىترەببىمىزنىڭ

  . بهيتانىيهدىكى زەيتۇن دەرىخىنىڭ ئاستى، گېراسادىكى چۆللۈك ئىدى

. ى كېرەك جىلغىسى بولۇشقېرىتبىرىمىزنىڭ چوقۇم  بىزنىڭ ئارىمىزدا ھهر

شهپقهتلىك -غاندىال بىز خۇدانىڭ مېهىر جىلغىمىز بولقېرىتچۈنكى، ئهنه شۇنداق 

. سائادەتنى تېتىيااليمىز-تۇرمۇشتىكى يۇشۇرۇن بهخت. ئاراملىقىغا ئېرىشهلهيمىز

  . قۇدىرىتىدىن ئىلهام ئاالاليمىز-مهسىهنىڭ كۈچ

   

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»چه بولسۇنيىۇھهر ئىش بولسا ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئىرادىسى ب. مانا بۇ پهرۋەردىگاردۇر.« 

  )18: 3سامۇئىل -1(

 هگهر، بىز ھهربىر ئىشالردا خۇدانى كۆرسهك، خۇدا بىز كۆرگهن ئىشالرنىڭ ھهرئ

ھهسرەت ئىچىدىن -ئېهتىمال، بىز قايغۇ. بىرىدە بىزگه ۋاكالىتهن غهلبه قىلىدۇ



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 403

. قۇتۇاللماسلىقىمىز ۋە تۇرۇۋاتقان مۇھىتىمىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگهرمهسلىكى مۇمكىن

ھهسرەت ئىچىدە - بىز قايغۇنىڭ ئىگىسى رەببىمىز ئهيسا مهسىه ھاياتىمىز،بىراق

:  بېرىدۇي مۇنداق تهسهللى بىزگهقالغاندا، مۇقهددەس يازمىالردىكى ئايهتلهر ئارقىلىق

 نىجاتلىقنىڭ شادلىق  ،ساقاليسهن كۇلپهتتىن  مېنى، پاناھگاھىمدۇرسهنسهن مېنىڭ«

  )7: 32ر زەبۇ (».ئورىۋالىسهنناخشىلىرى بىلهن 

پاراسىتىنىڭ خاتا -ئهگهر بىز ئۇنى ھهقىقهتهن كۆرگهن بولساق، ئۇنىڭ ئهقىل

. تى ھهرگىز مهغلۇپ بولمايدۇىئۇنىڭ قابىلىي. بولمايدىغانلىقىغا ئىشهنسهك بولىدۇ

ئۇنىڭ بىزگه تۇتقان ئهڭ قاتتىق . مۇھهببىتى ھهرگىز ئۆزگهرمهيدۇ-ئۇنىڭ مېهىر

شۇنىڭ ئۈچۈن، .  ئهڭ چوڭ پايدىغا ئېرىشتۈرىدۇمۇئامىلىسى، بىزنى روھى جهھهتته

  ئىچىدە .......ھهسرەت، مهغلۇبىيهت، قىيىنچىلىق-ئوقۇبهت، قايغۇ-ھازا تۇتۇش، ئازاب

خۇدانىڭ نامىغا ھهمدۇسانا . رىپ، ئۆزى ئالدىېخۇدا ئۆزى ب«: ئايۇپقا ئوخشاش

  )21: 1ئايۇپ . ( دەيلى»!بولغاي

ۈپ، بىزگه ئازار بهرگهن ۋە زىيانكهشلىك بىزنىڭ ھهربىر ئىشالردا خۇدانى كۆر

ئوقۇبهت ۋە قىيىنچىلىقالرنى - ئازاب باشقا ئامالىمىز يوق، خۇدا قىلغانالرنى سۆيۈشتىن

نى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ پاراسهتلىك مۇددىئاسى-شهپقهتلىك ۋە ئهقىل-ئۆزىنىڭ مېهىر

پىكىرلهرنى -قان ئوي بارلىق ئاغرىنىشالرنى ۋە قااليمى بىزنى قۇرالى قىلىپ،شپايدىلىنى

  . توختىتىشقا چاقىرغان
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  كۈنى-18ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»بهختلىك بوالر ئۇنىڭ ھىيسىپهرۋەردىگارنىڭ ۋە قاالر، بولمىسا خهلق تىزگىنسىز ،

  )18: 29نهسىههتلهر -پهندى (»  .تهلىمىگه ئهمهل قىلىدىغان كىشى

بۇ يهردە . قالش كېرەك چوقۇم كۈچ سهرپ قىلىپ ساخۇدانى كۆرۈش ئۈچۈن

بىز چوقۇم خۇدانى ئۇزۇن كۈتكهندە، خۇدا ئاندىن . ۋاقىت ئامىلى ئىنتايىن مۇھىمدۇر

چايقىلىپ تۇرغان كۆل يۈزىدە ھېچنهرسىنى كۆرگىلى . بىزگه بىشارەت بېرىدۇ

دىن ساقلىنىپ، بولمىغاندەك، بىز تۇرمۇشىمىزدىكى ھهرخىل دولقۇنالرنىڭ چالغۇتىشى

  . نچالنساق، ئاندىن خۇدانى كۆرەلهيمىزې تخۇدانىڭ ئالدىدا

ر تهسىر تۇرمۇشىمىزغا ئهڭ زو ئاتا قىلىپ، قۇدىرەت -كۈچ بىزگه خۇدانى كۆرۈش

 خۇدانى كۆرۈش ئىنسان ھاياتىدا ئاجايىپ زور ئۆزگىرىشلهرنى .قىلىدىغان بىر ئىش

  . پهيدا قىلىدۇ

.  دەپ نام ئالدى"لئىسرائى"دا خۇدانى كۆرگهنلىكتىن ياقۇپ ياببۇك دەرياسى بويى

گىدون خۇدانى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن قورقۇنچاق بىر كىشىدىن باتۇر بىر كىشىگه 

 گۇماندىن خاالس بولۇپ، توماس رەببىمىزنى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن. ئايالندى

خۇدانى كۆرگهنلىكى ) William  Carey(كهرۇي . ساداقهتمهن شاگىرت بولدى

داۋۇت . ھىندىستانغا باردىچىپ، ېئۈچۈن مۇزدوزلۇق ھۈنىرىدىن ۋاز ك

)LiVingstonc  David (دىن ۋاز سىخۇدانى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن ھهممه نهرسى

 ئافرىقىغا بېرىپ، ئورمان ھاياتىنى باشتىن چىپ، خۇدانىڭ خىزمىتى ئۈچۈنېك

يهنه نۇرغۇن ئادەملهر خۇدانى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن، دۇنيانىڭ ھهرقايسى . كهچۈردى

سىهكه كېلىشى ئۈچۈن خۇش خهۋەر تارقىتىش خىزمىتى جايلىرىدا كىشىلهرنىڭ مه
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  . بىلهن شۇغۇلالنماقتا

ئهمهلىيهتته خۇدا . نچلىنىش ئىنتايىن تهس بىر ئىشېروھ ئىچىدە ت

قاچان دۇنيانىڭ ئاۋازى روھ ئىچىدە غايىپ بولسا . ئاخىر بىزگه سۆزلهۋاتىدۇ-باشتىن

بىزنىڭ خۇدانىڭ . اليمىز ئاڭلىيا ئاۋازىنىۋە پهسهيسه، شۇ ۋاقىتتا بىز خۇدانىڭ

 تۇرمۇشىمىزنىڭ ئالدىراقسانلىققا، ،ئاۋازىنى ئاڭلىيالماسلىقىمىزدىكى سهۋەب

  . سۈرەنگه، مهنىسىزلىككه تولغانلىقىدىندۇر-شاۋقۇن

   

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»1: 15ھاننا يۇ  (».............................................ئاتام خۇدا بولسا باغۋەندۇر(  

بېشىمىزغا كهلگهن ھهرخىل كۈلپهتلهرنىڭ ھهممىسىنى، خۇدانىڭ پهرىشتىسى 

ئهگهر بىز بۇ . خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن سوۋغات سۈپىتىدە بىزگه بهرگهندۇر

 بىلهن قارىغاندا، ىرىگهرچه دۇنيانىڭ نهز. تاپااليمىز ينوقتىنى چۈشهنسهك تهسهللى

 زىيانكهشلىك قىلىپ، يوقىتىشقا ر خۇددى بىزگهئوقۇبهتلىك كۈلپهتله-بۇ ئازاب

ئوقۇبهتلهر -ئازاببۇ روھى كۆزىمىز بىلهن قارىساق، ئهمما، رۇنغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ۇئ

ئوقۇبهتنىڭ -بىز دۇنيادىكى ئهڭ زور ئازاب. سائادەتنىڭ كېلىش مهنبهسىدۇر-بهخت

ئۇنتۇپ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىنى ___ نهتىجىسى يهنى دۇنيادىكى ئهڭ زور بهخت 

شۇنىڭ ئۈچۈن، ھهربىر قېتىم خۇدانىڭ قاتتىق قوللۇق  بىلهن . قالماسلىقىمىز كېرەك

ۇ   كېسىپ، قاتتىق ئاغرىق تارتساقمقىرقىپ، پۇتاشلىرىغا ئۇچرىغاندا، گهرچه پىچاق

  . تاپااليمىزي  دېگهن سۆزنى ئېسىمىزگه ئالغان ھامان تهسهللى"اتام خۇدا باغۋەندۇرئ"
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لىقمۇلىق ئۈزۈم ئېسىلغان بىر ئۆينىڭ ئىچىدە ) Dr.Vinccnt(دوكتۇر ۋىنسېنت 

مېنىڭ باغۋىنىم  يېڭى كهلگهن « :ئۆزىنىڭ ھېكايىسىنى سۆزلهپ مۇنداق دەيدۇ

ۋاقىتتا، ئهگهر بىز ئۈزۈم تاللىرىنىڭ شاخلىرىنىال پۇتاپ، پېلهكلىرىنى قالدۇرۇپ 

مهن ئۇنىڭ خالىغىنى . قويساق ھېچقانداق ئۈنۈمگه ئېرىشهلمهيدىغانلىقىمىزنى ئېيتتى

گهرچه بىز ئىككى يىل ئىچىدە بىرەر تال ئۈزۈم . بويىچه قىلسا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتىم

   ».ھۇسۇل ئالدۇق-يېيهلمىگهن بولساقمۇ، بىراق بۇ يىل ئۈزۈمدىن مانا مۇشۇنداق مول

مانا بۇ ھېكايه بىز ئېتىقادچىالرنىڭمۇ ئۈزۈم تېلىغا ئوخشاش پۇتاپ تۇرۇشقا 

تاقىر گهرچه باغۋەن ئۈزۈم تېلىنى پۇتاپ، . ولىدىغانلىقىمىزنى چۈشهندۈرىدۇمۇھتاج ب

ئۇ . د قىلىدىغىنى كهلگۈسىدۇرۇىۋەتكهندەك كۆرۈنسىمۇ، ئۇنىڭ ئۈمقىلىپ قۇرۇت

مۇشۇنداق پۇتاپ قىرقىپ تۇرغاندا، ئۇنىڭ تېخىمۇ كۆپ مېۋە بېرىپ، مېۋىسىنىڭ 

  . دىغانلىقىنى بىلىدۇىمۇ تهملىك بولىتېخ

  .  سائادەتلهرگه مهڭگۈ ئېرىشكىلى بولمايدۇ- تۆلىمىگهندە  نۇرغۇن بهختبهدەل

  

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»دېگهنىدىمغۇ> ئېتىقاد قىلساڭ، خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرىسهن<:مهن ساڭا!« 

  )40: 11يۇھاننا(

ىل سېڭ-ئاچا. مارتا بىلهن مهريهم رەبنىڭ نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشهنمهيدۇ

ئى رەببىم، بۇ يهردە بولغان بولسىڭىز «: كېيىن بولۇپ ئۇنىڭغا-ئىككىسى ئىلگىرى

ئى «: بهلكىم ئۇالر كۆڭلىدە يهنه) ئايهت-21، 32. (دەيدۇ» ئىنىم ئۆلمهس ئىدى
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رەببىم، بىز سىزنىڭ نېمه ئۈچۈن كېچىكىپ كهلگهنلىكىڭىزنىڭ سهۋەبىنى 

ۆلگىلى قا كېچىكىپ كېلىسىز؟ ئۇ ئ نېمىشقا بالدۇر كهلمهيسىز؟ نېمىش.چۈشهنمىدۇق

  .  مۇمكىن بۇلۇشى دەپ ئويلىغان»!ئاللىقاچان تۆت كۈن بولدى

ھهزرىتى ئهيسا بارلىق گۇمانالرغا ئاجايىپ ئۇلۇغ ھهقىقهت بىلهن مۇنداق جاۋاب 

بىراق ساڭا شۇنى ئېيتىپ قويايكى، . ئېهتىمال چۈشهنمهسلىكىڭ مۇمكىن«: بېرىدۇ

  ».ۇلۇغلۇقىنى كۆرىسهنئېتىقاد قىلساڭ خۇدانىڭ ئ

نېمه ئۈچۈن يالغۇز ئوغلى ئىسهاقنى قۇربانلىق قىل ئىبراھىم خۇدانىڭ 

شهرىپىنى -دېگهنلىكىنى چۈشهنمىسىمۇ، يهنىال خۇداغا ئىشهندى ۋە خۇدانىڭ شان

باياۋاندا قىرىق يىل تۇتۇپ -مۇسامۇ خۇدانىڭ نېمه ئۈچۈن ئۆزىنى چۆل. كۆردى

نهتىجىدە خۇدا ئۇنى . ال خۇداغا ئىشهندىتۇرغانلىقىنى چۈشهنمىسىمۇ، يهنى

ئىسرائىلالرنى قۇللۇقتىن ئازاد قىلىپ، مىسىردىن ئېلىپ چىقىشقا چاقىرغاندا، ئاندىن 

  . خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆردى

يۈسۈپمۇ ئۆزىنىڭ نېمه ئۈچۈن ئاكىلىرىنىڭ رەھىمسىز مۇئامىلىسىدىن قۇل 

هن زىنداندا مهھبۇس بولغانلىقىنى بولغانلىقىنى، يهنه بېشهم خوتۇننىڭ تۆھمىتى بىل

ئهڭ ئاخىرىدا بارلىق ئىشالردىن . قىلچىلىك چۈشهنمىسىمۇ يهنىال خۇداغا ئىشهندى

  .  كۆردىشهرىپىنى-خۇدانىڭ ئۇلۇغ شان

ياقۇپمۇ نېمه ئۈچۈن خۇدانىڭ ئۆزىنى ئامراق ئوغلىدىن ئايرىۋېتىدىغانلىقىنى 

ۇپ، ئۆزى ۋە پۈتۈن دۆلهتنىڭ كېيىن يۈسۈپ مىسىردا باش ۋەزىر بول. چۈشهنمىدى

  . شهرىپىنى كۆردى-ھاياتىنى ساقالپ قالغاندا، خۇدانىڭ شان

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، يۈز بهرگهن ئىشالر سىزنىڭ ھاياتىڭىزدىمۇ مانا مۇشۇنداق 

مهن خۇدانىڭ نېمه ئۈچۈن كۆڭلۈمدىكى كىشىنى ئېلىپ «: سىز بهلكىم. بولىدۇ
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دانىڭ نېمه ئۈچۈن قىيىنچىلىقالرنىڭ مېنى مهن خۇ. دىممىكېتىدىغانلىقىنى چۈشهن

مهن خۇدانىڭ نېمه ئۈچۈن مېنى . دىممىقىينىشىغا يول قويىدىغانلىقىنى چۈشهن

مهن خۇدانىڭ نېمه . پهس يولالرغا باشاليدىغانلىقىنى چۈشهنمىدىم-ئېگىزبۇنداق 

ىنى ئۈچۈن كۆز ئالدىمدىكى بۇنداق گۈزەل پىالنلىرىم ۋە مهقسهتلىرىمنى توسىدىغانلىق

مهن خۇدانىڭ نېمه ئۈچۈن جىددى ئېهتىياجىمنى بىلىپ تۇرۇپ يهنىال . چۈشهنمىدىم

 دەپ »چىكىدىغانلىقىنى چۈشهنمىدىمېتىنى كهينىگه سۈرىدىغانلىقىنى، كۋاق

  . ئويلىشىڭىز مۇمكىن

نىڭ ىرىياتىڭىزدا قىلماقچى بولغان ئىشلخۇدانىڭ ھا قهدىرلىك دوستۇم،

خۇدامۇ سىزنىڭ بۇالرنى . زنىڭ زۆرۈرىيتى يوقنىشىڭىىتهدبىرلىرىنى چۈش-چارە

ىڭىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭىزنى سىزمۇ پهرزەنتلىر. د قىلمايدۇۇنىشىڭىزنى ئۈمىچۈش

 شۇنداقمۇ؟ سىز پهقهت ئېتىقاد قىلسىڭىزال، ھامان بىر ،د قىلمايسىزۇنى ئۈمىنىشىچۈش

   .شهرىپىنى كۆرىسىز-كۈنى چۈشهنمىگهن ئاشۇ بىر قاتار ئىشالردا خۇدانىڭ ئۇلۇغ شان

  

  

  كۈنى-21ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»شۇنداق دەپ قارايمهنكى، رەببىم ئهيسا مهسىهنى تونۇشنىڭ ئهۋزەللىكى يمهن قهتئى 

  ) 8: 3فىلىپلىكلهر(» .ئالدىدا ھهرقانداق ئىش قهدىرسىزدۇر

ى اخشىلىرىنھۇسۇل شادلىقىدا ئورما ن-دېهقانالر مول. ھازىر دەل ئورما مهزگىلى

بىز ئويالپ . ار تۇرماقتا ئامبارغا قاچىالش ئۈچۈن تهييھۇسۇلنى-مولياڭرىتىپ، 

ئهگهر بۇغداي دېنى توپىغا كۆمۈلۈپ قۇربان بولمىغان بولسا، بۇنچه كۆپ  ،باقايلى
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نىڭغا ۇبۇغداي باشاقلىرى نهدىن كېلهتتى؟ ئېتىقادتا پىشىپ يېتىلىشمۇ مانا مۇش

ھاياتىمىزنى قۇربان قىلمىساق، قانداقمۇ مهسىهكه ئهگهر بىز دۇنياغا تهۋە . ئوخشايدۇ

تهۋە يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشهلهيمىز؟ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزگه تهۋە 

هنى سائادەتنى قايتا ئويلىماستىن، بۇرۇنقى ھاياتىمىزنى ي-خۇراملىق ۋە بهخت-خۇشال

چۈنكى، .  مهسىه بىلهن بىلله كرېستكه مىخلىشىمىز كېرەكىئىتىمىزنىگۇناھكار تهب

كۆپ مېۋە بېرىشنى ئويلىساق، چوقۇم ئالدى بىلهن قاراڭغۇلۇق ۋە يالغۇزلۇق ئىچىگه 

  . كۆمۈلىشىمىز كېرەك

 بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ ئىنتايىن قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئېهتىمال سىزمۇ ماڭا ئوخشاش

بىراق بىز شۇنى ئېسىمىزدە چىڭ تۇتۇشىمىز . دسىزلهنگهن بولۇشىڭىز مۇمكىنۇئۈم

ئوقۇبهت تارتىشقا اليىق كۆرۈپ - رەب بىزنى ئۆزى بىلهن تهڭ ئازابكېرەككى،

شهرەپلىك ئىش ئهمهسمۇ؟ -تاللىغان تۇرسا، بۇ بىزگه نىسبهتهن زور بهخت ۋە شان

ئۇنىڭ ئۈستىگه بىز ئۇچرىغان بارلىق كۆڭۈلسىزلىكلهرنىڭ ھهممىسى خۇدانىڭ 

بهت مول ئوقۇ-ئازاب. رۇخسىتىسىز ۋە ئىرادىسىدىن سىرت بولغان ئهمهس

مانا بۇالر . ئۆلۈم يېڭى ھاياتنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ. ئهكىلىدۇسائادەتنى -ختبه

  . خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا بهلگىلهنگهن قانۇنىيهتتۇر
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  كۈنى-22ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»....ئۇ سىلهرنى . شهيتاننىڭ ھهممىڭالرنى سىناش تهلىپىگه خۇدا ماقۇل بولدى

لېكىن، ماڭا بولغان ئېتىقادىڭ يوقالمىسۇن دەپ، . اسقىغاندەك سىنىماقچىخۇددى بۇغداي ت

  ) 32-31: 22لۇقا(» .ساڭا دۇئا قىلدىم

 تهپكىگه سېلىنىپ نىشانغا خۇدا بىزنى سىنىغان ۋاقىتتا، ئېتىقادىمىزنى

 تهرىپىدىن  كىشىلهرئهڭ زور سىناق ئېتىقادتىكى .  ئوق قىلىدۇتهييارالنغان

رسىلىرىمىزنى نۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدا بىزنىڭ ياخشى كۆرىدىغان نه. تاشلىۋېتىلىشتۇر

ئوقۇبهتلىك ۋە ئېچىنىشلىق سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن - ئازابگهبىز. ئېلىپ كېتىدۇ

. رايدۇائۇچرىمىغانلىقىغا ق  ياكىكهچۈرگۈزۈپ، ئېتىقادىمىزنىڭ زىيانغا ئۇچرىغان

  .  زىيانغا ئۇچرىمايدۇقىي ئېتىقاد مۇشۇنداق شارائىتتىمۇ قىلچىلىكىھهق

» .مهن خۇدا يولىدا ئاخىرغىچه كۈرەش قىلدىم«: پاۋلۇس مۇنداق دەيدۇ

 ساقالپ قااللمىغان بولسىمۇ، ئېتىقادىدا ھاياتىنىگهرچه، ئۇ ئۆز  )7: 4تېموتىي-2(

 كىشىلهر ئۇنىڭ بېشىنى كېسهلىگهن بىلهن ئېتىقادىنى .ئاغىرغىچه چىڭ تۇرغان

مهن خۇدا « تلهرگه خۇش خهۋەر يهتكۈزگۈچى ئهلچىبۇ يات مىلله. كېسهلمىگهن

ىرغىچه كۆرەش قىلدىم، يهنى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىنىڭ پۈتۈن مهنزىلىنى خيولىدا ئا

 بۇ ئۈچ ئىشىدىن دېيىش ئارقىلىق» ئېتىقادىمدا چىڭ تۇرۇپ كهلدىم. بېسىپ بولدۇم

 ئىنئامغا ئۇنداقتا بۇالر نېمىگه ھېساب؟ ئۇ غهلبىگه،.  بولغانرسهنئىنتايىن خۇ

ئۇ يهنه يهر يۈزىدە ھۆرمهتلهشكه ئېرىشىپال قالماستىن، ئهرشتىمۇ . ئېرىشكهن

بىز نېمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئوخشاش بارلىق ئىشلىرىمىزنى مهسىه . گه ئېرىشكهنهمهدھىي

ئۈچۈن قۇربان قىاللمايمىز؟ بىز نېمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئوخشاش ھهقىقهتكه سادىق 
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ئۇنىڭ بىلهن . ىڭغا ئوخشاش ھېسابالشنى بىلمهيمىزبواللمايمىز؟ چۈنكى، بىز ئۇن

ئۇ خۇدا . بىز ئېرىشىشنىال ئوياليمىز. زىياننى ھېسابلىشىمىز ئوخشىمايدۇ-بىزنىڭ پايدا

ئهگهر بىزمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش ھهققانىيلىق . ئۈچۈن يوقىتىشنى شهرەپ دەپ ئوياليدۇ

ىرغىچه كۈرەش خىدا ئام ئۇنىڭغا ئوخشاش خۇدا يولتاجىنى كېيىشنى ئويلىساق، چوقۇ

  . قىلىشىمىز ھهم ئېتىقادىمىزدا چىڭ تۇرۇشىمىز الزىم

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىن ھاياتلىق <:مۇقهددەس يازمىالردا ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر ھهققىدە

  ) 38: 7يۇھاننا(» .دەپ يېزىلغان> !سۈيىنىڭ دەريالىرى ئېقىپ چىقىدۇ

نېمه ئۈچۈن بىزنىڭ كۆڭلىمىزدىن «: تىتلىق ئىچىدە ىم ھهيرانلىق ۋە تىتبىز دائ

: بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى.  دەيمىز»؟ ىقمايدۇھاياتلىق سۈيىنىڭ دەريالىرى ئېقىپ چ

كىرگهن . نۇرغۇن ۋاقىتالردا بىزنىڭ ئېلىپ، بهرمىگهنلىكىمىزدىن شۇنداق بولىدۇ

ۋېتىشنى ئويالپ باقمىغاچقا ىقىركۆپ، بىراق ئهزەلدىن بۇنى چىنهرسىلهر ئىنتايىن 

 بىز چوقۇم ئۇنى ئېقىتىپ. دائىم ئىچىمىزدە چۆكمه بولۇپ، توختاپ قالىدۇ

لىق كۆپرەك گۇۋاھلىق بېرىشىمىز، كۆپرەك خۇش ۇچىقىرىۋېتىشىمىز يهنى خۇدا توغر

مۇشۇنداق . خهۋەر تارقىتىشىمىز، كۆپرەك خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىشىمىز كېرەك

دەس روھ بىزگه ۋاكالىتهن خۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان ئىشىكنى بولغاندا، مۇقهد

  . تېخىمۇ چوڭ ئاچىدۇ

يىغىلىپ دۇا روھقا چۆمۈلگهندىن كېيىن، رتالر ئورما ھېيتىدا، مۇقهددەس ىشاگ
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 ھهرقايسى جايالرغا بېرىپ، ئهيسا مهسىه  ئۆيدە تۇرۇۋەرمهستىن،تىالۋەت قىلىدىغان

  . تارقاتقانھهققىدە خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى 

بۈگۈنكى كۈندە، خۇدا ئوخشاشال ) 9: 4يارىتىلىش(» ئىنىڭ ھابىل قېنى؟«

ئىنىلىرىڭ قېنى؟ -قىزلىرىڭ قېنى؟ ئاكا-ئاناڭ قېنى؟ ئوغۇل-ئاتا«سىزدىن

 دەپ سورىسا، بىز قابىلغا »تۇغقانلىرىڭ قېنى؟-قېنى؟ ئۇرۇقسىڭىللىرىڭ -ئاچا

  دەپ جاۋاب بېرەمدۇق؟» بىلمهيمهن«ئوخشاش 

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»بىراق .  ئۆلكىسىگه كىرمهكچى بولدىيهايۇنىغا كهلگهندىن كېيىن، بىتنىئۇالر مىسىيه ر

  ) 7: 16ئهلچىلهر(» .ھهزرىتى ئهيسانىڭ روھى ئۇالرنىڭ كىرىشىگه يهنه بىر قېتىم يول قويمىدى

ۆلكىسىگه بۇ كىشىلهرنىڭ بىتنىيه ئ. بۇالر ئىنتايىن غهلىته بىر چهكلىمه

بىراق رەبنىڭ .  ئىدىخهۋىرىنى تارقىتىش-نىڭ خۇش مهقسىدى خۇداكىرىشتىكى

. مهندىمۇ بۇنداق سهرگۈزەشته بولۇپ باققان. ئۆزى ئۇالرنىڭ يولىنى توسۇپ قويدى

. بهزى ۋاقىتالردا، غهلبه قىلىش ئىشهنچىم بولغان ئىشالردا دائىم توسالغۇغا ئۇچرايمهن

  . باياۋانغا چېكىنىشكه زوراليدۇ-سهللىك چۆلېجبۇرلىسا، كلىق مېنى قايتىشقا مهقارشى

بهزى ۋاقىتالردا خىزمهتلهرنى ئاخىرالشتۇرماي تۇرۇپال، مۇقهددەس روھ ئۇنى 

بىراق، خۇدا بىزگه خىزمهت . بۇ ھهقىقهتهن تهس بىر ئىش. قويۇپ تۇرۇشنى بۇيرۇيدۇ

مېنى . كۆرسىتىدۇئىكهنلىكىنى قىلىشنىڭمۇ خۇدا ئۈچۈن، كۈتۈشنىڭمۇ خۇدا ئۈچۈن 

مهن !  خۇداغا شۈكۈر.تىمنى چهكلىگهنمۇ خۇداىكهتلهندۈرگۈچىمۇ خۇدا، پائالىيھهر
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  . بېرىشنى خااليدىغان بىتنىيهگه بارمىغانلىقىمدىن خۇرسهنمهن

ئى مۇقهددەس روھ، گهرچه مهن سهپهرلىرىمدە دائىم تۇسالغۇغا ئۇچراپ تۇرساممۇ، 

 گهرچه بۈگۈن قىلماقچى بولغان .يهنىال سېنىڭ يېتهكلىشىڭنى خااليمهن

يۇقسىز ۇۇ، ئهته مهن كىرمهكچى بولغاندا تخىزمهتلىرىمنىڭ ئىشىكى ئوچۇق بولسىم

  . بۇالرنىڭ ھهممىسى سېنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشۇڭدۇر. لىشى مۇمكىنېلىپ قىئىت

ماڭا كۆتۈش جهريانىدا ئالدىمدىكى يول تاختىسىنى ! ئى رەب، سهندىن ئۆتۈنهي

چهكلىمه جهريانىدا ساڭا خىزمهت ! سهندىن ئۆتۈنهي. هتكىنئېنىق كۆرۈشنى ئۆگ

خىزمهت قىلمىغان ! سهندىن ئۆتۈنهي. قىلىدىغان يېڭى يولالرنى ئىزدەشنى ئۆگهتكىن

ساڭا خىزمهت قىلىشنى نچلىق بىلهن كۈتۈش ئارقىلىق ېۋاقتىمدا، ساداقهتمهنلىك ۋە ت

   . ئۆگهتكىن

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ن مېنى ئۇنتۇپ قالدىڭ؟ نىچۇن ماتهم تۇتۇپ يۇرەرمهن، زۇلۇمى ئاستىدا نىچۇ

  )9: 42زەبۇر(».دۇشمهنلىرىمنىڭ

زۇلۇمغا  جاۋاب بېرەلهمسىز؟ سىزنىڭ دائىم غاقېرىندىشىم، سىز بۇ سۇئالقهدىرلىك 

 بارمۇ؟ سىز سهۋەب- قارىتا بىرەر باھانه خۇشاللىغىڭىزنى يۇقاتقانلىغىڭىزغائۇچراپ،

بهتلهرنىڭ سىزنى قىينىشىغا يول قويىسىز؟ كىم ئوقۇ-ېخى كهلمىگهن ئازابنېمىشقا ت

 ئهجىبا سىز قاراڭغۇ گه تۇن كېچه مهڭگۇ كۇندۇزگه ئۆزگهرمهيدۇ دېدى؟سىز

كېچىدىن كېيىن تاڭ ئاتىدىغانلىقىنى بىلمهمسىز؟ ئهجىبا سىز زېمىستان قىشتىن 
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ىڭ ئۈچۈن سىز خۇداغىال ز؟ شۇنكېيىن باھارنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقىنى بىلمهمسى

  !د باغالڭۇئۈم

  

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

».........كۆز بىلهن كۆرگىلى بولىدىغانغا ئهمهس، ئېتىقادقا تايىنىپ ياشايمىز . «

  )7: 5كورىنتىلىقالر-2(

 بىراق، .تويغۇمىزغا ئاساسالنماسلىقىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ–سېخۇدا بىزنىڭ ھ

خۇدا بىزنىڭ ئهمهلىيهتكه يهنى . ا تايىنىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇتۇيغۇغ-سېشهيتان ھ

مهسىه بىز ئۈچۈن ئاللىقاچان تاماملىغان ئهمهلىيهتكه ئاساسلىنىشىمىزنى تهلهپ 

  . قىلىدۇ

 قىلىپ، ئۆزىگه ئېتىقاد پتۇيغۇغا ئاساسهن بىزنى جهل- ھېسخۇدا ئهزەلدىن

هن بىزگه ئىلهام بېرىپ، تۇيغۇغا ئاساس-خۇدا ئهزەلدىن ھېس. قىلغۇزغان ئهمهس

  . ئۆزىگه ئېتىقاد قىلغۇزمايدۇ

تۇيغۇ  ئاتا قىلىدۇ؟ خۇدا بىزنىڭ كۆز -ئۇنداقتا، خۇدا بىزگه قايسى ۋاقىتتا ھېس

 ئېتىقاد قىلغانلىقىمىزنى،  ھهقىقىيبىلهن كۆرۈنىدىغانغا ئهمهس، بهلكى ئۆزىگه

ۋەدىسىگه لىك ، ئۇنىڭ ئىشهنچئاراملىق ئىچىدە ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ

  . تۇيغۇالرنى ئاتا قىلىدۇ-ئىشهنگهنلىكىمىزنى كۆرگهن ۋاقىتتا، ئاندىن بىزگه ھېس

تۇيغۇغا -سېمهي تۇرۇپ، بىز خۇدادىن كهلگهن ھخۇدانىڭ ۋاقتى كهل

بىراق، خۇدا قايسى ۋاقىتتا بىزگه ۋاقىت ئاجرىتىپ، تېگىشلىك . ئېرىشهلمهيمىز
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 ي، ئۇ ھهربىر ئادەمنىڭ تهپسىلىچۈنكى. ئۈلۈشىمىزنى ئايرىپ بېرىشنى بىلىدۇ

  . ئهھۋالىنى ۋە ئېهتىياجىنى ياخشى بىلىدۇ

بىز زادى كۆز بىلهن كۆرۈنىدىغىنىنى تالالمدۇق ياكى خۇدانىڭ ئهمهلىيتىگه 

 ساھىلىدىكى قۇمغا ئوخشاش نىشنىمۇ؟ بىزنىڭ كۆرگهنلىرىمىز دېڭىزىئىش

. شقا ئوخشاش مۇقىمدۇرلتاۇيتى مهڭگۈلۈك ئبىراق، خۇدانىڭ ئهمهلى. سىزدۇرئىشهنچ

  . چۈنكى، رەببىمىز ئهيسا مهسىهنىڭ تۈنۈگۈنى، بۈگۈنى، ئهتىسى مهڭگۈ ئوخشاشتۇر

  

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

».... ،24: 33ئايۇپ(»  . تاپتىم كاپالهت نىجات قۇتۇلۇشقامهن ئاللىقاچانچۇنكى (  

پ، بۇ مهركىزى بولۇ ئېتىقادلىق ھاياتنىڭ تا ساغالم ئۆسۇپ يېتىلىشئېتىقاد

. نىمىزدىكى ھوقۇقى ھهم مهسىه ھاياتىنىڭ تېنىمىزدە نامايهن بولۇشىدۇرېمهسىهنىڭ ت

مانا بۇ مهسىه تېنى بىلهن بىزنىڭ تېنىمىزنىڭ بىرلىشىشى بولۇپ، مهسىه ھاياتىنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن، بۈگۈن بىزدە بولغان تهن . بىزنىڭ تېنىمىزگه ئېقىپ كىرىشىدۇر

ئۇ ئۆلۈمدىن . رشكه كۆتۈرۈلگهندىن كېيىنكى شهرەپلىك تهندۇربولسا، مهسىه ئه

 پۇتىرىلگهنلىكى ئۈچۈن، بۈگۈن ھايات بىر تهن بىلهن خۇدانىڭ ئوڭ تهرىپىدە ئولتۇر

 ئهنه شۇنداق نىڭ بۇگۇنكى تېنىمىزمۇشۇنىڭ ئۈچۈن،  بىز. وقۇق تۇتماقتاھ

  . شهرەپلىك تهندۇر

بارلىق خاراكتىرى، قابىلىيتىمۇ بىزگه ھايات مهسىه بىزگه تهۋە بولغاچقا، ئۇنىڭ 

پهقهت بىز . بىز ئۇنىڭ تهنلىرىنىڭ ئهزاسى، ئۇنىڭ گۆشى ھهم سۆڭهكلىرى. تهۋەدۇر
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گانه ئوغلى ئهيسا مهسىهنىڭ ىي-ك، قوبۇل قىلساق خۇدانىڭ يهككهئۇنىڭغا ئىشهنسه

ئى رەببىم، سهندىن «: شۇڭا خۇداغا مۇنداق نىدا قىاليلى. ھاياتى بىزگه ئۆتىدۇ

رەببىمىز بولسا . ىمىز ئۈچۈندۇربهلكى رەبب. ئۈچۈن ئهمهس...نىمىزېت<:ماڭا! ئۆتۈنهي

 »!دېگهنلهرنىڭ مهنىسىنى بىلدۈرگهيسهن >نىمىزنىڭ ئېهتىياجىنى تهمىنلهيدۇېت

  ) 13: 6كورىنتلىقالر-1(

بۇ ئايهت ) 17: 3زەفهنىيا(» .ھهممىگه قادىر پهرۋەردىگار خۇدا سېنى قۇتقۇزىدۇ«

گه م ھهقىقهت نۇرى سۈپىتىدە قهلبىنىڭئېتىقادساغالم  ىگىرمه يىل بۇرۇنتهخمىنهن ي

بۇ ئايهت تاكى . سىڭىپ كىرىپ، كاردىن چىققان تېنىمنى داۋاالپ ساقايتقانىدى

 تۆلهپ بۈگۈنگىچه خۇددى چوڭ ئېچىۋېتىلگهن دەرۋازىغا ئوخشاش، مهسىهنى ھهق

م مېنى مهسىهنىڭ ھهمراھلىقى نىمگه كىرىشكه چاقىرىدۇ ھهېقايتۇرۇۋالغان بۇ ئاجىز ت

) 1: 21ۋەھىي( »زېمىندەك-يېڭى ئاسمان« پ خۇددىۇرۇرىتى بىلهن سۇغىقۇد-ۋە كۈچ

  . يېڭى ئادەم قىلىپ يارىتىدۇ

 سهن ،خۇدا! ئاھ، ھهممىگه قادىر پهرۋەردىگار خۇدا، سهن مېنىڭ خۇدايىمدۇرسهن

نىزامالر -ائىدەمېنىڭ خۇدايىم بولغانلىقىڭ ئۈچۈن، سېنىڭ ئىچىڭدىكى بارلىق ق

. مهن قانچىلىك ئېتىقاد قىلسام، شۇنچىلىك ئىشلىتىشنى خااليمهن. مېنىڭكىدۇر

ئى خۇدا، ھهممىگه قادىر ئۇلۇغ خۇدا، . بۇالرنىڭ ھهممىسى مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ ئىشىمدۇر

 -ىئۇ يهن! ھه-ئاھ، بۇ نهقهدەر ئۇلۇغ ھوقۇق! سهن دەل بىزنىڭ ئىچىمىزدىدۇرسهن

  .س روھ مېنىڭ مېڭهمدە، مېنىڭ روھىيتىمدىدۇرئاتا، ئوغۇل، مۇقهددە

بۇالر يىگىرمه بىر يىلدىن بۇيان مېنىڭ ئهمهلىي باشتىن كهچۈرگهن ھهقىقىي 

كۈنگه چوڭقۇرالشقان، -سهرگۈزەشتىلىرىم بولۇپال قالماستىن، بهلكى كۈندىن

ھازىر مهن يهتمىش ياشقا كىرگهن بولساممۇ . كۆپهيگهن ئهمهلىي سهرگۈزەشتىلىرىمدۇر
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رىتىگه ىقۇد-مهن خۇدانىڭ كۈچ. وتتۇز ياش ۋاقىتلىرىمدىكىدەك قاۋۇل، قىزغىنئ

 كۈچۈم بىلهن ئادەتتىكى نورمال ئادەملهر يتايىنىپ، ھازىرقى بهدەن قۇۋۋىتىم ۋە زېهنى

مېنىڭ . قىالاليدىغان خىزمهتنىڭ ئىككى ھهسسىسىنى كۈچ سهرپ قىلماي قىالاليمهن

ونتانغا ئوخشاش تېشىپ ف ھاياتىم خۇددى يزېهنىم، روھى-قوۋۋىتىم، ئهقلى-كۈچ

كۈندۈزلۈك ساياھهت بولسۇن، -تهربىيه ياكى كېچه-مهيلى تهلىم. تولۇپ تۇرىدۇ

  . ھهرقانداق مۇھىتتا ھهممه ئىش ماڭا خۇددى تۇرۇبىدىن سۇ ئۆتكهندەك ئاساندۇر

  

  

  كۈنى-28ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

».........متتىمانلىق تاپسۇن، دەپ ئېيلىق ئا سىلهرگه مهن ئارقىبۇالرنى. «

  )33: 16يۇھاننا(

. قۇمۇرىشىش ئوخشىمايدىغان ئىككى خىل ئبهخت بىلهن بهختكه ئې

ئوقۇبهت تارتىپ، -پاۋلۇس گهرچه زىنداندا مهھبۇس بولغان، ئازاب

مۇشهققهت چهككهن، زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان بولسىمۇ، بۇالرنىڭ -جاپا

  . ھهممىسىدە بهختكه ئېرىشكهن

 بولسا ماھىر ئىسكىرىپكا چالغۇچى مۇزىكانت، بىر كۈنى )Paganini(نىنىپاگا

يۇقسىز ۇقىزغىن قارشى سادالىرى ئىچىدە، تئۇ سهھنىگه چىقىپ، كۆپچىلىكنىڭ 

ۋالغان ئىسكىرىپكىسىنىڭ ئۆزى دائىم چالىدىغان ھېلىقى سۆيۈملۈك كۆتۈر

  . ئىسكىرىپكا ئهمهسلىكىنى بايقاپتۇ

رغاندىن كېيىن، كۆپچىلىككه ئۆزىنىڭ ئۇ بىر ھازا داڭقېتىپ تۇ
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دە سهھنىدىن چۈشۈپ، -ئىسكىرىپكىنى خاتا ئېلىپ چىققانلىقىنى ئېيتىپتۇ

بىر ھازا  . كهينى سهھنىدىن ئۆزىنىڭ ئىسكىرىپكىسىنى ئىزدەشكه باشالپتۇ

ئىزدىگهندىن كېيىن، ئۇ ئىسكىرىپكىسىنىڭ ئوغرىالپ كېتىلگهنلىكىنى ئېسىگه 

سكىرىپكىنىڭ بۇلۇڭدا تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم ئاپتۇ ھهم كونا بىر ئى

  : بولغان ھالدا سهھنىگه چىقىپ كۆپچىلىككه

بۈگۈن مهن مۇزىكىنىڭ سازنىڭ ئىچىدە ، ھۆرمهتلىك ئهپهندىلهر، خانىمالر«

دە -دەپتۇ» ئهمهس، بهلكى مۇزىكانتنىڭ قهلبىدە ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى

بۇ كونا . نا ئىسكىرىپكىنىڭ تارلىرىنى تارتىپتۇپۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ھېلىقى كو

 سالىدىغان يېقىملىق مۇزىكا ئىسكىرىپكىدىن چىققان، قهلبلهرنى لهرزىگه

. كىپ، ئۇالرنى ئاجايىپ ھاياجانغا ساپتۇېتاماشىبىنالرنىڭ قهلب تارلىرىنى چ

كۆپچىلىكنىڭ ھاياجىنىدىن ياڭرىغان گۈلدۇراس ئالقىش سادالىرى ئۇزۇنغىچه 

ئۇ ئهنه شۇنداق قىلىپ، مۇزىكىنىڭ سازدىن ئهمهس، بهلكى . اپتۇتوختىم

  . مۇزىكانتنىڭ قهلبىدىن چىقىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىپتۇ

سىناقالرغا ئۇچراۋاتقان قېرىنداشالر، بۈگۈنكى كۈندە سىلهرمۇ دۇنيا 

زېمىنالرغا ئىنسان -ھازىر سىلهر پۈتكۈل ئاسمان. سهھنىسىدە تۇرۇۋاتىسىلهر

تقى قىياپهتته ئهمهس، كى مۇزىكا ھهرگىزمۇ مۇھىت، شهيئى ۋە سىرھاياتىدى

  . نىڭ ئىچىدە ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىڭالربهلكى قهلب
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  كۈنى-29ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

».........4: 109زەبۇر(» .مهن پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن دۇئاغا بېرىلدىم(  

ئۇنداقتا، بىز ھهركۈنى . ە دۇئا قىلىمىزبىز دائىم ئالدىراشلىق ۋە جىددىيلىك ئىچىد

ئهڭ . بۇنى ھېسابلىماق ئىنتايىن ئاسانقانچىلىك ۋاقىت سهرپ قىلىپ دۇئا قىلىمىز؟ 

تىلگهن كۆپ بولغاندا نهچچه ئون مىنۇت شۇنداقمۇ؟ سىز بۇرۇن ئېتىقادتا پىشىپ يې

قا نۇرغۇن ۋاقىت سهرپ قىلغانلىقىنى كۆرگهنمۇ؟ ئۇلۇغ كىشىنىڭ دۇئا قىلىش

 ھوجرىسىدا نهچچه سائهت ۋاقىت سهرپ  خاسەس روھقا چۆمۈلگهن كىشىنىڭمۇقهدد

  قىلىپ دۇئا قىلغانلىقىنى كۆرگهنمۇ؟ 

ئايالر -ز، ھهپتهكۈندۈ-مهن كېچه«: مۇنداق دەيدۇ) Whitefield(ۋايتفىلېد 

بهزىدە . دۇئا قىلغاندا بهزىدە ئاۋاز چىقىرىمهن. ئىخالسمهنلىك بىلهن دۇئا قىلىمهن

يۈكىنىپ «:  يهنه بىر تهجرىبىلىك دۇئا قىلغۇچى مۇنداق دەيدۇ».چىقارمايمهنئاۋاز 

 ئۇ ئهلۋەتته ئۆزىنىڭ نېمه دەۋاتقانلىقىنى ياخشى ».لتۇرۇپ قىلغان دۇئا ئۈنۈملۈكتۇرئو

  . بىلىدۇ

نى ياخشى كۆرمهيدىغان ئادەم ھهرگىزمۇ ئهدەبىيات ياكى بهزىلهر، يالغۇزلۇق

روھقا تهۋە ئىشالرمۇ .  دەيدۇيهت قازىنالمايدۇىىقپ مۇۋاپپهن ساھهسىدە-ئىلىم

ۋاقىت چىقىرىپ دائىم خۇدا بىلهن يالغۇز ئاالقه قىلمايدىغان ئادەم، . مۇشۇنداقتۇر

  . روھى ھاياتلىقتا ھهرگىز ئالغا باسالمايدۇ
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  كۈنى-30ئاينىڭ -9
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 
  

»ە پهرۋاز خۇددى بۇركۇت ئۆز چاڭگىسىنى تهۋرىتىپ، بالىلىرىنىڭ ئۇستىد

قىلىپ،قاناتلىرىنى يېيىپ ئۇالرنى پهيلىرىنىڭ ئۇستىگه ئېلىپ كۆتۇرگىنىدەك، پهرۋەردىگارمۇ 

شۇنداق ئۇنىڭغا يالغۇز يېتهكچىلىك قىلىدۇ، ھېچقانداق يات ئىالھ ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئهمهس 

   )12-11: 32مهرۇپالر-ئهمر(» .ئېدى

رەتلىك قانات ئاستىغا ىرىنى قۇدھهممىگه قادىر خۇدا ئاتىمىز ھهمىشه ئۆز بالىلى

 ئىتتىرىپ، ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئېلىپ قوغداپ، ئۇالرنى تىك چوققىدىن پهسكه

يۇقسىز ئۇچالماي ۇادا، بالىلىرى خهتهرگه يولۇقۇپ تناۋ.  بىلدۈرىدۇااليدىغانلىغىنىئۇچ

چۈشۈپ كېتىدىغان ئهھۋال كۆرۈلسه، ئۇ شۇ ھامان قاناتلىرىنى يېيىپ ئۇالرنى 

ۇدا بىزنى ئىنتايىن مۈشكۈل بىر  ئهگهر خ، قېرىنداشالرشۇنىڭ ئۈچۈن. ۇدىتۇتۇۋال

قا  چۈنكى، بىز خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش.رۇنغا قويسا، يۈرەكلىك بىلهن ئۇنىڭغا تايىنايلىوئ

  .   كېرەكنىشىمىزىدا تۇرغانلىقىغا ئىشتهييار ھالهتته يېنىمىز

ان بولسا، ئۇ يهنه خۇدا قاچان ئېغىر يۈكنى سىزنىڭ ئۈستىڭىزگه يۈكلهپ قويغ

  . رەتلىك قاناتلىرىنى سىزنىڭ ئاستىڭىزغا يايغان بولىدۇىئۆزىنىڭ قۇد

بىر كىچىك گۈل ھهيۋەتلىك، چوڭ بىر ئارچا دەرىخىنىڭ سايىسىدە ئۆسۈپ چوڭ 

بۇ كىچىك گۈل ئۆزىنى قوغداپ تۇرۇۋاتقان بۇ چوڭ دەرەخنى ھهم ئۇنىڭ . بولۇپتۇ

نچلىقنى ېداقال ئۆزى بهھىرلىنىۋاتقان بۇ ت شۇن.سايىسىنى ئىنتايىن ھۆرمهتلهيدىكهن

  . ئىنتايىن ئهزىزلهيدىكهن

ىچىك بۇ ك.  كهسكۈچى بۇ ئارچا دەرىخىنى كېسىۋېتىپتۇ دەرەخزۇن ئۆتمهي، بىرۇئ

. ئاھ، مېنىڭ قوغدىغۇچۇم يوق بولدى«: غلىغان ھالداىگۈل ئىنتايىن ئازابلىنىپ، ي
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دەپ ھهسرەت »  نابۇت قىلىۋېتىدۇۇر مېنىيامغ. ئهمدى مېنى بورانالر ئۇچۇرۇپ كېتىدۇ

  . كىپتۇېچ

ياق، ياق، قۇياش سېنى «:  بېرىپيكىچىك گۈلنىڭ پهرىشتىسى ئۇنىڭغا تهسهللى

سېنىڭ بۇ ئاجىز تېنىڭ .  سېنى سۇغۇرىدۇ سۇيىخاسىيهتلىك يامغۇر. رۇتىدۇوي

 سهن ئېچىلىپ ئهتراپقا خۇشپۇراق. ئۆسۈپ تېخىمۇ مهزمۇت، تېخىمۇ گۈزەل بولىدۇ

بۇ كىچىك گۈل نېمىدېگهن تېز <:چاچقىنىڭدا، كىشىلهر سېنى مهدھىيلهپ

ۋېتىلگهندىن كېيىن، ئۇ تېخىمۇ چىرايلىق بولۇپ ىئارچا دەرىخى كېس! ھه-ئۆسكهن

  .  دەپتۇ»شىدۇى دېي>كېتىپتۇ

 يېنىڭىزدىكى تهسهللىقهدىرلىك ئوقۇرمهن، كۆردىڭىزمۇ؟ خۇدانىڭ 

 سىزنىڭ ، ئېلىپ كېتىشىدىكى مهقسىدىمهنپهئهتىڭىزنى-، پايدابهرگۇچىڭىزنى

خۇدانىڭ تهربىيلهش تاكتىكىسى ھهرگىز . تېخىمۇ گۈزەل ئۆسۈشىڭىز ئۈچۈندۇر

ئۇ چوقۇم سىزنى دالىالرغا ئېلىپ چىقىپ، مهجبۇرى . يۇمشاق كارىۋات ئۈستىدە ئهمهس

مۇشۇنداق . دەريا، قىيالىق يولالردا ئېغىر يۈك كۆتۈرگۈزۈپ چېنىقتۇرىدۇ-ھالدا تاغ

ىلغاندىال ئۇ ئهسكهرلىرىگه ھهيۋەتلىك فورمىالرنى كىيگۈزۈپال قالماستىن، يهنه ق

خۇدانىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىتى، . خىلالنغان سهرخىل لهشكهرلهرنى تالاليدۇ

 ھهرگىزمۇ باغچه ئىچىدە سهيله  بولۇپپالىق ئۇزۇن سهپهرگه ئاتالندۇرۇشئۇالرنى جا

نچلىقتا ئهمهس، شىددەتلىك ېهرنىڭ تخۇدا باتۇر جهڭچىل. ئهمهسقىلدۇرۇش 

 خۇدا سىلهرنىمۇ ئهنه قېرىنداشالر،. قىنى بىلىدۇجهڭلهردە پىشىپ يېتىلىدىغانلى

تىشتۈرمهكچى، سىلهر مۇشۇنداق بولۇشنى ېلالنغان باتۇر ئهسكهر قىلىپ يىشۇنداق خ

. سېپىگه ئهۋەتمهكچىخاالمسىلهر؟ خۇدا سىلهرنى كهسكىن ئۇرۇشنىڭ ئالدىنقى 

ىڭ ئۇ سىلهرگه تارقىتىپ بهرگهن ھهربى فورما ۋە قورالالر بىلهن دۈشمهن سىلهرن
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  ئۈستىدىن غهلبه قىلغۇڭالر يوقمۇ؟

  

  

  كۈنى-1ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»شۇنىڭ بىلهن بهلگىلىمىلىرىڭنى ئۇگهندىمئازابقا ئۇچرىغىنىم ياخشى بولدى ،. «

  ) 71: 119زەبۇر(

كۆركهم گۈل : ان مۇنداق بىر ئىش باربۇ يهردە دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغ

ئهڭ كۆزگه تاشلىنىپ . باياۋاندىكى ئېگىز تاغ چوققىسىدا ئۆسكهن بولىدۇ-چۆل

، ئهڭ چىرايلىق ياۋا گۈل قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى تاقىر، سوغۇق تاغ  رەڭدارتۇرىدىغان

  . چوققىلىرىدا ئۆسكهن بولىدۇ

تىر ېنهچچه مىڭ كېلومهڭ يارقىن رەڭنى مهن ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ئ

 تولغان بولۇپ، گهغ چوققىسى ئالتۇن رەڭتا. ئېگىزلىكتىكى تاغ چوققىسىدا كۆرگهنىدىم

  .  قىالتتىپ چاقنىتىپ، كىشىنى ئىنتايىن جهلنىقۇياش نۇرىدا كۆز

چاپقۇن ۋە جۇدۇنالرنىڭ -قاراڭ، مۇخالر ئېگىز، تاقىر، سوغۇق جايالردا بوران

بۇ . هنىال مۇشۇنداق گۈزەل رەڭدار تۈسكه كىرىپتۇ ي،بىراق. جۇمىغا ئۇچراپتۇۇھ

.  بارندە ئىككى خىل مۇخنىڭ ئهۋرىشكىسىكىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلمامدۇ؟ مه

. يهنه بىرسىنى تام تۈۋىدىن يىغىۋالغان. بىرسىنى ئېگىز تاغ چوققىسىدىن يىغىۋالغان

  . لىق باربۇ ئىككى خىل ئهۋرىشكىنىڭ شهكلى ۋە رەڭگىدە زور دەرىجىدە ئوخشىماس

رۇز گۈلىنىڭ وئۆسكهن ئهۋرىشكىنىڭ رەڭگى ندا چاپقۇنلۇق تېمپىراتۇر-بوران

 تۆۋەن. رەڭگىدە بولۇپ، كۆرۈنۈشى سىلىق، پارقىراق، ئاجايىپ گۈزەل ئىدى
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دا ئۆسكهن ئهۋرىشكىنىڭ رەڭگى بولسا قارا، سۈپهتسىز ۋە قوپال بولۇپ، پىراتۇرمتې

  . تىتىلىپ كهتكهنىدى

ئوقۇبهتلىك - ھازىر ئازابۇرتىۋاتقان قېرىنداشالر، سىلهرمئوقۇبهت تا-ئازاب

 ۋە ئىلهامدىن مهھرۇم يقىسمهتلهرگه دۇچ كهلدىڭالرمۇ؟ سىلهر بارلىق تهسهللى

ئارقىدىن سىلهرنى ھالسىرتىپ، -چاپقۇنالر ئارقا-قالدىڭالرمۇ؟ خۇدا تهييارلىغان بوران

 نىر سىناقالر ئۆتۈپ كهتكهندىقارىماققا سىلهرنى نابۇت قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، بۇ ئېغ

  . سائادەتكه ئېرىشىسىلهر-رۇقلۇققا ئايلىنىپ، زور بهختوغۇلۇق يكېيىن، قاراڭ

   

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»9لۇقا(» .ھهزرىتى ئهيسا باشقىالرغا ئۇقتۇرماي، ئۇالرنى بهيتىسايدا دېگهن يېزىغا ئېلىپ ماڭدى :

10 (  

 ئىچىدە ئالغا بېسىشنى ئويلىساق، چوقۇم خۇدا بىلهن كۆپرەك يالغۇز مۇھهببهت-ئهگهر بىز مېهىر

كىشىلهر بىلهن ئاالقه قىلىش روھى جهھهتته بىزنىڭ ئالغا بېسىشىمىزغا . ئاالقه قىلىشىمىز كېرەك

نچلىق ېهن ئاالقه قىلغانغا قارىغاندا، تپۈتۈن بىر كۈن كىشىلهر بىل. ھهرگىز ياردەم بىېرەلمهيدۇ

باياۋاندا يېڭى شهبنهم -چۆل. ت دۇئا قىلىش بىزنى روھى جهھهتته يېتىلدۈرىدۇبىلهن بىر سائه

   . باياۋانغا بېرىپ، ساپ ھاۋادىن ئهركىن نهپهس ئااليلى-شۇڭا بىز چۆل. تامچىلىرى، ساپ ھاۋا بار
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  كۈنى-3ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»رۋەردىگار خۇدا ئوت لېكىن، په. يهر تهۋرەشتىن كېيىن بىر الۋۇلدىغان ئوت كۆرۇندى

  ». بىر ئاۋاز ئاڭالندىمۇاليىم، بوشقىناىن ئوتتىن كېي. ئىچىدە ئهمهس ئىدى

  ) 12: 19پادىشاھالر-1 (

رىندىشىمىز ھهربىر ئىشتا خۇدانىڭ ئىرادىسىنى چۈشهنگهچكه، بىزنىڭ بىر قې

بىر قېتىم بهزىلهر ئۇنىڭدىن بۇنداق تېز . ئىنتايىن تېز چوڭ بولدىروھى جهھهتته 

لىك مىيمى ھهم سهيالغا بېسىشتىكى مهخپىيهتلىكىنى سورىغاندا، ئۇ ئىنتايىن ئاددىئ

. دەپ جاۋاب بهردى» ئىچىمدىكى چهكلىمىگه دىققهت قىلغانلىقىمدا«: بىلهن 

ئىرادىسىنى ن راست، بىزنىڭ ئارىمىزدا نۇرغۇن كىشىلهر خۇدانىڭ هھهقىقهت

كلىمىسىگه دىققهت چۈشهنمىگهنلىكتىن، ئىچىدىكى مۇقهددەس  روھنىڭ چه

تۆۋەن ھهم بوش . مۇقهددەس روھنىڭ ئاۋازى ئىنتايىن ئاستا ھهم تۆۋەندۇر. قىلمايدۇ

نچلىقىنى ېخىل ئاۋازنى قهلبىمىزنىڭ ت بىز دائىم بۇ. ئاۋازنى ئاڭلىماق ئىنتايىن تهس

بىزگه نىسبهتهن بۇ خۇددى سهھهردىكى سالقىن . س قىلىمىزېبۇزىدىغان بېسىمدەك ھ

ئهگهر سىز بۇ نازۇك ئاۋازغا . ىزنى سىالپ ئۆتكهندەكال بىر ئىششامال يۈزىم

بارا بۇ ئاۋازنى تېخىمۇ ئوچۇق ھهم ئاسان -ئهستايىدىللىق بىلهن قۇالق سالسىڭىز، بارا

بۇ خۇددى بىز سۆيگهن كىشى ئىنتايىن بوش ھالدا قۇالق تۈۋىمىزگه . ئاڭلىيااليسىز

 .الپ چۈشهنگهندەك بىر ئىشاڭشىۋېرالپ، بىر ئېغىز سۆز قىلسىمۇ دەرھال ئ

ئهگهر بىز . مۇقهددەس روھنىڭ ئاۋازىمۇ بىزنىڭ سۆيگىنىمىزنىڭ ئاۋازىغا ئوخشايدۇ

شىنى ىئۇنىڭغا جاۋاب بهرمىسهك، پهرۋا قىلمىساق، ئىشهنمىسهك سۆيگىنىمىز نېمه دېي

 بىز چوقۇم ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئاۋازىنى تونۇشىمىز، ھهر. خۇدا مۇھهببهتتۇر. بىلمهي قالىدۇ
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ئهگهر سىز باشقىالر بىلهن . ۋاقىت ئۇنىڭ ئاۋازىغا قۇالق سېلىشىمىز كېرەك

گهن ئاۋازنى ئاڭلىسىڭىز، ىقچى بولغاندا، ئىچىڭىزدىكى چهكلپاراڭلىشىپ، ئېغىز ئاچما

ئهگهر سىز مهلۇم بىر ئىشنى قىلماقچى . سۈرمهسلىكىڭىز كېرەكشۇ ھامان زۇۋان 

نچسىز ھېس قىلسىڭىز، گهرچه ې جهھهتته تي شۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقاندا روھىبولۇپ،

كىشىلهرنىڭ قارىشىچه بۇ بىر ئهخمهقلىق بولسىمۇ، شۇ ھامان پىالنىڭىزنى 

  . ئۆزگهرتىشىڭىز كېرەك

چهكلىمىگه دىققهت قىلىشتىن سىرت، بىز ئۆگىنىشكه تېگىشلىك يهنه بىر مۇھىم 

ىزگه ۋاكالىتهن بىر ئىشالردا خۇدا س ھهر. دەرسلىك خۇدانىڭ ئىرادىسىنى كۈتۈشتۇر

شۇڭا سىز ھهرگىز ئۆز . سىزگه ۋاكالىتهن ئىجرا قىلىدۇ. پىالن تۈزىدۇ

نۇرغۇن ۋاقىتالردا، خۇدا ئىجرا قىلغان پىالنالر خۇددى . پاراسىتىڭىزگه تايانماڭ-ئهقىل

ئۆزىگه قارشى تۇرىۋاتقاندەك بىزنىڭ ئويلىغانلىرىمىزنىڭ ئهكسى بولۇپ -ئۇ ئۆز

چه بۇالر ئهخمىقانه ئىشتهك سىڭىز، ئىتائهت قىلسىڭىز، گهرپهقهت سىز ئاڭلى. چىقىدۇ

ئارا ماسالشتۇرۇلۇپ، -كېيىنلىك ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۆز-كۆرۈنسىمۇ ئىلگىرى

 28: 8رىملىقالر. (مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇ-بىزنىڭ پايدا

  )قارالسۇن

 ئالدى بىلهن سىزدە شۇنىڭ ئۈچۈن، ئهگهر سىز خۇدانىڭ ئاۋازىنى تونۇسىڭىز،

چوقۇم مهيلى نهتىجىسى قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر ئىتائهتچان قهلب بولۇشى 

ناۋادا خۇدا سىزنى قاراڭغۇلۇق ئىچىدە مېڭىشقا ئهمىر قىلسا، سىز پۈتۈنلهي . كېرەك

چۈنكى، خۇدانىڭ ئۆزى سىزنىڭ ئىچىڭىزدىكى شهرەپلىك . ئىتائهت قىلىشىڭىز كېرەك

اق بولغاندا، سىز خۇدانى تېخىمۇ چوڭقۇر تۇنۇيااليسىز ھهم خۇداغا مۇشۇند. نۇردۇر

شۇنداقال دەھشهتلىك سىناق ھهم قورقۇنچلۇق بېسىم . تېخىمۇ يېقىنلىشىسىز
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   . ئاستىدىمۇ خۇدانىڭ سىز بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليسىز

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» خۇدا ئايۇپقا بۇرۇنقىدىنمۇ كۆپ بهرىكهت بهردىمۇشۇنداق قىلىپ، پهرۋەردىگار. «

  ) 12: 42ئايۇپ(

جىدە يهنىال زور ىگهرچه ئايۇپ نۇرغۇن ئاپهتلهرگه ئۇچرىغان بولسىمۇ، نهت

خۇدا ئۇنىڭ ئىخالسمهن، تهقۋادارلىقىنى ئىسپاتالش . سائادەتكه ئېرىشتى-بهخت

قتا، بۈگۈن بىزنىڭ ئۇندا. ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئهنه شۇنداق ئېغىر سىناقالرنى بهردى

شهرىپىگه ئېرىشىش ئۈچۈنمۇ؟ -ئاپهتلهرگه ئۇچرىشىمىزمۇ يهنىال خۇدانىڭ شان

ئايۇپ ئۇچرىغان . ياشالردىدۇر-شهرەپلهرنىڭ كېلىش مهنبهسى ئازابلىق كۆز-شان

. قىيىنچىلىقالر ئۇنىڭغا خۇدانى تېخىمۇ ئۇلۇغ، ئۆزىنى تېخىمۇ ئاددى قىلىپ كۆرسهتتى

مىش گهپلهرنى ئاڭالپ -گهرچه قۇالقلىرىم سهن توغرىلىق مىش«: ئۇ ۋارقىراپ تۇرۇپ

  ) ئايهت-5. (دەيدۇ» .تۇرسىمۇ، ئهمما كۆزلىرىم سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ

ڭ بىز بىلهن بىرگه دسىزلىك ئىچىدە خۇدانىۇئوقۇبهت، ئۈم-ئهگهر ئازاب

دەپ ) 42: 26مهتتا(» سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچه بولسۇن«: س قىلىپېئىكهنلىكىنى ھ

ئوقۇبهت ئىچىدە -ئايۇپ ئازاب.  ئېرىشىمىز چوقۇمسائادەتكه-، بهختلىساق قىالنىدا

» مهن قۇتقۇزغۇچى خۇدايىمنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى بىلىمهن«: خۇدانى كۆرگهچكه

گهرچه پهرۋەردىگار خۇدا ئايۇپقا بۇرۇنقىدىنمۇ كۆپ ) 25: 19ئايۇپ. (دەيدۇ

  . هتهن ئاسان ئهمهستۇرسائادەت ئاتا قىلسىمۇ، بۇنداق دېيىش ھهقىق-بهخت
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 قېتىم سىزنى ئىزدەپ كهلگهندە، قولىغا ئالتۇن ئېلىۋالغان مۇشهققهت ھهر-جاپا

  . بولىدۇ

تاقهتلىك بولۇپ كۈتسهك، ھامان بىر -رىمۇشهققهت ئىچىدە سهۋ-بىز ئهگهر جاپا

. سائادىتىمىزگه ئايلىنىدۇ-تهرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ بهخمۇشهققهتل-كۈنى ئاشۇ جاپا

سائادەتلهرگه -، نۇرغۇن بهختېرەلمىسهكمۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق ب-ز جاپائهگهر بى

ئوقۇبهت ئىچىدە ئېرىشكىلى -خۇراملىققا پهقهت ئازاب-نۇرغۇن خۇشال. ئېرىشهلمهيمىز

يۈزىگه تهۋە نۇرالر ئۆچكهندىن -نۇرغۇنلىغان ھهقىقهت نۇرى پهقهت يهر. بولىدۇ

  . كېيىن ئاندىن نامايهن بولىدۇ

ئوقۇبهتلىك سهرگۈزەشتىلهرنى -ان ئېتىقادچىالرنىڭ ھهممىسى ئازابروھتا پىشق

. ئهڭ ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ ھاياتىغا كۈلپهتلهر ئىز سالغاندۇر. باشتىن كهچۈرگهندۇر

ياشالرنىڭ -قۇربان بولغۇچىالر تاقىغان شهرەپ تاجىنىڭ ھهممىسى ئازابلىق كۆز

  . بهدىلىگه كهلگهندۇر

   

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»يامغۇر ياغمىغىنى ئۇچۇن بىر مهزگىلدىن كېيىن ئېقىن سۇيى قۇرۇپ كهتتى. «

  )7: 17پادىشاھالر-1(

سائادەت، مهغلۇبىيهتنىڭ غهلبه، مهنىسىزلىكنىڭ -ئهگهر، بىز يوقىتىشنىڭ بهخت

 تېخى ىمىزۇنداقتا بىزنىڭ ئېتىقادسوۋغات ئىكهنلىكىنى چۈشهنمىگهن بولساق، ئ

 كهمچىللىكنىڭ ىرەت ھهمىشه ماددىقۇد- كۈچيروھى. بولىدۇمۇكهممهل بولمىغان 
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 قاراپ  كېتىشىگهپ سۇنىڭ قۇرۇ جىلغىسىداقېرىتسنىڭ ئىليا. ئاساسىغا قۇرۇلىدۇ

بىر قانچه «. تۇرمۇشىمىزنىڭ ئهينهن ئىپادىلىنىشىدۇر ئولتۇرۇشى، بۈگۈنكى

ڭ تۈنۈگۈنكى  مانا بۇ بىزنى».ىلغىدىكى سۇالر قۇرۇشقا باشلىدىكۈنلهردىن كېيىن، ج

  . تارىخىمىز، ئهته ئۈچۈن ئالدىن ئېيتىلغان بىشارەت

يىنىشنىڭ  ئىلتىپات قىلغۇچىغا تابىلهنن بىر كۈنى ئىلتىپاتقا تايىنىش بىز ھاما

ئىلتىپاتنى بىر مهزگىل ياخشى ئىشلهتكىلى، پايدىالنغىلى . مىزپهرقىنى تونۇپ يېتى

  . هڭگۈلۈك مۇھهببهت مهنبهسىدۇر ئىلتىپات ئاتا قىلغۇچى م،بىراق. بولۇشى مۇمكىن

 جىلغىسى ئۇنىڭغا نىسبهتهن بىر قېرىت  بۇرۇن،مېڭىشتىن مهشرىققهئىلياس 

.  بارغاندىن كېيىن، ھهممىنى ئېنىق چۈشهندىمهشرىققهئۇ . له ئىدىىتهس مهس

تۇرمۇشتىكى . جىنى بىلدۈرمهيدۇخۇدانىڭ قاتتىق مۇئامىلىسى ھهرگىز ئاخىرقى نهتى

ياشالرنىڭ ھهممىسى قىستۇرۇلغان مۇزىكا -ققهت، ئازابلىق كۆزمۇشه-هت، جاپاپئا

  . بولۇپ، ھهرگىز ئاخىرقى تالالنغان ئېسىل دەقىقه ئهمهس

 بارغان بولسا، ئۇ مهشرىققهىسىدىن ئۆتمهي، بىۋاسته  جىلغقېرىتئهگهر، ئىلياس 

 قېرىتچۈنكى، ئۇ . ئايرىلىپ قاالتتى ياردەم بېرىدىغان نهرسىدىن ئۆزىگهچوقۇم 

سىز ۋە بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزدىمۇ . ىلغىسىدا ئېتىقادلىق تۇرمۇشنى باشتىن كهچۈرگهنج

تهدبىرلىرىمىز كارغا -يهر يۈزىگه تهۋە بۇالق قۇرۇپ كهتسه، ئىنسانالرغا خاس چارە

د ۇدادىن ياردەم سوراپ، ئۇنىڭغا ئۈمكهلمىسه، چوقۇم پۈتكۈل كائىناتنى ياراتقان خۇ

   . ەكباغالشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېر
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  كۈنى-6ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» 7: 53يهشايا  (».تىنسىز تۇرىدۇ-ئۈن.... ............................................ئۇ(   

رىش، مۇاليىملىق ئۈنسىز سۈكۈت قىلىش ئارقىلىق ئوقۇشماسلىققا بهرداشلىق بې

! ھه-مۇھتاجنى سىغدۇرۇش نهقهدەر چوڭ كهڭ قۇرساقلىققا قبىلهن ناھهقچىلى

 ،چۈنكى. پىنى قىلىشتۇرېگئېتىقادچىالرنى سىناشنىڭ ئهڭ چوڭ ئۇسۇلى ئۇنىڭ يامان 

بۇ بىر ئىكهك بولۇپ، دەرھال ئۇ كىشىنىڭ ئېتىقادىنىڭ ساپ ياكى ساختا ئىكهنلىكىنى 

سائادەتلهرنىڭ كۆمۈلۈپ -ئهگهر بىز سىناقالرنىڭ ئاستىدا بهخت. ئىسپاتالپ چىقىدۇ

چۈنكى ! ئۇنى قارغىغىلى قويغىن«: ن بولساق، داۋۇتقا ئوخشاشياتقانلىقىنى بىلگه

 بۈگۈن ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ ئورنىدا .مۇشۇنداق قىلىشنى بۇيرىغانخۇدا ئۇنىڭغا 

) 12-11: 16سامۇئىل -2  (»پهرۋەردىگار خۇدا ماڭا ياخشىلىق ياندۇرارمىكىن

  . دېيهلىگهن بوالتتۇق

ىدىن ئۇلۇغ ئىشالردىن ۋاز كېچىپ، ئاداۋەتنىڭ سهۋەب-نۇرغۇن كىشىلهر ئۆچ

بۇ خۇددى سېرىق . كۈرەش قىلىشقا ئهرزىمهيدىغان ئىشالرغا زېهنىنى سهرپ قىلىدۇ

گهرچه سېرىق ھهرە .  ئىشتۇرسهل يىغقىنىغا ئوخشاشھهرىنىڭ ئوۋىسىغا ھه

  . تارقىتىۋېتىلگهن بولسىمۇ، ئۇ يهنىال سىزگه زىيان يهتكۈزىدۇ

نىڭ روھىنى يهنى ھاقارەتكه ئۇچرىغاندا تىل ئۇ بىزگه ئۆزى! خۇداغا شۈكۈر

، ئۆزىنى ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىنىڭ قولىغا )23: 2پېترۇس-1(قايتۇرمايدىغان 

شۇنىڭ ئۈچۈن، قهدىرلىك قېرىنداشلىرىم « .تاپشۇرۇدىغان روھىنى بهردى

روھىڭالرنىڭ چۈشۈپ، جاسارىتىڭالرنى يوقاتماسلىقىڭالر ئۈچۈن ئهيسا مهسىهنىڭ 

رنىڭ شۇنچه خورالشلىرىغا قانداق بهرداشلىق بهرگهنلىكىنى ئويالپ گۇناھكارال

   )3: 12ئىبرانىيالر (». كۆرۈڭالر
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  كۈنى-7ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»ئۇنىڭ بهندىسىنىڭ سۆزىگه قۇالق سالغۇچى كىم ۇدىغان، ئاراڭالردا خۇدادىن قورق 

ڭ نامىغا تهۋەككۈل قىلىپ، خۇداغا   كىمنىڭ قاراڭغۇلۇقتا يۇرىغىدەك نۇرى بولمىسا، خۇدانىبار؟

  )10: 50يهشايا  (»!تايانسۇن

بىر ئېتىقادچى قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدە قانداق قىلىشى كېرەك؟ قىيىن مۈشكۈالتالر 

ئىچىدىچۇ؟ خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلىدىغان ئىخالسمهن بىر ئېتىقادچى 

دە، خۇددى نزۇلمهتلىك ھهم مۈشكۈل سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگه

لۇت قاپلىغان، يولالردا نۇرنىڭ ئىزناسىنىمۇ كۆرگىلى بولمىغان ۇئاسمانالرنى قاراڭغۇ ب

  . قاراڭغۇلۇقتا قالغاندەك تهمتىرەپ، ھهمىشه نېمه قىلىشنى بىلمهي قالىدۇ

قهدىرلىك دوستۇم، بۇ قاراڭغۇلۇقتا تهمتىرەپ يۈرگهن كىشى سىزمۇ قانداق؟ 

ېتىقادچى قانداق قىلىشى كېرەك؟ خۇدانىڭ سۆزىنى قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدە بىر ئ

  . ئۆزىنىڭ خۇداسى پهرۋەردىگار خۇداغا تايىنىشى كېرەك. ئاڭلىشى كېرەك

بۇ بىچارە . ھېچنىمه قىلماسلىق__ بۇ ۋاقىتتا، بىرىنچى قهدەمدە قىلىدىغان ئىش 

بىر غهربلىكلهردە مۇنداق . ئىنسان تهبئىتى قىاللمايدىغان ئىنتايىن تهس بىر ئىش

 بۇنىڭ ». قىيىنچىلىق ئىچىدە ھهرگىز ئالدىراقسانلىق قىلما«:ھېكمهتلىك  سۆز بار

  ». نېمه قىلىشنى بىلمىگهندە، ھېچنىمه قىلمىغان ياخشى«:ىمهنىسى شۇك

زۆرۈر .  بولسا، يهنه ئالدىغا ماڭغاننىڭ پايدىسى يوقئهگهر ئالدىدا تۇمان قويۇق

ۇ ئوخشاشال، قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدە بىزم. پهيتته چوقۇم لهڭگهر تاشالش الزىم

بىز پهقهت خۇداغا تايانغان . چنهرسه قىلماستىن، بهلكى خۇداغا تايىنىشىمىز كېرەكھې

ئهگهر، قهلبىمىز يهنىال . ۋاقتىمىزدىال، خۇدا ئاندىن بىزگه ۋاكالىتهن خىزمهت قىلىدۇ

ياكى ئوقۇبهتتىن غهم قىلىپ، قورقۇنچ ھېس قىلسا -قاراڭغۇ زۇلمهت ۋە ئازاب
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خۇدانىڭ بهرگهن سىناقلىرىدىن ئۆزىمىزنى قاچۇرۇپ شهرق، شىمالغا قېچىپ يۈرسهك، 

  . سىلهرگه شۇنى دەپ قويايكى، خۇدا بىزگه ۋاكالىتهن ئازراقمۇ خىزمهت قىلمايدۇ

نچالندۇرۇپ، خۇدانىڭ ئىچىدىكى ئاراملىقتىن بهھرىمان ېبىز چوقۇم قهلبىمىزنى ت

چىك بالىدەك قوللىرىمىزنى خۇدانىڭ قولىغا ىۇددى كبىز خ. بولۇشنى بىلىشىمىز كېرەك

الق نۇرىغا چۆمۈلىشىمىز هببىتىنىڭ پارقويۇپ، ئۇنىڭ يېتهكلىشى ئاستىدا، ئۇنىڭ مۇھ

  . كېرەك

شۇنىڭ ئۈچۈن، . تى پىششىق بىلىدۇىئۇ ئورمانلىقتىكى يول تاختىسىنى ناھاي

 بىزنى ئهڭ توغرا، ئهڭ  ئۇشۇندىال،. لىۋېلىشىمىز كېرەكىئۇنىڭ بىلهكلىرىگه چىڭ ئېس

بىز قانداق . لىك يولغا باشالپ، مهنزىلىمىزگه خاتىرجهم يهتكۈزۈپ قويىدۇئىشهنچ

  .  مېڭىشنى بىلمىگهن ۋاقتىمىزدا، يېنىمىزدا بىر يېتهكچىنىڭ بولماي قىلىشى ناتايىن

   

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»6: 4لىكلهرپفىلى (».......................ھېچنهرسىدىن غهم قىلماڭالر(  

رىكىپ ېتىتلىق ئىچىدە ز- غهم قىلىپ، تىتنۇرغۇن ئېتىقادچىالر تۇرمۇشتىن

ئالدىراش تۇرمۇش ئىچىدىن، قانداق قىلىپ پۈتۈنلهي . بىچارە ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ

بىز ئالدى بىلهن . ئاراملىققا ئېرىشىش بىلىشكه ئهرزىيدىغان بىر سىردۇر

  . داق پايدىسى بار دېگهننى ئويالپ باقايلىئهندىشىنىڭ زادىى قان-غهم

ئۇ . ئهندىشه ھېچقانداق بىرەر كىشىنى قهيسهر، ئىرادىلىك قىلغان ئهمهس-غهم

ئۇ .  ئهمهسمۇئهزەلدىن بىرەر كىشىنى خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلغۇزغان
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ئهندىشه -غهم. ئهزەلدىن بىرەر كىشىنى قېيىن مۈشكۈالتالردىن قۇتقۇزغان ئهمهس

تىتلىق -تىت. نى نابۇت قىلىدۇىشىلهرنىڭ ھاياتىغا زىيان يهتكۈزۈپ، گۈزەل ھاياتكى

. ئهندىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى رەببىمىز ئهيسا مهسىه قهتئىي چهكلىگهندۇر-ۋە غهم

 دەپ غهم >نېمه يهيمىز، نېمه ئېچىمىز، نېمه كېيىمىز؟< «:بىزنى رەببىمىز ئهيسا مهسىه 

 رەببىمىز بىزنى ھهرگىز بىر ئىشتا ئالدىنئاال .)31: 6مهتتا ( دىگهن».قىلماڭالر

نىزامالرغا ئهمهل -چىلىك قائىدەئويالنماڭالر، قىلچه پىالنمۇ تۈزمهڭالر، قىل

قىلىشىڭالرنىڭ زۆرۈرىيتى يوق دېمهكچى ئهمهس، بهلكى بۇالر ئۈچۈن غهم قىلماڭالر 

ىالر بىلمهي ئهندىشىلىرىڭىزنى باشق-ھهسرەت، غهم- سىزنىڭ قايغۇ،ئهجىبا. دېمهكچى

قاالرمۇ؟ سىزگه دەپ قويايكى، چىرايىڭىزنىڭ ئازابلىق تۈرۈلىشى، سۆزلىگهندىكى 

نىڭ كهيپىيات-تهلهپپۇزىڭىز، تۇرمۇشتىكى كىچىك ھهرىكهتلهر ۋە چۈشكۈن روھى

ئهندىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى چوقۇم خۇداغا -بىز بۇ غهم. ھهممىسىنى باشقىالر بىلىدۇ

ئهي جاپاكهشلهر ۋە ئېغىر يۈكنى ئۈستىگه «ئۇ چۈنكى، . تاپشۇرۇشىمىز كېرەك

: 1مهتتا  ( دېگهن».مېنىڭ يېنىمغا كېلىڭالر، مهن سىلهرگه ئاراملىق بېرەي! ئالغانالر

28(.  

ئهندىشه، گۇمان، ئىشهنمهسلىكنىڭ ھهممىسى -مهنىسىزلىك، غهم

ر بىز ئۇالردىن زادى نېمىگه ئېرىشتۇق؟ ئۇال. ئېتىقادچىالرنىڭ ئهڭ چوڭ ئاجىزلىقى

دائىم بىزنى پائالىيهت قىلىش پۇرسهتلىرىدىن مهھرۇم قىلمىدىمۇ؟ ئۇالر دائىم بىزنىڭ 

پاراسىتىمىزنىڭ مېۋىلىرىنى نابۇت قىلمىدىمۇ؟ نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز -ئهقىل

تارتىشلىرى، -چىققانىدۇق، بىراق ئۆزىمىزنىڭ تاالشئېتىقادىمىزغا تايىنىپ لهيلهپ 

  .  كهتتۇقتۈگىمهس غهملىرى بىلهن چۆكۈپ

 ۋاقتىمىزدا  ننچالنغاېبىز ت! ھه- كۈچكه نهقهدەر مۇھتاجنچې بىز ت،ئاھ
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خۇدانىڭ ھهربىر سۆزلىرىنىڭ ئۈنۈمى . پهرۋەردىگارنىڭ خۇدا ئىكهنلىكىنى بىلىمىز

زېمىن كۈكۈم تالقان بولۇپ كهتسىمۇ، ئۇنىڭ -ئېگىز تاغالر يۆتكىلىپ، يهر. باردۇر

 ،شۇنداقال. زنىڭ ئىشىنىشىمىزگه ئهرزىيدۇئۇ بى. سۆزى ھهرگىز يوقىتىلمايدۇ

! نچالنغىنېقايتىپ كېلىپ ت! ، قايتىپ كهلگىنئاھ روھىم. ئىشىنىشكه اليىقتۇر

   !رەببىمنىڭ قوينىغا قايتىپ كهلگىن

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»نتىزار بولغانالرنىڭ ھهممىسىخۇدانىڭ ئۆزى ئادالهتلىك خۇدا بولغاچقا، ئۇنىڭغا ئى 

  )18: 30يهشايا (».تلىكتۇربهخ

. دەرەخلهر ئهڭ يېشىل بولىدۇ-چۆپ ۋە دەل-يامغۇر مىقدارى ئهڭ كۆپ جايدا، ئوت

تاش ئارىلى  قاش رالندىيه  يېشىل ېئشۇڭا . رالندىيه ئهزەلدىن تۇمان ئهڭ كۆپ جايېئ

)Emerald Lele (ۋە   »ئوقۇبهت تۇمىنى-ئازاب«بىز قاچان . دەپ نام ئالغان 

 غا يولۇقساق، شۇ ۋاقىتتا بىز خۇدانىڭ تهسهللى ۋە »هسرەت تۇمىنىھ-قايغۇ«

  . بكه  ئىگه بولىمىزشىدەك بىر قهلېتولغان يېشىل قاشتمۇھهببىتىگه 

ئۇالر .  دېمهڭ»قارلىغاچالر ئۆلۈپتۇ، ئۇالر كۆرۈنمهيۋاتىدۇ«: ئى قېرىندىشىم، سىز 

ئۇالر . ققا ئۇچۇپ كهتكهنئوكيانالردىن ئۆتۈپ، يىرا-ئۆلگهن بولماستىن، بهلكى دېڭىز

غۇق ئۇالرنى وگۈللهر ئۆلدى، قاتتىق س«: سىز . ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه قايتىپ كېلىدۇ

مىستان قىش ئۇالرغا قاردىن ېز. ز ئۇنداق ئهمهسھهرگى.  دېمهڭ»ئۆلتۈرۈپ قويدى

ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالر توپىدىن قايتا باش . كېيدۈرۈپ قويغان-ق مامۇق كىيىمپائاپ
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 »لۇتالر قۇياش نۇرىنى توسۇۋالدىۇب.  قۇياش ئۈچۈپ قالدى«:سىز. دۇكۆتۈرۈپ چىقى

لۇتنىڭ كهينىدە سىزگه ۋاكالىتهن يازنى ۇقۇياش قارا ب. ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس. دېمهڭ

خۇدا ھهرگىز .  دېمهڭ»خۇدا مېنى ئۇنتۇپ قالدى«: سىز يهنه ھهرگىز. تهييارالۋاتىدۇ

ڭىزنى گه بولغان چوڭقۇر مۇھهببىتىبهلكى سىزنىڭ ئۆزى. سىزنى ئۇنتۇپ قالمىدى

 بىز داۋاملىق ،چۈنكى. نى ساقلىتىۋاتىدۇسىز سىناپ، ڭىزنىقوزغاش ئۈچۈن ئېتىقادى

گهرچه خۇدانىڭ ۋەدىسى . ز كېرەكد ئىچىدە خۇدانىڭ ئىرادىسىنى كۈتىشىمىۇئۈم

  . چىكىپ كهتسىمۇ، ھهرگىز ئۇزۇنغا سۇزۇلمايدۇېك

  

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

» كۆڭلۇڭ بىسهرەمجان بولمىسۇن رەزىللهردىن، يامانالرغا ئاغرىتما يۇرۇكىڭنى

  ) 1: 37زەبۇر  (».ھهسهتتىن

دېگهن ) 15: 20چىقىش  (». ئوغرىلىق قىلما«مانا بۇ، ئون پهرز ئىچىدىكى

 دېگهن »غهزەبلهنمه«ھازىر بىز . پهرمانىدۇر-ئهمىر خۇدانىڭ مۇھىم بۇيرۇققا ئوخشاش

ى غهزەپلىنىش دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى زاد. چۈشىنىپ باقايلىسۆزنىڭ مهنىسىنى 

  :  بارنېمه؟ بۇ سۆزنىڭ مۇنداق مهنىسى

غهزەپلىنىش سىرتقى جهھهتته تۈزۈلۈش، ئىچكى جهھهتته سۈركىلىش ۋە 

مۇاليىم بىر كىشى ھهرگىز سهۋەبسىز كىچىك ئىشالر . ھالسىزلىنىشنى كۆرسىتىدۇ

بنىڭ غهزەپلىنىش قهل. سىزالندۇرمايدۇلتۈپهيلىدىن ئۆزىنى ۋە باشقىالرنى ھا

خۇدا بۇنداق دېيىش ئارقىلىق . بۇ ئىنتايىن زىيانلىق. نىڭ ئىپادىسىىنچسىزلىقېت

  . نى تهكىتلهيدۇىئۆزىمىزنىڭ زىيان سالماسلىق-ئۆزىمىزگه
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بىر قېتىملىق غهزەپلىنىش، ساالمهتلىكىڭىزگه بىر : دوختۇر سىزگه مۇنداق دەيدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، . لغاندىنمۇ  ئېغىر دەرىجىدە زىيان يهتكۈزىدۇقىزىپ قاقاتتىق قېتىم 

چۈنكى، بىز خۇدانىڭ  . دائىم غهزەپلىنىدىغان كىشى ساغالم تهنگه ئېرىشهلمهيدۇ

 بىز خۇدانىڭ ،شۇڭا. چۈشىنىپ ئۆتتۇقغهزەپلهنمه  دېگهن سۆزىنىڭ مهنىسىنى 

   .  دېگهن بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىشىمىز كېرەك»غهزەپلهنمه....«

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»بۇ جاسارەتنىڭ ئىنئامى ئىنتايىن زوردۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، جاسارىتىڭالرنى يوقاتماڭالر .

  )36-35: 10ئىبرانىيالر  (».......................خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچه ئىش قىلىپ 

ئېزىپ قالغان قوزىغا . ئاھ، يۈرىكىم ئاغرىپ ئازاپتىن ئىچ باغرىم ئۆرتىنىپ كهتتى

كونا جاراھهتلهر ساقايماي تۇرۇپ، يېڭى جاراھهتلهر . ئوخشاش باشپاناھسىز قالدىم

د بىلهن تهلمۈرۈپ، كۆز ياشلىرىمنى ۇم يهنىال ئهرشكه ئۈ،بىراق. يۈرىكىمگه ئىز سالدى

رى باسقان يولىنىڭ ېقايسىببۇ يولغا قهدەم باسقانالرنىڭ . سۈرتۈپ ئالغا باسماقتىمهن

 بۇ يولالر ئالدىدا ........پهس يول ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ-اۋانلىق، ئېگىزد

ماڭا ئىلهام . ياشلىرى بىلهن تولغان-ماڭغانالرنىڭ مۇقهددەس ئاياغ ئىزلىرى ھهم قان

ھازىر تۆت ئهتراپىمنىڭ ! ئاشۇ مۇقهددەس ماكانغا كىرىش ئۈچۈن ئالغا! ئىلهام! كېرەك

. قاراڭغۇ زۇلمهتنىڭ كۈچى ئىنتايىن زوردۇر. نھهممىسى مهغلۇبىيهت بىلهن تولغا

خۇددى خۇدامۇ مهندىن ) 24: 13لۇقا . (مۇھىتمۇ قهبىهلىك بىلهن تولغان

خۇدا ئېتىقاد نۇرى ئارقىلىق ماڭا يول ! شۇنداقتىمۇ خۇداغا شۈكۈر. يىراقالشقاندەك
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  .  بولماقتاھكۆرسىتىپ، ھايات سهپىرىمگه ھهمرا

  

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»...پهرۋەردىگار يۈسۈپكه يار بولغاچقا،  ........ە قاماقتا بولۇپ قالدىيۈسۈپ ئۇ يهرد

    )23، 20: 39يارىتىلىش  (».ئۇ باشقۇرغان ھهممه ئىشالر ئوڭۇشلۇق بولغانىدى

ئهگهر بىز خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلهن خۇداغا خىزمهت قىلغانلىقىمىز سهۋەبىدىن 

تۈرمه مۇشۇنداق بولغاندا، . ى ئۇ بىز بىلهن بىلله بولىدۇرۆشهنكتۈرمىگه تاشالنساق، 

يۈسۈپ مۇشۇ ھهقىقهتنى . تلىك ماكانغا ئايلىنىدۇئهكسىچه دۇنيادىكى ئهڭ بهخ

.  قىلمىغانتىت بولمىغان، ئازابالنمىغان ھهم قارشىلىقمۇ -چۈشهنگهچكه تۈرمىدە تىت

ن باشلىقى ھهرگىز زىندائهگهر ئۇنىڭدا خالىماسلىق ئىپادىسى كۆرۈلگهن بولسا، 

ىياتىمۇ يوق سيۈسۈپته ھهتتا ئۆزىگه ئىچ ئاغرىتىش ھېس. ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهن بوالتتى

  . ئىدى

قتا ئېسىمىزدە بولسۇنكى، بىزدە قاچان ئۆزىمىزگه ئىچ ئاغرىتىدىغان قهلب ۇشۇ ن

يۈسۈپ بارلىق ئىشالرنىڭ . پهيدا بولىدىكهن، شۇ ۋاقىتتا بىز تۈگهشكهن بولىمىز

ئى رەببىم ئهيسا، مهن . خۇراملىق بىلهن خۇداغا تاپشۇرغان-ى خۇشالھهممىسىن

خۇرام بواللىشىم ئۈچۈن -مهھبۇس بولۇپ تۈرمىدە ياتقىنىمدا ساڭا تايىنالىشىم، خۇشال

تۈرمىدىمۇ سېنىڭ خىزمىتىڭنى ئۇرۇنلىيالىشىم ئۈچۈن سهندىن ! مهدەتكار بولغايسهن

  . ماغدۇر تىلهيمهن-كۈچ

چۈنكى، ئهتراپ . ن قاراڭغۇلۇقنى سۆيۈشنى ئۆگىنىۋالدىممهن ھازىر ئاللىقاچا
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  .ىڭ چېهرى شۇنچه نۇرلۇق كۆرۈنىدۇقانچه قاراڭغۇ بولسا، رەبن

  

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

»تىالۋەت -ئهكسىچه، ھهرقانداق تهلىپىڭالر بولسا دۇئا. ھېچ نهرسىدىن غهم قىلماڭالر

شۇنداق قىلساڭالر، خۇدانىڭ كىشىلهرنىڭ . ېيتىڭالرئارقىلىق خۇدادىن تىلهڭالر ۋە شۈكۈر ئ

رىڭالرنى ئهيسا پىك-نچلىقى سىلهرنىڭ قهلبىڭالرنى ۋە ئويېىدىغان تئويلىغىنىدىنمۇ ئېشىپ چۈش

  )7 -6: 4فىلىپلىكلهر  (».نچالندۇرىدۇېمهسىه ئارقىلىق ت

 مهيلى بىز. ئېتىقادچى بولغان كىشى چوقۇم ھېچنېمىدىن غهم قىلماسلىقى كېرەك

ھهسرىتىمىز قانچىلىك چوڭقۇر، -ئۇچرىغان سىناقالر قانچىلىك چوڭ، قايغۇ

مۈشكۈالتلىرىمىز قانچىلىك ئېغىر بولسۇن، بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى غهم قىلىشىمىزغا 

 ئهرشته يالغۇز ئوغلىنى سۆيگهندەك بىزنىمۇ سۆيىدىغان ،چۈنكى. سهۋەب بواللمايدۇ

ا، ياردەم بېرىشكه خۇشاللىق بىلهن رازى ھهممىگه قادىر، ھهرۋاقىت بىزنى قۇتقۇزۇشق

 ھېچ نهرسىدىن غهم «: ئۇنىڭ بىزگه ،شۇنىڭ ئۈچۈن. بولىدىغان خۇدا ئاتىمىز باردۇر

تىالۋەت ئارقىلىق خۇدادىن -ئهكسىچه، ھهرقانداق تهلىپىڭالر بولسا دۇئا. قىلماڭالر

 شۇنداق قىلساڭالر، خۇدانىڭ كىشىلهرنىڭ. تىلهڭالر ۋە شۈكۈر ئېيتىڭالر

نچلىقى سىلهرنىڭ قهلبىڭالرنى ۋە ېويلىغىنىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدىغان تئ

 دېگهن سۆزلىرىنى ».نچالندۇرىدۇېرىڭالرنى ئهيسا مهسىه ئارقىلىق تپىك-ئوي

  . ئاڭلىشىمىز كېرەك

 كىشىمىزنىڭ كېسىلى سۆيگهنيلى ئۆيگه ئوت كهتسۇن ياكى ، مه»ھهرقانداق«

كىچىك، ئۇششاق ئىشالر بولسۇن -وڭخهتهرلىك بولسۇن ۋە باشقا تۇرمۇشتىكى چ
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دە يېرىم كېچى. ھهرقانداق تهلىپىمىز بولسا، خۇدانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك

بۇياققا ئۆرۈلگهن ۋاقتىمىزدا، تهبئىي ھالدا ئۇنىڭ -ئويغىنىپ، ئوخلىيالماي ئۇياق

نىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭ بىلهن مۇڭدىشىشىمىز، ھهر تۈرلۈك نازۇك قىيىن ئىشالر

ئائىله، خىزمهتتىكى قىيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭغا __ ھهممىسىنى 

  .ئېيتىشىمىز كېرەك

لىك ۋە يمىئورنىدا تۇرۇپ، سهمىتىلهمچىنىڭ ، »تىالۋەت ئارقىلىق-دۇئا«

  .  تاقهت بىلهن ئۇنى كۈتىشىمىز كېرەك-رىسهۋ

لب بولۇشى ، بىزدە ھهرۋاقىت خۇداغا شۈكۈر ئېيتىدىغان قه»شۈكۈر ئېيتىڭالر«

ئاددىي ۋەب تاپالمىساق، ئهڭ هئهگهر بىز ئۆزىمىزچه خۇداغا شۈكۈر ئېيتقىدەك س. كېرەك

لۈمدىن قۇتقۇزغان بىر ئىش يهنى بىزنى گۇناھنىڭ قۇللىقىدىن ئازاد قىلىپ، ئۆ

ئهيسا مهسىهنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقى ۋە ___ بىر ھهقىقىتى خۇدانىڭ بىردىن 

مانا بۇالر بىزنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا . ئېيتىشىمىز كېرەكمۇقهددەس روھ ئۈچۈن شۈكۈر 

  . شۈكۈر ۋە مهدھىيه ئېيتىشىمىزغا يېتهرلىكتۇر

نچلىقى ېويلىغىنىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدىغان تخۇدانىڭ كىشىلهرنىڭ ئ«

 ».نچالندۇرىدۇېپىكرىڭالرنى ئهيسا مهسىه ئارقىلىق ت-سىلهرنىڭ قهلبىڭالرنى ۋە ئوي

 ،بىراق! ھه-سائادەت-سىل بهختېنهقهدەر ئنهقهدەر ھهقىقىي، مانا بۇالر نهقهدەر زور، 

 ال ئۆز ھاياتى ئارقىلىق باشتىن كهچۈرگهن كىشىلهر پهقهتسائادەتنى-بۇ خىل بهخت

شىپ ئېبهك  بۇ كىشىلهرنىڭ ئويلىغىنىدىنمۇ ،چۈنكى. ئاندىن چوڭقۇر ھېس قىالاليدۇ

. لبىمىزگه پۈكۈۋااليلىبۇ سۆزلهرنى قه. نچلىقتۇرېسائادەت ۋە ت-چۈشىدىغان بهخت

ئهگهر بىز بۇالرنى ھاياتىمىزغا تهدبىقلىيالىساق، نهتىجىدە چوقۇم خۇداغا زور 

  . شهرەپلهرنى كهلتۈرەلهيمىز-شان
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يوق؟ دەپ -بىز دائىم ئۆزىمىزنى كۆڭلۈمنى پاراكهندە قىلىدىغان ئىش بارمۇ

ىغا بېرىپ، ئهگهر بار بولسا، دەرھال خۇدانىڭ ئالد. تهكشۈرۈپ تۇرۇشىمىز كېرەك

  . چالنغىچه كۈتۈشىمىز كېرەكنېى خۇداغا تاپشۇرۇپ، قهلبىمىز تبۇالرن

  

  

  كۈنى-14ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»يۇقسىز كامىرغا كۈچلۈك بىر يۇرۇق نۇر چۈشۈپ، خۇدانىڭ بىر پهرىشتىسى ۇت

  : پهرىشته پېترۇسنىڭ مۈرىسىگه قېقىپ. كۆرۈندى

نىڭ قوللىرىدىكى زەنجىر شۇئان بوشاپ چۈشۈپ پېترۇس.  دەپ ئويغاتتى–!  تېز تۇر-

  )7: 12ئهلچىلهر  (».كهتتى

تۈن يېرىمىغا يېقىن، پاۋلۇس بىلهن سىالس دۇئا قىلىپ، خۇداغا مهدھىيه «

يۇقسىز قاتتىق يهر تهۋرەپ، زىنداننىڭ ئۇللىرىمۇ ۇت. ... ناخشىلىرىنى ئېيتىۋاتاتتى

 كىشهنمۇ ىلىپ، مهھبۇسالردىكىزىنداننىڭ پۈتۈن ئىشىكلىرى ئېچ. سىلكىنىپ كهتتى

  )26 -25: 16ئهلچىلهر  (». چۈشۈپ كهتتى

 باسقان يېرىم ا ئهنه شۇنداق زۇلمهت قاراڭغۇلۇقمانا بۇ خۇدانىڭ ئۇسۇلى، خۇد

بىز پېترۇسنىڭ ھۆكۈم ئېالن قىلىنىشنىڭ .  قهدەم ئېلىپ يېقىنلىشىدۇكېچىدە

   . ى كۆردۇقئالدىنقى كېچىسى قۇتقۇزۇلغانلىقىن

 ساڭا يېقىنلىشىشتىن بۇرۇن، سهن لۇشھىم، ئېهتىمال قۇتقۇزۇنىڭ روئاھ مې

خۇدا سېنى ! بىراق قورقمىغىن. چوقۇم قاراڭغۇ زۇلمهتنى بېسىپ ئۆتۈشۈڭ زۆرۈردۇر

. ئېهتىمال خۇدا سېنى ئۇزۇنراق ساقلىتىشنى ياخشى كۆرسه كېرەك. چوقۇم قۇتقۇزىدۇ
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چوقۇم ئۆزىنىڭ ئۆزگهرمهس ئۇ . نۇتمايدۇۇ ئۇ ھهرگىز ئۆز ئهھدىسىنى ئ،بىراق

  . ئهھدىسىنى ھامان بىر كۈنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

پاراسهتلىك تاكتىكىسى ئارقىلىق ھهرقانداق مۈشكۈالتالرغا -خۇدا چهكسىز ئهقىل

خۇدا ئۆزىگه تايانغان كىشىلهرگه ئادەتتىكىچه ئهمهلىيهت ئارقىلىق . تاقابىل تۇرااليدۇ

ىقىتى ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى خۇدا ئۆزگهرمهس ھهق. مۇئامىله قىلىدۇ

قىمىز؟ زىنداندا بىرگه مۇشۇنداق بولغانىكهن، بىز يهنه نېمىدىن قور. مۇستهھكهملهيدۇ

يۈسۈپنى زىنداندىن خۇدا   ئارقىلىقى چۈش بىركۆرگهنئۇنىڭ  ، مهھبۇس بىرياتقان

 خۇداغا ۋە ئۇنىڭ ۋاقتىغا ئىشىنىشنىڭ ئهڭشۇنىڭ ئۈچۈن، . خان ئوردىسىغا ئاپاردى

  .ياخشى ئۇسۇلى خۇدانى كۇتۇشتۇر

نهچچه مىڭ خىل ئاچقۇچ ئارقىلىق ئوخشىمايدىغان نهچچه مىڭ خىل خۇدا 

شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز سهمىمىي، . ىنى قۇتقۇزىدۇلىرئىشىكلهرنى ئېچىپ ئۆز پهرزەنت

 ئۆز  شهرىپىمىزنىئوقۇبهت تارتىشتهك-ۈن ئازابساداقهتمهنلىك بىلهن ئۇنىڭ ئۈچ

 تهبئىي ھالدا ئۆز ئۈلۈشىنى ئۆز مۇهسىبۇنداق بولغاندا مه. زگه ئااليلىئۈستىمى

  . ئۈستىگه ئالىدۇ

 ئهگهر چوڭ مۆجىزە يۈز بهرسه .قىيىنچىلىق بولسا بىرىنچى باسقۇچلۇق مۆجىزە

  .  بولۇپ قالىدۇ»مۇمكىن ئهمهس «بهلكى  بولۇپ قالماستىن، »قىيىنچىلىق «ئىشالر

گهچكه، بهزىدە ۋېلىشىنى ياخشى كۆرى چىڭ تۇتۇ ئۆز قولىنىنىڭتلىرخۇدا پهرزەن

   .  قوشۇپ قويىدۇئازراق ئۇمۇدسىزلىكمۇ ئۇالرغا 
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  كۈنى-15ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» دېدى-لهرگه ئىچكىلى سۇ چىقىدۇ،يۇل تاشنى ئورغىنىڭدا، سىۇسهن ئ . « 

  )6: 17چىقىش ( 

ڭ ھهممىسىنى  بولغان ئادەم، نهرسىلهرنى ئىشلهتمهكچى ئهتىۋارالپخۇدا ھهمىشه

چۈنكى، خۇدانى خۇرسهن قىلىدىغان . پارچه قىلىۋېتىدۇ-ئالدى بىلهن ئۇرۇپ پارچه

 دۇنياغا تهۋە بولغان ياقۇپنىڭ. زابالنغان قهلبتۇرقۇربانلىق بولسا، توۋا قىلغان ۋە ئا

تېنى يهنى سۆڭگىچى چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، خۇدا ئۇنىڭغا ئاالھىدە 

يۇلتاشقا قاتتىق ئۇرغاندىن ولىدىكى تاياق بىلهن ئومۇسا ق. هنقۇدىرەت بهرگ-كۈچ

  . كېيىن، ئاندىن خااليىقنىڭ ئىچىشىگه سۇ چىققان

لكىلىرىنى ۇيۈز نهپهر سهرخىل ئهسكهر ئۆز بوتگىدون ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهن ئۈچ 

لىرى دۈشمهنلهرنى ئاالقزادە ئۇرغاندىال ئۇالرنىڭ ئوت كومۇالچئۆزلىرىنى  __ چېقىپ

  . قىلىۋەتكهن

خهتهرگه تهۋەككۈل قىلىپ، خۇداغا ئىشهنمهيدىغان پادىشاھنىڭ -يىمېئهستهر خ

ئوردىسىغا كىرىپ، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ، ئاندىن ئۆز مىللىتىنى ھاالكهتتىن 

 تارقىتىش ئارقىلىق رەب ئهيسامۇ بهش نان ۋە ئىككى تال بېلىقنى بۆلۈپ. قۇتقۇزغان

اھالىق ئهتىر قاچىالنغان قۇتىنى مهريهم قىممهت ب. بهش مىڭ كىشىنى تويغۇزغان

مىخ رەب ئهيسانىڭ ئهزىز تېنىمۇ تىكهن، . ئاچقاندىال، ئۆي ئىچى خۇشپۇراققا تولغان

شىلگهنلىكى ئۈچۈن،  ئۇنىڭ ھاياتى ھاياتلىق سۈيىگه ېۋە نهيزىلهرنىڭ زەربىسىدىن ت

 .ئوخشاش گۇناھكارالرنىڭ تهشنا قهلبىنى قاندۇرىدىغان خىسلهتلىك بۇالق بولغان

بىر تال دان توپىغا كۆمۈلۈپ، قۇربان بولغاندىال نۇرغۇن باشاقالر ئۈنۈپ چىققانغا 
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 روھقا تهۋە ھاياتلىقنىڭ مۇقهددەس كىتابالردا،ئوخشاش، مهيلى تارىخ سهھنىسىدە، 

 نهرسىلهر بولسۇن ھهممىسىنى خۇدا چوقۇم ،ھهممىسىدە خاتىرلهنگهن ماددا، ئادەم

  . ارقىلىق ئاندىن ئىشلهتكهنسوقۇش ئ-بۆلۈش، پارچىالش، ئۇرۇپ

شۆھرەت، -مجاسارەت، نا-ئارمان، ئىرادە-دۇنيا، تۇرمۇش، گۈزەل ئارزۇ-ئىه، مال

گه ئۇچرىغان قېرىنداشالر، گهرچه سىز باشقىالرنىڭ  زەربىالمهتلىگىمۇھهببهت، سا

كهمسىتىشىگه، تاشلىۋېتىشىگه ئۇچرىغان بولسىڭىزمۇ، مۇقهددەس روھ سىزنى 

ئۇ سىزنى خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك . هيدۇ، كهمسىتمهيدۇھهرگىز تاشلىۋەتم

نى شهرىپىگه ئېرىشىش-سىز خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك شان. شهرىپىگه چاقىرىۋاتىدۇ-شان

 » . مهجرۇھالرمۇ ئولجا ئاالر« :ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ-23پارە -33 خاالمسىز؟ يهشايا

  ؟  ئولجا ئېلىشنى خاالمسىز  بولۇپ ئاشۇ مهجرۇھ رازىلىق بىلهنسىز 

   

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» بىزگه توسقۇنلۇق قىلىدىغان ھهرخىل ئىشالردىن ۋە بىزنى چىرمىۋالغان گۇناھالردىن

  )1: 12ئىبرانىيالر(» .قول ئۈزۈپ، ئالدىمىزدىكى مۇساپىنى چىداملىق بىلهن بېسىپ ئۆتهيلى

 بۇالر ،بىراق. نۇرغۇن ئېغىر يۈكلهرنىڭ ئهسلى خارەكتىرى گۇناھقا كىرمهيدۇ

بۇالرنىڭ .  توسقۇنلۇق قىلىدۇىگهشىىڭ كۆڭلىنى بۆلۈپ، ئالغا ئىلگىرلئېتىقادچىالرن

  ). رايى قايتىش. (نى ئهڭ زور بولغىنى روھسىزلىنىشتۇرىئارىسىدىكى زىي

ئىسرائىلالرنىڭ خۇدا ئهھدە قىلغان زېمىنغا كىرەلمهسلىكىدىكى سهۋەب دەل 

تى ى ئايهتلهردە ناھاي30-29پارە -14 سۈرىسىنىڭ پۇس تىزىمالشوخۇدا ن. رىنىشتۇرئاغ
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مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئاغرىنغانلىقىڭالر ئۈچۈن، مهن «: ئوچۇق قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 زارلىنىش، ».قهسهم بىلهن ۋەدە قىلغان زېمىنغا ھهرگىز كېرەلمهيسىلهر

 شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز كىچىككىنه. قانائهتلهنمهسلىك دائىم كىشىنى گۇناھقا باشاليدۇ

مۇھهببىتىدىن مهڭگۈ گۇمانالنماسلىقىمىز - مېهىريىئهركىنلىكنى دەپ خۇدانىڭ ھهقىق

  . كېرەك

بىز گۇناھقا قانداق تاقابىل تۇرغان بولساق، ئوخشاشال گۇمانالرغىمۇ شۇنداق 

بىز گۇماننى رەت قىلغان ۋاقتىمىزدا، مۇقهددەس روھ بىزگه . تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك

بىز ئاسانال باشقىالرغا . گه غهلبه قىلىش ئىشهنچىنى ئاتا قىلىدۇياردەم قىلىدۇ ھهم بىز

دىمىز ۇااليمىقان پهرەز قىلىپ خۇددى ئۈمئهگىشىپ گۇمان قىلىمىز، ئاچچىقلىنىمىز، ق

. ياتتا بولىمىزسىيوققا چىققاندەك، خۇدا بىزنى تاشلىۋەتكهندەك، رەت قىلىنغاندەك ھېس

خۇرام -لهندۈرۈش ھهم خۇشالدسىزۇ ئۇالرنىڭ مهقسىدى بىزنى ئۈم،چۈنكى

بىز خۇشاللىقنى ھېس . پىكىرلهرنىڭ ھهممىسىنى رەت قىلغۇزۇشتۇر-ئوي

 چۈنكى،. خۇرام بولۇشىمىز كېرەك-قىاللمىغاندىمۇ چوقۇم ئېتىقادىمىزغا تايىنىپ شاد

  )2: 1ياقۇپ. (خۇدا بىزنىڭ مۇشۇنداق بولۇشىمىزنى خااليدۇ

بىرسى، .  تاكتىكىسى بار خىلى ئازدۇرۇشتا مۇنداق ئىككشهيتاننىڭ بىزنى

شهيتان بۇ تاكتىكىسى ئارقىلىق . ئۈمىدسىزلهندۈرۈش، يهنه بىرسى گۇمانالندۈرۈش

ئاھ يۈرىكىم، . ۋەتمهكچى بولىدۇىبىزنىڭ ئاتىمىز بىلهن باغلىغان ئېتىقاد يىپىمىزنى ئۈز

  !مىكىرلىرىگه ئالدانمىغىن-ھهرگىز ئۇنىڭ ھېيله! ئېهتىيات قىلغىن

 قهلب تارىمىز ،چۈنكى. خۇرام روھ قهلب تارىمىزنى تهڭشهيدۇ-شاد! خۇراملىق-شاد

 بۇ ،چۈنكى. يدۇلماىزگه يېقىن كېلىشكه جۈرئهت قىالتازا قىزىغاندا، شهيتان قهلبىم

 ئهرشكه تهۋە ئېلىكتىر كۈچى پهيدا بولۇپ، شهيتاننىڭ بارماقلىرىنى كۆيدۈرۈپ ۋاقىتتا



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 444

  .يدۇالتاش

ئۇ دائىم بارلىق ئىشالرنى . ۆزگهرتىپ تۇرىدۇھهسرەت دائىم ئىشالرنى ئ-قايغۇ

د، ئىشهنچنى قاراڭغۇ ۇئۇ ئۈم. لىپ قويىدۇىرە ھالهتكه ئهكىئۆزگهرتىپ، سهت، بهتبهش

قۇۋۋەتنى خورىتىپ، -كۈچ. تاالڭ قىلىدۇ-قىزغىنلىقنى بۇالڭ. زۇلمهتكه باشالپ كىرىدۇ

  . سېستىمىسىنى قااليمىقانالشتۇرىدۇ-نېرۋا

:  باشتىن كهچۈرگهن بىر قېرىندىشىمىز ماڭا مۇنداق دېدىمول سهرگۈزەشتىلهرنى

بىز شادلىق قاناتلىرىنى . تۇقلۇق قىلغىلى بولىدۇۇخۇرام بولغاندا، خىزمهتلهرنى ئ-دشا«

ھهسرەت -قايغۇ. قاققان ۋاقتىمىزدا، خىزمهتلىرىمىز خۇددى ئۇچقاندەك ئالغا باسىدۇ

قىرىپ، خۇددى مىسىرلىقالرنىڭ بولسا خىزمهت قىلىدىغان ھارۋىلىرىمىزنى كاردىن چى

  ».ھارۋىسىغا ئوخشاش تهسته يول ماڭىدىغان قىلىپ قويىدۇ

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»دىن باشقا ھېچقانداق ىتىكى ئۆلۈمتىپ ئېيتسام، رەببىمىز ئهيسانىڭ كرېسلېئۆزۈمنى ئ

ن بۇ دۇنيا مهن  ئۆلۈمى سهۋەبىدىتتىكىسېر ئۇنىڭ كچۈنكى، ئىش بىلهن ماختانمايمهن،

  )14: 6تىيالىقالرگاال (». قاچان ئۆلگهنىئۈچۈن ئۆلگهندۇر، مهنمۇ بۇ دۇنيا ئۈچۈن ئالل

ئۇالرنىڭ . لۇپ، ئهزەلدىنال ئۆزلىرى ئۈچۈن ياشايدۇو ببىر قىسم ئېتىقادچىالر

ىرى  ئۇالر دۇئا قىلىپ، ئۆزل،بىراق. دى، كۈرەش نىشانى بار ۇئۈم-نىڭ ئارزۇىئۆزلىر

. دۇىخۇدامۇ ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابهت قىل. لهرنى تىلهيدۇىنهرس انچۈشهنمهيدىغ

ە ھهر قانداق بهدەل تۆلهشتىن ھهمد دۇبنى تىلهيۋا قىلغان قهلق توىئۇالر قاتت
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ھهسرەت -دە خۇدا ئۇالرغا قايغۇىدۇ، نهتىجىلد قىۇشىشنى ئۈمىنهزەر ئۇنىڭغا ئېريئقهت

. ئوقۇبهت بېرىدۇ-قاتتىق ئازاپەب ئۇالرغا سه رىنى تىلدەسلىكدقهمۇ- ئۇالر پاكېرىدۇ،ب

 بۇ ئۇالر. تىدۇېدۇرۋبىنى ئۇرۇپ سۇنسه رەب ئۇالرنىڭ قهلىئۇالر كهمتهرلىك تىل

دلىرىنى ۇئۈم-رزۇسه، خۇدا ئۇالرنىڭ بارلىق ئاىنى تىلبدۇنياغا نىسبهتهن ئۆلگهن قهل

ۈشكه سه، خۇدا ئۇالرنى كۈمىلۇشنى تىلوئۇالر رەبكه ئوخشاش ب. ىتىۋېتىدۇيوق

دە ىچه ئوت ئىچىئوخشاش تاۋلىنىپ چىقسۇن دەپ، تاكى رەبكه ئوخشىغ

سه، خۇدا ئۇالرغا ىتىلتىنى كۆتۇرۇشنى ستېركئۆزىنىڭ ئۇالر ). 3: 3ىماالك.(يىدۇوق

  .  بېرىدۇستېرك

 رەب ئۇالرنىڭ ،بىراق.  ئۆزلىرىنىڭ نېمه تىلهۋاتقانلىقىنى چۈشهنمهيدۇئۇالر

شىپ يىراققا سهپهر ىئۇالر خۇداغا ئهگ. دۇىبهت قىلڭ ھهممىسىنى ئىجاىگهنلىرىنىتىل

ياقۇپنىڭ خۇددى . مهيدۇتاغا يېقىنلىشىشنى ئانچه خاالپ كهشنى ھهم خۇدىقىل

دە ماڭغانلىقىنى ىتى ئهيسانىڭ سۇ ئۈستىتالرنىڭ ھهزرىنىغا، شاگىرقبهيتهلدە قورق

چقا گه ئوخشاش ئۇالرنىڭ قهلبى قورقۇن قورقۇپ كهتكىنىرۈپ، ئۇنى جىن دەپۆك

ئۇالر . لى تاسال قالغانىگىنى تىلىرىلىشنىڭ ئۆزىدىن ئايرقۇنچتىن رەبوئۇالر ق. تولغان

تكه سېرست يۈدۈش كېچىشتىن، كرېۋاز ك شتىن، ئورۇنداشىئىتائهت قىلىش جاپا تارت

 ۋاقىت سائىتى يېتىپ كهلگهندە، ئۇالر ، بىراق.غانىلىشتىن ئاسان دەپ ئويلىئېس

ر قاچان مۇمكىن بولمايدىغان دەرىجىگه يېتىپ، ئۇالىللمۇ بۇ ئاىچېكىنىشنى ئويلىس

قاچان چوڭقۇر ئورناپ ى ئۇالرنىڭ قهلبىگه ئاللستېرقاچان يېقىنالپ قالغان، كىئالل

 پۈتۈن ئىنسانالرنى مدەىمهن يهردىن كۆتۈرۈلگىن«: بۇ خۇددى ئىنجىلدا. كهتكهن

ن ئهھدىسىنى ك، رەب ئۇالرغا بهرگهىدەلغىنىدەپ ئېيت »مهنى قىلپئۆزۈمگه جهل

  )32: 12يۇھاننا .(ئهمهلگه ئاشۇرغان
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گۈنكى كۈندە ئۇالر بۇنى ۈى، بتمىش پاراڭ دەپ قارايت-رۇن بۇ سىرنى مىشۇئۇالر ب

رازىنى پېترۇس ۋە قاچان سۆيۈملۈك ئوبىرەب ئالل. دىن ئۆتكۈزمهكتهىئۆز بېش

ۇالر ھازىر ئ. مهريهمنىڭ قهلبىگه ئويغاندەك ئۇالرنىڭ قهلبىگىمۇ چوڭقۇر ئويىۋەتكهن

  . لۇشنى خالىدىولى بۇشىشنى تالالپ، مۇھهببهتنىڭ قى ئهگقاچان رەبكهىئالل

قىنى ۋە ىلۇغلورۇتۇپ، ئۇالر ئۇنىڭ ئوئاستا ئۇالرنى ي-سىر ئاستاتىكى ستېرك

ئۇالر دەسلهپته، كىچىك نوقتىنى كۆرۈپ ئازراق ئالغا . شهرىپىنى كۆردى-شان

دۇنيادىكى ئادەملهر . گه ئايالندىى سۈرىتئهڭ ئاخىرىدا ئۇالر رەبنىڭ. ئىلگىرلىدى

ئۇ ۋە . دە ئىدىى رەب ئۇالرنىڭ ئىچ،چۈنكى.  كۆرەلىدىئوبرازىنىئۇالردىن رەبنىڭ 

ئۇالر .  پهرقلهندۈرگىلى بولمايدىغان چوڭقۇر ئاالقه باغالندىادىسىئۇالرنىڭ ئار

ىپ شۆھرەتتىن ۋاز كېچ-ق، شانۇالر مۇھىم بىلگهن ھوقىرازىمهنلىك بىلهن باشق

قىدىن ىقىنى بهلكى رەببىگه ئوخشايدىغانلىمايدىغانلىالرغا ئوخشىئۆزىنىڭ باشق

  . گۇۋاھلىق بهردى

شىپ شۇ ىڭغا ئهگىئۇالرمۇ ئۇن قوزا نهگه بارسا، «: ئېيتىلغانلهردەيى ۋەھ دەلبۇ

  )4: 14 (تۇردېيىلگهن ھهقىقهت »يهرگه بارىدۇ

ئۇالرغا ۋاكالىتهن تالالپ ى لىرغان بولسا ياكى دوستىئۆزلىرى تاللئهگهر، ئۇالر 

ئۇالر دۇنيادا كۆپرەك، ئهرشته . ىتشهنكى ئۇالر ھهرگىز بۇنى تاللىمايتۆهرگهن بولسا، رب

منىڭكىگه ىئۇالرنىڭ تهقدىرىمۇ ئىبراھ. شكهن بوالتتىىئازراق شان شهرەپكه ئېر

ەب ئهگهر ئۇالر يېرىم يىل توختاپ قالسا ياكى ر. دەك بوالتتىىڭ تهقدىرىتنۇل ئهمهس،

 نېمىنى ل قويغان بولسا، ئۇالرقوللىرىنى بوشىتىپ، ئۇالرنىڭ چېكىنىشىگه يو

تىدىغىنى نهقهدەر ى بولسا تىرىلگهن ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ يوقئهگهر، شۇنداق يوقىتاتتى؟

  !ھه-چوڭ زىيان
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. دۇى نۇرغۇن ۋاقىتالردا ئۇالر تېيىلىپ يىقىلىپ چۈش.ئۇالرنى قوغدايدۇبىراق، خۇدا 

رەب بۇ جاپا . تۇرغۇزىدۇشهپقىتى بىلهن ئۇالرنى يۆلهپ -رىېهبىراق، رەب م

 ىگهنقىنى، يهر يۈزىدە يۈدىق تۇتقۇزدىغانلۇشته ھوق ئهرغامۇشهققهتلهرنىڭ ئۇالر

   .قىنى بىلدۈرىدۇىنى كىيدۈردىغانل ئهرشتىكى تاجنىڭستېرك

  

  

  كۈنى-18ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»شۇ .  بولىدۇرىڭ باشقا بىر دۆلهتته مۇساپىريغىنكى، سېنىڭ ئهۋالدلىشۇنى بىلىپ قو

 ئۇ الرئۇ....دىن ئازاب چېكىدۇپىلۇپ، تۆت يۈز يىل ئۇالر تهرىل بوۇلهرگه قشىكى كىىدۆلهتت

  )13، 14: 15يارتىلىش ( ».دۇىقالرنى ئېلىپ كېلىدا، نۇرغۇن بايلىتقىنىدۆلهتتىن قاي

بىرى  . دۇىت ئاتا قىل بهخ بىزگهنهمايدىغان ئىككى خىل ئۇسۇل بىلى خالخۇدا بىز

 بهرگهن ۋەدىسىنى غامى ئىبراھخۇدا. ئوقۇبهت-بولسا ئازاپ، يهنه بىرى كتۇرۇشچىېك

. بهرمهكته ۋەدە دەىئهمهلگه ئاشۇرماي تۇرۇپ، ھازىر يهنه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى ھهقق

 ھامان ئهمماچىكىپ كهلگهن بولسىمۇ، ې كۋەدەلى قانداق بولسۇن، گهرچه بۇ مهي

لۇپ، مىسىردىن ول بۇردا قىالر مىسل ئىسرائى،لهنىمهس. تىه ئاشئهمهلگھهممىسى 

  )36: 12چىقىش. (كهتتىدۇنيالىرىنى ئېلىپ -قالرنىڭ مالىچىقىدىغان ۋاقىتتا، مىسىرل

 ،بىراق. ئوقۇبهتلهر ئارقىلىق بىزنى سىنايدۇ- ۋە ئازابېچىكتۇرۇشخۇدا دائىم ك

ئۇ مهسىه ئىچىدە بىز بىلهن يېڭى .  ھامان مهۋجۈتتۇرۋەدىسى دا خۇدانىڭ ىسىبۇالر ئار

ڭغا ىئوقۇبهتلهر ئۈچۈن ئۇن-كىش ۋە ئازابىبىز كېچ شۇنىڭ ئۈچۈن، .ئهھدە تۈزدى

  . ت سائادىتىدۇرر خۇدانىڭ بىزگه تهييارلىغان بهخچۈنكى، بۇال. قۇيلىۇيه ئىمهدھ
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  كۈنى-19ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»نچ جاي ېئالدىدا يۈرۈپ، ئۇالر ئۈچۈن تىڭ پهرۋەردىگار خۇدانىڭ ئهھدە ساندۇقى ئۇالرن

  ) 33: 10نۇپۇس تىزىمالش(» .ئىزدەيدۇ

نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز ئىچىمىزدىن كېلىۋاتقان ئاۋازنىڭ ئۆزىمىزنىڭ ئاۋازى ياكى 

نچ ې ئهھۋال ئاستىدا بىزنىڭ يهنىال تبۇنداق. خۇدانىڭ ئاۋازى ئىكهنلىكىنى بىلمهيمىز

لىك بولسا، خۇدا يېتهرلىك ھهم ئىشهنچ نىڭۋاز خۇدائهگهر بۇ ئا. ىتۇرغىنىمىز ياخش

  . ئىسپاتالر ئارقىلىق بۇنى بىزگه كۆرسىتىدۇ

يهرەميا ئانانۇتتىكى . يهرەميانىڭ ھېكايىسى ئىنتايىن گۈزەل بىر ھېكايىدۇر

ئېتىزلىقنى سېتىۋېلىش ئىشىدا، بۇالرنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىكهنلىكىنى بىلگهن 

ئۇنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۇنىڭ ئالدىغا . ىشقا ئالدىرمايدۇبولسىمۇ، يهنىال سېتىۋېل

: كېلىپ، بۇ ئېتىزلىقنى سېتىۋېلىشنى ئۆتۈنگهندىال، ئاندىن بۇ يهرنى سېتىۋالىدۇ ھهم

  )8: 32يهرەميا.( دەيدۇ» خۇدانىڭ سۆزى ئىكهنلىكىنى بىلهتتىممهن بۇنىڭ«

اشقىالر ۋە ئۆزى  خۇدانىڭ ئۆزىگه چۈشهندۈرۈشىنى كۈتكهن ھهم ب ئىشالرنىئۇ بۇ

ه ئىشهنگهندىن كېيىن، ئاندىن بۇالرنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىكهنلىكىگ

 ئۆز ئىرادىسىگه ئاساسهن ئىش خۇدا بىزنىڭ ئهنه شۇنداق. كهتلهنگهنھهر

ك بىلهن ئىش قىلىپ، لى بىز يهڭگىل،شۇنىڭ ئۈچۈن. ئۇمۇت قىلىدۇشىمىزنى ىكۆر

   . كېرەكلىشىمىزقىقارشى چىقىشتىن ئېهتىيات سىگه ىئۇنىڭ ئىراد

  .خۇدانىڭ بارماقلىرى كۆرسهتكهن يولنى، خۇدانىڭ قولى جهزمهن تهيياراليدۇ

 ياكى نېمه  قىلىشنىڭ نېمهقهدىرلىك قېرىندىشىم، سىز ھهرگىز ئۆزىڭىز

ئۈچۈن تاللىغان يولنى كۆرسىتىپ  خۇدادىن، خۇدا سىز بهلكى. نى ئويلىماڭىقىقىلماسل
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شهن كۆرۈنمىسه، بۇ ھازىر تېخى ۆى رئهگهر يول تېخ. يۇشنى تىلهڭوق

 سىز تۇرىۋاتقان ئورنىڭىزدا ،شۇڭا. دىغان ۋاقىت ئهمهسلىكىنى ئىپادىلهيدۇىھهركهتلىن

  .خۇدا ھهممه ئىشالرغا مهسئۇل بولىدۇ .جىم تۇرۇڭ

   

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»چلىقى ندىغان تېئويلىغىندىنمۇ ئېشىپ چۈشىلهرنىڭ ى كىشنىڭشۇنداق قىلساڭالر خۇدا

ق ىه ئارقىلىرىڭالرنى ئهيسا مهسپىك-لهرنىڭ قهلبىڭالرنى ۋە ئويىس

  )7: 4فىلىپلىكلهر(».نچالندۇرىدۇېت

. ئوكيانالرنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا ئنتايىن مۇقىم بىر مهركهز بولىدۇ-زىدېڭ

مهيلى دېڭىز يۈزىدىكى دولقۇنالر دەپ ئاتىشىدۇ،  »دېڭىز كۆرپىسى«نى لهر بۇىكىش

 »كۆرپىسى دېڭىز«چاپقۇن قانچه شىددەتلىك بولسۇن، -قانچه كۈچلۈك، بوران

دېڭىز ئاستىدىن سۈزىۋېلىندىغان ھهركهتچان . تهۋرەپ قويمايدۇراقمۇ ئاز

ئۇالرنىڭ دېڭىز : رىدۇكىېئۆسۈملۈكلهرنىڭ خارابه ئىزلىرى بىزگه شۇنى ئىسپاتالپ ب

ال قىلچىلىك ىولسىمۇ يهن ب بولغانالرل يىىڭستىدا ياشاۋاتقىنىغا نهچچه مئا

 قوزغالماس، گه ئوخشاش »سىىكۆرپ دېڭىز«قى خۇددى ىخۇدانىڭ ئامانل. گهنىتهۋرىم

قاتالملىرىدا ساقالنغان   قهلب ئادەملهرنىڭ ئهڭ چوڭقۇرئۇ. تۇرمهڭگۈللۈك ئامانلىق

لۇپ، مهيلى سىرتتا قانچىلىك ئېغىر قىيىنچىلىق ۋە ئاۋارىچىلىق بولسۇن خۇدانىڭ وب

  . رىمان بوالاليدۇقتىن بهھى كىشى بۇ ئامانللىكى كهلگهنئالدىغا
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  كۈنى-21ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» بىزگه مهلۇمكى، بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيادىكى چېدىر ئۆرۈلۈپ چۈشكهندە، يهنى

غاندا، ئادەم قولى بىلهن  ياسالغان ئهمهس، بهلكى ئهرشته خۇدا بىزگه رىلتېنىمىزدىن ئاي

  )1: 5قالرغا ىلنتىكور-2( ».ئىگه بولىمىز.....غان تۇرالغۇغا تهييارالپ قوي

. نغىلى ئۇزۇن بولغاچقا ئىنتايىن كونىراپ كهتكهنىدىىمهن تۇرىۋاتقان ئۆي سېل

ت قىلغۇسى يوقلىقىنى پۇل خهجلهپ، بۇ كونا ئۆينى رېمۇنئۆي ئىگىسى ماڭا يهنه 

سلهپته مهن بۇ دە. شىمنى ئۇقتۇردىىئېيتىپ، مېنىڭ كۆچۈشكه تهييارلىق قىل

ېسابقا لىقىنى ھى كونىڭبۇ ئۆين. ىنتايىن بىئارام بولدىخهۋەرنى ئاڭالپ كۆڭلۈم ئ

ئهگهر بۇ ئۆي كونىراپ . لىك ئىدىى ئىنتايىن گۈزەل ھهم مهنراپىئالمىغاندا، تۆت ئهت

بۇ كونا ئۆيلهر ئازراقال . ىم يوق ئىدىتىچۈش نىيۆكهتمىگهن بولسا، مېنىڭ ئهزەلدىن ك

  . چۈشكه مهجبۇر بولدۇمۆپ تۇرىدىغان بولغاچقا ئامالسىز ك لىڭشىاشامال چىقس

تى تېزال كهلگۈسى يېڭى تۇرالغۇمغا قىزىقىپ ىغهلىته يېرى شۇكى، مهن ناھاي

 پ، ئۇ يهرگهخهرىتىلهرىگه قاراپ، ئاھالىلهرنى تهكشۈرۈشۇنىڭ بىلهن . دىمقال

ئهۋەتكهن كىشى  كۆزدىن كهچۈرۈپ كېلىشكه .تىمادەم ئهۋەت ئكۇزۇتۇپ كېلىشكه

ئۇ يهنه . قايتىپ كېلىپ ئۇ جاينىڭ ئىنتايىن گۈزەل ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهردى

ئۆزىنىڭ ئۇ جايغا مهبلهخ سالغانلىقىنى، شۇڭا بۇ يهردىكى بارلىق تهئهللۇقاتلىرىنى 

چوڭ گهرچه بهزىلهر ئۇنىڭ بۇنداق قىلسا . نى ئېيتتىىنلىققاسېتىۋېتىشنى ئويلىشىۋات

شنى ىچۈپ بېرۆسىمۇ، ئۇ يهنىال ئۇ يهرگه كنلىقىنى ئېيتزىيان تارتىدىغا

ئۇ . تۇممۇ ھازىر شۇ  يهردە ئىدىتسومېنىڭ يهنه بىر يېقىن د.  ئېيتتىنىىخااليدىغانلىق

گهندىن مهن تېتىپ كۆر. رىن مېۋىلهرنى ئهۋەتكهنىدىېماڭا باشقىالردىن ئهڭ ش
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  . هنلىكىنى ھېس قىلدىمقهتهن تهمسىز ئىكىۋىلهرنىڭ ھهقېچ-كېيىن، بۇ يهردىكى مېۋە

هر بىلهن لىئاھ، مهن ھهقىقهتهن دەرھال ئۇ تهرەپكه بېرىپ، ئاشۇ تهرەپتىكى كىش

ىلىپ شنى ئارزۇ قىىلىرىنى ئېيتھهققىدىكى مهدھىيه ناخش» زاوقۇربان بولغان ق«بىلله 

ئۇالر . دىىغان بولچۈپۆم ئاللىقاچان ئۇ تهرەپكه كۇرۇمېنىڭ نۇرغۇن دۇستل. قالدىم

. ناپ تۇراتتىللىق ۋە خاتىرجهملىك كۈلكىسى چاقشاۇرىدىن خقاندا چېهقىيولغا چ

 : مهن ئۇالرغا، دەۋەت قىلغانداقار ماڭا بۇ تهرەپكه مهبلهخ سېلىشلهىنۇرغۇن قېتىم كىش

  .هردىمدەپ جاۋاپ ب» قىلىپ بولدۇممهن ئاللىقاچان كۆچۈپ كېتىشكه تهييارلىق «

مهن ئاتامنىڭ «ىنىڭ ھهممىسىدە  رىلرەب ئهيسا دۇنيادىكى ئهڭ ئاخىرقى كۈن

گهرچه، بۈگۈن بىزنىڭ تۇرمۇشىمىز ) 17: 16يۇھاننا (. دەيدۇ» يېنىغا كېتىمهن

ئوقۇبهتتىن قانچىلىك - ئازاپ،مۇشهققهت ئىچىدە بولمىسۇن-ىلىك جاپاقانچ

 گهرچه .»ئاتىمىزنىڭ يېنىغا كېتىمىز«، بىزمۇ ھامان بىر كۈنى  ىنهيلىدسىزلۇئۈم

تا قۇ ئىككى ن،نى ئېنىق كۆرەلمىسهكمۇىكى ئائىلىمىزنىڭ قانداقلىقىبىزنىڭ كهلگۈسىد

: 14يۇھاننا (ئۇنىڭ بىرى، بۇ ئائىله خۇدا ئاتىمىزنىڭ ئۆيى ،چۇقتۇرۇتى ئىبىزگه ناھاي

  بىزنىڭسىمانا بۇ ئىككى. يهنه بىرى بۇ جاي رەب ئهيسانىڭ تۇرۇشلۇق ماكانى) 2

  .ھهۋەس قىلىشىمىزغا يېتهرلىكتۇر
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  كۈنى-22اينىڭ ئ-10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

 »بىر كۈنى، ئۇ . نى باقاتتىىينىڭ قۇيېتروئاتىسى، مىدىيان روھانىيسى  نىمۇسا قېي

ئۇ يهردە . ي تېغىغا كهلدىپادىسىنى ھهيدەپ چۆلنى كېسپ ئۆتۈپ، خۇدانىڭ تېغى سىنا

يۇقسىز ۇاغا تسۇىدە ملىكتىكى يالقۇنجاپ يېنىۋاتقان ئوت ئىچىشتىسى تىكهندىگارنىڭ پهرپهرۋەر

  )2-1:  3چىقىش (»...........كۆرۈندى

 كۆرگىلى بولىدۇ دا ئاندىنبىشارىتىنى ئاالھىدە شارائىتالرنىڭ بىز ھهمىشه خۇدا

. نى كۆردۇقىمانا بىز بۇ ئايهتلهردىن ئويلىغىنىمىزنىڭ خاتا ئىكهنلىك. ياليمىزودەپ ئ

ى كۆرگهچكه، بىز شنى ياخشىرې بىيق بىزگه ۋەھىدىلىك تۇرمۇش ئارقىلخۇدا كۈن

خۇدا . مىزشهلهيى بىشارەتلهرگه ئېرشه كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا خۇدادىن كهلگهنىھهم

  . غا كۆرۈنىدۇۇيۇقسىز ئۇنىڭ يولالردا ئۆزىگه كېرەكلىك ئادەمنى ئىزدەپ، تيدائىم ئاددى

دا سېنى قانداق كۈتۈشنى مۇى ئاتا، ماڭا كۈندىلىك تۇرمۇشئى ئاسماندىك

بهلكى، كۈندىلىك . مهنمهيىزىمنى تىلېدە سىسهندىن ئاالھمهن . ئۆگهتكهيسهن

سېنىڭ ھايات سهپىرىمدە ماڭا . هنڭنى تىلهيمشىىتۇرمۇشتا مهن بىلهن ئاالقه قىل

لىقىڭدا گۈزەل ھنىڭ سېنىڭ ھهمرارەزىل ئىنسانىي ھاياتىمڭنى، بۇ ىلۇشوولداش بي

  . لۇپ ئۆزگىرىشىنى تىلهيمهنوب

نى ۋە ىلۇشوىدا ئاالھىدە خۇشاللىقالرنىڭ بقادچىالر دائىم ھاياتىبهزى ئېت

دىغان ئۇسۇلى ى بۇ خۇدانىڭ قوللىن،بىراق. شىشنى ياخشى كۆرىدۇىلهرگه ئېرۋەھىي

ۆرگىلى بولمايدىغان غهلىته كقىدەك روھى جهھهتتىكى ۋە دۇنيادىكى ىھېل. ئهمهس

. رىشىش ھهرگىز خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن ئهھدىسى ئهمهسلهر بىلهن ئۇچىنهرس

ندىلىك تۇرمۇشتىكى خۇدا بىلهن بولغان ۆكبىزگه بهرگهن ئهھدىسى بولسا، نىڭ خۇدا
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تالرنىڭ شاگىر. رمۇ ئاللىقاچان يېتهرلىكئهمهلىيهتته بۇال. دۇنىئاالقىدە ئىپادىلى

كىنى كۆرگهن كىشى ىرىتى ئهيسانىڭ قىياپىتىنىڭ ئۆزگهرگهنلدە، تاغدا ھهزىئىچ

نى تهڭ سىدىكى ئازابىمانىيه باغچى گېتسمۇ ئوخشاشالىلۇپ، بۇ ئۈچ كىشوپهقهت ئۈچ ب

.  قالمىغانلىپدا قېئاخىر تاغ-نىڭ ھېچقايسىسى باشتىنبۇالر .لهردۇرىتېتىغان كىش

  . قتا ئىدىارىدىكى نۇرغۇن خىزمهتلهر ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرمچۈنكى تاغ باغ

  

   

  كۈنى-23ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»...........56: 8پادشاھالر-1(».يهردە قالمىدىىرى دىلهرنىڭ ھېچبھهممه ياخشى ۋە(  

. نىڭ مهنىسىنى چۈشىنىمىز »ياق«قان ھهر بىر  ھامان بىر كۈنى بىز خۇدا ئېيت

. لۇقالپ بېرىدۇولىرىنى ت» ياق«هن ئۆزىنىڭ بىراق، ئۇ ھهمىشه باشقىچه ئۇسۇلالر بىل

 ىرىمىزبىزنىڭ دۇئال«: دەىلىق ئىچتىت-نۇرغۇن قېتىم ئۇنىڭ خهلقى ئهنسىرەش ۋە تىت

، ھهممىگه قادىر لسهك ئىدىبى. دەپ سۇئال قۇيىدۇ »شهلمهيدۇ؟ىقا ئېربنېمىشقا جاۋا

. ى بېرىۋاتاتتبق ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا جاۋاىخۇدا دەل ھازىر مۇكهممهل ئۇسۇلالر ئارقىل

 مۇكهممهل بىشارەت كهلگۈسىدىال ،بىراق. رىتىپ تۇرىمىزبۇ خىل ھالهتنى بىز دائىم ئۇچ

 .دۇدىراقسانلىق قىلمايشۇنداق، ھهقىقىي ئېتىقاد ھهرگىز ئال. دۇىروشهن گهۋدىلىن

. نى كۈتىدۇىتبىلهن خۇدانىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋاقچانلىق ىرقاد پهقهت سهۋىي ئېتىھهقىق

لهپ قايتۇرۇپ سى سىزگه ھهس،، خۇدا سىزدىن ئېلىپ كهتكهننىىشىمقهدىرلىك قېرىند

 شۇ ھامان بهرمىسه، قانداق ننىغاناۋادا خۇدا سىز تهلهپ قىلبهرمىگهن ئىش بارمۇ؟ 

دانىڭ بۇ  خۇ،ڭ ئاخىرقى بىر كۈنىمۇ؟ ئهجىبا بۈگۈن خۇدانىڭ ئه،ئهجىبا قىلىسىز؟
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  مۇ؟  يوقدۇنياسىكىنه زېمىندىن باشقا ككىچى

شهپقهتنى، -ور مېهىر خۇدانىڭ بىزگه بىر ئۆمۈر سىناقالرنىال ئهمهس، غايهت ز،بىز

شۇنىڭ . ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەكسائادەتنى بهرگهنلىكىنى -تئاالھىدە بهخ

شىشكه تېگىشلىك ىئۈچۈن، بىز خۇدانى قانداق كۈتۈشنى بىلسهك، ئېتىقادچىالر ئېر

   .مىزتتىن بهھرىمان بۇالاليزور بهخ

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»سهن . انا، مهن سېنى ئۆتكۇر چىشلىق يېڭى بىر دان ئايرىغۇچى تىرنا قىلىمهنم

پارە قىلىۋېتىسهن، دۆڭلهرنىمۇ كۇكۇم تالقانغا -ى يهنجىپ، ئۇالرنى پارەتاغالرن

  )15: 41يهشهيا (».ئايالندۇرۇۋېتهلهيسهن

ۈەنگه ساتقىلى  بهش ينبىر پارچه بهش يۈەنلىك تۈمۈردىن بىر تاقا ياساپ، ئو

كىچىك ئهگهر . لى بولىدۇىنه ياسىسا ئۈچ يۈز يۈەنگه ساتقئهگهر يىڭ. بولىدۇ

بىراق، بىر پارچه تۈمۈر . لى بولىدۇى مىڭ يۈەنگه ساتقئۇچ، ا ياسىسقهلهمتۇراچ 

 سىناقالرنى باشتىن كهچۈرۈشى نقۇم نۇرغۇومۇشۇنداق كۆپ پۇلغا ياراش ئۈچۈن چ

ش قاتارلىق سىناقالرنى باشتىن وقۇلۇتۆمۈر بولقا، ئوت، س. ۋەتتهزۆرۈر ئهل

دەم بىلىدىغان ئاددى  ئاممهبۇ ھه.  ئاندىن قىممىتى ئاشىدۇكهچۈرگهندىن كېيىن،

  . ساۋات خاالس

تاقهت -رىچلىنىشىمىزغا، سهۋنېىشىمىزغا، تنىڭ بىزنىڭ ئويلىنمهن بۇ تهمسىل

ۇشهققهت م-ئهڭ كۆپ جاپا. د قىلىمهنۇ ئىنتايىن ئۈمېرەلىشىنىقىلىشىمىزغا ياردەم ب
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مۇشهققهت -چۈنكى، بىز جاپا. تۇق قازانغان كىشىدۇرۇ ئهڭ كۆپ ئ،تارتقان ئادەم

  . تكه مۇيهسسهر قىلىدۇھهم بۇ باشقىالرنى بهخ شهرەپ كهلتۈرىمىز-ە خۇداغا شاندىئىچ

  

  

  كۈنى-25ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»12: 3لهر ۋەھىي( ».غهلبه قىلغۇچىنى خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىغا تۈۋرۈك قىلىمهن(   

لهككه ئوخشاش، ئۆزى چوڭ ىپخۇددى  لهردە بهزىىلىرى ئىچخۇدانىڭ پهرزەنت

ىككه لرەزىل. دىغاندەك، ئۇالرغا يۆلىنىۋالىدۇم قىالاليەارد ئۇالرغا يلهرىن كىشكۆرگه

ا ئۆي سېلىشت.  لۇشقا چاقىرماقتاويادا خۇدا بىزنى تۈۋرۈك بتولغان بۇ پهسكهش دۇن

 ،شۇنىڭ ئۈچۈن.  ئهلۋەتته،رنىتىپ قويسا قامالشمايدۇوھهممه تۈۋرۈكلهرنى بىر جايغا ئ

شۇڭا سىز باشقىالرنىڭ . لۇشقا تاللىدىوسىزنى تۈۋرۈك بشىم، خۇدا ىلىك قېرىندقهدىر

. شنى تىلهڭىقىنى ئهمهس، بهلكى خۇدادىن ئۈلۈشىڭىزنى بېرىقوللىشى ۋە ھېسداشل

.  قىلىشىغا مۇپتىال قىلىدۇ خهيرىخاھلىقنىڭ باشقىالرنىخۇدا سىزتالردا ىبهزى ۋاق

ىمهڭ ھهم باشقىالرنىڭ ئىزدباشقىالرنىڭ خهيرىخاھلىقىنى  ئهمما، سىز ھهرگىز ئۆزىڭىز

خۇدا . مهنىۋاتمهن توختاپ تۇر«: ارتىنغا ئوخشاشسىزمۇ م. ھېسداشلىقىغا تايانماڭ

توختاپ «. دەڭ »نى قىاللمايمهنىبۇنىڭدىن باشقا مهن ھېچنىم. ماڭا ياردەم قىلىدۇ

لىق ھهم لسىز چوقۇم ئهستايىدى. سىزنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى پوزىتسىيهرىڭىزدۇر» تۇرۇش

. دە تۇرىۋاتىمهنىمهن خۇدا مهن ئۈچۈن تهييارلىغان مۇھىت ئىچ«: ىلهنلىك بتهمكىن

تاپ توخ<لمىسىمۇ، مهن خۇدانىڭ مېنى گهرچه مهن بىلهن مۇڭداشقىدەك ھېچكىم بو

كىمنى ىمهن ئۆزۈمنىڭ مهسىه بىلهن بىرلهشكهنل. مهنىى بىلىندەۋاتقىن> تۇر
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مۇشۇنداق . دەپ ئېيتىڭ ».دۇبۇالر مېنى ھهر خىل ئىشالردا غهلبه قىلغۇزى. جاكارلىدىم

يىتىڭىز ھهرگىز كهملهپ ، قابىلىزقۇدىرىتىڭ- كۈچ،ولغاندا، سىزنىڭ روھىي ھالىتىڭىزب

 ئۈستىدىن  بارلىق ئىشالرلهن بىزنى سۆيىدىغان خۇدانىڭ كۈچى بى،بىز. قالمايدۇ

  )37: 8رىملىقالر . (به قىلىمىزپۈتۈنلهي غهل

 ئادەمنىڭ توختاپ تۇرۇش ھهممه«دەل غىنىم مېنىڭ بۈگۈن سىلهرگه دېمهكچى بول

يادا ھهر بىر پهسكهش دۇنكه تولغان بۇ كىلرەزىل. دېگهندىن ئىبارەت »تى بارىيمهسئۇل

ئىنتايىن ئېغىر » توختاپ تۇرۇش«. تاپ تۇرۇشتۇرتى توخىيلۇ مهسئئېتىقادچىنىڭ

هن به قىلىپ، ئاتامنىڭ تهختىدە ئۇنىڭ بىلمهن غهل«. يهت ھهم مهجبۇرىيهتتۇرمهسئۇلى

الرغا تهختىمدە مهن بىلهن بىرگه ىبه قىلغۇچشۇنىڭ ئۈچۈن، مهنمۇ غهل. تۇردۇمئول

يادىكى كىمانا بۇ رەبنىڭ الئودى) 21: 3لهر ۋەھىي(» رۇش ھوقۇقىنى بېرىمهنئولتۇ

ئهتچىلىككه ئېيتقان مائېتىقادچىالر جامائهتچىلىكىگه يهنى ئاخىرقى دەۋىردىكى جا

  .قان سۆزىدۇرمۇ ئېيتىسۆزى ھهم بىز كۆپچىلىكك

  

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»كهچتىمۇ ئۇ  ش ئۈچۈن ئۆزى تهنها تاغقا چىقتى،لىتى ئهيسا دۇئا تىالۋەت قىىرھهز

  )23: 14مهتتا (».يهردە يالغۇز قالدى

تى ئهيسا دۇنيادىكى ۋاقتىدا دائىم ئۆزى يالغۇز خۇدا بىلهن يېقىنلىشىشنى ىرھهز

پ قىلدىغان ئىش شنىڭ زور كۈچ سهرىملهر بىلهن ئاالقه قىلبىز ئادە. ياخشى كۆرەتتى

رەب ئهيسا بۇ ھهقىقهتنى ياخشى بىلگهچكه، دائىم پۇرسهت . مىزىكىنى بىلىئىكهنل
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 ئىگه ىمۇئۇ ئىنسانلىق خارەكتىرگ. گه كهلتۈرەتتىىلىتىنى ئهسۋقۇۋ-ئىزدەپ، ئۆز كۈچ

  . ئهلۋەتته،بولغاچقا چارچايدۇ

خۇدا بىلهن  مىز كېرەك؟ بىزىشى بىز قانداق قىل، يهردەرەببىمىز مۇشۇنداق قىلغان

ئهگهر بىر كىشى خۇدا بىلهن يالغۇز ئاالقه  شقا تېخىمۇ مۇھتاج ئهمهسمۇ؟ىئاالقه قىل

  .هتۇرىتى ئهيسا مهسىرتا ئۇ كىشى دەل ھهزئۇنداق يىلسه،ى د ئهمهسشقا مۇھتاجىقىل

 لغۇز ئۇچرىشىشنىڭ خۇدا بىلهن ياىسى بولغان ھهر بىر كىشىخۇدانىڭ خىزمهتچ

ە بولغان ھهر بىر جامائهتچىلىك  خۇداغا تهۋ! تۇنۇپ يهتسۇن چوقۇمقىنىىمۇھىمل

 !شىشنى ئۆگهتسۇنىققا قانداق ئېرۇقۇالرغا بۇ خىلدىكى چهكسىز ھىقۇم ئېتىقادچوچ

  ) ئاندىرى(! نلىشىدىغان ۋاقتى بولسۇنىقۇم خۇداغا يېقونىڭ چىقادچىھهر بىر ئېت

. دا مهخپىي بىر جاي بارىزارلىقلۈئۇنىڭ گ«: ىزگه مۇنداق دەيدۇ ببىر كىتابتامهلۇم 

زەلدىن يغا ئهابۇ ج .دۇىنچلىنېكۈنى ئۇ جايغا بېرىپ بىر سائهت تسى ھهر ىئۇنىڭ ئاپ

، قهدىرلىك ئوقۇرمهن ».نى بۇزغان ئهمهسىنچلىقېبىرەر كىم كىرىپ، ئۇنىڭ ت

 . دىيىشىڭىز مۇمكىن»دىغان جايىم يوقىنچلىنېمېنىڭ بۇنداق ت«: ئېهتىمال سىز

لىرى بىلهن يالغۇز قالغاندا ئۆز شاگىرت«: يىلگهنې ئىنجىلدا مۇنداق د ،ماڭئالدىر

ىز دىن ھهرگڭۇنىئسىز ) 34: 4ماركۇس(».ئۇالرغا ھهممىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەتتى

لهر ى كىشزەشتىنى باشتىن كهچۈرەلهيسىز،گۈرسىزمۇ مۇشۇ سه. ھهيران قالماڭ

  .زىز قالغاندىال بۇنى چۈشىنىسۇت سىز ۋە رەب يالغلهپ تارقاپ، پهقهربى-بىر

 »!خۇدا بىلهن مهن! خۇدا بىلهن مهن« رىڭىزپىك- ۋاقىتتا سىزنىڭ ھهر بىر ئويبۇ

الرنىڭ لۇپ، سىلهرنىڭ ئارلىقىڭوسىز خۇدا بىلهن ئىنتايىن يېقىن ب .دەپ ئۆزگىرىدۇ

 دىن باشقاز كائىناتتا سىز ۋە خۇدانىڭ يۈرەك سۇقۇشىىيېقىنلىقىدىن بۇ چهكس

كۆپچىلىكتىن ! ۋااليلىىى ئۆگىن بۇن، قېرىندىشىمشۇنداق. ھېچقانداق نهرسه يوقتۇر
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 »!مهن بىلهن خۇدا«! ۋااليلىىنچالندۇرۇشنى ئۆگىنېرىلىپ چىقىپ، قهلبىمىزنى تئاي

شتىنىڭ ىھېچكىمنىڭ سىز ۋە پهر !ۋااليلىىنىدېگهن ناخشىنى ئېيتىشنى ئۆگ

   !يماڭا يول قوىغقىشېىغا قول تىشچېلىش

  

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» گۇلدۇرلهپ ئېقىپ چۇشكهن شاقىراتمىلىرىڭدەك، تۇختىماي كهلمهكته بېشىمغا

  )7 :42رزەبۇ(».كۇلپهتلىرىڭ، بېسىپ ئۆتمهكته مانا ئۇستۇمدىن دولقۇنلىرىڭ، ئۆركهشلىرىڭ

وختاپ، خۇدا بىز ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان جايدا تبىز  قهدىرلىك قېرىندىشىم،

خۇدا . شىمىز كېرەكىقا تېگىشلىك ئىشالرنى چوقۇم قىلشىشىچه قىلىقولىمىزدىن كېل

لىشىمىزنى ىق تېخىمۇ قهيسهر، باتۇر ئۆسۈپ يېتىبىزنىڭ شىددەتلىك كۈرەشلهر ئارقىل

يامغۇر، -قار. شنى ياخشى كۆرىدۇىرېغاچقا، دائىم بىزگه سىناقالرنى بد قىلۇمۇئ

گهن دەرەخ، سايىدە ئۆسۈپ يېتىلگهن ئۆسۈپ يېتىلدە ىچاپقۇنالرنىڭ ئىچ-بوران

 همۇ ئهنىئىنسان ھايات. دەرەخكه قارىغاندا  يىلتىزلىرى مۇستهھكهم ھهم كۆركهم بولىدۇ

گۈزەشتىلهرنى باشتىن رقهتلىك سهقمۇشه-رنىڭ ھهممىسى جاپالهىلۇغ كىشۇئ. شۇنداق

  .كهچۈرگهندۇر
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  كۈنى-28ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

» ،گهچكه، گهرچه بىز ۇدا بىزنى شۇ قهدەر سۆيشهپقهتلىك خ-ئىنتايىن مېهىرلېكىن

كه ىدىن روھى جهھهتته ئۆلگهن بولساقمۇ، خۇدا بىزنى ئهيسا مهسىهگۇناھلىرىمىز تۈپهيل

 ئېسىڭالردا بولسۇنكى، سېلهر پهقهت ئۇنىڭ .شتۈردىى ھالدا يېڭى ھاياتقا ئېرباغلىغان

خۇدا بىز ئهيسا مهسىهكه باغالنغانلىغىمىز ئۇچۇن، . ڭالرشهپقىتى ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدۇ-مېهىر

ئولتۇرۇش تىرىلدۇرۇپ، بىزگه ئهرشتىكى تهختته ئۇنىڭ بىلهن بىلله ىمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بىزن

  )6-4: 2ئهفهسىلىكلهر (». ھوقوقىنى بهردى

نچ بىلله ئولتۇرۇش بىزنىڭ ېئهرشتىكى تهختته ئهيسا مهسىه بىلهن تىپت

گۈزەشتىنى ر قانچىلىك ئادەم مۇشۇنداق سه،بىراق. لۈشىمىزدۇرۆزنىڭ ئھوقۇقىمىز، بى

ڭ مۇمكىن قىي باشتىن كهچۈرگهندۇ؟ يهنه قانچىلىك ئادەم بۇ ئىشنىىھهق

  ؟غا ئىشىنىدىغاندۇبولىدىغانلىقى

كۈنىدە ياكى روھتا شىددەتلىك بىزمۇ بهلكىم، ئېهتىمال خۇدانىڭ مۇقهددەس 

ئهگهر .  ئويلىشىمىز مۇمكىندەپ ،دۇىا مۇشۇنداق بولساند-لهش بولغاندا، ئاندائىلگىر

 مۇمكىن بولمايدۇ دېسهك، مهن نىھهر كۈنى، ھهر قانداق ۋاقىتتا ئهرشته ئولتۇرۇش

 مۇمكىن، ھهپته ئاخىرى ه ھهر ۋاقىت ئولتۇرۇشسىزگه شۇنى ئېيتىپ قۇيايكى، ئهرشت

  !مۇمكىن، ھهر كۈنى مۇمكىن

لغان ياردىمى ئىنتايىن چوڭ يهتلهرگه بونچالنغان روھنىڭ سىرتقى پائالىېبىر ت

ىش ۋە ئهنسىرەش روھقا تهۋە لىشىيدقاندا، روھى جهھهتته جىدباشقىچه ئېيت. دۇىبول

  .يهت ۋە غهلبىنى توسالغۇغا ئۇچرىتىدۇقابىل

داغا خۇ«:گهن بىر ئېتىقادچى بىر قېتىم بىزگه مۇنداق دەيدۇىشىپ يېتىلتا پروھ
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 ». كىلى بولىدۇشىنىشنى ئۈگىنىۋالسا ھهممىگه ئېرنچلىېقانداق تايىنىش ۋە قانداق ت

تىنى بىلىۋالساق، خىزمهت ئهگهر بىز بۇ نوق. لىكتۇرىبۇ سۆز ھهقىقهتهن ئىنتايىن مهن

. نىمىزلىشتىن ساقىھهم بىز توختىماي كۈرەش قىل  چوڭ ئۆزگىرىش بولىدۇائۇسۇلىمىزد

زگه ۋاكالىتهن، بىز روھنىڭ بىدەس هدنچ ئولتۇرۇپ، مۇقېبىز خۇدانىڭ ئالدىدا تىپت

 بىز مۇقهددەس روھنىڭ بىزگه .نى كۈتسهكال كۇپايهىد قىلغاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشۇئۈم

ىڭ ئۈچۈن بىز پهقهت بۇن .لىقىغا ئىشىنىشىمىز كېرەكۋاكالىتهن خىزمهت قىلىۋاتقان

قۇم ھهر قانداق مۇھىت، ھهر قانداق وبىز چ. هنچالندۇرساقال كۇپايېقهلبىمىزنى ت

  .گىنىۋېلىشىمىز  كېرەكۇدانىڭ ئاراملىقىدىن ھوزۇرلىنىشنى ئۆشارائىتتا خ

   

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»كۇمۇشنى تاۋلىغاندەك تاۋالپ ئولتۇرىدۇ، ۋە لېۋىنىڭ بالىلىرىنى ساپالشتۇرىدۇ، ۇ ئ

يلىقتا شۇنىڭ بىلهن ئۇالر پهرۋەردىگارغا ھهققانى.  تاۋاليدۇكۇمۇشنى تاۋلىغاندەك-ئۇالرنى ئالتۇن

  )3:3ماالكى (».  ھهدىيهنى سۇنىدۇ-بولغان بىر قۇربانلىق

 ۇد پاك، مۇقهددەس بولىشىمىزنى ئۈمخۇدا ئاتىمىز بىزنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش

بىز ھهممىمىز كۈچلۈك ئوتتا . تنىڭ ھارارىتىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇوئۇ ئ. قىلىدۇ

 چۈنكى، .نى بىلىمىزىنلىقىڭ ساپلىقىنىڭ شۇنچه يۇقىرى بولىدىغانتاۋالنغان ئالتۇن

تا گهن ۋاقىتتىال ساپ ئالتۇن ۋە ساخ پهقهت ئېرى،دۇلۈك ئوتتىال ئېرىيئالتۇن ئهڭ كۈچ

لى ھهم ئېرىگهن ۋاقىتتىال، ئۇالرنى يېڭى شهكىلدە باشقىدىن قىرىپ چىقماددىالرنى ئاي

قىرى بولۇپ كېتىپ، وراتۇرنىڭ يې تېمپزەرگهرپىشقهدەم . ىلى بولىدۇقياساپ چىق
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قى ىىر ئېرىتىش ئوچخئا-راپ كېتىشىدىن ئهنسىرەپ، باشتىنىڭ زىيانغا ئۇچنتۇنلئا

جىسىنى تهكشۈرۈشتىن ىئۇ ئاخىرى سۈپهت دەر. ماي قاراپ تۇرىدۇيېنىدىن ئايرىل

   .رىدۇۇچۆدەرھال ئوتنى ئ، دۇىلورىدە كۈلكه پهيدا بن كېيىن، چېهئۆتكۈزگهندى

  

  

  كۈنى-30ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»..........1: 12ئبرانىيالر( ».ئالدىمىزدىكى مۇساپىنى چىداملىق بىلهن بېسىپ ئۆتهيلى(  

ھهمىشه .  بولسا ئىنتايىن مۈشكۈل بىر ئىش»چىداملىق بىلهن بېسىپ ئۆتۈش«

 ،ا باسقان ۋاقىتتاچۈنكى، ئالغ. لۇپ قالىدۇدىغان ۋاقىتتا چىدامچانلىق كهم بوئالغا باسى

. دۇىش ئۈچۈن ئالدىراشقا توغرا كېلىقسىتىگه يېتدە ئۆز مهىلىك ئىچھهمىشه جىددىي

بىلهن  »لىنىشنچېت«مىز ھهم دەرھال ى نى تىلغا ئال»تاقهت-رىسهۋ«بىز دائىم 

تاقهت، قىلغىلى -رى ئىچىدىكى سهۋلىنىشچېنىڭچه تمېن. مىزبىرلهشتۈرۈپ ئويالي

  . تاقهتمۇ ئهمهس-رىبولمايدىغان مۈشكۈل سهۋ

ئۇ بولسىمۇ . كىنى بىلىمهنىتايىن تهس ئىكهنلتاقهتنىڭ ئن-رىمهن بىر خىل سهۋ

ھهسرەت -دەرۋەقه، قايغۇ. تۇرئالغا بېسىش تاقهت قىلىش ھهم- سهۋىر ۋاقىتتابىرال

مهسلىكنىڭ ھهممىسى غايهت زور دە ئۈندىىنچ تۇرۇش، بهختسىزلىك ئىچېدە تىئىچ

ھتاج تكه مۇهتاق-رىشنىڭ غايهت زور سهۋئى مهن بىر ،قابىر. مۇھتاجتاقهتكه -رىسهۋ

خىزمهت   يهنى تۇيۇقسىز ھۇجۇمالر ئىچىدىمۇ ئۈزلۈكسىز، مهنىئىكهنلىكىنى بىل

 چوڭقۇر قايغۇ روھىش، ىال توختىماي ئالغا بېسىالر تۇرۇپمۇ يهنش، ئېغىر بېسىمىقىل

زور الرنىڭ ھهممىسى قىۆتهش قاتارلدا ۋەزىپه ئ ھالال مهجبۇرىىدە تۇرسىمۇ يهنىىچئ
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  .تاقهتتۇر-رى سهۋ  ئىچىدىكى ھهقىقىي بۇالر مهسىه مانا. تاجتاقهتكه مۇھ-رىسهۋ

ۋاتتا ئهمهس، بهلكى يولدا ارخۇدا بىزگه يۇمشاق ك نۇرغۇن ۋاقىتالردا،

نه قىلغۇزۇپ، ىرىمىزنى دەپرەتلھهس- قايغۇخۇدا بىزگه. تاقهتنى ئۆگىتىدۇ-رىسهۋ

ۋاتقاندا يهنى ىدە ئهمهس، بهلكى كۈندىلىك پائالىيهت قىلىجىمجىتلىق ئىچ

الرغا ياردەم بهرگهن ۋاقىتتا ، ئاالقه ۋە باشقىخىزمهت ئورنىسېتىق، -سودا

ھهر قانداق نهرسىنى دەپنه قىلىش بۇالرنى دەپنه . ۆگىتىدۇتاقهتنى ئ-رىسهۋ

غان  دەل مۇقهددەس يازمىالردا ئېيتىل بۇ،بىراق. مىسا كېرەكقىلىشتىنمۇ تهس بول

  ».چىداملىق بىلهن بېسىپ ئۆتۈشتۇر«

م كۈتۈش مانا بۇ ھه ! تاقىتىڭىز-رى مانا بۇ دەل سىزنىڭ سهۋ،ىان ئوغلئىه ئىنس

 تاقهتلىرىڭىز-رىگهرچه سىزنىڭ يۈدىگهن سهۋ  !تاقهت-رىھهم ئالغا بېسىشتىكى سهۋ

سىدا سۇنى ھاراققا ىئىنتايىن ئازابلىق بولسىمۇ، بىراق مهن سىزنىڭ كانا يېز

لهرنى ىكىشزراق نان بىلهن نۇرغۇن قىڭىزنى، چۆلدە ئاىئايالندۇرغانل

ھۈسهننى -سىدىكى ھهسهنىلۇت ئارۇلهر سىزدىن بىكىش. قىڭىزنى كۆردۈمىويدۇرغانلت

سىدىكى ىلۇت ئارۇب: ڭدىنمۇ زور قابىليهتنى يهنىىۇنمهن سىزدىن ب. تىلهيدۇ

  .لۇشنى تىلهيمهنو بھۈسهن-ۇشال قىالاليدىغان  ھهسهنباشقىالرنى خ
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  كۈنى-31ئاينىڭ -10
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

 
  

»دۇىۇنىڭ ئۈستىگه مۇقهددەس روھ بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزنى بىلىپ، بىزگه ياردەم قىلئ .

لېكىن مۇقهددەس روھنىڭ ئۆزى سۆز بىلهن . مىزق دۇئا قىلىش كېرەكلىكىنى بىلمهيبىز قاندا

ئىنسانالرنىڭ قهلبىنى . دۇىت قىلئارقىلىق بىز ئۈچۈن خۇداغا مۇراجهئىپادىلىگۈسىز ئاھ ئۇرۇش 

چۈنكى، . دۇىقىنى چۈشىنىىدىغان خۇدا مۇقهددەس روھنىڭ نېمه دەۋاتقانلكۈزىتىپ تۇر

ت ىڭ مۇقهددەس خهلقى ئۈچۈن مۇراجهچه خۇدانىمۇقهددەس روھ خۇدانىڭ ئىرادىسى بوي

  )27-26: 8رىمىلىقالر ( ».دۇىقىل

دىغان، ئىالھىيهتشۇناسلىق ايمگىلى بولى بۇ سۆز بىلهن ئىپادىلاان م

قادچىمۇ دۇئا ىھهتته ئهڭ يېڭى ئېتئېتىقاد جه. نىڭ سىرىهيدىغان دۇئاچۈشهندۈرەلم

  .  بۇ سىرنى چۈشىنىشى ناتايىن،بىراق. قىلىشنى بىلىدۇ

 نېمه ئۈچۈن ،بىراق.......غۇن يۈكلهرنى يۈدۈيمىز، يۈدۈيمىزئاھ، بىز نۇر

مىز، بىراق نۇرغۇن ئاۋازالرنى ئاڭاليمىز، ئاڭالي. هيمىزقىمىزنى چۈشهنمىيۈدۈيدىغانل

مهيلى قانداق بولمىسۇن، بىز ئۇالرنىڭ ئهرشتىكى تهختتىن . تۈرەلمهيمىزئۆزلهش

نۇرغۇن ۋاقىتالردا، . غان ئاۋازى ئىكهنلىكىنى بىلىمىزىقايتقان خۇدا ئاتىمىزنىڭ شىۋىرل

. بىز ئاڭلىغان ئاۋاز ناخشا قوشاق ئاۋازى بولماستىن، بهلكى ئاھ ئۇرغان ئاۋازدۇر

 -  بۇ بهخت،بىراق. يۈكتۇر-س بهلكى ئېغىربىزنىڭ يۈدىۋالغىنىمىز قانات ئهمه

              . ۇراملىققا تولغان ئاھ ئۇرۇشتۇرشال خۇيه ۋە خىھبۇ بىر مهد. يۈكتۇرسائادەتلىك ئېغىر 

، بهزى ۋاقىتالردا بىز ئۆزىمىزمۇ ئىپادىلهپ »سۆز بىلهن ئىپادىلىگۈسىز ئاھ ئۇرۇش«

بىز پهقهت ئىچىمىزدىكى مۇقهددەس . مهيمىزھهتتا ئۆزىمىزمۇ چۈشهن .بېرەلمهيمىز

. ى بىلىمىزروھنىڭ بىزگه ۋاكالىتهن قىلغان دۇئاسىنى خۇدانىڭ چۈشىنىدىغانلىقىن
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ھهسرەتلهرنىڭ -رىمىز تۇشۇپ كهتكهن بارلىق بېسىم ۋە قايغۇباغ-شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىچ

ىقىنى، غانلسۆيىدى قىنى،ىبىز ئۇنىڭ ئاڭاليدىغانل چۈنكى،. ھهممىسىنى تۆكىۋېتهيلى

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ . بۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلىمىزوچۈشىنىدىغانلىقىنى، ق

  رىپ چىقىدۇالىق ۋە ئهخمىقانه دۇئاالرنى ئايمىغان، خاتمىزدىكى مۇكهممهل بولىدۇئالىر

دەك ساپلىرىنى خۇددى شكه تهييارالنغان روھانىيىلىق بېرۋە خۇداغا قۇربان

ۇئالىرىمىز بۇ بىزنىڭ د. ئوخشاش خۇداغا ئاتايدۇققا ىلىق كۆيدۈرمه قۇربانلاقخۇشپۇر

  ۋە  خۇرسهنلىكىگه،شهپقىتىگه-نىڭ نامىغا تايىنىپ، خۇدانىڭ مېهىركاتتا باش روھانىي

  . دۇىشىجاۋابىغا ئېر

لۇش خۇداغا توختىماستىن سۆزلهش ياكى خۇدانىڭ سۆزىنى  بوىدەخۇدا بىلهن ئاالق

لۇپ، بۇ سۆز ور خىل ئۈنسىز ئاالقه ببىبۇ .  ئهمهستوختىماستىن ئاڭالشقا مۇھتاج

هندىن كهچكىچه ئاپىسىدىن كىچىك باال ئهتىگ. غاندىنمۇ شىرىندۇربىلهن ئاالقه قىل

ھهر ئىككىسى ئىنتايىن . مايدۇئارا گهپ سۆز قىلىش-بۇ ئىككهيلهن ئۆز. دۇئايرىلماي

ىر مۇكهممهل ب شۇنداق بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئوتتۇرسىدا ئاجايىپ گۈزەل، .دىراشئال

. ئانا بالىسىنىڭ نهدە ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ باغلىنىش ۋە يېقىن ئاالقه مهۋجۇت،

.  ئاالقىدۇرلىكىڭ مۇناسىۋىتىمۇ ئۈنسىز مۇھهببهتئېتىقادچىالر بىلهن رەبن ئوخشاشال،

ۋاتقان ھهر ىلدىراش يۈرگهندىمۇ، قىاق تۇرمۇش ھهلهكچىلىكى بىلهن ئالبىز ئهنه شۇند

قىنى ىدىغانلدىن ئايرىاللمايىسائادىت-ڭ رازىلىقى ۋە بهختدانىبىر ئىشلىرىمىزنىڭ خۇ

بىزنىڭ يۈكىمىز ئېغىرالپ، ئىشلىرىمىز مۇرەككهپلىشىپ، بۇالرنى . شىمىز كېرەكىبىل

شهنمهي قالغاندا تىلدا ئىپادىلىيهلمهي قالغاندا ياكى سىرلىق ھېس قىلىپ، چۈ

ھهسرەتلهرنى -ارلىق دەرترىمىزدىكى بباغ-رەببىمىزنىڭ باغرىغا ئۆزىمىزنى ئېتىپ، ئىچ

   !تۆكۈۋااليلى
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  كۈنى-1ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»نوپۇس ( ».ئىسرائىلالرمۇ يولغا چىقالمايتى.....................لۇت تۈۋرىكى توختىساۇب

  )19: 9تىزىمالش

.  قىلىش تهس بولغان بىر ئىشھهركهت قىلماسلىق ھهركهت قىلىشقا قارىغاندا

لۇت ۇب.  ھهرىكهتلىنىشنى ياخشى كۆرىدۇىنسان تهبئىتى ئ،نېمه ئۈچۈن؟ چۈنكى

 ئهگىپ يۈرسه، بۇ اسا، سوغۇق شامال ئۇالرنىڭ بېشىدئاستا غايىپ بول-تۈۋرىكى ئاستا

ىك ئىشالر كۆپ لى مهن، گۈزەل،يولدا قىزىقارلىق! ھه-نېمه دېگهن قورقۇنچلۇق ھالهت

ڭمۇ توختاشتىن باشقا لۇت تۈۋرىكى توختىغان ھامان، ئۇالرنىۇ ب،بىراق. ئۇچرايدۇ

  .ئامالى يوق

لىك مهنىسىز، قانچىلىك ئىسسىق ىلۇت تۈۋرىكى توختىغان جاي قانچۇمهيلى ب

لىك جاپا تارتىپ يولغا چىقىشقا ىمهيلى ئۇالر قانچ .بولسۇن ئۇالر يهنىال ئامالسىزدۇر

رنىڭ لىك خهتهرلىك ھهم قاقاسلىق بولسۇن، ئۇالىسۇن، توختىغان جاي قانچىئالدىر

  .تاقهت بىلهن كۈتۈشى كېرەك-رىقۇم سهۋوئۇالر چ. ش ھوقۇقى يوقتالال

پهرۋەردىگارغا تهلمۈرۈپ كۈتتۇم، «:ياتىنى مۇنداق ئىپادىلىگهنىسېسداۋۇت ئۆز ھ

چانلىق رىداۋۇت سهۋ) 1: 40زەبۇر( ». ىپ پهريادىمنى ئاڭلىدىلكۈتتۈم ئۇ ماڭا ئىگى

ۇدا كونا خ. رىشكهنېغا ئ پهرۋەردىگار خۇدانىڭ جاۋابىلىق،ىبىلهن كۈتۈش ئارق

قكه قانداق مۇئامىله قىلغان بولسا، ئوخشاشال يېڭى ئهھدىدىكى مۇقهددەس خهل

  .ئهھدىدىكى ئېتىقادچىالرغىمۇ شۇنداق مۇئامىله قىلىدۇ

لۇق چبىز قورقۇن. مىزنى ياخشى كۆرىدۇ، خۇدا بىزنىڭ كۈتۈشىتھهقىقهتهن راس

 «ىدا قالغاندا، خۇداغا نىدا قىلىپخهتهرلىك تهھدىت ئاست-پ خهۋدۈشمهنگه يولۇقۇپ،
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ئى خۇدا، بىز قېچىپ تۇرساق بولمامدۇ؟ ھازىر ئاللىقاچان چىدىرالرنى سۈكۈپ، يولغا 

ئوقۇبهتكه ۋە -چىقىدىغان ۋاقىت بولدىغۇ؟ بىز ئاللىقاچان يىتهرلىك ئازاب

مهغلۇبىيهتكه دۇچ كهلمىدۇقمۇ؟ بىز ۋاقتىنچه تۇمۇز ئىسسىقتىن دالدىلىنىپ، ئوت ۋە 

  .............. دەيمىز»ۇ بويىدا ئارام ئالساق بولمامدۇ؟س

ۋرىكى توختىغان، بىز پهقهت ئاشۇ جايدا توختاشقا ۈلۇت تۇب! ھېچقانداق سادا يوق

مهيلى نېمه بولۇشىدىن قهتئىينهزەر يولدا ماننا، ھاياتلىق سۈيى، . مهجبۇرمىز

زگه بىر جايدىال خۇدا ئهزەلدىن بى. قوغدىنىش، تهسهللىلهرنىڭ ھهممىسى باردۇر

 ھهم بىزنى ئۆزىنىڭ ھهمراھلىقىدىن ۋە تهمىناتىدىن ،توختاشنى بۇيرىمايدۇ

  .ئايرىۋەتمهيدۇ

 بىلهن ئالدىغا ھهرگىز ئالدىراقسانلىق !تاقهت بىلهن كۈتكىن-رىسهۋ! ئهي يىگىت

، ئهسلىدىكى ئورنۇڭدا توختاپ   بولغىچهرىكى روشهن يىغىلىپۋۈلۇت تۇب! ئېتىلما

ئۇ ھهرگىز . ن قىالاليسهن مۇشۇنداق قىلساڭ، رەببىڭنى خۇرسه،كىچۈن! تۇرغىن

  .چىكمهيدۇېئۇزۇن ك

  

  

  كۈنى-2ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»......دۇئا داشالر ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداغا سهمىمىيئېتىقادچىالر جامائهتچىلىكىدىكى قېرىن 

  )5: 12ئهلچىلهر(».قىلىشتى

دىغان زەنجىر، ئوتكىلى بولمايدىغان  تۇتاشتۇرىئا قىلىش خۇدا بىلهن بىزنىدۇ

  . يېتهكلهيدۇۋە نادانلىقتىن خهتهردىن -ھاڭغا سېلىنغان كۆۋرۈك بولۇپ، بىزنى خهۋپ
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پېترۇسنىڭ مهھبۇس  _ دېگهن گۈزەلىهر دەۋرىدىكى جامائهتچىلىك نېمئهلچىل

بولۇپ زىنداندا يېتىشى، يهھۇدىيالرنىڭ دەھشهتلىك زىيانكهشلىكى، ھېرودخاننىڭ 

 بولغان قېرىندىشىنىڭ قېنىنى كۆرۈش ۋە  شېهىت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشى،يئالى

" سهمىمىلىك بىلهن دۇئا قىلدى"ئهمما، ئۇالر يهنىال خۇداغا . قاتارلىقالر...پسىرەشخهۋ

يهھۇدىيالر مهغلۇپ . نهتىجه قانداق بولدى؟ زىندان ئېچىلىپ پېترۇس ئازاد بولدى

خۇدانىڭ ھهقىقىتى ئهتراپقا تارقىلىپ . لدىبوتالرغا يهم ۇرەزىل پادىشاھ قۇر. بولدى

  . گۈللىنىشكه باشلىدىىجامائهتچىلىكئېتىقاتچىالر 

.  جهھهتته پىشىپ يېتىلىشىمىزدىكى قورالىمىزدۇريدۇئا بولسا بىزنىڭ روھى

رىتىنى بىلهمدۇق؟ بىز ئېتىقاد ھوقۇقىمىزغا تايىنىپ، ىرالنىڭ قۇدو بىز بۇ ق،ئۇنداقتا

س، بهلكى بۇيرۇق بىلهن بۇ قۇرالنى ئىشلىتىشكه جۈرئهت نىدا قىلىش بىلهن ئهمه

د ۇ ئۈمقىالالمدۇق؟ بۇ جهھهتته خۇدانىڭ بىزگه ئىشهنچ ۋە جۈرئهت ئاتا قىلىشىنى

 غا الزىمى ھهرگىزمۇ بىر توپ ئۇلۇغ كىشىلهر بولماستىن، بهلكىخۇدا. قىلىمهن

  . ىلهردۇرخۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىغا گۇۋاھلىق بېرىشكه جۈرئهت قىالاليدىغان كىش

 چهكلهپ قويۇشتىن قۇدىرىتىنى-كۇچسىز دۇئا قىلغان ۋاقتىڭىزدا، خۇدانىڭ 

  چهكلهپال قالماستىن يهنه تىنىىيئىشهنمهسلىك خۇدانىڭ قابىل. ىلىڭئېهتىيات ق

قىلمىغان د ۇسىز ئۈم. تىنى چهكلهيدۇىيلهرمهنلىك قىلىشمۇ خۇدانىڭ قابىلبى

 ئېشىپ كهتكهنلىكىنى ئويالپ انلىرىڭىزدىنغ تىلىگهن ۋە ئويلىسىزنىڭ _ ئىشالرنىڭ 

چ ھالدا خۇدانىڭ ھهر نېپتىئولتۇرغاندا، ئالدى بىلهن تقېتىم دۇئاغا  سىز ھهر. كۆرۈڭ

  . بىر قىلغانلىرىنى، ئۆزىڭىزنىڭ مهسىه ئىچىدىكى ئورنىنى ئويالپ كۆرۈڭ

  .دۇئا بولسا خۇدانىڭ بىزگه بهرگهن پۇرسىتى

 ھهسرىتىڭىزنى-تامسىز؟ دۇئا ئارقىلىق قايغۇ ئازابلىنىۋا،قهدىرلىك ئوقۇرمهن
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لىق خۇشاللىقىڭىزغا ئهرشكه ىسز خۇشالمۇ؟ دۇئا ئارق. خۇراملىققا ئۆزگهرتىڭ-خۇشال

تاشقى دۈشمهننىڭ شىددەتلىك -سىز ئىچكى. تهۋە شىرىن تهمنى قۇشۇۋېلىڭ

شتىنىڭ ياردىمىنى قولغا ىھۇجۇمىدىن ئهنسىرەۋاتامسىز؟ دۇئا ئارقىلىق پهر

 پارە بولۇپ-يۇل تاشالر پارەۇئۇنىڭ بىر سىالپ قويۇشى بىلهن ئ. لهيسىزكهلتۈرە

دۇئا سىزگه نېمىلهرنى . پىرەن بولۇپ كېتىدۇ-رەېكهتكهندەك، كۈچلۈك قوشۇنالرمۇ ت

خۇدا سىز ئۈچۈن قىلغان : بهردى؟ بۇ سۇئالغا مهن سىزگه ۋاكالىتهن جاۋاب بېرەي

 نېمه بېرىشىمنى ئۇمۇد ساڭامېنىڭ « :خۇدا مۇنداق دەيدۇ. ھهممه نهرسىلهرنى بهردى

  )5: 3پادىشاھالر-1( »! سورىغىن قىلساڭ، شۇنى 

  

  

  كۈنى-3ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»......ئۇالر يولالر بويىدىمۇ ئوتلىنىدۇ، ھهم ھهتتا تاقىر تاغالردىن ئوزۇقلۇق تاپىدۇ.  « 

 )9: 49يهشايا(

سىز پهقهت .  بولىدۇ تهر بهدىلىگه كهلگهن-يهت قانئهڭ يۇقىرى قابىل

. يهتكه ئىگه بۇالاليسىز يۈكسهك قابىلال ئاندىن ئهجىر قىلسىڭىزبهدىلىگهتهرىڭىز -قان

. قهھرىمانالر ھېكايىسىنىڭ ھهممىسى قان ئاققۇزۇش تهسۋىرلهنگهن ھېكايىلهردۇر

ئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ قىممهتلىك نهرسىلهرنى تۇيۇقسىز شامال ئۇچۇرۇپ كهلگهن 

  . ئهمهس

ولسا، بىزنىڭ خۇدانى تونۇش شكۈل بۈتقان مۇھىت قانچه ناچار، قانچه م تۇرىۋابىز

شۇنىڭ ئۈچۈن، مۈشكۈل قىيىنچىلىقالر بىزنى . تىمىز شۇنچه ئاشىدۇىيقابىل
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لىنىۋېلىشىمىز ۆش بىلهن بىرگه ئۇنىڭغا چىڭ يرى ئېيتىىۋالغاندا، خۇداغا شۈكئور

  . كېرەك

  

  

  كۈنى-4ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ......................10: 35ئايۇپ (».چىسى كىشىلهرنى ناخشا ئېيتقۇزارئۇ كې(  

شكۈالتالر ئارىسىدا ۋاقىتلىق ۈ خۇدا بىزنى ئېغىر سىناقالر ۋە مبهزى ۋاقىتالردا،

جهھلىمىز بىلهن تىركهشسهك، -ئهگهر بىز جان. توختىتىپ قويۇشنى ياخشى كۆرىدۇ

  .  بىزنى ھهرگىز قويىۋەتمهيدۇناقالر خۇددى سازلىققا ئوخشاش،ىبۇ س

جهھلى -چاپچىپ تۇرغان ئات يۈگهن سېلىشقا يۇۋاشلىق بىلهن بويسۇنماي جان

 يۈك كۆتۈرگهن بىر ئېغىر. بىلهن تىركهشسه، نهتىجىدە ئارقانغا ئۆزى بوغۇلۇپ ئۆلىدۇ

. ندۈرىدۇھايۋانمۇ كۆتۈرۈشنى خالىماي تىركىشىۋەرسه، ئۆز بهدىنىنى ئۆزى زەخمىله

نچ تۇرماي، ئهخمهقلهرچه قاناتلىرىنى قهپهز شادىلىرىغا ې چۈشكهن قۇشمۇ تقهپهزگه

 بىز ھهرگىز ،شۇڭا. زەربه بىلهن ئۇرىدۇ، نهتىجىدە ئۆز قاناتلىرىنى ئۆزى سۇندۇرۋالىدۇ

چاپچىپ تۇرغان ياۋا ئاتقا، ئېغىر يۈك كۆتۈرگهن ھايۋانغا، قهپهزدىكى قۇشقا ئوخشاش 

لكى ئىتائهتچان ئاق قۇشقاچقا ئوخشاش قونداقتا ئهخمهقلهرچه ئىش قىلماستىن، به

  .تىرجهم ئولتۇرۇپ ناخشا ئوقۇيلىخا

يىنچىلىققا يۇلۇققان ھامان بۇ قىيىنچىلىقالرنى خۇدانىڭ ئالدىغا ىئهگهر بىز ق

. ئېلىپ بارساق، ھهرقانداق قورقۇنچلۇق ئاپهتلهرمۇ بىزگه زىيانكهشلىك قىاللمايدۇ

امغۇردىن دالدىالنغاندا، دەرەختىن تاساددىپى بهزىدە كىشىلهر دەرەخ ئاستىدا ي
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ئوخشاشال، بىزمۇ قىيىنچىلىقتىن، سىناقالردىن قېچىپ، . مېۋىلهرنى ئۇچرىتىپ قالىدۇ

، بۇرۇن كۆرمىگهن، بىلمىگهن نهرسىلهرنى ساق قاناتلىرى ئاستىدا دالدىالنخۇدانىڭ

  . ئۇچرىتااليمىز

 .ارقىلىق بىزگه ۋەھىي بېرىدۇمانا مۇشۇنداق، خۇدا سىناقالر، قىيىنچىلىقالر ئ

چېلىشىشنىڭ نهتىجىسىدە  دەپ ئاتالدى،) خۇدانىڭ يۇزى(ياببۇك دەرياسى پىننىئهل

  )30: 32يارىتىلىش .(خۇدا بىلهن يۈز كۆرۈشۈش نىسىپ بولدى

ھهسرەت چېكىۋاتقان قېرىندىشىم، سىز يهنه نېمىشقا ھهسرەت چېكىسىز؟ -ئى دەرت

مىلىك سايىنى ئۇپۇقتا چاقنىغان ۋەھى. يتقۇزىدۇچىسى ھهمدۇسانا ئېخۇدا سىزنى كې

شۇڭا تىزدىن قهددىڭىزنى رۇسالپ، ئۇنىڭغا مهدھىيه ) 8: 5ئاموس. (نۇر قىلىدۇ

  !ئوقۇڭ

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئىتائهت قىلىش ئىنتايىن راھهت بولۇپ، يۇمشاق ياستۇققا 

  . ئوخشايدۇ

  

  

  كۈنى-5ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»14: 18تىلىشيار ( »لمايدىغان ئىش يوق ئهمهسمۇ؟پهرۋەردىگار قىال(  

ئېهتىمال قهلبىمىزدە . مانا بۇ خۇدانىڭ سىزنى ئهيىبلىگهن ھالدا سورىغان سوئالى

د ياكى ئۆزىمىزگه ۇئۈم-رزۇر، ئهڭ يۈكسهك، ئهڭ چوڭ بىر ئابۇرۇندىن ئهڭ چوڭقۇ

هرچه ئۇزۇن مۇناسىۋەتلىك ياكى بىز سۆيىدىغان كىشىلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئىشالر گ

بىز ئۆزىمىزچه ئىلگىرى . ۋاقىت بولسىمۇ، تېخىچه ئهمهلگه ئاشمىغان بولۇشى مۇمكىن
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تۇق قازىنىش ئىمكانىيتى ۇيتى بار ئىشالرنى ھازىر قهتئىي ئئۇتۇق قازىنىش ئىمكانى

ى ئهمهلگه ئاشىدىغان ھهقىقىي  شۇنىڭ بىلهن ھاياتىمىزدىك.يوق، دەپ ئوياليمىز

  . چىمىزېكدتىن بىراقال ۋاز ۇئۈم

ئهگهر بىزنىڭ ئاشۇ ئارزۇيىمىز خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن بولسا، ئۇ چوقۇم بۇ 

گهرچه بىزنىڭ نهزىرىمىزچه بۇ پۈتۈنلهي . ئارزۇنى بىز ئۈچۈن ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

مازاق  چۆچهك قىلىپ-اشقىالر ئاڭالپ سۆزمۇمكىن بولمايدىغان ئىشتهك كۆرۈنسىمۇ، ب

اق، خۇدا بۇ ئارزۇيىمىزنى بىزگه ۋاكالىتهن ئهمهلگه قىلسىمۇ، خۇداغا يول قويس

  . ئاشۇرىدۇ

 ئهگهر بىز ! ئهلۋەتته يوق»مۇ؟  ئهمهسپهرۋەردىگار خۇدا قىاللمايدىغان ئىش يوق«

ساق، بىز ئۇچۈن مۇمكىن باسدەم ئۇنىڭغا ئىشهنسهك، ئۇنىڭ ئىرادىسىگه ئاساسهن قه

شىغا يول قويساق، پهرۋەردىگار بولمايدىغان ئىشالرنى ئۇنىڭ بىزگه ۋاكالىتهن قىلى

ئۇنداق بولمىغان بولسا، ئىبراھىم بىلهن .  ئهلۋەتته،خۇدا قىاللمايدىغان ئىش يوق

  . سارەنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى توسااليدىغان ئىمكانىيتى بار ئىدى

ئۇنىڭ : بىر ئامىل-خۇدانىڭ ئىرادىسىگه توسقۇنلۇق قىلىدىغان بىردىن

رىتىگه داۋاملىق ئىشهنمهسلىك ۋە گۇمان قىلىشتۇر ھهم ىقۇد-شهپقىتىگه ۋە كۈچ-رىمېه

  . خۇدانىڭ بىزنىڭ ھاياتىمىزدا يۈرگۈزگهن پىالنىنى رەت قىلىشتۇر

خۇداغا تايانغان كىشىگه نىسبهتهن خۇدانىڭ قىاللمايدىغان ھېچقانداق ئىشى 

  . يوقتۇر
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  كۈنى-6ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئهيىبىنى كۆرسىتىپ مهن ئۆزۈم ياخشى كۆرىدىغان كىش

  )19: 3ۋەھىيلهر  (».تهربىيلهيمهن

ئوقۇبهتلهرنى -تىلگهن ئېتىقادچى ھهمىشه دەھشهتلىك ئازابېروھتا پىشىپ ي

ئوقۇبهتنى ئهڭ كۆپ تارتقان كىشى -ئازاب. باشتىن كهچۈرگهن بولىدۇ

ڭ ئوقۇبهتلهرنى-ئازاب. شهپقهتكىمۇ ئهڭ كۆپ ئېرىشكهن بولىدۇ-رىمېه

لىشى ھهرگىز تاساددىپى بولغان ئهمهس، بهلكى ھهممىسى ېقادچىالرنىڭ بېشىغا كىئېت

خهتهرنى -يىمېخۇدا ھهرگىز خالىغانچه خ. غاندۇرخۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچه بول

خۇدانىڭ ھهربىر بۇيرۇقى خۇددى يا ئوقۇدەك ئاالھىدە . بىزنىڭ ئالدىمىزغا قويمايدۇ

  . ۇبىر مهخسهتنى نىشان قىلغان بولىد

روھتا پىشىپ يېتىلگهن ئېتىقادچىالرنىڭ ھهممىسى سېناقالرنى باشتىن 

ئهگهر سىز مهسىهنى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇشنى خالىسىڭىز، ئۇ . كهچۈرگهن بولىدۇ

ئۇ سىزنى . سىزنى ھازىرقى مۇھىتىڭىزدىن باشالپ چىققاندا، ھهرگىز ھهيران قالماڭ

  . باياۋاندىن، تونۇردىن ئۆتكۈزىدۇ-چۆل

ۇل قىلىشقا رازى، پهقهت مهندىن بىم، مهن ھهرقانداق جازاالرنى قوبئى رەب

سهندىن ئۆتۈنهي، ماڭا ئىرادەڭگه ئىتائهت قىلىشنى !  ئېلىپ كهتمىگىننىستېرك

سېنى !  سۆيهلىشىم ئۈچۈن مهدەتكار بولغىننىستېسهن ماڭا بهرگهن كر! ئۆگهتكىن

ئىرادەڭ بويىچه ! غايسهنشهپقىتىڭنى مهندىن ئايىمى-رىئهڭ خۇرسهن قىلىدىغان مېه

  ! شهرەپ كهلتۈرەلىشىم ئۈچۈن ياردەم قىلغايسهن-نامىڭغا شان
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  كۈنى-7ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» مهن بۇرۇن قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن مۇھىم بىلگهن، بۇ ئىشالرنى ھازىر پۈتۈنلهي

  )7: 3فىلىپلىكلهر  (».ئهھمىيهتسىز دەپ قارىدىم 

زىل رەڭلىك بوياق ئىجات قىپتۇ، باشقا ھهرقانداق بىر رەسسام ئاجايىپ غهيرى قى

لۇپ، غهيرى قىزىل ورەسسام ۋاپات ب يىن، بۇې ك.رەسسام بۇ رەسسامنى دورىيالماپتۇ

 ئۇ. تىپتۇېك  ئۇنىڭ بىلهن تهڭ قهبرىگه كۆمۈلۈپمهخپىيهتلىكىمۇ ڭ ىبوياقن

. ىنى بايقاپتۇ چوڭقۇر بىر تاتۇقنىڭ بارلىقەكىدىيىن، كىشىلهر ئۇنىڭ يۈرېندىن كهئۆلگ

 كايهېبۇ ھ. لىش مهنبهسىنى بىلىپتۇېرەڭنىڭ كل چاغدىال بۇ غهيرى قىزى شۇ كىشىلهر

بولمايدىغانلىقىدەك رىشكىلى ېهتىجىلهرگه ئبىزگه بهدەل تۆلىمىگهندە ئۇلۇغ ن

  .ھهقىقهتنى چۈشهندۈرىدۇ

  

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» نى ئېلىپ، دۇئا قىلىش ئۈچۈن تاغقا چىقتىپېترۇس، يۇھاننا، ياقۇپھهزرىتى ئهيسا .

كىيىملىرى ئاپئاق بولۇپ، چاقماقتهك . ھهزرىتى ئهيسا دۇئا قىلىۋاتقاندا، ئۇنىڭ يۈزى ئۆزگهردى

  )32، 29، 28: 9لوقا (».كۆردى....................ھهزرىتى ئهيسانىڭ پارالق نۇرىنى...چاقنىدى

تىپات تېپىشىم ئۈچۈن، ماڭا يول سېنىڭ يولۇڭدا مېڭىپ ھهمىشه ئالدىڭدا ئىل«

  )13: 33مىسىردىن چىقىش  (»....كۆرسهتكهيسهن

شاگىرتىنى ئېلىپ، يۇشۇرۇن ھالدا تاغقا چىقىپ، ئۇالر بىلهن - ئهيسا ئۈچھهزرىتى



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 474

گهن ىدىئۇالرنىڭ ئۇ يهردە بولغىنى نېم. ئاالھىدە بىر يېقىن ئاالقه باغلىدى

منى ئهمهس، ھهزرىتى ئهيسانىڭ پارالق نۇرغا ئۇالر ئۇ يهردە ئادەتتىكى ئادە! ھه-ياخشى

  . چۆمۈلگهنلىكىنى كۆردى

 رەب بىلهن بىلله تاغقا چىققان كىشىلهرگه نىسبهتهن ئهرش يولى ئانچه ،ئومۇمهن

  . يىراق ئهمهستۇر

ۋاتقاندا، ىنۇرغۇن كىشىلهر ئىخالسمهنلىك بىلهن جىمجىت ئولتۇرۇپ دۇئا قىل

 ھوجرىسىدا خۇدا ينه نۇرغۇن كىشىلهر مهخپىيه. ئهرشنىڭ ئېچىلغانلىقىنى كۆرگهن

جۇم قىلىپ كىرگهن ھۇندا، خۇددى شىددەتلىك دولقۇنالر بىلهن ئاالقه قىلغا

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇالرنىڭ ئهرشكه تهۋە خۇشاللىقتىن . سىياتتا بولغانسھې

  . بهھرىمان بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

اغقا م شاگىرتلىرى بىلهن يۇشۇرۇن ھالدا تھهزرىتى ئهيسا دۇنيادىكى ۋاقىتتا، دائى

 بۈگۈن بىزچۇ؟ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىز ئهتىدىن ،تائۇنداق. چىقىپ پاراڭلىشاتتى

رەزىل كۈچلهرنىڭ . كهچكىچه جىددىيلىك بىلهن قااليمىقانچىلىق ئىچىدە ئۆتىدۇ

رانلىقىدىكى بۇ پهسكهش دۇنيادا جىمجىت ئويلىنىش، ئىنجىل ئوقۇش، دۇئا مۇھۆك

  ! ھه-گهن ئازىدىئارقىلىق خۇدا بىلهن ئاالقه قىلىش نېمقىلىش 

ت ئىلكىدىمۇ، دانىيال بابىلۇندا زۇلۇم ۋە خۇراپىيلىققا تولغان قاراڭغۇ ئاسارە

مارتىننىڭ مهخپىي ھوجرىسى . رىسى جاففادىكى ئۆگزە ئىدىئۆزىنىڭ مهخپىي ھوج

  .  بىر ئۆيدە ئىدى)Wittenburg(ۋىتتىنبۇرگتىكى 

سىلهر ھهرگىز رەب بىلهن تاغقا چىقىشقا ! داغا يېقىنلىشىڭالر خۇ،قېرىنداشالر

ئېهتىمال خۇدا بۈگۈن .  اليىق دەپ ئويالپ قالماڭالرالپېترۇس، يۇھاننا، ياقۇپالر

پېترۇس ئهڭ كۆپ چاتاق . سىلهرنىمۇ تاغ چوققىسىغا ئېلىپ چىقىشى مۇمكىن
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كىشىلهردىن، ئۇالر تېرىيدىغان بىر كىشى، ياقۇپ بىلهن يۇھاننامۇ ئاچچىقى يامان 

شۇنىڭ ئۈچۈن، . بۇرۇن رەب ۋە رەبنىڭ بۇيرۇقلىرىنى خاتا چۈشىنىپ قالغانىدى

سىلهر ھهرگىز .  دېيىشكه سهۋەب تاپالمايسىلهر رەب مېنى تاغقا ئېلىپ چىقمايدۇسىلهر

بۇنداق ئاجايىپ سهرگۈزەشته پهقهت ئاز ساندىكى روھتا «: ئۆزۈڭالرنى تۈۋەن چاغالپ

ئېهتىمال سىلهر بۈگۈنال .  دېمهڭالر». كىشىلهرگىال نىسىپ بولىدۇپىشىپ يېتىلگهن

  !سائادەتتىن بهھرىمان بوالمسىلهر تېخى-مۇشۇنداق بهخت

   

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»7: 14ھوشىيا (».ئۇنىڭ سايىسىدە ئولتۇرغۇچىالر كۆكلهپ ئۈزۈم  تېلىدەك چېچهكلهر(  

گۈللۈكتىكى . قاتتىق يامغۇر ياغدى دان تۈنۈگۈن قاش قارايغاندا، بىر مهي

جۇمىغا ۇوران ئارىالش ياغقان يامغۇرنىڭ ھگىياھ، ئوت چۆپلهرنىڭ ھهممىسى ب-گۈل

مۇ بوراننىڭ تهسىرىگه ممېنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان خۇشپۇراق گۈللىرى. ئۇچرىدى

. ئۇچراپ، گۈل بهرگىلىرى تۆكۈلۈپ، شاخلىرى سۇنۇپ، يهردە يېتىپ قالغانىدى

مهن . شۇنداق نابۇت بولغانىدىۈكتىكى پۈتكۈل گۈزەللىك مانا مۇگۈلل

لهر يىلى گۈللهرنىڭ ئېچىلغانلىقىنى ېئهمدى ك« :دسىزلهنگهن ھالداۇئۈم

   دەپ ئويلىدىم ».كۆرەلهيدىغان بولدۈم

قۇياش ئىللىق نۇرىنى سېخىيلىق بىلهن . كېچه ئۆتۈپ، سهھهر يېتىپ كهلدى

اغقان يامغۇرنىڭ تهسىرىدىن سۇالشقان گۈللهر بوران ئارىالش ي. ئهتراپقا چاچتى

بىرىگه -قۇياش نۇرى بىلهن گۈللهر بىر. قۇياش نۇرىدىن قايتىدىن ھاياتلىققا ئېرىشتى
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گۈل شاخلىرى يېڭى . قۇدىرەتكه تولدى-قارىشىپ، ئاالقه قىلىش ئارقىلىق گۈللهر كۈچ

لغان ھالهتكه باشتىن تىكلىنىپ، گۈل بهرگىلىرى جۇاللىنىپ، دەسلهپكى يېڭى ئېچى

بۇ گۈللهر قارىماققا بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه گۈزەل تۈسكه كىرگهندەك . كىردى

مهن ھهيران قالدىم، بۇ زادى قانداق ئىشتۇ؟ بىر ئاجىز نهرسه كۈچلۈك . كۆرۈنهتتى

  . قۇدىرەتكه ئىگه بولدى-نهرسىگه تېگىش ئارقىلىق كۈچ

تاقهت -رىلىق خىزمهت ۋە سهۋ، خۇداغا تايىنىش ۋە ئاالقه قىلىش ئارقىالئوخشاش

يهتكه ئېرىشهلهيدىغانلىقىمنى، شۇنداقال بۇنىڭ بىر ھهقىقهت جهھهتته قابىل

  .ئىكهنلىكىنى بىلىۋالدىم

 سىز دەرھال ،غان سىناقالر بهك ئېغىرمۇ؟ ئۇنداقتاىرقهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ئۇچ

ئۇ بۇرۇن . ۇتىنى بېرىدىيشىڭ، ئۇ سىزگه غهلبه قىلىش قابىلخۇدا بىلهن ئاالقىلى

  )10: 41يهشايا. ( دەپ ۋەدە بهرگهن»سېنى چوقۇم مۇستهھكهملهيمهن«: سىزگه

   

  

  كۈنى-10ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» دىنى ئۈزمهي، ۇئهھۋالدىمۇ، ئىبراھىم يهنىال ئۈمئاتا بولۇش مۇمكىنچىلىكى يوق

  )18: 4رىملىقالر  (».خۇداغا داۋاملىق ئىشهنچ باغلىدى

 ئهھدىسىنىڭ ئهمهلگهئىبراھىمنىڭ خۇدانىڭ   ئاساسالنغاندا،سىرتقى ھالهتكه

 ئۇ يهنىال داۋاملىق ،بىراق .دىمۇ يوق ئىدىۇنلىقىغا نىسبهتهن زەررىچىلىك ئۈمئاشىدىغا

  . نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئاتىسى بولدى،خۇداغا ئىشهنچ باغالپ

، ئهمهسە  ئهھدبىرال  ئوخشاش پهقهتغا ئبراھىمداالر، بىزنىڭ ئالدىمىزقېرىنداش
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  شۇنىڭ.ۋە ئىشهنچنىڭ نۇرغۇن شهكىللىرى بار ىرىنۇرغۇن ئهھدىلخۇدانىڭ  بهلكى

گهرچه قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتى . يۈرەكلىك بىلهن خۇدانىڭ سۆزىگه تايىنايلى ،ئۈچۈن

ۋاتقان ىزورىي كۈنگه-تېخى يېتىپ كهلمىگهن، رەزىل كۈچلهرنىڭ ھوقۇقى كۈندىن

 ،كى چۈن.خۇرام بواليلى-قهيسهر، شادهستىن ئىتتىمۇ، قىلچه ھهسرەت چهكمشارا

مانا مۇشۇنداق مۇمكىنچىلىكى يوق ئهھۋالدا شهرەپلىك ئهھدىسى -خۇدانىڭ شان

  . ئهمهلگه ئاشىدۇ

ئهڭ ئېغىر  ،ھهمىشه ئهڭ قىيىن مۈشكۇالتالرخۇدانىڭ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتى، 

 .مايهن بولىدۇخهتهرلهر ئىچىدە ئاندىن نا-ئوقۇبهتلهر، ئهڭ دەھشهتلىك خهۋپ-ئازاپ

بۇالر بىزنى خۇدانىڭ قۇدىرەتلىك قولىنى كۆرۈشكه چاقىرىدۇ ھهمدە كۆز بىلهن 

پهقهت خۇدانىڭ . ىياتقا تايانماسلىققا دەۋەت قىلىدۇسكۆرگىلى بولىدىغانغا ۋە ھېس

 خۇدانىڭ ،چۈنكى. لىك ھهقىقهتتۇركهممهل ۋە ئىشهنچۈ ئهڭ مالىگه تايىنىشسۆزلىر

  . لىكتۇرت، ھهرقانداق مۇھىتتا ئهڭ ئىشهنچئىسۆزلىرى ھهرقانداق شارا

كۆز بىلهن كۆرگىلى بولىدىغانغا تايىنىشنى توختاتقاندا، ! ئېسىڭىزدە بولسۇن

قاد شۇنچه ئاسان ى ئېترىېقىيىنچىلىق چوڭايغانس.  باشاليدۇقاد خىزمىتىنىىئېت

قاد ىتئىنسانىيهتكه تهۋە قابىلىيهت پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولغاندا، ئې. خىزمهت قىلىدۇ

  . تېخىمۇ ئاسان خىزمهت قىالاليدۇ
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  كۈنى-11ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»6: 72زەبۇر  (».........ئۇ گويا يېڭىدىن ئورغان ئوتالققا ياغقان يامغۇردەك چۈشىدۇ(  

رۇپ، پهرۋىش وبىر ئۇسۇل دائىم ئ مۇنبهت، مول يايالققا ئېرىشىشتىكى بىردىن

 ئامال دائىم بىر ەھىمدىل قهلبكه ئېرىشىشتىكى بىردىنمۇاليىم، ئىناق، ر. شتۇرىىلق

الر تېخى يايالقالر قىرقىلىپ، يۇمران مايسى. خۇدانىڭ ئورغىقىدا قىرقىلىپ تۇرۇشتۇر

سىم يامغۇرنىڭ چۈشۈشى ھهقىقهتهن ئىنتايىن - ئۇششاق، ئىللىق سىمبىخلىنىۋاتقاندا

ىدىن ئورغان ئوتالققا ئۇ گويا يېڭ«: شۇنىڭ ئۈچۈن، مۇقهددەس كىتابتا. راھهتتۇر

  .  دەيدۇ».ياغقان يامغۇردەك چۈشىدۇ

ئى قېرىندىشىم، سىز ھازىر خۇدانىڭ ئورغىقىدا قىرقىلىۋاتامسىز؟ ئورغاقتىن 

  .  كېيىن ئۇششاق يامغۇر ياغىدۇتا ئورۇلۇپ بولغاندىنئورغاق. رگىز قورقماڭھه

  

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

».......... تۇرۇپ،ا قىشالقالر بىلهن چىتالقالرد- بولۇپ، يېزاۇاللچىالرلهر ككىشىبۇ 

  )23: 4تارىخنامه-1 (». خىزمىتىنى قىالتتىپادىشاھنىڭ 

مهيلى بىز قهيهردە بواليلى، بىزنىڭ پادىشاھنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، پادىشاھ ئۈچۈن 

ت ئېهتىمال، بىز ئىنتايىن ئوڭۇشسىز مۇھىتتا، چه. ىزمهت قىلىش ئىمكانىيتىمىز بارخ

كۆرەلمهيدىغان جايدا، ھهرخىل توسالغۇ، بېسىمالر نى ھقىشالقالردا، پادىشا-يېزا

   ..............ئاستىدا تۇرمۇش كهچۈرۈشىمىز مۇمكىن
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بىلهن  بىز ردە بواليلى، بىزنى ئاشۇ جايغا ئورۇنالشتۇرغان پادىشاھ يهمهيلى بىز قه

ى ھېس قىلسا، دەرھال ئهگهر، ئۇ چىتالقالرنىڭ زۆرۈر ئهمهسلىكىن. بىلله بولىدۇ

ئېهتىمال بىزگه توسقۇنلۇق قىلىۋاتقاندەك . چىتالقالرنى سۆكۈۋېتىشى مۇمكىن

. كۆرۈنگهن نهرسىلهر بىزنى قوغداش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇشى مۇمكىن

يۇم ياساش ئهسۋابى پادىشاھنىڭ نهزىرىدە، بىز ۇپۇر ب-ئېهتىمال، قولىمىزدىكى پار

  . ىشاھنى خۇرسهن قىلىدىغان خىزمهت بولۇشى مۇمكىنىق پادپئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپ

ياشنىڭ ئولتۇرغاندىكى يارقىن جۇالسى، يۇلتۇزالر بىلهن تولغان ئاسمان ۇق

دەرەخ ۋە -بوشلۇقى، ھهيۋەتلىك ئېگىز تاغالر، كۆپكۈك دېڭىز، گۈزەللىككه تولغان دەل

 بىر يگىياھالر ئاجايىپ گۈزەللىككه ئىگه بولسىمۇ، تۇرمۇشتىكى ئاددى-گۈل

مۇھهببهتلىك قهلبكه، خۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتقان ئېتىقادچىنىڭ ئازابلىق 

   .ياشلىرىنىڭ زەررىچىلىك گۈزەللىكىگه تهڭلىشهلمهيدۇ-كۆز

   

  

  كۈنى-13ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ۋە ئهۋالدلىرىغا مېنىڭ يولۇمنى تۇتۇشنى، دۇرۇس ۋە ھهققانىي مهن ئۇنى ئۆز بالىلىرى 

شۇنداق قىلسا، مهنمۇ ئۇنىڭغا بهرگهن ۋەدەم بويىچه . ۇيرۇسۇن، دەپ تاللىدىمبولۇشنى ب

  )19: 18يارىتىلىش (».ھهممه ئىشنى قىلىپ بېرىمهن

خۇدا ئۆزىنىڭ ئهمىرلىرىنى ھاۋاله قىلىشقا ئهرزىيدىغان بىر قىسىم كىشىلهرگه 

 ۋە مهن ئۇنى ئۆز بالىلىرى«: خۇدا ئىبراھىم توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ. مۇھتاج

ئهۋالدلىرىغا مېنىڭ يولۇمنى تۇتۇشنى، دۇرۇس ۋە ھهققانىي بولۇشنى بۇيرۇسۇن، دەپ 
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شۇنداق قىلسا، مهنمۇ ئۇنىڭغا بهرگهن ۋەدەم بويىچه ھهممه ئىشنى قىلىپ . تاللىدىم

لىك ا بىزنىڭمۇ ئۆزىگه ئوخشاش ئىشهنچخۇد. لىكتۇر خۇدا ئىشهنچ».بېرىمهن

  . بولۇشىمىزنى خااليدۇ

رىتىنى، ئهھدىسىنى قوبۇل ىقۇد-ڭ بارلىق مۇھهببىتىنى، كۈچخۇدا ئۆزىنى

خۇدانىڭ ماشىنىسى بىزنىڭ ئېغىر . قىالاليدىغان بىر قىسىم كىشىلهرنى ئىزدىمهكته

ئهپسۇس، بىزنىڭ ئېغىر يۈكىمىزنى ماشىنىغا . يۈكىمىزنى دائىم ئىتتىرىشىپ بېرىدۇ

ئاجىز بولغاچقا، خۇدا تى ئىنچىكه ھهم ىباغالش ئۈچۈن ئىشلهتكهن يىپىمىز ناھاي

  . بىزنىڭ ئېتىقادىمىزنى سىناقالردىن ئۆتكۈزىدۇ

ئۇ ھهرگىز . خۇدا بىزنىڭ بهرداشلىق بېرىش چېكىمىزنىڭ قانچىلىكلىكىنى بىلىدۇ

ئۇنىڭ بىزگه بهرگىنى . بىزگه بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان ئېغىر سىناقالرنى بهرمهيدۇ

   . بىزگه ئىشهنگىنىدۇر

   

  

  ىكۈن-14ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

 

»ېچقانداق ئىنئامغا ئېرىشهلمهيدۇئۇالر باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىدىن باشقا ھ.«    

  )2: 6مهتتا(

ئۇالر ئېرىشىشكه . ت، بۇ سۆز ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئېيتقان سۆزىراسھهقىقهتهن 

. تېگىشلىككه ئېرىشىپ بولغاندىن كېيىن، يهنه قايتا ئېرىشىشنىڭ زۆرۈرىيتى يوق

  ، قهدىرلىك ھهمراھىم، ئۇنداقتا بۇ قانداق ئىنئام؟ شۇنىڭ ئۈچۈن

زىلىرىمىز ۋە باشقا ياخشى وهدىقىمىز، دۇئالىرىمىز، تۇتقان رئهگهر بىز قىلغان س

ۋە ا رۇن ئېلىشقا، ماختاشقئىشلىرىمىز ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ قهلبىدىن ئۇ
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ق، ئابروي تىكلهشكه تىرىشسا- نام،جامائهتچىلىك ئىچىدە ئالقىشقا ئېرىشىپ

مۇھهببىتىمىزنى، قىلغان دۇئالىرىمىزنى، جاپا -كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ مېهىر

تارتقانلىرىمىزنى، ئىتائهتچانلىقىمىزنى بىلىپ كهتسه، ئېسىڭىزدە بولسۇنكى بۇالر 

 قېرىندىشىمىزغا ئىفاۋىروتكىممۇ . ئاللىقاچان ئېرىشىپ بولغان ئىنئامدۇر

 ئوخشاش سۆز قابىلىيتى، پاۋلۇسقا ئوخشاش ئوخشىيااليدۇ؟ گهرچه ئۇنىڭ پېترۇسقا

ئۇ . قىلغانيازغان ئهسهرلىرى بولمىسىمۇ، ئۇ تۈرمىدە تۇرۇپ باشقىالر ئۈچۈن دۇئا 

غان ھالدا يۇشۇرۇن كۈزەتكۈچى بولغان خۇدانىڭ ۇپۈتۈنلهي ئۆزىنى ئۇنت

ئۇ بىزگه توپىغا كۆمۈلگهن بىر داننىڭ ئهڭ يارقىن . خۇرسهنلىكىنى ئىزدىگهن

 يۈدۈش، ئىتائهت قىلىش، خىزمهت نىكرېست. نى تىكلهپ بهرگهنگىسىئۆل

ئۇ مۇشۇنداق . بهرگهن  تا يۈز»تۇپراق«قىلىشالرنىڭ ھهممىسى ئهنه شۇنداق قاراڭغۇ 

               .شهپقىتىگه جاۋاب قايتۇرغان-قىلىش ئارقىلىق يۇشۇرۇن كۈزەتكۈچىنىڭ مېهىر

ككى، كۆز ئالدىڭىزدىكى ئىنئامغا ئى قهدىرلىك قېرىندىشىم، بىلىشىڭىز كېرە

  . ئېرىشىشنى قوغلىشىش، ئهرزىمهس كىچىك بىر سودىدۇر
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  كۈنى-15ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئاستىدا ھهتتا ھاياتىمىزدىنمۇ چېدىغۇسىز ئېغىر بېسىم...ئوقۇبهت-چهككهن ئازاب 

  )8: 1كورىنتىلىقالر-2 (»ئۇمۇد ئۇزگهنىدۇق

قۇدرىتىم ئاجىز چاغلىرىڭدا -شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك، مېنىڭ كۇچ-هىرمې: "لېكىن ئۇ ماڭا«

، رىتى ئىپادىلهنسۇن دەپىھاياتىمدا ئهيسا مهسىهنىڭ قۇد شۇڭا، .دېدى." توللۇق ئىپادىلىنىدۇ

  )9: 12لىقالركورىنتى-2 (».ئاجىزلىقلىرىمدىن خۇرسهنلىك بىلهن ماختىنىمهن

 يهنى  بىر ئىشنىباشتىن كهچۈرمىگهنياقۇپ پېنىئهلدە تۇنجى قېتىم ئهزەلدىن 

ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپ، . خۇدانى تۇتۇۋېلىش سهرگۈزەشتىسىنى باشتىن كهچۈردى

ئۇنىڭ . ياقۇپنىڭ ئېتىقادى كۈچىيىپ، خۇداغا بولغان تۇنۇشى چوڭقۇرالشتى

  . قۇۋۋەتكه تولدى-تۇرمۇشىمۇ يېڭى غهلبه، يېڭى كۈچ

ئوقۇبهت ئارقىلىق - مۇددەتلىك ئازابداۋۇتنى ئېلىپ ئېيتساق، خۇدا ئۇنى ئۇزۇن

. دىرەتلىك ۋە ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىقۇد-سىناپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ كۈچ

قىدىغان بولۇپ، خۇداغا بولغان ئىشهنچى ى ئۇ خۇدادىن تېخىمۇ ھېيبۇنىڭ بىلهن

پهزىلهت ئۇنىڭ كهلگۈسى پادىشاھلىقى ئۈچۈن - بۇنداق ئهخالق،چۈنكى. ئاشقان

  . مۇھىم ئىدىئىنتايىن 

چۈرگهن قىيىنچىلىقالر، باشقا نهرسه ئهمهس، دەل پاۋلۇس باشتىن كه

 ئهمهس پۈتۈن جامائهتچىلىكنىڭ خهتهرلهر پاۋلۇسنىڭال-خهۋپرەتلهر، ھهس-قايغۇ

 دېگهن ئۇلۇغ »شهپقىتىم ساڭا يېتهرلىك-مېهىر«قادىنى مۇستهھكهملهپ، ىئېت

  .ئهھدىنىڭ مهنىسىنى چوڭقۇر چۈشهندۈرگهن

بىزنىڭ ئېتىقادىمىزنى   ئارقىلىققۇ قىيىنچىلىق ۋە توسقۇنلھهر خىل خۇدا
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 توسالغۇغا ئۇچرىساق، ئۇنىڭ ئىشهنچ بىز كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدائهگهر . تهڭشهيدۇ

شهپقىتى -قاچىالنغان قورال ئىكهنلىكىنى تونۇپ، دەرھال ئۇنى رەبنىڭ يېتهرلىك مېهىر

 ، پۈتۈن قهلبىمىز بىلهن خۇداغا تايىنىپبىز پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز. بىلهن تولدۇرىۋااليلى

تاقهت بىلهن كۈتۈشكه -رىئالغا ئىلگىرلهۋاتقاندا، سىناقالرغا دۇچ كېلىشىمىز، سهۋ

مهيلى قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئاخىرقى نوقتىغا . مۇھتاج بولۇشىمىز مۇمكىن

نىڭ ئىنئام يېتىپ بارغاندا، بىز چوقۇم تاشنىڭ دومىلىتىۋېتىلگهنلىكىنى، رەب ئهيسا

   . بېرىش ئۈچۈن بىزنى كۈتۈپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆرىمىز

   

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»قېرىنداشلىرىمىز قوزىنىڭ قېنى ۋە ئۇنىڭ قىلغان گۇۋاھلىقى بىلهن ئهجدىهانى يهڭدى .

  ) 11: 12ۋەھىيلهر (». ئالدىدىمۇ ئۆز جېنىنى ئايىمىدىئۇالر ھهتتا ئۆلۈم

يسانىڭ ئالدىغا  ئايالى ئوغلى ياقۇپ بىلهن يۇھاننانى ھهزرىتى ئهنىڭزەبهدىي

 پادىشاھلىقىدا بىرىنىڭ ئوڭ تهرەپته، بىرىنىڭ سول تهرەپته نىڭئهكىلىپ، ئۇ

د قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقاندا، ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرنىڭ تهلىپىنى رەت ۇنى ئۈمىئولتۇرۇش

تنى قىالالمسىلهر؟ مهن ئىچكهن مهن قىلغان خىزمه: قىلماستىن، ئهكسىچه ئۇالرغا

 ئارقىلىق ئۇالرغا ھېچقانداق  دەپ سوئال قويۇش-ئازاب قهدىهىنى ئىچهلهمسىلهر؟

  . مىدىد قالدۇرۇئۈم

د ۇ بىزدىمۇ بۇ ھهقته ھېچقانداق ئۈمياقۇپ، يۇھاننا قىلغاننى بىز قىالالمدۇق؟

.  بايقىلىدۇيوقمۇ؟ ئهڭ قىممهتلىك نهرسه ھهمىشه ئهڭ مۈشكۈل جاپالىق شارائىتتا
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پهس - قىلساق، چوقۇم ئېگىزتۈن، بىز ئۇالرغا ئېرىشىشنى مهقسهشۇنىڭ ئۈچ

 ئۆتۈشىمىز دىندېڭىزالردىن، شىددەتلىك ئوتالر-داۋانالردىن، ئورمانالردىن، دەريا

. مۇشهققهت چېمپىيۇن بولۇشتىكى تۆلهشكه تېگىشلىك بهدەلدۇر-چۈنكى، جاپا. كېرەك

 ،بهلكى. گۈل ۋە يىپهك يىپتىن قۇرۇلغان ئهمهسغهلبىنىڭ لهۋھه تاختىسى ئهتىر

ئوقۇبهت، -بۈگۈن بىز تارتىۋاتقان ئازاب. تهر بهدىلىگه كهلگهن-جاپالىق قان

  . دۇرىقىيىنچىلىقالر خۇدانىڭ بىزنى غهلبه تاجىغا ئېرىشتۈرۈشتىكى قورال

غارايىپ قىيىنچىلىق ۋە رىۋايهتلهردىكىدەك -سىزنىڭ خىيالى مۇھىت، ئاجايىپ

سىز . خهتهرلهرنى كۈتۈپ ئولتۈرۈشىڭىزنىڭ زۆرۈرىيتى يوق-چلۇق خهۋپقورقۇن

پهقهت قهددىڭىزنى رۇسالپ، خۇدا تۇرمۇشىڭىزغا بۈگۈن ئورۇنالشتۇرغان ئىشالرنى 

سىزنىڭ شهرەپ تاجىڭىز تۇرمۇشىڭىزدىكى ھهر مىنۇت، . ياخشى قىلسىڭىزال كۇپايه

ھهسرەتلىك سىناقالرنىڭ -ايغۇ ئاشۇ قىيىنچىلىق ۋە قزنى قىيناۋاتقانھهر سىكۈنت سى

ئهڭ مۈشكۈل ئىش پۈتۈن دۇنيا خهۋەردار بولغان ئىشالر .  يۇشۇرۇنغانئىچىگه

بۇ سىرىڭىزنى . ىچىلىك مهخپىيهتلىكتۇرربولماستىن، بهلكى قهلبىڭىزدە ساقالنغان زەر

مانا بۇ تىلغا ئېلىشقىمۇ . خۇدادىن باشقا ھېچكىم كۆرەلمهيدۇ ھهم بىلهلمهيدۇ

  . غان كىچىك سىناق قوربان بولغاندىنمۇ ئازابلىقتۇرئهرزىمهيدى

ئىشتا سىزنىڭ بۇ . قهدىرلىك قېرىندىشىم، سىزنىڭ تاجىڭىز ئاشۇ يهرگه كۆمۈلگهن

  . د قىلىمهنۇغهلبىگه ئېرىشىشىڭىزنى ئۈم
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  كۈنى-17ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»الهتسىز قازى شۇنداق  ئادبىر. ڭ سۆزلىرىدىن ساۋاق ئېلىڭالربۇ ئادالهتسىز قازىنى

كۈندۈز ياردەم تىلىگهن بهندىلىرىنىڭ دەردىگه يهتمهسمۇ؟ -قىلغان يهردە، خۇدا ئۆزىدىن كېچه

ئهكسىچه، خۇدا جهزمهن تېزدىن ئۇالرنىڭ ! ئۇالرغا قىلىدىغان شاپائىتىنى كېچىكتۈرەرمۇ؟ ياق

  )8-6: 18لۇقا  (».ھالىغا يېتىدۇ

. لىقىڭىزغا ئاساسهن ئورۇنالشتۇرمايدۇخۇدا ۋاقىتنى ھهرگىز سىزنىڭ قوماندان

جۇم ۇماي قالسا، سىز يهنه بىر قېتىم ھ ئېتىلئوقىهر، بىرىنچى قېتىملىق سىگنال ئهگ

خۇدا دۇئالىرىمىزغا جاۋاب قايتۇرۇش ئۈچۈن ھهرگىز بىز بهلگىلىگهن ۋاقىتقا . قىلىڭ

بىراق، بىز . ۇگه ئاشكارىاليدبىز ئۇنى ئىزدىسهك ئۇ چوقۇم ئۆزىنى بىز. ئاساسالنمايدۇ

  .د قىلغان ۋاقىت، ئورۇن بولۇشى ناتايىنۇئۈم

 تاش تاقهتلىك بواللمايمىز؟-رىسهۋ ىشالردا، بىز نېمه ئۈچۈنئهرشكه تهۋە ئ

جۇم قىلىپ ئوتقا ئېرىشىشكه قارىغاندا، ئهرشكه تهۋە ئىشالردا غهلبه ۇئارقىلىق ھ

  . ىدىغان خۇدا باردۇريۆلهك بول-چۈنكى، كهينىمىزدە يار. قىلىش ئىشهنچى يۇقىرىدۇر

شهپقهتلىك كهچۈرۈمى -خۇدانىڭ مېهىر! دسىزلهنمهڭالرۇقېرىنداشالر، ھهرگىز ئۈم

.  خۇداغا نىدا قىاليلىتهۋرەنمهدس ئىشهنچىمىز بىلهن. يىتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرماقتا

يهنه بىر قېتىم . ىپ قويمايلىچىكىشى سهۋەبلىك نىدا قىلىشنى توختىتېخۇدانىڭ ك

  . بۇ قېتىم چوقۇم ئېرىشهلهيمىز.  ئاتايلىىقسىگنال ئو

مهن ئهرشكه تهۋە پادىشاھلىق تارىخىدا مۇقهددەس روھقا تايىنىپ تۇرۇپ، 

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئاساسهن قىلغان ھهققانىي دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولماي 

  . قالغانلىقىغا ئىشهنمهيمهن
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  كۈنى-18ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»،تلىكئىشهنگهنلهر نېمىدېگهن بهخ ماڭا تهۋرەنمهي مهندىن گۇمانالنماي!«        

  )23: 7لۇقا (

قادتا تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇش ھهقىقهتهن ىبهزى ۋاقىتالردا، رەببىمىزگه بولغان ئېت

  . مۈشكۈل بىر ئىشتۇر

ئېهتىمال ئېتىقادىمىزنىڭ تهۋرىنىشىگه ئهتراپىمىزدىكى مۇھىت سهۋەب بولۇشى 

 ئۈچۈن خىزمهت قىلىشنى ئارزۇ قىلغان ۋاقتىمىزدا، ھهمىشه مهسلهن، بىز رەب. مۇمكىن

زاب تارتىمىز ۋە ياكى ۋېتىدا ئاامىرغا سولىنىمىز ياكى كېسهل كار تار ك،مهھبۇس بولۇپ

مهيلى قانداق بولۇشىدىن . رۇندا چىقىش يولى تاپالماي قالىمىزوئوڭۇشسىز ئ

ۇۋاتقان مۇھىتالرنىڭ بىز تۇر. قهتئىينهزەر رەب بىزنىڭ ئېهتىياجىمىزنى بىلىدۇ

خۇدا ئۆز قولى بىلهن بىز ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان بولۇپ، ئۇ بىزنى ھهممىسىنى 

قادىمىزنى مۇستهھكهملهشنى، ىھازىرقىدەك مۇھىتقا قويۇش ئارقىلىق بىزنىڭ ئېت

  . ئۆزىگه تېخىمۇ يېقىنلىشىشىمىزنى مهقسهت قىلغان

ڭ تهۋرىنىشىگه سهۋەب بولۇشى قادىمىزنىىخىياللىرىمىز ئېت-ئېهتىمال، بىزنىڭ ئوي

مهسلهن، بىز ھهمىشه خىيال سۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىمىز ھهل قىاللمايدىغان . مۇمكىن

بىز ئهسلىدە . گۇمانالرنى، جاۋاب تاپقىلى بولمايدىغان تهس سۇئالالرنى ئوياليمىز

ئۆزىمىزنى خۇداغا تاپشۇرغاندىن كېيىن، تۇرمۇشىمىزنىڭ خۇددى كۆپكۆك ئاسماندەك 

ئهپسۇس، ئويلىمىغان يهردىن ئۆزىمىزنى . دۇقى بولۇشىنى ئارزۇ قىلغانگۈزەل

لۇتلۇق ئاسمانغا ئوخشاش تۇتۇق ۇاپشۇرساقمۇ، تۇرمۇشىمىز يهنىال بئاللىقاچان خۇداغا ت

نىشىمىز كېرەككى، ئهگهر ئۆزىمىزنى خۇداغا ىبىز بۇ يهردە شۇنىڭغا ئىش. بولۇۋاتىدۇ
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قادىمىزنى ىىقىمىز مهۋجۇت بولسا، بۇ رەبنىڭ ئېتتاپشۇرغاندىن كېيىن، يهنىال قىيىنچىل

  . مۇستهھكهملهش ئۈچۈن سهۋەبلىك ئورۇنالشتۇرغان پىالنىدىن ئىبارەت

قادىمىزنىڭ تهۋرىنىشىگه روھى جهھهتته پىشىپ يېتىلگـهنلىكىمىز ىئېهتىمال ئېت

مهسلهن، بىز ئۆزىمىزچه مهن خۇدانىڭ باغرىدا . سهۋەب بولۇشى مۇمكىن

. چاپقۇنلىرىغا ئۇچرىمايمهن، دەپ ئوياليمىز-ئهمدى سىناقالرنىڭ بورانخاتىرجهممهن، 

چاپقۇنلىرى بۇرۇنقىدىنمۇ دەھشهتلىك - ئۇزۇن ئۆتمهي سىناقالرنىڭ بوران،بىراق

شهپقىتى شۇنچه -سىناقالر قانچه كۈچلۈك بولسا خۇدانىڭ مېهىر. ھالدا يېتىپ كېلىدۇ

ن ئۆتمۈشىمىزگه نهزەر سالساق، تهنتهنه ئهگهر، بىز سىناقالر بىلهن تولغا. چوڭ بولىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، . ۋە قىزغىن ئالقىشالر بىلهن يول باشلىغۇچىمىزغا مهدھىيه ئوقۇيمىز

تۇرمۇشىمىزدا قانداق ئىشالرغا يولۇقساق، رەبنىڭ ئىرادىسى دەپ بىلىپ، قىزغىن 

  . قارشى ئېلىشىمىز كېرەك

  !ەتكار بولغاينىشىمىزگه مهدىخۇدا بىزنىڭ ئۆزىگه تهۋرەنمهي ئىش

   

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،مېنى قايتىدىن سهن ماڭا كۆپ ھهم ئېغىر كۈلپهتلهرنى كۆرسهتكهنسهن

  )20: 71زەبۇر (».گىلىرىدىن مېنى قايتىدىن ئېلىپ چىقىرىسىهنېيېڭىاليسهن، يهر ت

ىدە ئۇ بهز.  مۈشكۈالتلىق سهرگۈزەشتىلهرگه تولدۇرىدۇخۇدا بىزنىڭ ھاياتىمىزنى

بىزنى چوڭقۇرلۇققا باشالپ، قاراڭغۇ يولالردا ماڭغۇزسا، بهزىدە ئۆلۈكلهر دىيارىغا دەپنه 

گهرچه ئىشالر مۇشۇنداق بولسىمۇ، خۇدا بىلهن بىزنىڭ ئاالقىمىز ئازراقمۇ . قىلىدۇ
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گۈزىدۇ، ئۆزى چوڭقۇرلۇقتىن  خۇدا ئۆزى بىزنى چوڭقۇرلۇققا كىر. ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ

  .  چىقىدۇتارتىپ

 خۇدا سىز ھهرگىز!  ھهرگىز گۇمانالنماڭقهدىرلىك قېرىندىشىم، خۇدادىن

خۇدادىن، ماڭا . ئاللىقاچان مېنى تاشالپ كهتتى، مېنى ئۇنتۇپ كهتتى، دەپ ئويلىماڭ

كۈندۈز ھهرقانچه ئۇزۇن بولسىمۇ، ھامان كهچ . تهسهللى بهرمىدى، دەپ رەنجىمهڭ

  . ئېرىيدۇقار قانچه قېلىن ياغسىمۇ، ھامان . كىرىدۇ

خۇدا . قىلغان خىزمهتلىرىڭىز ھهرگىز بىكار كهتمهيدۇ! ئورنىڭىزدا كۈتۈپ تۇرۇڭ

  .ئاشۇ ۋاقىتالردا سىز خۇشاللىق بىلهن ناخشا ئېيتىسىز. سىزگه تهسهللى بېرىدۇ

   

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،ىگهن نېمه د ۇپ ئۆتكۇزگهنلهركۈتى كۇنن........ئاخىرغىچه سادىق بولۇپ

  )12: 12دانىيال  (»...............!ھه-تلىكبهخ

گىنىش ۈ بۇ ئىش قارىماققا ئىنتايىن ئاساندەك كۆرۈنگهن بىلهن ئ»كۈتۈش«

دىققهتته  ۋە يۈگۈرۈش، مېڭىش . ئۈچۈن بىر قانچه يىل سهرپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

  . جىم تۇرۇشقا قارىغاندا كۆپ ئاساندۇر

ا خىزمهت قىلىشنى ئارزۇ قىلىمىز ھهم چىن نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز خۇداغ

ۇنداقتا قانداق قىلىش ئ.  قانداق باشالشنى بىلمهيمىز،بىراق. دىلىمىزدىن خااليمىز

دسىزلىنىش، بىزار بولۇش كېرەكمۇ؟ قورقۇنچتىن چېكىنىش كېرەكمۇ؟ ۇكېرەك؟ ئۈم

  ياكى تهۋەككۈل قىلىپ، داۋاملىق ئالغا ئىلگىرلهش كېرەكمۇ؟
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  . پهقهت كۈتۈش كېرەك !اقھهممىسى ي !ياق

خۇداغا نىدا قىلىپ، ھهممه ئىشالرنى ئۇنىڭ ئالدىغا . دۇئا بىلهن كۈتۈش كېرەك

قىيىنچىلىقالرنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ، ئۇنىڭ ۋەدىسىنى . قويۇش كېرەك

  . سهمىگه سېلىش كېرەك

ئۇنىڭغا بولغان تهۋرەنمهس ئىشهنچنى ئىزھار . ئىشهنچ بىلهن كۈتۈش كېرەك

دىن تاكى يېرىم سىزئهگهر ئۇ نىشىڭىز كېرەككى، ىسىز شۇنىڭغا ئىش. ىلىش كېرەكق

سىز ئۇنىڭ شۇ چاغدا كېچىكمهي  كېچىگىچه كۇتۇشنى تهلهپ قىلغان بولسا، 

    .كېلىدىغانلىغىغا ئىشىنىپ، ئۇنى يېرىم كېچىگىچه كۇتۇشىڭىز كېرەك

غاندەك رىنىپ، غۇدۇرائىلالر مۇسادىن ئاغئىسر. تاقهت بىلهن كۈتۈش كېرەك-رىسهۋ

 كاللىمىز بىلهن بېشىمىزغا يئاددى. تاقهت بىلهن كۈتۈش كېرەك-رىئهمهس، بهلكى سهۋ

   :كهلگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنى خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ

مېنىڭ ئىرادەم بويىچه ئهمهس، .  ئى رەببىم، مهن بۇالرنى قانداق قىلىشنى بىلمىدىم«

 مهن سېنىڭ ،بىراق. قهلبىم ئىنتايىن ئازابلىنىۋاتىدۇ! رادەڭ بويىچه قىلغىنسېنىڭ ئى

ىندۈرگهنگه ئوخشاش، كېلىپ، قىزىل دېڭىزنى ئىككىگه بۆلۈپ، دۈشمهنلهرنى چېك

ساقال دېسهڭ، مهن مېنى قانچه ئۇزۇن . چالندۇرۇشۇڭنى كۈتىمهنېنقهلبىمنى ت

! ئى خۇدا. قهلبىم ساڭا تهلپۈنىدۇ ئى رەببىم، ،چۈنكى. شۇنچىلىك ساقالشنى خااليمهن

مهن سېنىڭ مېنىڭ خۇشاللىقىم، قۇتقۇزغۇچۇم، دالدىلىنىدىغان ماكانىم، مېنى 

 دەپ نىدا ».نىمهنىمۇستهھكهملىگۈچى تايانچىم ئىكهنلىكىڭگه چوڭقۇر ئىش

  . قىلىشىمىز كېرەك
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  كۈنى-21ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»دىگارغا، ئىشهن ئۇنىڭغا، ئۇ يېتهكچى بوالر  ھايات يولۇڭنى پهرۋەر ئامانهت قىل

  )5: 37زەبۇر (».ساڭا

نهرسىنىڭ نېمه بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ھهممىنى بېسىم ئهكىلىۋاتقان سىزگه 

ىن غهم شۇنداق قىلغاندا، سىز ھېچنېمىد. پۈتۈنلهي خۇدانىڭ قولىغا تاپشۇرۇڭ

رالنغاندا، ئالدى بىلهن  سىز بىرەر ئىش قىلىش ئۈچۈن تهيياقايسى ۋاقىتتا. قىلمايسىز

ئاندىن، خاتىرجهم . ئۇنىڭغا ئېيتىپ، ئېغىر يۈكىڭىزنى ئۇنىڭ ئۈستىگه ئارتىپ قويۇڭ

خۇراملىق بىلهن ئالدىڭىزدىكى سىز قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى -ھالدا خۇشال

ئهستايىدىل قىلىڭ ۋە پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلهن خۇدانىڭ سىزگه ۋاكالىتهن قىلغان 

ئى قېرىندىشىم، سىز بارلىق . لىشقا تهييارلىنىڭغهلبىسىنى كۈتۈۋې

 يۆگهپ، چىگىپ ى توپقا ئوخشاشىڭىزنى خۇددئهندىشىلىرىڭىز بىلهن ئۆز-غهم

  !مىلىتىۋېتىڭوخۇدانىڭ ئالدىغا د

لۇمىزنى خۇداغا ئامانهت قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان يوقادىمىز بولماي تۇرۇپ، ىئېت

لىك غهلىته، خهتهرلىك بولسۇن، مهيلى خۇدا باشلىغان يول قانچى. ئىشتۇر

بىز زادى بارلىق . قولىڭىزدىكى يىپنى قويۇۋەتمىسىڭىزال، ھهرگىز خهتهرگه ئۇچرىمايسىز

خالىمامدۇق؟ -ئىشلىرىمىزنى خۇداغا تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنى خاالمدۇق

نېمىشقا نۇرغۇن . قادچى ئۆزلىرى قارار قىلىدىغان مهسلىدۇرىمانا بۇ ھهربىر ئېت

شهنكى، ئۇالر وتى رىقادچىالر ئارامسىزلىنىپ، قورقۇنچ ھېس قىلىدۇ؟ ناھايىېتئ

تاپشۇرمىغان ياكى ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى خۇدانىڭ ئالدىغا ئىشلىرىنى خۇداغا 

  . ئاپىرىپ بولۇپ، يهنه قايتۇرۇۋالغان
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  كۈنى-22ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»سىلهر؟ىنهمشىكىمگه ئىدىر ئىكهنلسىلهر مېنىڭ سىلهرنى ساقايتىشقا قا«       

  )28: 9مهتتا(

 دېگهنگه قارشى تۇرىدىغان »مۇمكىن بولمايدۇ«بىزنىڭ خۇدايىمىز مهخسۇس

مۇمكىن بولمايدىغان، ئامالسىز . ئۇ ئهزەلدىن ئۇزۇن كېچىكمهيدۇ. ھهممىگه قادىر خۇدا

. ، ھهمىشه ئامال تېپىلىدۇئىشنى چوڭقۇر ئىشهنچ بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا ئهكهلسهك

تۇرمۇشتىكى، مۇھىتتىكى بارلىق مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى خۇدانىڭ 

قادسىزلىق، ىئهگهر، بىز ئۆتمۈشىمىزدىكى ئوڭۇشسىزلىق، ئېت. شهرىپى ئۈچۈندۇر-شان

تسىزلىك ئىچىدە پهقهت خۇداغا ئىتائهت قىلىپ، خۇداغا تايانغان بولساق، گۇناھ، بهخ

 خۇدانىڭ بۇنداق ،چۈنكى. تىمهيئۇزۇن كېچىكتۈرشهپقىتىنى ھهرگىز -خۇدا مېهىر

قادىنى ىكىشىلهر دائىم مهسىه ئېت. تهدبىرلىرى بار-پاجىئهلهرگه قارشى تۇرىدىغان چارە

كىشىلهرنىڭ يۈرەك يارىسىنى داۋااليدىغان ۋە كىشىلهرنىڭ ئۆتمۈشىگه تاقابىل 

بۇ . را ئېيتىلغاندۇربۇ سۆز ئىنتايىن توغ. شىدۇىقاد يولى دېيىتۇرۇدىغان بىردىنبىر ئېت

ئاشۇ يىللىرى چېكهتكه يېگهننىڭ «: ھهقته مۇقهددەس يازمىالردا مۇنداق خاتىرلهنگهن

 نىبىز تۇرىۋاتقان مۇھىتىمىز) 25: 2يوئىل (».ھهممىسىنى سىلهرگه تولۇقالپ بېرىمهن

مۇكهممهل ئىشهنچىمىز بىلهن قىلچىلىك گۇمانالنماي خۇدانىڭ قولىغا ۋە ئۆزىمىزنى 

اق، ئۇ چوقۇم بۇرۇنقى مهغلۇبىيهت ۋە يېتهرسىزلىكلهرنىڭ ئورنىنى بىزگه تاپشۇرس

بۇ ھهرگىز بىزنىڭ سهۋەبىمىزدىن ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ . تولۇقالپ بېرىدۇ

بىزنىڭ خۇدايىمىز رەھىمدىل، داۋالىغۇچى، تولۇقلىغۇچى، . سهۋەبىدىندۇر

. شهپقهتنىڭ مهنبهسىدۇر-ىرشهپقهت يهتكۈزگۈچى خۇدا بولۇپ، ئۇ پۈتكۈل مېه-مېهىر
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  !ئۇنىڭغا ئىشىنهيلى. شۇڭا ھهممىمىز بىرلىكته ئۇنى مهدھىيلهيلى) 10: 5پېترۇس-1(

 دېگهن »مۇمكىن ئهمهس« مهخسۇس ،ئۇ. بىزنىڭ شۇنداق بىر خۇدايىمىز بار

بىزنىڭ . يېگانه ئۇلۇغ خۇدادۇر-سۆزگه قارشى تۇرغۇچى بولۇپ، ھهممىگه قادىر، يهككه

  . ئالدىدا ھېچقانداق تهس ئىش يوقتۇرخۇدايىمىزنىڭ 

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»سهن بىزگه ئاالقزادىلىكنىڭ خارلىقالرنى كۆرگۈزدۈڭ-سهن ئۆز خهلقىڭگه كۈلپهت ،

  )3: 60زەبۇر  ( ».شارابىنى ئىچكۇزدۇڭ

ئىنسانىيهتتىكى سىناقالرنىڭ ھهممىسى بىزنى يېڭىدىن يارىتىدۇ، ھهرگىز ۋەيران 

ئېهتىمال مۈشكۈالتالر كهسپىمىزنى ۋەيران قىلىشى مۇمكىن، بىراق . مايدۇقىل

سىرتتىن ئۇرۇلغان ئهڭ چوڭ زەربه ئىچىگه ئۇرۇلغان زور . خاراكتىرىمىزنى يارىتىدۇ

خۇدا قىيىنچىلىقالرنىڭ بىزگه يۇپۇرۇلۇپ كېلىشىگه يول قويغان بولسا، . تتۇربهخ

مىسى قانۇنىيهتلىك ھالدا بىزگه خهتهر، مۈشكۈالتالرنىڭ ھهم-ئۇنداقتا خهۋپ

ئهگهر بىز چېكىنسهك، ئۆزىمىزنى قاچۇرساق، زىيان . مهنپهئهت يهتكۈزىدۇ-پايدا

  . خۇدا مۈشكۈالتالر ئىچىدىن سهرخىل ئهسكهرلهرنى تالاليدۇ. تارتىدىغىنى بىز ئۆزىمىز
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  كۈنى-24ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»10: 46زەبۇر(»! ىلىپ قويۇش توختاش، مېنىڭ خۇدا ئىكهنلىكىمنى ب(  

مۇزىكا نوتىسىدا توختاش بهلگىسى چۈشۈپ قالسا بوالمدۇ؟ زەبۇر كۈيلىرى 

دېيىلسه، ئىنسان  »بولمايدۇ« نى چىقىرىۋەتكىلى بوالمدۇ؟ ئهگهر »سىالھ«ئارىسىدىن 

نچلىققا ئوخشاش ېدۇنيادا ھېچبىر نهرسه ت. ولمايدۇنچلىق كهم بولسا بېھاياتىدىمۇ ت

  . يدۇما قىاللى ئاراملىقتىن بهھرىمهنقهلبىمىزن

لىغىنىدىنمۇ نىڭ ئوي ئاتا قىلغان كىشىلهرنچالنغاندا، ئاندىن خۇداېبىز پهقهت ت

چلىقنىڭ مهنبهسىگه  ېنۋە مۇقىم ت) 7: 4فىلىپلىكلهر(اقچلىقېنئېشىپ چۈشىدىغان ت

دىغان ۋە بىز شۇ ۋاقىتتىال بۇ دۇنيا كىشىلىرى بېرەلمهي) 15: 30يهشايا. (ئېرىشهلهيمىز

  شىۋىرلىغاندانىڭئېلىپ كېتهلمهيدىغان ئاراملىقتىن بهھرىمان بوالاليمىز ھهم خۇ

  . ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىيااليمىز

ئوقىدا توختىماستىن ئايلىنىپ، ئهڭ تېز چۆرگىلهۋاتقان چاقنىڭ بىر مهركىزى ئۆز 

الدىراش ئوخشاشال، بىز ئ. ۋاقىت مۇقىملىقنى ساقلىغان بولىدۇ نوقتىسى بولۇپ، ئۇ ھهر

چلىنىپ، خۇداغا يالغۇز ېنۇ چوقۇم مۇقهددەس روھ ئىچىدە تتۇرمۇش ئىچىدىم

مۇقهددەس يازمىالردا بۇ ھهقته مۇنداق . يېقىنلىشىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك

پۈتۈن خااليىقالرنىڭ . پهرۋەردىگار خۇدا مۇقهددەس ئىبادەتخانىدۇر«:خاتىرلهنگهن 

  )20: 2ھاباكۇك(».سۈكۈتتىدۇرھهممىسى ئۇنىڭ ئالدىدا ئېغىر 

 تولغان ۇققالمهت قاراڭغۇل زۇىشهپقهتلىك ئاتا، بىز بهزىدە تۆت ئهتراپ-ئى مېهىر

 بىزنىڭ ئالدىمىزدا نه يۇلتۇز، نه ئاي. يۇلتۇزسىز كېچىدە سهپهر قىلىشقا مهجبۇرمىز

  .  تۇيۇلىدۇ داۋاملىشىدىغاندەكلۇق مهڭگۈيوق، خۇددى بۇ قۇرقۇنچلۇق قاراڭغۇ
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تا، مانا مۇشۇنداق غېرىپلىق ئىچىدە ئاشۇ مۇاليىم ئاۋازىڭ بىلهن قان ئى ئا

 مۇاليىم شۇ ۋاقىتتا بىز سېنىڭ . هرگهيسهن بيتقان يۈرىكىمىزگه تهسهللىتامچىالۋا

خازان بولۇش . شهپقهتلىك سىمايىڭنى كۆرىمىز-سېنىڭ مېهىر. ئاۋازىڭنى ئاڭاليمىز

ا ئېرىشكهندەك، بىزنىڭ ھاياتىمىزمۇ ئالدىدا تۇرغان گۈللهر يامغۇردىن ھاياتلىقق

   ...................سېنىڭ مۇھهببىتىڭدىن يېڭىلىنىدۇ

   

  

  كۈنى-25ئاينىڭ-11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» يا ئوقلىرىنى قۇلۇڭغا ئېلىپ يهرگه ئۇرغىن، دېگهندە ئۇ ئۈچ مهرتهم يهرگه ئۇرۇپ

 >تهم ئۇرۇش كېرەكئالته مهر-بهش<: ئادىمى ئۇنىڭغا ئاچچىقلىنىپخۇدانىڭ . توختىدى

  )19-18: 13پادىشاھالر-2( ». دېدى

ئۈچ -يوئاش ئىككى! ھه-دېگهن چوڭقۇر مهنىگه ئىگهىبۇ ئايهتلهردىكى سۆزلهر نېم

 ئۇنىڭ ،بىراق. قېتىم ئۇرسامال كۇپايه، دەپ قاراپ ئۆزىگه قاتتىق تهمهننا قويغان

  . هندسىزلهندۈرگۇۋە خۇدانىڭ ئهلچىسىنى قاتتىق ئۈمقىلغانلىرى خۇدا 

ئۇنىڭ ئېرىشكهنلىرى . يوئاش ئاز بولمىغان بىر قىسىم نهرسىلهرگه ئېرىشكهن

رىشكه تېگىشلىك بولغان ې ئۇ خۇدا ب،بىراق. تى ماس كهلگهنىيقادىغا ناھاىئۇنىڭ ئېت

 نىڭگهرچه ئۇ باشقىالر. ئېرىشهلمىگهنسائادەتكه -نهرسىلهرگه يهنى ئهھدە ۋە بهخت

شكهن بولسىمۇ، بىراق خۇدانىڭ نهزىرىدە ياخشى  نهرسىلهرگه ئېرى ياخشىنهزىرىدە

  . نهرسىلهرگه ئېرىشهلمىگهن

 بىز چوقۇم بۇ !ھه-قهدىرلىك قېرىندىشىم، بۇ نېمىدېگهن سالمىقى ئېغىر ئىش



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 495

پاۋلۇس مۇنداق . ئىشالردىن دۇئا قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەك

رىتى ئارقىلىق بارلىق ىقۇد-لۇغ كۈچۇاياتىمىزدا نامايهن بولۇۋاتقان ئخۇدا ھ«: دېگهن

  )20: 3ئهفهسلىكلهر (».تىلىكىمىز ۋە ئويلىغىنىمىزدىنمۇ كۆپ ئىشالرنى قىالاليدۇ

! ھه-مانا بۇ ئايهتلهردە تىلغا ئېلىنغان سۆزلهرنىڭ مهنىسى نېمىدېگهن چوڭقۇر

مۇھهببىتى ۋە -ئۇنىڭ يازغان ھهربىر خهتلىرىدە خۇدانىڭ چهكسىز مېهىر

  . ى ئىپادىلهنگهنرىتىقۇد-كۈچ

   

  

  كۈنى-26ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»كالىب ئۇنىڭدىن:  

  :ئۇ جاۋاب بېرىپ.  دەپ سورىدى-ساڭا نېمه الزىم؟ 

رىپ ې بهرگهندىن كېيىن، بۇالقالرنىمۇ ب يهرنىسهن ماڭا جهنۇپ تهرەپتىكى قۇرۇق

 ». قنىمۇ بهردىئۇ ئۇنىڭغا ئۈستۈن بۇالق بىلهن تۆۋەن بۇال. دېدى-بهرىكهتلىك قىلغىن،

  )19-18: 15يهشۇ(

ئهتنهئىلنىڭ يېرى جهنۇپ تهرەپتىكى قۇياش نۇرى تىك چۈشىدىغان ئىنتايىن 

شۇنىڭدىن كېيىن، تاغدىكى . ئاتىسى ئۇنىڭغا بۇالق بهردى. ئىسسىق بىر جاي

  . بۇالقتىن سۇالر ئېقىپ كېلىپ، پۈتۈن يهرلهرنى سۇغىرىپ، تۇپراق مۇنبهتلهشتى

 تۇمۇز ئىسسىق ياكى قاقاسلىق بولۇپ،  مۇھىتىمىزىزنىڭ تۇرۇۋاتقانب

رىكىشلىككه تولغان بولسىمۇ، بىز ېزئوقۇبهتكه، غېرىبلىق ۋە -مۇشهققهتكه، ئازاب-جاپا

چۈنكى، ئاتىمىز ھاياتلىق سۈيىنىڭ . سائادەت تاپااليمىز-يهنىال خۇشاللىق ۋە بهخت
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 قىلىپ، شهھهرنى ئوتتا جۇمۇ ھئامالهكلهر شهھهرگه. مهنبهسىنى بىزگه ئاتا قىلغاندۇر

بالىلىرىمۇ ئهسىرگه ئېلىنغان بولسىمۇ، -كۆيدۈرۋەتكهندە، گهرچه داۋۇتنىڭ خوتۇن

كېسهك قىلىپ، -پىراقىدا غهزەپلهنگهن خااليىق ئۇنى چالما-پهرزەنتلىرىنىڭ ئىشقى

.  خۇداغا تايىنىدۇىتتا، داۋۇت يهنىال پهرۋەردىگاربۇ ۋاق. ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ

  )6: 30سامۇئىل-1(

گهرچه ھاباكۇك ئهنجۈر دەرىخىنىڭ كۆكلىمىگهنلىكىنى، ئېتىزالرنىڭ ھۇسۇل  

مهن پهرۋەردىگاردىن خۇرسهن بولۇپ، «: بهرمهيۋاتقانلىقىنى كۆرسىمۇ، يهنىال

  )18: 3. ( دېگهن»نىجاتكارىم بولغان خۇدانى سۆيىمهن

غالر جۇمىغا ئۇچرىغاندا، قاتتىق زەربىدىن تاۇ ھيات ئهللهرنىڭيهھۇدىيالر 

گۆمۈرلۈپ كهتكهندەك ھالهتته بولسىمۇ، يهشايا يهنىال ئىشهنچ بىلهن خۇداغا مهدھىيه 

خۇدانىڭ شهھىرىنى، يهنى ھهممىدىن ئالى بولغۇچى ماكانالشقان مۇقهددەس «: ئوقۇپ

خۇدا ئۇنىڭ . جاينى، خۇرسهن قىلىدىغان ئېقىنلىرى شاخلىغان بىر دەريا باردۇر

  . دەيدۇ) 5-4: 46زەبۇر  (».ۋرەنمهيدۇسىدىدۇر، ئۇ ھهرگىز تهئوتتۇر

 يهنىال  يالقۇنجاپ يېنىۋاتقان ئوت ئىچىدىمۇۇرغۇن قېرىنداشالر نقۇربان بولغان

رغۇن قېرىنداشالر يهنىال مۈشكۈالتالر ئىچىدىكى نۇ. خۇداغا شۇكۇر ئېيتىدۇ

مېنىڭ «:  ئۇالر داۋۇتقا ئوخشاش،بۇ زادى نېمه سهۋەبتىن؟ چۈنكى. رسهندۇېئ-ئامان

  )7: 87زەبۇر . ( دەپ مهدھىيه ئۇقۇيالىغان».رلىق بۇالق مهنبهلىرىم سېنىڭدىدۇربا

  !ھه-ئاھ، خۇدا ئاتىمىزنىڭ بىزگه ئاتا قىلغان بۇالقلىرى نېمىدېگهن قىممهتلىك
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  كۈنى-27ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»6: 6ھوشىيا (».شهپقهتتىن سۆيىنىمهن-مهن قۇربانلىقتىن ئهمهس، رەھىم(  

شهپقهتلىك -شهپقهتنىڭ ئالتۇن تهختىدە ئولتۇرغان مېهىر-مهسىه مېهىرئهيسا 

مهن قۇربانلىقتىن «:ئۇنىڭغا بىرەر نهرسه بېرىشىمىزنىڭ الزىمى يوق، ئۇ ئۆزى. رەبدۇر

بىراق، بۈگۈن نۇرغۇنلىغان بىچارە، .  دەۋاتىدۇ»شهپقهتتىن سۆيۈنىمهن-ئهمهس، رەھىم

ېمه بهرگهنلىكى بىلهن ماختىنىدىغان قادچىالر خۇداغا نىئىنتايىن بىچارە ئېت

خۇدا ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهر . پهرىسىيلهردىن بولۇشنى خااليدۇ

ئهمهلىيهتته، بىز . شهپقهت قىلىپ پۇرسهت بهرگهن باجگىر بولۇشنى خااليدۇ-رەھىم

شهپقهتلىك تهختىنىڭ ئالدىغا كهلگهندە، ئۇنىڭغا بهرگۈدەك -قېتىم ئۇنىڭ مېهىر ھهر

 ھالدا ئاجىزلىقلىرىمىزنى ئۇنىڭ  بىچارە،ت بولسۇن؟ بىز پهقهت قاقاس، نامرانېمىمىز

شهپقهتلىك پۇرسهت بېرىشىنى -ئالدىغا ئهكىلىپ، خۇدانىڭ بىزگه رەھىم قىلىپ، مېهىر

  .  يوق تىلهشتىن باشقا ئامالىمىز

غۇ، تىلهمچى، يولالردا چوالق، قار- ئاشۇ نامرات، ئاقساقھهقىقهتهن راست، پهقهت

ئهگهر . مهن بوالاليدۇرىبهھ كىشىلهرال خۇدانىڭ زىياپىتىدىن سان بولۇپ يۈرگهنسهر

 ھهرقانداق بىر ئادەم قوبۇل قىلىشنى ۋە خۇدانىڭ ئۆزىگه بۈگۈنكى كۈندە،

شهپقهت قىلىش پۇرسىتى بېرىشنى خالىمىسا، ئۇ كىشى دەل ئۆزىنى ھهم -رەھىم

  . شهپقىتىنى تونۇمايدىغان ئادەمدۇر-خۇدانىڭ مېهىر

مهن قۇربانلىقتىن ئهمهس، «: خۇدانىڭ بۇ ۋەھىيسىگه يهنه بىر قېتىم قۇالق سېلىڭ

   ».رەھىم شهپقهتتىن سۆيۈنىمهن
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  كۈنى-28ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»بولمىساڭالر، يىن يېنىپ، كىچىك بالىالردەك سهبىبىلىپ قويۇڭالركى، يامان يولۇڭالرد 

  )3: 18مهتتا (».ىلهرئهرشنىڭ پادىشاھلىقىغا ھهرگىز كىرەلمهيس

ئۇالر . كىچىك بالىالرنىڭ باشقىالرغا يۆلىنىشچانلىقى ئهڭ كۈچلۈك بولىدۇ

. ېلىدۇئانىسىنىڭ مۇھهببىتىدىن ك-ئېهتىياجلىق بولغان ياردەملهرنىڭ ھهممىسى ئاتا

ئهگهر بىز ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى تهرجىمه قىلساق، . قىدۇۇئۇالر پهقهت يىغالشنىال ئ

ئاپا . ئاپا، مېنى يۇيۇپ قويغىن، مهن ئۆز ئۆزۈمنى يۇيالمايمهن«: مۇنداق بولىدۇ

ئاپا، ماڭا سۈت بهرگىن، مهن . كىيمىمنى كېيدۈرۈپ قويغىن، مهن ئۆزەم كىيهلمهيمهن

ئاپا، مېنى يېتىلهپ ماڭغىن، مهن ئۆزۈم . ئۆزۈم  ئىچهلمهيمهن

  ».............ئاپا.....ئاپا....ماڭالمايمهن

لىپ قويۇڭالركى، يامان يولۇڭالردىن يېنىپ، كىچىك بى«: رەب مۇنداق دەيدۇ

 ».بالىالردەك سهبىي بولمىساڭالر، ئهرشنىڭ پادىشاھلىقىغا ھهرگىز كېرەلمهيسىلهر

 رەب ئهيسانىڭ ئالدىغا يۆلهكسىز ئورۇندا-شپاناھسىز، ياربۇنىڭ مهنىسى شۇكى، بىز پا

ۈپ قويۇڭ، ماڭا سۈت ئى رەببىم، مېنى يۇيۇپ قويۇڭ، كىيىملىرىمنى كىيگۈز«: كېلىپ

 ».بېرىڭ، مېنى يېتهكلهپ مېڭىڭ، مېنى قۇتقۇزۇۋېلىڭ، بولمىسا مهن تۈگىشىمهن

  . دېيىشىمىز كېرەك
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  كۈنى-29ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ن تۈزىتىلگهن ئادەم تۈزىتىش بېرىلگهن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە خۇشال قاتتىق تهربىيه بىله

، كېيىن ئۇ بۇنداق تۈزىتىش بىلهن تاۋلىنىپ، ئامانلىق ۋە بىراق. بولمايدۇ، كۆڭلى بۇزۇلىدۇ

  )11: 12ئىبرانىيالر (».ھهققانىيلىق يولىدا ماڭىدۇ

ئامان ۋاقىتتا، -نچېۇشلۇق، تبىز دائىم نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ھهممه ئىشلىرى ئوڭ

بىراق، ئۇالر . ئىنسانىيهتتىكى گۈزەل مۇزىكىالرنى چااللمايدىغانلىقىنى بىلىمىز

وقۇبهت ۋە قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهندە، كىشىلهرنى ھهيران قالدۇرىدىغان ئ-ئازاب

  . تهسىرلىك، ئىسىل مۇزىكىالرنى چاالاليدىغان بولۇپ قالىدۇ

ئهگهر، سىز توغرا ئۇسۇل بىلهن كۆز ئالدىڭىزدىكى مۈشكۈالتالرغا تاقابىل تۇرماقچى 

پكىسىگه قارىغاندا تېخىمۇ مېۋە بهرگۈزىدۇ، بۇ دەسله »كېيىن«بولسىڭىز، خۇدا سىزنى 

   . مول ۋە گۈزەلدۇر

  

  

  كۈنى-30ئاينىڭ -11
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»سهن تېخى ئۆزۈڭ ئۈچۈن چوڭ ئىشالرنى ئىزدەمسهن؟ ھېچنىمىنى <: پهرۋەردىگار خۇدا

مهيلى سهن . چۈنكى مهن ھهممه جانلىقالرنىڭ ئۈستىگه باال كهلتۈرىمهن! ئىزدىمىگىن

  )5: 45يهرەميا (». دەيدۇ> قۇتقۇزۇپ، ساڭا ئولجىلىق بېرىمهنقهيهرگه بارمىغىن، جېنىڭنى

جېنىڭنى قۇتقۇزۇپ، ساڭا «دەھشهتلىك ئاپهت ۋاقتىدا، پهرۋەردىگار خۇدا يهرەمياغا، 

ھامان .  دەپ ئامانلىق بىشارىتى بولغان ۋەدىسىنى بهرگهن»ئولجىلىق بىرىمهن
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  .  ماس كېلىدۇ بۇ ئهھدە بىزگىمۇ ئىنتايىن،ئاخىرلىشىدىغان بۇ دۇنيادا

 بۇ جۈمله زادى قانداق مهنىنى ».جېنىڭنى قۇتقۇزۇپ، ساڭا ئولجىلىق بېرىمهن«

بۇ خۇددى داۋۇت شىرنىڭ چاڭگىلىدىن قوينى : بىلدۈرىدۇ؟ بۇنىڭ مهنىسى شۇكى

قۇتقۇزۇپ چىققاندەك، بىزمۇ ۋەيران قىلغۇچىنىڭ قولىدىن ئۆز ھاياتىمىزنى قۇتقۇزۇپ 

بۇ دېگهنلىك جهڭلهردە چېكىنىپ، . دۈرىدۇچىقىشىمىز كېرەكلىكىنى بىل

بهلكى، دۈشمهنلهرنىڭ ئالدىدا غهلبه . نۇشنى كۆرسهتمهيدۇۇدۈشمهنلهردىن يۇشۇر

چاپقۇنلۇق كۈنلهردە دالدىلىنىش -ئۈچۈن زىياپهت تهييارلىقىنى كۆرۈشنى، بوران

قا پاۋلۇس. قالپ قېلىشنى كۆرسىتىدۇئورنى قۇرۇشنى، ئاپهتلهردىن ھاياتىنى سا

 ئۇنىڭدىن يىراقالشمىغان بىلهن، مهسىهنىڭ هرئوقۇبهتل-ئازابگهن كهل

رىتى ىقۇد- مهسىهنىڭ كۈچ،نىڭ ئىشلىتىشى ئۈچۈن يېتهرلىكتۇرشهپقىتى ئۇ-مېهىر

 غهنىمهتلىرىدىن بهرگهيسهن، ئى رەببىم، جېنىمنى قۇتقۇزۇپ، ئولجا. ئۇنىڭغا ياردۇر

  !هنخهتهر ئىچىدە مېنى غهلبىگه مۇيهسسهر قىلغايس-يىمېخ

خهتهر -يىمېىن غهلبه قىلىشنى ئهمهس، بهلكى خخهتهر ئىچىد-يىمېبىز دائىم خ

رەتلىك قانىتى ئاستىدا پاناھالنساق، ىبىز خۇدانىڭ قۇد. ئىچىدىن قۇتۇلۇشنى تىلهيمىز

بىزنىڭ . نىشىمىز كېرەكىزەخمهتكه ئۇچرىمايدىغانلىقىمىزغا ئىش-قىلچىلىك زىيان

ئاچقان -ڭ قىرىق كۈن سىنىشىغا ئۇچراپ ھېرىپباياۋاندا شهيتاننى-رەببىمىز چۆل

 ئوت ئادەتتىكىدىن خۇمداندىكى. ىيانكهشلىك قىاللمىغانبولسىمۇ، شهيتان ئۇنىڭغا ز

ش ئوت ئىچىدە ئهركىن مېڭىپ يهتته ھهسسه قىزىتىلغان بولسىمۇ، ئۈچ ئىبرانىي يا

لىقى دانىيال شىر گهمىسىگه تاشالنغان بولسىمۇ، خۇداغا تايانغان. ىگهنيۈرەل

. زەخمهتكه ئۇچرىمىغان-سهۋەبىدىن شىر گهمىسىدىن چىققاندا، ھېچقانداق زىيان

  )23: 6دانىيال(
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  كۈنى-1ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ندىلىرىنىاراملىقى خۇدانىڭ ئۆز بهقىسقىسى، خۇدانىڭ يهتتىنچى كۈنىدىكى ئ 

  )9: 4ئىبرانىيالر (».كۈتىۋاتىدۇ

پهرۋەردىگار خۇدا ھهممه ... ئۇالرنى ئارام تاپقۇزدى پهرۋەردىگار خۇدا ھهر تهرەپتىن«

  )44: 21يهشۇ  (».دۈشمهنلهرنى ئۇالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بهردى

 ئاپىسى ھهققىدە بىزگه نىڭ سادىق خىزمهتكارى بولغان مهلۇم بىر كىشىخۇدا

ئهندىشىسى ئىنتايىن كۆپ بىر -ئۇنىڭ ئاپىسى غهم: مۇنداق ھېكايه سۆزلهپ بهردى

تىت بولۇشنىڭ -ئۇ نۇرغۇن قېتىم كۆپ ۋاقىت سهرپ قىلىپ، تىت. ى ئىكهنقادچىئېت

كى چقانداق پايدىسى يوق ئىكهنلىې ئىكهنلىكىنى ھهم بۇنىڭ ھئۆزىمۇ بىر گۇناھ

نۇرغۇن ئازاپلىرى بار ئۇنىڭ بۇرۇندىن . تۇىپغا نهسىههت قىتوغرىسىدا ئاپىس

ئهندىشه -ىشالر ئۈچۈنمۇ غهمتار ئئىكهنتۇق، ئوخشىمايدىغىنى ئۇ كهلگۈسىدىكى بىر قا

  .قىلىدىكهن

دىغان ئىنتايىن بىر كۈنى ئهتتىگهندە، ئۇنىڭ ئاپىسى ئادەتتىكىگه ئوخشىماي

لىك ھېس قىلىپ، ىئۇ ئىنتايىن غهلىت. تۇپكه چۈشۈپ ناشتا قىسخۇشال ھالهتته په

ئۇ . قايسى ئىشنىڭ ئاپىسىنى بۇنداق خۇشال قىلغانلىقىنىڭ سهۋەبىنى سوراپتۇ

  .  كېچىدە ئۆزىنىڭ بىر چۈش كۆرگهنلىكىنى ئېيتىپتۇئوغلىغا،

 بىلهن لهركىشىتوپ ۈرگهن بىر ئۇ چۈشىدە ئىنتايىن چارچىغان ھهم ئېغىر يۈك كۆت

ئۇ ئۇالرنىڭ قارا رەڭلىك نۇرغۇن خالتا كۆتۈرگهنلىكىنى، شهكلى . پتۇوسهپهرداش ب

دەملهرنى رە جىنالرنىڭ بۇ خالتىالرنى يهرگه چېچىۋېتىپ، ئاىھهرخىل بهتبهش

  . تهرگۈزۈپ ، يهنه كۆتۈرگۈزگهنلىكىنى ئېيتىپتۇ
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ئۇنىڭ ئۆزىمۇ باشقىالرغا ئوخشاش كۆتۈرۈشكه تېگىشلىك بولمىغان ئېغىر 

بىردەمدىن كېيىن، ئۇ بېشىنى . يۈكلهرنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ئىنتايىن جاپا تارتىپتۇ

قنىڭ شهپقىتى بىلهن خااليى-شهرەپلىك مېهىر-كۆتۈرۈپ، ئىنسان ئوغلىنىڭ شان

  . سىدا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ، ئۇالرغا تهسهللىى بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇئوتتۇر

ئهڭ ئاخىرىدا ئىنسان ئوغلى ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهندە، ئۇ ئىنچىكىلىك بىلهن 

ئۇ رەببىگه ئۆزىنىڭ ئىنتايىن . قاراپ، ئهسلىدە ئۇنىڭ رەب ئىكهنلىكىنى تونۇپتۇ

 رەب ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا كۈلۈپ تۇرۇپ، . ئېيتىپتۇچارچاپ كهتكهنلىكىنى

سېنىڭ ئۇنى . ئى باالم، بۇ ئېغىر يۈكنى مهن ساڭا بهرمىگهن«: ئۇنىڭغا

شهيتان بۇ ئارقىلىق . ئۇالرنى ساڭا شهيتان بهرگهن. تى يوقىيكۆتۈرۈشىڭنىڭ زۆرۈر

 سېنىڭ ھاياتىڭنى ئېزىپ، نابۇت قىلماقچى، شۇنى بىلهمسهن؟ شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنى

شۇنداق . ھهتتا بارماقلىرىڭ بىلهن ئۇنى سىلىماسلىقىڭ كېرەك. چۆرۈۋېتىشىڭ كېرەك

قىلساڭ، باسقان قهدەملىرىڭ يهڭگىللىشىپ خۇددى قانات چىقىرىپ ئۇچقاندەك 

  .  دەپتۇ»بولىسهن

رەب ئۇنى بىر سىلىغانكهن، ئامانلىق ۋە خۇشاللىق ئۇنىڭ پۈتۈن بهدىنىنى 

ئۇ رەبنىڭ پۇتلىرىغا سهجدە . ى تاشالتقۇزۇۋېتىپتۇرەب ئۇنىڭ يۈكلىرىن. قاپالپتۇ

بۇ چۈشتىن كېيىن ئۇنىڭ . شىگه ئويغىنىپ كېتىپتۇىقىلىپ، شۈكۈر ئېيتاي دېي

ئاشۇ كۈندىن باشالپ تاكى ئۇ . قايغۇلىرى، ئهندىشىلىرى غايىپ بۇپتۇ-بارلىق غهم

  . قاپتۇخۇرام كىشى بولۇپ -ئالهمدىن ئۆتكىچه ئۇنىڭ ئاپىسى ئائىلىسىدە ئهڭ شاد
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  كۈنى-2ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»...2ئىبرانىيالر (».پىق كۆردىپئوقۇبهت ئارقىلىق كامالهتكه يهتكۈزۈشنى مۇۋا-ئازاب :

10(  

تۇرمۇشتا مهيدانغا پاراغهتلىك -ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ تۆھپىسى ھهرگىز راھهت

ىتىدا مهيدانغا ئوقۇبهتلىك مۈشكۈل تۇرمۇش شارائ-كهلگهن بولماستىن، بهلكى ئازاب

  . كهلگهن

ئۇ ئوغلىنى . پتۇانى ئوغلىغا ھهمراھ قىلىپ  بېقىۋبىر ئانا توكۇر ھهم دوك بالى

سلىكنى ھهم ئهسكهرتىپ، بۇ بىچارە مهجرۇھ بالىنىڭ كۆڭلىگه ھهرگىز ئازار بهرمه

ئۇالر ئويناۋاتقان ۋاقىتتا، ئۇ يۇشۇرۇنچه . ۈشنى تاپىالپتۇتئۇنىڭ بىلهن ئىناق ئۆ

بىر قانچه مىنۇت ئۆتكهندىن كېيىن .  قىلغان پاراڭلىرىنى ئاڭالپ قاپتۇئۇالرنىڭ

نهرسىنىڭ  سهن دۈمبهڭگه يۈدىۋالغان« :دىنالنىڭ ئوغلى ھېلىقى مهجرۇھ بالىئاي

دوك باال تېڭىرقىغىنىدىن نېمه دەپ . دەپ سوراپتۇ» نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟

بۇ قانات قاچىالنغان بىر «:شتۇرۇپئۇ سۆزىنى داۋامال. جاۋاب بېرىشنى بىلمهي قاپتۇ

 ساڭا ۋاكالىتهن بۇ قاناتنى ئېچىۋېتىدۇ، سهن شۇ چاغدا ھامان بىر كۈنى خۇدا سېۋەت،

   .  دەپتۇ. »خۇددى پهرىشتىگه ئوخشاش ئۇچااليدىغان بولىسهن

ۋاتقانلىرىنىڭ ئۇالرغا كۆتۇر ھازىر  غا ئېتىقاتچى ھهربىر مهلۇم بىر كۇنلهردە خۇدا

. ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ، ئۇالرنى ھهر تهرەپتىن  مۇكهممهل قىلىدۇرال كېرەكلىك قو

  . ۇڭ پادىشاھلىقى ئۈچۈن ئىشلىتىدشنىئۇ ئۇالرنى بىلهي تاش قىلىپ، ئهر
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  كۈنى-3ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

».........؟سىلى تېنچلىقمۇ؟ ئهرلىرى تېنچلىقمۇ؟ بالىلىرى تېنچلىقمۇ« 

   )26: 4پادىشاھالر-2(

بهش  ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ئايالىم مهن بىلهن بىرگه ئاتمىش ئىككى يىل مهن

مهن توقسان ئىككى ياشقا كىرگهن يىلى ئۇ مهندىن . ئاينى بىلله ئۆتكۈزگهنىدى

گهرچه بىر پۇتۇم گۆرگه ساڭگىلىغان مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئىنتايىن غېرىپلىق . ئايرىلدى

 رەبنىڭ ئۈزلۈكسىز مهن بىلهن ،ىنىمدابۇياققا ماڭغ-ھېس قىلساممۇ، ھوجرامدا ئۇياق

ئى رەببىم ئهيسا، گهرچه مهن «: مهن رەبكه. ىمتبىرگه ئىكهنلىكىنى  ھېس قىالاليت

يالغۇز بولساممۇ، سېنىڭ بىرگه بولۇشۇڭ بىلهن ھهرگىز يالغۇز ھهم غېرىپ ئهمهسمهن، 

. ىن بهرگىن، مېنى كۈچهيتكيئى رەببىم، ھازىر ماڭا تهسهللى. سهن مېنىڭ دوستۇم

كهنسهن، ئۇنىڭ ئېهتىياجىنى ىبىچارە خىزمهتچىڭنىڭ ئېهتىياجىنى بىلگهن

  .  دەيتىم»قاندۇرغايسهن

نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىز رەب ئهيسانى ھاياتىمىزدا، كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا 

مهيلى قانداق ۋاقىت، . دوستىمىز قاتارىدا كۆرمىگهچكه قهلبىمىز قانائهتلهنمهيدۇ

  . ۇن، ئۇ بىزنىڭ ئايرىلماس سىرداش دوستىمىزدۇرقانداق شارائىت بولس
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  كۈنى-4ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»14مهتتا (».ش ئۈچۈن ئۆزى تهنها تاغقا چىقتىتىالۋەت قىلى-ھهزرىتى ئهيسا دۇئا :

23(  

  . جىمجىتلىق ئىچىگه ئاجايىپ يۇشۇرۇن بىر كۈچ توپالنغان

شىرالر . ىپ ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇقاغىالر توپى بىلهن يىلپىزالر توپى توپلىش

  . بىلهن بۈركۈت يالغۇز ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇ

كۆل . چلىق ئىچىدىدۇرېناجرانىڭ ئىچىدە ئهمهس، بهلكى تم-يهت جېدەلقابىل

. نچ بولغاندىال، كۆك ئاسماننىڭ گۈزەل مهنزىرىسى سۇ يۈزىدە نامايهن بولىدۇېيۈزى ت

 ياخشى كۆرىدۇ، بىراق مۇقهددەس كىتابتىن، بىزنىڭ رەببىمىز ئىنسانالرنى ئىنتايىن

. بىز دائىم ئۇنىڭ خااليىقتىن ئايرىلىپ، يالغۇز دۇئا قىلغىلى كهتكهنلىكىنى ئوقۇيمىز

 تاغقا چىقىشنى ئهڭ ياخشى ،بىراق. ئۇ دائىم دەريا ۋە دېڭىز بويلىرىدا خىزمهت قىلىدۇ

لىنىدىغانلىقىنى نچېۇنىڭ كهچته دائىم تاغقا چىقىپ، تبىز بۇنىڭدىن ئ. كۆرىدۇ

  . كۆرەلهيمىز

لدا رەبكه يېقىنلىشىپ، بۈگۈن بىز ئهڭ مۇھتاج بولىدىغان بىر ئىش، دەل يالغۇز ھا

نچ ئولتۇرۇپ، خۇدانىڭ ېئى قېرىندىشىم، بىز ت. چلىنىشتۇرنې ئاستىدا تىغىئۇنىڭ ئاي

 ھوجرىدا تهلىم ئېلىشقا ئىنتىزار بولۇشنى خاسشهپقىتىنى ئويلىنىشقا، -هىرمې

  . نىۋااليلىئۆگى
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  كۈنى-5ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،ر، ئادەمنىڭ ئۆز يولىنى بېكىتىش ئۆز قولىدا ئهمهستۇرئى پهرۋەردىگابىلىمهنكى .

 ». تاشالش قۇدرىتى بولماستۇرمېڭىۋاتقان ئادەمنىڭ ئۆزىدە قهدەملىرىنى خالىغانچه

  )23: 10يهرەميا(

  )11: 27زەبۇر(». باشلىغايسهنمېنى تۈز يولغا....ئى پهرۋەردىگار خۇدا،«

نى ئاڭلىماي، ئهكسىچه ئۆزى خۇداغا ىنۇرغۇن ئادەملهر خۇدانىڭ يول كۆرسىتىش

خۇداغا ئهگىشىپ ماڭماستىن، ئهكسىچه خۇدانىڭ ئۆزىگه . يول كۆرسهتمهكچى بولىدۇ

   .........................نى تهلهپ قىلىدۇىئهگىشىپ مېڭىش

   

  

  كۈنى-6ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»باشقىالرنىڭ تارتىۋالماسلىقى ئۈچۈن، ئۆزۈڭدە بار تاجىڭنى . يۇقسىز كېلىمهنۇت

  )11: 3ۋەھىيلهر (».بولغاننى چىڭ ساقال

ئهپهندى ئۆز بېشىدىن كهچۈرگهن ) G eorge M uller(مانا بۇ گېئورگى موللىر 

  . ھهقىقىي بىر گۇۋاھلىقتۇر

ا كېلىشىدىكى ھهقىقهتنى ۋەھىي ئايدا، خۇدا رەب ئهيسانىڭ قايت-7يىلى -1829«

قىلىپ، بۇرۇن ئۆزۈمنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشنى كۈتۈشتهك 

بۇ ۋەھىينىڭ ھاياتىمدا كۆرۈلگهن . قارىشىمنىڭ زور خاتالىق ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى

 قهلبىم ھاالك بولغان گۇناھكارالر ۋە قاتتىق ئۇيقۇدىكى بىخۇدنهتىجىسى شۇ بولدىكى، 
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رەب ئهيسا كېلىش <: شۇنداق قىلىپ مهن. ياتىغا تولدىسىدۇنياغا ئىچ ئاغرىتىش ھېس

نى كېچىكتۈرگهندە، مهن ئۇنىڭغا ۋاكالىتهن قاتتىق ئۇيقۇدىكى كىشىلهرنى ىتۋاق

  ».دېگهنلهرنى ئويلىدىم >ىق بوالمدۇ قانداق؟ پئويغاتسام مۇۋاپ

ئى . ۈنگه كۆپهيمهكتهك-دىكى بىشارەتلهر كۈندىنرەب ئهيسانىڭ كېلىشى ھهققى

ج كىيىشكه، ھوقۇق تۇتۇشقا، قادچىالر، تاىئى ئېت!  ئويغىنىڭالر،ئۇيقۇدىكى جامائهت

  يهتنى قولغا ئېلىشقا تهييارلىنىپ بولدۇڭالرمۇ؟ھاكىم

   

  

  كۈنى-7ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ۋە لۇپ، سىلهرىسهڭالرمۇ، خهندەكلهر سۇغا توسىلهر گهرچه شامال ۋە يامغۇرنى كۆرم 

  )17: 3پادىشاھالر -2 (».چارۋىلىرىڭالرنىڭ ئىچىشى ئۈچۈن سۇ يېتهرلىكتۇر-مال

 ھهر ،بىراق. نىشانىمۇ يوق-، بوراننىڭ ئاۋازى، ھهتتا بهلگهھېچقانداق يامغۇرنىڭ

  . كۈنى ئهتىگىنى خهندەككه سۈپسۈزۈك سۇالر لىق توشقۇزۇلغاندۇر

ناۋادا بىرەر . نى ياخشى كۆرىمىزىشياتقا ئاساسلىنسىبىشارەتكه، ھېس-بىز دائىم بهلگه

 ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ ،بىراق. بىشارەتتىن ئهسهر بولمىسا، كۆڭلىمىز قانائهتلهنمهيدۇ

نچلىق ئىچىدە ئۇنىڭ پهرۋەردىگار خۇدا ئىكهنلىكىنى ېى تلىك بولغىنئىشهنچ

  .تۇنۇشتۇر

لىك غهلبه بولسا خۇددى ئىسرائىلالر ئۆتۈش مۇمكىن ئهڭ چوڭ، ئهڭ ئىشهنچ

يدىغان قىزىل دېڭىز بويىدا، پهرۋەردىگار خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، قورقماستىن، بولما

  )15، 13: 14مىسىردىن چىقىش. (تهۋرەنمهستىن ئالدىغا قاراپ ماڭغاندەك ئىشتۇر
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قادنىڭ يۈكسهك پهللىسى ئهمهس، بهلكى ئىتائهت ىمۇراجهت قىلىش ھهرگىز ئېت

سۇغا ئېرىشىش ئۈچۈن، چوقۇم ئالدى ئۇالر . قادنىڭ يۈكسهك پهللىسىدۇرىقىلىش ئېت

سائادەتكه ئېرىشىش -ئۇالر بهخت. بىلهن خهندەك كولىشى كېرەك، ئاندىن سۇ چىقىدۇ

مانا بۇالر بىز ئۆگىنىشكه تېگىشلىك . ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئىتائهت قىلىشى كېرەك

  .قاد دەرسلىكىدۇرىئېت

رزۇ قىالمسىز؟ سائادەتكه ئېرىشىشنى ئا-قېرىندىشىم، سىز روھقا تهۋە بهخت

خۇدا سىز ئويلىمىغان ئۇسۇلالر بىلهن . ئۇنداقتا، خهندىكىڭىزنى كوالپ تهييار قىلىڭ

  . ئۇنى تولدۇرۇپ قويىدۇ

 بىز قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزدا كۆز بىلهن كۆرۈنىدىغانغا ئهمهس، بهلكى ئىه، 

ال ۋە قادقا تايىنىشقا ئىنتىزار بواللىغان بولساق، گهرچه بىز ھېچقانداق شامىئېت

د ۇىلماقچى بولغان خىزمهتلىرىگه ئۈميامغۇرنىڭ شهپىسىنى كۆرمىسهكمۇ، خۇدانىڭ ق

  !ھه-باغلىيالىساق نهقهدەر گۈزەل ئىش بوالتتى

   

  

  كۈنى-8ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،دەپ تاللىغانكهن، رەھىمدىل،  »قىمئۆزۈمگه ئاتىغان خهل«خۇدا سىلهرنى سۆيۈپ

  )12: 3كولوسلىقالر (».م ۋە سهۋرىچان بولۇڭالرمېهرىبان، كهمتهر، مۇاليى

بۇرۇن ياشانغان بىر كىشى بولۇپ، مهيلى ئۇ قهيهرگه بارسۇن يېنىدا دائىم كىچىك 

غۇرت -ئهگهر بىرەر ئىشىكتىن كىرگهندە، غارت. قۇتىغا ماي ئېلىپ يۈرۈيدىكهن

 ئۇ تهسته ئهگهر . ئاۋازنى ئاڭالپ قالسا، دەرھال ئىشىك گىرەسىنى مايالپ قويىدىكهن
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يېپىلىدىغان ئىشىككه ئۇچراپ قالسا، ئىشىك كېشهكلىرى ۋە ئاراچلىرىنى -ئېچىلىپ

ئۇ مانا مۇشۇنداق ئۆزىدىن كېيىنكىلهرنى قواليلىق شارائىت . مايالپ قويىدىكهن

  . بىلهن تهمىنلهپ، ئۆمرىنى مايالمچىلىق بىلهن ئۆتكۈزگهنىكهن

 بۇ  كىشى بۇرۇنقى ،بىراق. ىدىكهن دەپ ئاتىش»غهلىته ئادەم«كىشىلهر بۇ كىشىنى 

ئادىتى بويىچه قۇتىسىدىكى ماي تۈگىسه يهنه قاچىالپ، مايالش خىزمىتىنى 

  .داۋامالشتۇرىۋېرىپتۇ

تاالشقا تولغان بولۇپ، -ماجرا، ئۇرۇش-نۇرغۇن ئادەملهرنىڭ تۇرمۇشى جىدەل

مېيىغا، خۇراملىق مېيىغا، مېهرىبانلىق -ئۇالر دەل شاد. ئىناقلىقتىن ئهسهرمۇ يوق

سىز ئۆزىڭىز بىلهن بىلله ماي ئېلىپ دوستۇم، . كۆڭۈل بۆلۈش مېيىغا مۇھتاجدۇر

ماڭدىڭىزمۇ؟ سىز چوقۇم  ھهرۋاقىت ياردەمچى ماي ئېلىپ يۈرۈشكه ئادەتلىنىشىڭىز 

كېرەك، ھهمدە بۇالرنى ئۆزىڭىزگه ئهڭ يېقىن كىشىلهردىن باشالپ، مايغا مۇھتاج 

ئېهتىمال، سىز ئهتىگهن .  قويۇشىڭىز كېرەكبولغان ھهرقانداق كىشىگه سۈرۈپ

سىز . ئۇنىڭغا سۈرۈپ قويغان ماي، ئۇنىڭغا بىر كۈن يېتىشى مۇمكىن

دسىز كىشىگه ئىلهام ۇق مېيىدىن، ئۈمخۇراملى-ئوقۇبهتلىك كىشىگه شاد-ئازاپ

  . مانا بۇ ئىنتايىن گۈزەل ئىشتۇر. بېرىدىغان مايدىن سۈرۈپ قويۇڭ

بهلكى . ىم نۇرغۇن كىشىلهرنى ئۇچرىتىشىمىز مۇمكىنھايات يولىمىزدا بىز بهلك

ئۇچراتقان كىشىلهرنىڭ ئارىسىدىن نۇرغۇن كىشىلهرنى ئۆمۈر بويى قايتا 

شۇنىڭ ئۈچۈن، تهسته كېلىدىغان بۇ پۇرسهتنى ھهرگىز . كۆرەلمهسلىكىمىز مۇمكىن

  . قولدىن بېرىپ قويمايلى

ېغىر ۇلمهت قاراڭغۇلىقىدا ئشهپقهت مېيى ز-نۇرغۇن ۋاقىتالردا، بىر تامچه مېهىر

رىتىپ، رەببىمىزنىڭ گۇناھكارالر ئۈچۈن ئېالن قىلغان ېگۇناھالرغا تولغان كىشىنى ئ
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  . قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىدىن بهھرىمهن قىلىشى مۇمكىن

ئارا قىزغىن -بىرىڭالرنى قېرىنداشالرچه سۆيۈپ، ئۆز-بىر«:پاۋلۇس مۇنداق دېگهن

رىملىقالر  (».يۇقىرى كۆرۈپ، ئۇالرنى ھۆرمهتلهڭالرباشقىالرنى ئۆزۈڭالردىن . بولۇڭالر

12 :10(   

  

  

  كۈنى-9ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئوقۇبهتلهر بىزگه تهڭداشسىز ۋە -بىز ئۇچراۋاتقان بۇ ۋاقىتلىق ۋە ئهرزىمهس ئازاب

  )17: 4كورىنتلىقالر-2 (».شهرەپ ئېلىپ كېلىدۇ-مهڭگۈلۈك شان

نۇرغۇن كىشىلهر .  دىققهت قىاليلىهرگه بۇ سۆزل»ئېلىپ كېلىدۇ....بىزگه«

ئوقۇبهتلهر -تهر تۆكۈپ جاپالىق ئىشلهش ۋە ئازاب-ا نېمه ئۈچۈن قانتھاياتلىق«:دائىم

شهرەپ ئېلىپ -بىزگه مهڭگۈلۈك شان«بۇ سۇئالنىڭ جاۋابى .  دەپ سورىشىدۇ»بولىدۇ؟

ى مۇشهققهت بىزگه يالغۇز غهلبه قىلىشتىكى تاكتىكىن- جاپا».كېلىش ئۈچۈندۇر

  . ئۆگىتىپال قالماستىن، بهلكى غهلبه قىلىشنىڭ قانۇنىيهتلىرىنى ئۆگىتىدۇ

ئوقۇبهتتىن  توغۇلۇشقا مۇھتاج بولۇپ -خۇراملىق ئازاب-بهزى ۋاقىتالردا، شاد

  . قالىدۇ

زار كېچىچه قونۇپ قالسىمۇ، خۇشاللىق تاڭ -يىغا«:خۇددى زەبۇردا ئېيتىلغاندەك

 بولىدىغىنى يبىزگه ئهڭ زور تهسهللى) 5 :30زەبۇر(».سهھهر بىلهن تهڭ كېلىدۇ

 ئايرىلىشقا ھهسرەتنىڭ ۋاقتى ئۇزىراپ كهتسىمۇ، تاڭ سهھهر ھامان-شۇكى، قايغۇ

  .مۇھتاج بولىدۇ
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  كۈنى-10ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»تېپىشىڭالر ۋە يئوقۇبهت چېكىشىمىز سىلهرنىڭ تهسهللى-بىزنىڭ ئازاب 

 ئارقىلىق، سىلهر بىز بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهندەك يللىبۇ تهسه...قۇتقۇزۇلۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر

 ،شۇڭا. تاقهت بىلهن بهرداشلىق بېرەلهيسىلهر-رىئوقۇبهتكه دۇچ كهلگهندە، سهۋ-ئازاب

چۈنكى، بىز بىلىمىزكى، . سىلهرنىڭ بهرداشلىق بېرەلهيدىغانلىقىڭالرغا ئىشهنچىمىز كامىل

بىز ئېرىشكهن تهسهللىگىمۇ شاش، ئوقۇبهتنى چهككهنگه ئوخ-سىلهرمۇ بىز چهككهن ئازاب

  )7-6: 1كورىنتىلىقالر-2 (».ىلهرشىسىئېرى

 ياردەم بېرەلهيدىغان بىرەرسى بارمۇ؟ سىز سىناقالرغا، ئهتراپىڭىزدا سىزگه ئاالھىدە

 بوالمسىز؟ ئۇ جا، بىرەرسىنىڭ تهسهللىسىگه مۇھتائوقۇبهتلهرگه دۇچار بولغاند-ئازاب

ۆزلىرى دەل سىز مۇھتاج بولغان ھهم سىزگه ياردەم كىشىنىڭ ھهربىر قېتىم ئېيتقان س

سىز ئۇنىڭ سىزگه ياردەم  بېرەلهيدىغانلىقىنى . بېرەلهيدىغان پايدىلىق سۆزلهردۇر

   شۇنداقمۇ؟،بىلىسىز، ئهمما قانداق ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلمهيسىز

ۆز رنىڭ كيىغلىغان كىشىله. ئۇ جاراھهتلهنگهن كىشىنىڭ جاراھىتىنى ساقايتىدۇ

 ئۇ بۇالر ئۈچۈن ،چۈنكى. د بېغىشاليدۇۇدسىز كىشىلهرگه ئۈمۇئۈم. ياشلىرىنى سۈرتىدۇ

ئهگهر سىز ئۇنىڭ تارىخىغا نهزەر سالسىڭىز، ئۇنىڭمۇ ئېچىنىشلىق . زور بهدەل تۆلىگهن

ئۇ بۇرۇن ئۆزىنىڭ شادلىق . ۋە كۈلپهتلىك سهرگۈزەشتىلىرىنىڭ بارلىقىنى بايقايسىز

ئۇ . چىسىنىڭ ئۇرۇپ سۇندۇرۇۋېتىلگهنلىكىنى كۆرگهنقاچىالنغان ئالتۇن قا

 بۇ ،بىراق. قهھرىتان سوغۇقنىڭ، تومۇز ئىسسىقنىڭ ئاچچىق تهمىنى تېتىغان

ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئۇ ماالي، دوختۇر بولۇپ باشتىن كهچۈرۈشكه تېگىشلىك 

ئوقۇبهتكه بهرداشلىق بېرىش -گهرچه ئازاب. سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگهن
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تهربىيه ئىنتايىن -ۈشكۈل بولغان بىلهن، ئۇنىڭ ئاستىغا يۇشۇرۇنغان تهلىمم

  . تهربىيه بىزگه باشقىالرغا قانداق ياردەم بېرىشنى ئۆگىتىدۇ–بۇ تهلىم . قىممهتلىكتۇر

ھهرگىز چىشىڭىزنى .  ھهرگىز غهزەبلهنمهڭ،شۇنىڭ ئۈچۈن، قهدىرلىك قېرىندىشىم

 بهرگۈچى پهرىشته يبىيهلهرنىڭ سىزگه تهسهللىتهر-سىز پهقهت بۇ تهلىم. غۇچۇرالتماڭ

سىز ئۇچرىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ . ئېكهنلىكىنى تونۇيالىسىڭىزال كۇپايه

خۇراملىق ۋە رازىمهنلىك بىلهن -خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ، خۇشال

 !شۈكۈر ئېيتىڭ

  

  

  كۈنى-11ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

»بهندىلىرىن، پهرۋەردىگارنىڭ بارلىق رنىڭ ئۆيىدە تۇرىدىغائى كېچىچه پهرۋەردىگا !

           »!زېمىننى ياراتقۇچى پهرۋەردىگار سىلهرنى زىئوندىن بهرىكهتلىگهي-ئاسمان

  )3؛ 1: 134زەبۇر(

ئوقۇبهت ئىچىدىمۇ خۇداغا - ئازاب– »كېچىچه پهرۋەردىگارنىڭ ئۆيىدە تۇرىدىغان«

 ، بىراق.مۈشكۈلھهقىقهتهن  ،شۇنداق. بىر ئىشئىبادەت قىلىش ھهقىقهتهن مۈشكۈل 

  .سائادەت يۇشۇرۇنغان-بۇنىڭ ئىچىگه زور بهخت

ياز كۈنلىرى قۇياش سېخىيلىق بىلهن نۇرلىرىنى ئهتراپقا چاچقاندا، قۇشالر 

دەرەخلهرمۇ شىرىن مېۋىلهر بىلهن ئۆز ھهيۋىسىنى . بهسته غهزەل ئوقۇشىدۇ-بهس

پاراغهتكه تولغان، _ ت ، كۈنلىرىمىز راھهشۇنىڭغا ئوخشاش. نامايهن قىلىشىدۇ

ئهگهر . تى ئاسانىغا ئىبادەت قىلىش ناھايخاتىرجهم ، بهختىيار كۈنلىرىمىزدە خۇدا
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ئوقۇبهتكه تولسا، بىز يهنىال خۇداغا مهدھىيه -نچسىزلىققا، ئازابېكۈنلىرىمىز ت

ۇنى ۇق؟ ئرۇشنى خاالمدۇ يېرىم كېچىدە خۇدانىڭ ئۆيىدە تئوقۇياالمدۇق؟ بىز يهنىال

هگهك تۇراالمدۇق؟  باغچىسىدا ئۇنىڭ بىلهن بىلله سىيهيهنىال سۆيهلهمدۇق؟ گېتسىمان

ىشىپ، كرېستنى كۆتۈرۈشۈپ نغا ئوخشاش ئۇنىڭغا ياردەملۇكىرىنىيلىك سىم

؟ مهريهم ۋە ئۇنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان شاگىرتىغا ئوخشاش ئۆلۈم رەلهمدۇقبې

 مۇرمهككى ۋە مدۇق؟ نىكودىمغا ئوخشاشئالدىدىمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بوالال

دەرمانالر بىلهن مهسىهنىڭ جهسىتىنى دەپنه قىالالمدۇق؟ -خۇشپۇراقلىق دۇرا

زېمىننى ياراتقۇچى -قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئهگهر سىز شۇنداق قىاللىسىڭىز ئاسمان

   . پهرۋەردىگار خۇدا سىزنى زىئوندىن بهرىكهتلهيدۇ

  

  

  كۈنى-12ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»مهن خۇدا يولىدا ئاخىرغىچه كۈرەش . مېنىڭ بۇ دۇنيادىن ئايرىلىدىغىنىمغا ئاز قالدى

قادىمدا چىڭ ىقىلدىم، يهنى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىنىڭ پۈتۈن مهنزىلىنى بېسىپ بولدۇم، ئېت

  )7-6: 4تېموتىي -2 (».تۇرۇپ كهلدىم

 مهيدانىدىكى ھهربىيلهر ياشانغان ۋاقتىدا، ئۆيىدە دەم ئالغاچ دائىم ئۇرۇش

 جهڭدىن يالداما قالغان تارتۇقلىرىنى باشقىالرغا ،سهرگۈزەشتىلىرىنى سۆزلىشىشنى

بىزمۇ شۇنداق، بىزمۇ ئهرشتىكى ئۆيىمىزگه قايتىپ ئارام . كۆرسىتىشنى ياخشى كۆرىدۇ

لىكلىكى ۋە بارلىق سىناقالردىن انىڭ ئالىجاناپ پهزىلىتى، ئىشهنچئالغاندا چوقۇم خۇد

بىز .  يېتهكلهپ ئۆتكۈزگهنلىكىنى سۆزلهشنى ياخشى كۆرىشىمىز مۇمكىنبىزنى قانداق
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ئوقۇبهتلىك -بۇالرنىڭ ھهممىسى ئازاب«ئاق كىيىم كىيگهنلهر قاتارىدا تۇرۇپ، 

 دېگهن سۆزلهرنى ئاڭالشنى ياخشى »سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ كهلگهن

   سۆزنىمۇ؟دېگهن .......كۆرەمدۇق ياكى ئاشۇ بىرسىدىن سىرت ھهممىسى

 بۇنداق دىيىشىنى لهرنىڭ سىزنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئاشۇ يهردىكى كىشىسىز 

بۈگۈن بىزنىڭ بۇ يهردە ھهرگىز خالىمايسىز، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ سىز يهنه ئۇالرنىڭ، 

بىز ئاللىقاچان كۈلپهتلىك . ئوقۇبهتلىك ئۈلۈشىمىز بار-تۇرۇشىمىزدا ئازاب

بىز ئۇزۇن ئۆتمهي قولىمىزغا زەيتۇن قىسمهتلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ بولغان، 

نى ياخشى ى دېيىش.........ئۇ،  بىراق. اقاشقا مۇيهسسهر بولىمىز تاج ت،دەرىخىنى ئېلىپ

  كۆرەمسىز؟

خۇدا تاج كىيدۈرۈش ئۈچۈن سىزنىڭ دۇنيادا ئالغان مۇكاپاتلىرىڭىز، ئوقۇش 

ت ئىزىڭىزنى تارىخىڭىز، دىپلوملىرىڭىز ۋە ئۇنۋانلىرىڭىزنى ئهمهس، بهلكى جاراھه

  . ئىزدەيدۇ

 خىزمهت غااپاتقا ئېرىشىش ئۈچۈن، خۇداخۇداغا تهۋە كىشى ئهڭ شهرەپلىك مۇك

. ئوقۇبهت چېكىشنى شهرەپ، دەپ بىلىدۇ-خۇدا ئۈچۈن ئازاب. قىلىشنى خااليدۇ

رىدىغان، مهسىهنى ھاقارەتكه دۇچار ۇققانىيلىق تاجىنىڭ قىممىتىنى چۈشھهرگىز ھه

  .رنى قىلمايدۇقىلىدىغان پهسكهش ئىشال
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  كۈنى-13ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ساڭا قاراڭغۇلۇقتىكى خهزىنىلهرنى تاپشۇرۇپ، پىنهان يهرلهردىكى يۇشۇرۇن

  )3: 45يهشايا  (».بايلىقالرنى بېرىمهن

 داڭلىق گۈل چىكىش دۇكىنى بار بولۇپ، جايلىرىدا بىر قانچه ۇرېسسېلىسنىڭب

هرنى توقۇپ چىقىرىشى ئۈچۈن ئاالھىدە تهييارالنغان ئۇالرنىڭ گۈزەل، نهپىس گۈلل

بۇ ئۆيلهر ئىنتايىن قاراڭغۇ بولۇپ، پهقهت ئىنتايىن . مهخسۇس ئۆيلىرى بار ئىدى

بۇ كىچىككىنه نۇر . كتىن قۇياشنىڭ ئىنچىكه نۇرى ئېقىپ كېرەتتىكىچىك بىر رۆجه

كلىگۈچى ئېكىسكۇرسىيهگه يېته. دەل گۈل شهكلىنىڭ ئۈستىنى يۇرۇتۇپ تۇراتتى

ئهڭ نهپىس گۈزەل گۈللهر . بىز ئهڭ داڭلىق مهھسۇالتقا مۇشۇنداق ئېرىشكهن«:بىزگه

 »قۇشى نهتىجىسىدە مهيدانغا كهلگهنورنىڭ قاراڭغۇ ئۆيدىكى جاپالىق تئىشچىال

  . دېدى

بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزمۇ  مۇشۇنىڭغا ئوخشامدۇ؟ بهزى ۋاقىتالردا، ئهتراپ ئىنتايىن 

. ، زادى نېمه قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى چۈشهنمهيمىزتولغانداقاراڭغۇلۇققا 

بىز گۈزەللىكنىڭ، . قىلغانلىرىمىزنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنىمۇ بىلمهيمىز

ئهگهر، بىز يهنىال . ىچىلىك ئىزناسىنىمۇ كۆرەلمهيمىزرمهنپهئهتنىڭ زەر-پايدا

سهك، شىمىزنى داۋامالشتۇرىۋەرىدسىزلهنمهي ئۇيىدىللىق بىلهن ئازابالنماي، ئۈمئهستا

 قاراڭغۇلۇق ئىچىدە نهتىنجىگهىكى ئهڭ گۈزەل، شهرەپلىك ھامان بىر كۈنى ھاياتىمىزد

  . ئېرىشكهن بولىمىز

. قهدىرلىك قېرىندىشىم، ئهگهر سىز قاراڭغۇلۇق ئىچىدە بولسىڭىز، ھهرگىز قورقماڭ

. مانالنماڭۇىلهن ئالغا ئىلگىرىلهڭ، ھهرگىز گمۇھهببهت ب-قاد ۋە مېهىرىپهقهت ئېت
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شهپقهت ۋە -ھهسرەت ۋە مۈشكۈالتلىرىڭىزغا مېهىر- چوقۇم سىزنىڭ بارلىق قايغۇخۇدا

  . گۈزەللىكنى يادىكار قىلىدۇ

  

  

  كۈنى-14ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

  

»شاگىرتالردىن بىرى ھهزرىتى ئهيساغا :  

نداق دۇئا قىلغىنىڭالردا، مۇ. ...  دېدى-بىزگه دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىپ قويسىڭىز، ....ئى رەببىم،

  : دەڭالر

پادىشاھلىقىڭ يهر يۈزىدىمۇ نامايهن .  ئى ئاتىمىز سېنىڭ نامىڭ ئۇلۇغالنغاي<

  )2-1: 11لۇقا  (» >....بولغاي

 دېگهندە، رەببىمىز » بىزگه دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىپ قويسىڭىز «: غاشاگىرتالر ھهزرىتى ئهيسا

دۇئا قىلغىنىڭالردا مۇنداق «: ئهرشكه تهۋە مهڭگۈلۈك پادىشاھلىقنى مهركهز قىلغان ھالدا

  )9: 6مهتتا . ( دېگهن»....دەڭالر

رەبنىڭ بىزگه ئۆگهتكهن دۇئالىرى بىلهن بىزنىڭ قىلغان دۇئالىرىمىزدا پهرق 

ئى رەببىم، «: بىز دائىم ئۆز خاھىشىمىز، ئارزۇيىمىز بويىچه دۇئا قىلىپ. ئىنتايىن چوڭ

 دەپ »!بهخت ئاتا قىلغىن...تىمگه ئائىلهمگه، جامائهتچىلىككه، يۇرتۇمغا، دۆلى،ماڭا

تىالۋەتلىرىمىز ئهرشنىڭ پادىشاھلىقىغا خېلىال -بىزنىڭ تىلىگهن بارلىق دۇئا. تىلهيمىز

  . يىراقتۇر

دۇئا .  سهل قاراپ، چۈشۈرۈپ قويىمىزدەپ قارىغانغا مۇھىم ىز دائىم رەببىمىز ب

دۇنيا، ئاندىن ئالدى بىلهن : قىلغاندا، رەبنىڭ بىزگه ئۆگهتكهن تهرتىپى مۇنداق
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دى ۋە ۇۇدانىڭ پۈتۈن دۇنياغا بولغان ئۈمرەب بىزگه ئالدى بىلهن خ. شهخس

ىن ئۆزىمىزنىڭ  تىالۋەت قىلىشنى، ئاند دۇئامهقسىتىگه ئاساسهن دۇنيا ئۈچۈن

  .  ۋە باشقىالر ئۈچۈن دۇئا قىلىشنى ئۆگهتكهنئېهتىياجىكۈندىلىك 

 كرېستته بىز ئۈچۈن قۇربان رەب ئهيسا ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ھهتتا ھاياتىنىمۇ

بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى تهلهپ قىلىشى ئۇنىڭ بىزدىن ئۆز پادىشاھلىقىنى . قىلدى

پهقهت ھهرقانداق ئىشتا !  ئهلۋەتته،ھېچقانچه چهكتىن ئاشقان تهلهپ ئهمهس

  . يهتكه ئىگه بوالاليدۇال ئهرشكه تهۋە قابىلىمهسىهنى مهركهز قىلغان كىش

  )33: 1لۇقا  (». چهكسىزدۇرئۇنىڭ پادىشاھلىقى«

خۇش خهۋەر خىزمىتى ھهرگىز جامائهتچىلىكنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى ئهمهس، بهلكى 

  . مهسىهنىڭ ئالدىن ئېيتقانلىرىدۇر

   

  

  كۈنى-15ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئامانلىقتىن -غا ئىشىنىپ، ياخشىلىق قىلغىن، زىمىندا ماكانلىشىپ، تېنچپهرۋەردىگار

   )3: 37زەبۇر( » .بهھرىلهنگىن

سىمۇ، گهرچه ىكچه ئۇ شۇنچه ئۇزۇن كېچ گهر!پهرۋەردىگار خۇداغا تايىنىڭ

لىرىڭىز رادەرۇب-تۇغقان، دوست-ېغىرلىشىپ، ئۇرۇقكۈنگه ئ-مۈشكۈالتلىرىڭىز كۈندىن

ك نىشان بولمىسىمۇ، گهرچه ئالدىڭىزدىكى لىىچىردتىن زەرۇتاشلىۋەتسىمۇ، گهرچه ئۈم

ى  گهرچه كهلگۈسىدە قانداق نهتىجه كۆرۈلىدىغانلىقىنزمۇ،يولنى ئوچۇق كۆرەلمىسىڭى

ئۇ چوقۇم تىلىكىڭىزنى ئىجابهت .  داۋاملىق ئۇنىڭغا تايىنىڭ..........بىلمىسىڭىزمۇ
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ئامانلىققا -نچېسىزگه يول ئېچىپ، كهلگۈسىڭىزنى تئۇ چوقۇم ) 5: 37زەبۇر.(قىلىدۇ

تارقىتىپ، چۈشتىكى قۇياش لۇتالرنى ۇسىزگه يۇپۇرۇلۇپ كهلگهن قارا ب. تولدۈرىدۇ

  . نۇرىدەك پارالق نۇر چاچقۇزىدۇ

  

  

  كۈنى-16ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

» ئىبادەتخانىدا ھاننا ئىسىملىك ياشانغان بىر ئايال پهيغهمبهرمۇ بار

كۈندۈز دۇئا قىلىپ، خۇداغا -چىقماي، رۇزا تۇتۇپ، كېچهئىبادەتخانا ھويلىلىرىدىن ...بولۇپ، 

  )37-36: 2لۇقا  (».ئىبادەت قىالتتى

بىز دائىم دۇئا قىلىپ تۇرساق، شۇنچه كۈچلۈك دۇئا قىالاليدىغان بولىمىز، بۇ بىر 

دۇئا قىلىشنى مهجبۇرىيهت ھېس قىلىدىغان كىشىنىڭ دۇئاسىنىڭ . ھهقىقهت

  .ئۆنۈملۈك بولۇشى ناتايىن

  كۈچ سهرپ قىلماي، بىراق.تىگه بىز ھهممىمىز ئېرىشهلهيمىزىيدۇئا قىلىش قابىل

ئهگهر ئىبراھىم خۇدا بىلهن دائىم . يهتكه ھهرگىز ئېرىشكىلى بولمايدۇتۇرۇپ بۇ قابىل

ئاالقه قىلىپ تۇرمىغان بولسا، ئۇنىڭ سودۇم ئۈچۈن تىلىگهن تىالۋەتلىرى ئهمهلگه 

رەببىمىز ئهيسا مهسىهمۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا، دائىم تاڭ سهھهردە . ئاشمىغان بوالتتى

  . تتىئورنىدىن تۇرۇپ دۇئا قىال

ئهگهر، بىر كىشى ھېچقانچه كۈچ سهرپ قىلماي دۇئا قىالاليدىغان ئىخالسمهن 

قادچى ئېسىدە ىبىر ئېت ھهر.  دېسه ئۇ چوڭ خاتاالشقان بولىدۇ،قادچى بوالاليسهنىئېت

تاقهتلىك بولۇپ، كۈتۈشته -رىچىڭ ساقلىشى كېرەككى، دۇئانىڭ ئۈنۈمى سهۋ

  . ئىپادىلىنىدۇ
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. ئهڭ ياخشى قوغدىغۇچىدۇركىشى جامائهتچىلىكتىكى  قىلغۇچى  دۇئاهتۋاكال

شهپقهتلىك تهختىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ، باشقىالرنىڭ -ئۇالر خۇدانىڭ مېهىر

  . شهپقهت تىلىگۈچى ئهلچىدۇر-گۇناھلىرى ئۈچۈن رەھىم

 تايىنىپ دۇئا قىلىشنى ئۆگىنىشىمىز، داۋاملىق دۇئا قىلىش ئارقىلىق، غابىز دۇئا

   .ىشقا تىرىشىشىمىز الزىمداۋاملىق دۇئا قىل

  

  

  كۈنى-17ئاينىڭ -12 
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»رەببىمىز . بىزگه ئامانلىق ئاتا قىلغۇچى خۇدا ئۆزى سىلهرنى تهلتۈكۈس پاك قىلغاي

. ئهيسا مهسىه قايتا كهلگۈچه خۇدا روھىڭالر، جېنىڭالر ۋە تېنىڭالرنى ئهيىبسىز ساقلىغاي

: 5سالونىكىلىقالر-1 (»! لىكتۇرئۇ ئىشهنچ. ق قىلىدۇجهزمهن شۇنداسىلهرنى چاقىرغان خۇدا 

23-24(  

مهن بۇرۇندىن پۈتۈن كۈچۈم بىلهن پاك ياشاشنى نىشان قىلىپ، مهن بىلهن 

ئون . دەۋەت قىلىپ كهلگهندىمئاالقىسى بار ھهربىر كىشىگه پاك ياشاشنى قوغلىشىشقا 

ۇقهددەسلىككه يىلدىن كېيىن، خۇدا ئىلگىرى ئهزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان پاك، م

يېگانه ئوغلىغا ئېشىنىش ئىكهنلىكىنى -دەل خۇدانىڭ يهككه__ ئېرىشىشنىڭ ئۇسۇلى 

بىزنى گۇناھالر «:راپقا جاكارالپمهن شۇ ھامان بۇ ھهقىقهتنى ئهت. كۆرسهتتى

قاد ىبىزنى پاك قىلغۇچىغا ئېت! قاد قىاليلىىئىچىدىن قۇتقۇزۇپ چىققۇچىغا ئېت

نىڭ تۇرمۇشىدىكى مهن بۇ ھهقىقهتلهرنى شهخس. قىلدىم دەپ تهشۋىق »!قىاليلى

الر مهتبۇئاتالردىكى گۇۋاھلىقگۇۋاھلىقالر ، ئاممىۋى سورۇنالردىكى گۇۋاھلىقالر ۋە 
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 نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ گۇۋاھلىقى بىلهن بۇ  مېنىڭ بۇ.ئارقىلىق تهشۋىق قىلدىم

خۇدا . ا بولدى ئوتتۇز يىل ئهتراپىد كېلىۋاتقىنىمغاهقىقهتلهرنى ئۈزلۈكسىز تارقىتىپھ

  ) John W esley(يۇھاننا __ . ساناقسىز ئىسپاتالرنى بهردى-ماڭا سان

 مهن ئىچىمدىكى بىر نهرسىنىڭ .رەب ئهيسا ماڭا نىسبهتهن ئىنتايىن قىممهتلىكتۇر

مۇھهببهتلىك بولۇشتىن تۇسۇۋاتقانلىقىنى -تاقهتلىك، مېهىر-رىمېنى مۇاليىم، سهۋ

بۇ نهرسىنى بېسىپ ئىزىۋېتىشكه، سىقىپ مهن كۈچۈمنىڭ بارىچه . بايقىدىم

مهن ئۆز ئىرادەمنى .  ئۇ يهنىال شۇ يهردە ئىدى،بىراق. چىقىرىۋېتىشكه تىرىشتىم

پاللىقنى، ئالدىراڭغۇلۇقنى، و رەب ماڭا ۋاكالىتهن ق،پۈتۈنلهي خۇداغا ئۆتۈنۈپ بهرگهندە

  )G eorge Fox(گېئورگى . ئۆچمهنلىكنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ كېتىدۇ

 خۇدا ،چۈنكى. شىنى ئىزدىمهيدىغان بولدىم ھازىر ئىنسانالرنىڭ ماختىهلبىق

مېنىڭ خۇدادىن سىرت .  پۈتۈنلهي تولدۇرۇپ بولدى جايلىرىنىقهلبىمنىڭ قۇرۇق

مهن ئۆزۈممۇ ھهيران، خۇدا . ئارمانلىرىم يوق-ھېچقانداق پىالنلىرىم، ئىرادەم، ئارزۇ

             خانتىڭتون_ . ويسۇندۇردىۆزىگه بمۇھهببهت ئارقىلىق بارلىقىمنى ئ-مېهىر

)H untington(  

 نۇر، ئۇ بىزگه پارالق. نچ، راھهت ۋە سۆيۈملۈكتۇرې گۈزەل، تىپتپاكلىق ئىنتايىن

باشقىچه ئېيتقاندا، پاكلىق بىزنىڭ . خۇراملىق ئېلىپ كېلىدۇ-ئاراملىق ۋە شاد

 قۇياش نۇرىغا قهلبىمىزنى شىرىن مېۋە ۋە خۇشپۇراق گۇلگىياھالر بىلهن تولغان،

ئىدۋاردس _ . چۆمۈلگهن ساپ، پاكىز، ئازادە خۇدانىڭ گۇلزارلىقىغا ئايالندۇرىدۇ

)Jonathan E dw ards(  
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  كۈنى-18ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ڭ ھهممىسى ئۈستىدىن  بىزنى سۆيىدىغان خۇدانىڭ كۈچى بىلهن بۇالرنى،لېكىن

  )37: 8رىملىقالر (».ه قىلىمىزلبپۈتۇنلهي غه

 ۋە قارشى تۇرغان ، بىزگه ھۇجۇم قىلغان دۈشمهنلىرىمىزئهجهبلىنهرلىكى شۇكى

  . ھوقۇقدارالر دائىم خۇدا ئالدىغا بېرىشىمىزدىكى پهلهمپهي بولۇپ قالىدۇ

لۇتالر بىلهن تولغان ئاسماننىڭ قهھرىگه ۇ تىك قىياالردا ئولتۇرۇپ، قارا بسۇمرۇغ

رۇتسىمۇ، وۋۇل قىلىپ ي- ئهتراپنى ۋالچېقىپ،گهرچه چاقماقالر دەھشهتلىك . قارايدۇ

ئۇ ئهزەلدىن . لىشىنى كۈتىدۇېچلىق بىلهن يامغۇرلۇق بوراننىڭ كنېئۇ يهنىال ت

ئۇ چوقۇم يامغۇرلۇق بوران قاتتىق . يامغۇرلۇق بوراندىن دەقىقه بۇرۇن ئۇچمايدۇ

ا ئهۋجىگه چىققاندا، ئاندىن بىر نهرە تارتقىنىچه شىددەت بىلهن يامغۇرالر ئارىسىغ

  . سېڭىپ كېتىدۇ

خۇدا ئهنه شۇنداق . تهلىپىمانا، بۇالر خۇدانىڭ ھهربىر پهرزەنتلىرىدىن كۈتكهن 

لۇتالرنى ئوت ھارۋىسى قىلىپ، ھهممه ئىشالردا پۈتۈنلهي غهلبه قىلىشىمىزنى ۇقارا ب

ھهممه ئىشالردا پۈتۈنلهي غهلبه قىلىش يالغۇز دۈشمهنلهرنى قوغالپ . ئۈمۈد قىلىدۇ

تۈلۈك ۋە جهڭ قوراللىرىنى - ئهمهس، بهلكى دۈشمهننىڭ ئۇزۇقرىشتىنالىچىق

  . تارتىۋېلىشنى كۆرسىتىدۇ

لىك ئوقۇرمهن، سىز ئهنه شۇنداق جهڭ غهنىمهتلىرىگه ئېرىشىپ باققانمۇ؟ رىقهد

ئوقۇبهت غارىغا كىرگهندە، ئولجا غهنىمهتلىرىنى بىلله ئېلىپ -سىز ئازاب

، خۇداغا تايانغانمىدىڭىز؟ خۇدا كهلگهندەچىققانمىدىڭىز؟ ھاالكهت سىزگه يېقىنالپ 

چىققان  سىزنى مۈشكۈالت غارىغا كىرگۈزگهندە، كىرگهن ۋاقتىڭىزغا قارىغاندا
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 _ »پۈتۈنلهي غهلبه قىلىش«ۋاقتىڭىزدا مول ئولجىالرغا ئېرىشكهنمىدىڭىز؟ 

دۈشمهنلهرگه تهۋە بارلىق ئولجا غهنىمهتلىرىنى ۋە باشقا ھهممه نهرسىلهرنىڭ سىزگه 

  . ۋە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇته

ئى رەببىم، مهن سېنىڭ «:مۇنداق دېگهن) D r.M oon(لىك مۇن دوكتۇر ىيلىئهنگ

سهندىن ئۆتۈنهي، بۇ ئارقىلىق . سهۋەبىڭدىن ئهما بولۇش شهرىپىگه مۇيهسسهر بولدۇم

كهلگهن ۋاقتىڭدا، مېنى ! شهرەپ كهلتۈرگهيسهن-ئۆزۈڭگه شان

 قوللىنااليدىغان كۆپۈنكى لىنزا الررۋەقه خۇدا ئۇنى ئهما دە» !قانائهتلهندۈرگهيسهن

يونلىغان ئهماالرنى خۇدانىڭ يېزىق ئىجات قىلغۇزۇپ، نهچچه مىلشهكىللىك 

 ڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلهر ئۇالرنى. سۆزلىرىنى ئوقۇش پۇرسىتىگه ئىگه قىلدى

  . قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىدىن بهھرىمان بولدى

خۇدا . ڭ ئازابلىرىنى ئېلىپ كهتمىگهنخۇدا ئهزەلدىن پاۋلۇسنى

ئوقۇبهتتىن - بۇ ئازاب،لىپ كېتىشتىنمۇ ياخشى چارە بىلهنئوقۇبهتلهرنى ئې-ئازاب

  . تېخىمۇ ياخشى پايدىالنغان

   

  

  كۈنى-19ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»مانا، بۇ سىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇۋاھچىلىرىم بولۇش پۇرسىتىڭالردۇر.« 

  )13: 21 لۇقا(

تاغقا يامىشىۋاتقاندا، . بىزنىڭ ئېتىقادچىلىق ھاياتىمىز تاغقا يامىشىشقا ئوخشايدۇ

ئالدىدىكى كىشى كهينىدىكى كىشىگه بۇرۇلۇپ توۋالپ قويسا ياكى كۈلۈپ قويسا ۋە 
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ىرىنى لىڭشىتىپ قويسا، بۇ كهينىدە يامىشىۋاتقان ياكى قوللىرىنى پۇالڭلىتىپ باشل

بىز ھهممىمىز تاغقا . ىمى ئىنتايىن چوڭ بولىدۇكىشىگه نىسبهتهن يارد

مۇشۇنداق بولغاندا، . شىمىز كېرەكلۇئارا ئىلهامالندۇرۇ-ياماشقۇچىالرمىز، شۇڭا بىز ئۆز

. بىز تاغقا چىقىشنى خهتهرلىك دەپ قارىماستىن بهلكى شهرەپلىك ئىش دەپ قارايمىز

ىز سارەتلىك بولۇشىمپ قىلىش بىلهن تهمكىن ۋە جاتاغقا چىقىش ئۈچۈن بىز كۈچ سهر

. رى ئالدىمىزدىكى مهنزىرە شۇنچه ئۇچۇق كۆرىنىدۇېبىز ئىگىزگه ياماشقانس. كېرەك

ئهگهر ئارىمىزدىكى بىرەرسى ئالدى تهرەپتىن دىققهت قىلىشقا ئهرزىگۈدەك بىرەر 

نهرسىنى بايقىسا، كهينىدە ماغدۇرىدىن كهتكهن كىشىلهرنىڭ غهيرەتلىنىشى، 

  . چۈن توۋالپ قۇيۇشى كېرەكبۇشىشىپ كهتمهسلىكى ئۈ

   

  

  كۈنى-20ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»32: 16يوھاننا (».مهن يالغۇز قالمايمهن، چۈنكى ئاتام مهن بىلهن بىللىدۇر(  

ئېهتىمال بىز بۇ . ىزبىز ھهممىمىز ئهيسا مهسىهكه ئهگىشىشنىڭ بهدەللىرىنى بىلىم

ۇرۇق تۇغقان، دوست چىشكه، ئېگىشلىك ھوقۇقىمىزدىن ۋاز كېجهرياندا، ت

يىگانه يالغۇز -بورادەرلىرىمىزدىن ئايرىلىشقا توغرا كىلىپ، سويغان پىيازدەك يهككه

 كۆك قهرىدە ئۇچۇپ،  بىز خۇددى بۈركۈتكه ئوخشاش،بىراق. قىلىشىمىز مۇمكىن

گهرچه زېمىندىكى ھايات . يمىزلۇتالر ئارا ئالغا باسالىساق، خۇدا بىلهن بىلله بوالالۇب

  . ئىچىدە ئۆتكىنى بىلهن بىزنى يهنىال قانائهتلهندۈرىدۇرىبلىق غې

بۈركۈت قۇشالر ئىچىدە يالغۇز ياشاشنى ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان قۇش 
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 قېتىم ئۇالرنى كۆرگىنىمىزدە، ھهر. ىشىپ ئۇچمايدۇئۇالر ئهزەلدىن توپل. ھېسابلىنىدۇ

  . ۆرىمىزئۇالرنىڭ يالغۇز ياكى كۆپ دېگهندە ئىككىسىنىڭ بىلله ئۇچقانلىقىنى ك

خۇدا بىلهن ھهمنهپهس كىشى گهرچه كىشىلهر بىلهن ئاالقىسىنى يوقاتسىمۇ، خۇدا 

خۇدا دەل ئهنه شۇنداق بۈركۈتتهك . يهنىال ئۇنىڭ بىلهن ئاالقىسىنى ئۈزمهيدۇ

خۇدا بىلهن يالغۇز بىرگه بولۇپ باقمىغان كىشى خۇدانىڭ . كىشىلهرنى ئىزدىمهكته

ھهرخىل مۇسا گهرچه مىسىردا مىسىرلىقالرنىڭ . ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ

لهنگهن بولسىمۇ، يهنىال چۆلدە خۇدا بىلهن قىرىق ئىقتىدارلىرى بىلهن تهربىي-بىلىم

ە داڭلىق تهۋرات ئۇستازى كچه بىلىدىغان ۋ پاۋلۇس گىر.يىلنى بىرگه ئۆتكۈزدى

قۇملۇق  بېرىپ،  ئهرەپ چۆللۇكىگه يهنىال،دىن تهلىم ئالغان بولسىمۇهلغامالىي

  . تۇرمۇشىنى بېشىدىن كهچۈردى

 خۇدادىن بىزنى ھهممه نهرسىمىزدىن ئايرىۋېتىشنى ، قېرىنداشالرشۇنىڭ ئۈچۈن

پهقهت شۇنداق بولغاندىال بىزنىڭ مۇستهقىل ئېتىقادىمىز ۋە مۇستهقىل . تىلهيلى

خهۋەر ئېتىقادىغا ۋە  بۇالر بىزنى باشقىالرنىڭ ياردىمىگه، دۇئاسىغا، .تۇرمۇشىمىز بولىدۇ

باشقىالرنىڭ ياردىمى ۋە ئىلهام بېرىشى ئېتىقادچىالرنىڭ ئالغا . ئېلىشىغا تايانغۇزمايدۇ

 مۇشۇنداق بولىۋەرسه، بۇنداق ياردەم ،بىراق. بېسىشىغا زور تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ

خۇدا بىزنىڭ قانداق ۋاقىتتا . ئېتىقاد ۋە بهخت سائادەتكه توسقۇن بولۇپ قالىدۇ

ۇشقا، قايسى ۋاقىتتا تۇرمۇشتىن ئايرىلىشقا مۇھتاج بولغانلىقىمىزنى مۇھىت ئالماشتۇر

  . ئۇ چوقۇم بىزنى يېتهكلهيدۇ. شۇڭا، ھهممىنى خۇداغا تاپشۇرايلى. ياخشى بىلىدۇ

   جۈرئهت قىالالمدۇق؟ قېلىشقابىز يالغۇز 

رەبنىڭ يولى ئىنتايىن تاردۇر، بىز ئۇنىڭغا ئهگىشىپ مېڭىشقا تهييارلىق كۆرەمدۇق 

  كى ئۇنى يوقىتىپ قويۇشقىمۇ؟ يا
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  كۈنى-21ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

   

» ئۇ ماڭا ئىخالسمهنلىك بىلهن ئهگهشكهنلىكى ئۈچۈن ئۆزى كۆرگهن يۇرتنى ئۇنىڭغا

  )36: 1مهرۇپال -رىئهم (».بېرىمهن

ئى قېرىندىشىم، سىز ھايات سهپىرىڭىزدە دائىم مۈشكۈل، كۆڭلىڭىز خالىمايدىغان 

تلىك ئىشالرغا ئۇچراپ تۇرامسىز؟ مۇشۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئوقۇبه-ۋە ئازاب

ئهگهر بۇالر ئۈچۈن بهدەل تۆلهشنى . سائادەت يۇشۇرۇنغان-ئىچىگه غايهت زور بهخت

  . سائادەتنى يوقىتىپ قويغان بولىسىز-خالىمىسىڭىز، ئۇنداقتا سىز قىممهتلىك بهخت

نچىلىك خهتهرلىك بولىشىدىن بىر يولالردا، مهيلى بۇ يول قا رەبنىڭ ئىزى بار ھهر

سائادەتكه - ئۇ سىزنى بهخت،چۈنكى. قهتئىينهزەر چوقۇم ئۇنىڭغا ئهگىشىپ مېڭىڭ

ئهگهر سىز تىكهنلهر بىلهن تولغان بۇ خهتهرلىك يولدا مېڭىشقا . باشالپ كىرىدۇ

  . سائادەتكه ئېرىشىمهن، دەپ ئويلىماڭ-جۈرئهت قىاللمىسىڭىز، بهخت

. دە سىزنىڭ غهلبه قىلىش ئېهتىماللىقىڭىز ئهڭ چوڭدۇرسهپهردىكى ھهربىر جهڭلهر

  .  روھى ھاياتىڭىزغا زور بهخت ئاتا قىلىدۇڭبۇنداق غهلبه قىلىش سىزنى

   

  

  كۈنى-22ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،بۇ كۆرگۇلۇكلهرنىڭغان بولسا، نېمىشقا پهرۋەردىگار خۇدا بىز بىلهن بىلله بولئهگهر 

  )13: 6ھاكىمالر (»لىدۇ؟ېزگه كھهممىسى بىزنىڭ ئۈستىمى

ئوقۇبهتلهر يۇپۇرلۇپ كېلىپ، بىزدىكى خاتىرجهملىك ۋە -بهزىدە ئېغىر ئازاب
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. دىمىزنى چۈشكۈنلۈك دېڭىزىغا غهرق قىلىۋېتىدۇۇمانلىقنى بۇالپ، خۇشاللىق ۋە ئۈمئا

ئاستا -قىلىپ، ئاستائاخىر مازاق -نى باشتىندكه تولغان قهلبۇئۈم_ »رەھىمسىزلىك«

 ئهرشته ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچى خۇدا ھهقىقهتهن بارمۇ؟ يۈز« :گۇمانالندۇرۇپئۇنى 

 ئۇنىڭ ئىرادىسىمۇ؟ ئهگهر ىنالتاجىئهلهرنىڭ ھهممىسى راستپبهرگهن بارلىق 

  بۇ كۆرگۇلۇكلهرنىڭغان بولسا، نېمىشقاپهرۋەردىگار خۇدا بىز بىلهن بىلله بول

 سۇئالالر بىلهن كىشىنى هندەك دېگ»ھهممىسى بىزنىڭ ئۈستىمىزگه كېلىدۇ؟

  .دسىزلهندۈرىدۇۇئۈم

تىت بولىسىز؟ سىز ئېتىقاد -قهدىرلىك قېرىندىشىم، نېمه ئۈچۈن شۇنچه تىت

.  ىك خۇدادۇرپاراسهتلىك، ئادالهتل- ئهزەلدىن خاتاالشمايدىغان، ئهقىل __قىلغان

خۇدايىم، خۇدايىم، مېنى نېمىشقا «: يۇقىرى ئاۋاز بىلهن تاھېلىقى كرېست

 دەپ ۋاقىرىغۇچى سىزنى ئۆلۈم ئالدىدىكى ھاالكهتتىن قۇتۇلۇشىڭىزغا »ۋەتتىڭ؟تاشلى

  )46: 27مهتتا . (ياردەم بېرىدۇ

ئوقۇبهتلهرنى خۇدانىڭ بىزگه كۆڭۈل -بىز دائىم بېشىمىزغا كهلگهن ئازاب

ئى قهدىرلىك دوستۇم، . نىڭ ئىسپاتى قىلىۋالىمىزىنىڭ، ئۇنتۇپ قالغانلىقىبۆلمىگهنلىك

سىز ھهم رەزىل قهلب بىلهن گىدونغا بىز ئىشهنچ. يقهستلىرىدۇراننىڭ سۈبۇالر شهيت

بولغان بولسا، نېمىشقا بۇ پهرۋەردىگار خۇدا بىز بىلهن بىلله « :ئوخشاش

 دېگهندەك سۆزلهرنى »لهرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ ئۈستىمىزگه كهلدى؟كۆرگۇلۇك

ا ئاللىقاچان سېنى خۇد« :، شهيتان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، بىزنى ئالداپقىلغاندا

ئهمهلىيهتته، سىز .  دەيدۇ»...........خۇدا ئاللىقاچان سېنى تاشلىۋەتتى. ئۇنتۇپ كهتتى

.  تېخىمۇ يېقىنالشتۇرىدۇخۇداغاسىزنى تلىرىڭىزنىڭ ھهممىسى يولۇققان كۈلپه

كۈلپهتلهر خۇدا بىلهن سىزنى ھهرگىز ئايرىۋەتمهيدۇ، ئهكسىچه تېخىمۇ 
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  . يېقىنالشتۇرىدۇ

  ايسى ۋاقىتتا پۈتۈنلهي ئۆزىمىزنى ئۇنتۇپ، بارلىقىمىزنى خۇداغا تاپشۇرااليمىز؟بىز ق

ھهتتا خۇدامۇ خۇددى تۇققانلىرىڭىز سىزنى تاشلىۋەتكهندە -يېقىن دوستلىرىڭىز، ئۇرۇق

ئاندىن خۇداغا پۈتۈنلهي ئۆزىڭىزنى سىزنى تاشلىۋەتكهندەك تۇيغۇغا كهلگهندە، 

  . تاپشۇرااليسىز

 خۇدا ئۆز رازىلىقى بىلهن بىزگه ئاتا قىلغان ،خۇراملىق بىلهن-شالدوستۇم، بىز خۇ

بىزنىڭ ئىزدەۋاتقىنىمىز ئۇنىڭ ئىلتىپاتى . ئاراملىق ۋە تهسهللىدىن ھۇزۇرلىنايلى

بهزى ۋاقىتالردا، ئۇ بىزنى ئېتىقاد قاراڭغۇلىقىغا . بولماستىن، بهلكى ئۇنىڭ ئۆزىدۇر

  . اڭغۇلۇقتا تىرىشىپ ئالغا بېسىشنى خااليمىزباشالپ كىرسىمۇ، بىز يهنىال مهنىسىز قار

  

  

  كۈنى-23ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»...........................................7: 19پادىشاھالر -1 (».يوللىرىڭ تېخى ئۇزۇندۇر(  

خۇدا ئۆزىنىڭ چارچىغان خىزمهتكارىغا قانداق مۇئامىله قىلىدۇ؟ خۇدا ئىلياسقا 

. ئۇ يول بويى ئاجايىپ مۆجىزىلهرنى كۆردى. ، شىرىن ئۇيقۇ بهردىياخشى يېمهكلىك

. ئۇ ئاخابنىڭ ھارۋىسىنىڭ ئالدىدا يۈگۈرۈپ ماڭغاچقا ئىنتايىن چارچاپ كهتكهنىدى

بىز بۇ يهردە شۇنى . چارچاشنىڭ ئىنكاسى بېسىم ھېس قىلىشتۇر

ى كۈندە،  بۈگۈنك».ساالمهتلىكىنى ئاسراش ئىنتايىن مۇھىمدۇر-تهن«:كۆرەلهيمىزكى

خۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئۇيقۇسى ۋە يېمهكلىكى 

يهنى روھى جهھهتته پىشىپ يېتىلگهن نۇرغۇنلىغان ئۇلۇغ كىشىلهرمۇ . كهمدۇر
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ئاھ، ئاڭالڭ قېرىندىشىم، نېمىدېگهن . ئىلياسقا ئوخشاش ئۆزىگه ئۆلۈم تىلهيدۇ

   ».يوللىرىڭ تېخى ئۇزۇندۇر  !نان يىگىنتۇرۇپ  «:شىرىن، نېمىدېگهن مۇاليىم ئاۋاز

  

  

  كۈنى-24ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»........بېشىنى كۆتۇرۇپ  سېغىنىپچوڭقۇردا خۇدانى ىكۈن پېتىش ۋاقتىدا ئۇ دال ،

  )63: 24يارىتىلىش (».........قارىۋىدى

خۇدا بىلهن يالغۇز ئۇچرىشىدىغان ۋاقتىمىز قانچه كۆپ بولسا، روھى جهھهتته 

بىز دائىم سىناقالرغا ئۇچراپ، ئۆزىمىزنى . ز بولىدۇې تئۆسۈپ يېتىلىشىمىز شۇنچه

بىز بېكار . تهكشۈرۈپ تۇرساق خىزمهتلهردە تېخىمۇ زور ئۈنۈمگه ئېرىشهلهيمىز

ى ياخشى ئولتۇرۇشنى ھورۇنلۇق، نۇمۇس دەپ بىلگهچكه دائىم ئالدىراش يۈرۈشن

 بىلهن پاراڭلىشىش، ئهرشكه تهلمۈرۈپ نچ ئويلىنىش، خۇداېئهمهلىيهتته، ت. كۆرىمىز

بۇ ۋاقىت ھهرگىز ئىسراپچىلىق ۋە . قاراش بىزگه نىسبهتهن ئهڭ پايدىلىق ۋاقىتتۇر

  . ئارتۇقچه ئهمهستۇر

بېلىقچى تور ياسىغان ۋاقىتنى ئىسراپچىلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ئوت ئورىغۇچى 

سهاقتىن ۇ جهھهتته ئىئولتۇرۇپ ئورغىقىنى بىلىسه، سىزنىڭچه بۇ ئىسراپچىلىقمۇ؟ بىز ب

نچ ېدا تىمىق ئىسسىققا تولغان تۇرمۇشتىن ئايرىلىپ، دالىئۇ د. ئۆگىنىشىمىز الزىم

چۇرۇڭغا، ئالدىراشلىققا تولغان -تاشقىنلىققا، ۋاراڭ-بىز قاينام. ئولتۇرۇپ ئويلىنىدۇ

 تهبىئهت دۇنياسى بىلهن شارائىتتا-ئهگهر مۇشۇنداق شهرت. مۇھىت ئىچىدە ياشايمىز

ئېتىزالردا سهيله ! ھه-شساق نېمىدېگهن راھهت ۋە خۇشاللىنارلىق ئىش بوالتتىئۇچرا
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قا قدكه ۋە خۇشاللىۇىرىدا راھهتلىنىش قهلبىمىزنى ئۈمقىلىش، دېڭىز بويل

 . چۆمۈلدۈرىدۇ

  

 

  كۈنى-25ئاينىڭ -12  
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ازابى تى ئهيسانىڭ نامى ئۈچۈن خورلۇق ئىرخۇدانىڭ ئۆزلىرىنى ھهز... ئهلچىلهر

 )41:5ئهلچىلهر( ».چېكىشكه اليىق كۆرگهنلىكىدىن ئىنتايىن خۇرسهن بولۇشتى

. شى ھهرگىز تاساددىپىي بولغان ئىش ئهمهسىرسىناقالرغا ئۇچچىالرنىڭ دئېتىقا

خۇدا ئهستايىدىل تالالش ۋە چوڭقۇر ئويلىنىش ئارقىلىق ئاندىن بۇ سىناقالرنى 

 راھهت تۇرمۇش كهچۈرۈشى ، ئازادەنۇرغۇن ئېتىقادچىالرنىڭ. ئۇرۇنالشتۇرغان

چۈنكى، . ئهمهلىيهتته خۇدانىڭ ئۇالرنى بىر تهرەپكه تاشالپ قويغانلىقىدىن ئىبارەت

نۇرغۇن . خۇدانىڭ نهزىرىدە، ئۇالرنىڭ سىناقالرغا ئۇچراشقا ساالھىيتى توشمايدۇ

بى بۇنىڭ سهۋە. ئوقۇبهت ئىچىدە ياشايدۇ-ئېتىقادچىالر مۈشكۈل قىيىنچىلىق ۋە ئازاب

  . خۇدا ئۇالرنى سىناقالرغا اليىق كۆرۈپ تاللىغاندۇر

نىڭ ھهر ئىككىلىسى ياشانغاندا ئاتا ) 12: 2سامۇئىل-1 (ئېلىئىبراھىم بىلهن 

.  ئوغۇللىرى باربولغان كىشىلهردىن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىنىڭ سۆيۈملۈك

هس، بهلكى  ئهمنىهاسنى بىلهن فىيخوفنىينىڭ ئوغۇللىرى ئېلىبىراق، خۇدا 

پهرۋەردىگار . ئىبراھىمنىڭ يالغۇز ئوغلى ئىسهاقنى قۇربانلىق قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

نىڭ ئوغۇللىرىغا ېلىراھىمنى قۇيۇۋەتمهي، ئهكسىچه ئخۇدا نېمه ئۈچۈن ئىب

نى ئهمهس، بهلكى ئىبراھىمنى اليىق ېلىشهپقهت قىلىدۇ؟ ئهسلىدە خۇدا ئ-رەھىم



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 530

شتا خۇداغا ئىتائهتچان بولغاچقا، خۇدا باشقىالر ئىبراھىم ھهرقانداق ئى. كۆرگهن

ارىغاندا  بولسا خۇداغا قېلىئ. غان سىناقنى ئۇنىڭغا بهرگهنئۈستىگه ئااللمايدى

. للىرىنى مۇھىم ئورۇندا كۆرىدىغان ھهم ھۆرمهتلهيدىغان كىشى ئىدىۇئوغ

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا ئۇنى سىناقلىرىغا اليىق كۆرمهي ئۆز ) 29: 2سامۇئىل-1(

  . ىختىيارىغا قويۇۋەتكهنئ

ئوقۇبهت چهكسىمۇ، نهتىجىسى -سىناقالرغا اليىق بولغۇچى كۆرۈنۈشته ئازاب

ساڭا بهخت ئاتا « :سائادەتتۇر-مۇقهددەس يازمىالردا خاتىرلهنگهندەك چهكسىز بهخت

ئۇالرنىڭ سانى ئاسماندىكى . قىلىش بىلهن، نۇرغۇن ئهۋالدالرنى بېرىمهن

سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ . للىرىدىكى قۇمدەك كۆپ بولىدۇيۇلتۇزالردەك، دېڭىز ساھى

مېنىڭ ئهمرىمگه ئىتائهت قىلغانلىقىڭ . دۈشمهن شهھهرلىرىنى ئىشغال قىلىدۇ

قلهر بهختكه ئارقىلىق يهر يۈزىدىكى ھهممه خهلئۈچۈن، سېنىڭ ئهۋالدلىرىڭ 

سىناقالرغا اليىق بولمىغۇچى گهرچه ). 18-17: 22يارىتىلىش (».ئېرىشىدۇ

پاراغهتته ياشىغاندەك كۆرۈنسىمۇ، نهتىجىسى مۇقهددەس يازمىالردا -راھهت

شۇنداق بىر « :غا مۇنداق دېگهنېلىپهرۋەردىگار خۇدا ئ. اجىئهدۇرپخاتىرلهنگهندەك 

لهكلىرىنى كېسىپ ىدانلىقىنىڭ ب، سېنىڭ ۋە ئاتاڭنىڭ خانىكۈنلهر كېلىدۇك

قۇربانگاھ ئالدىدا مهن . ىڭدە قېرى ئادەم بولمايدۇسېنىڭ جهمهت. تاشاليمهن

. ئهندىشىگه سالىمهن-جهمهتىڭدىكى كىشىلهرنى يوقىتىپ ئازابالر ئارقىلىق سېنى غهم

بۇنىڭغا ئىككى ئوغلۇڭ . ئۆيۈڭدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئوتتۇرا ياشقا بارغاندا ئۆلىدۇ

سامۇئىل -1 (».ئۇالر بىر كۈندە ئۆلىدۇ.  ئىسپات قىلىمهنينىهاسنى بىلهن فىخوفنىي

2 :31 ،33، 34(  
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  كۈنى-26ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»تىالۋەت قىلىپ كهلگۈچه، مۇشۇ جايدا ئولتۇرۇپ تۇرۇڭالر-مهن ئۇياققا بېرىپ دۇئا....« 

  )36: 26مهتتا (

. خهتهرلىك پهيتته كهينىدە قالدۇرۇلۇپ قويۇش ھهقىقهتهن ئىنتايىن مۈشكۈل ئىش

ى سهككىز كىشى كهينىدە  باغچىسىدا ئون بىر شاگىرتنىڭ ئىچىدىكىيهگېتسىمان

رەب دۇئا قىلىۋاتقاندا، . قالدۇرۇلۇپ، ھېچ ئىش قىلماي كۈتۈپ تۇرۇشقا بۇيرۇلغان

كۈتۈپ پېترۇس، يۇھاننا، ياقۇپ رەب بىلهن بىلله سهگهك تۇرۇپ، باشقىالر كهينىدە 

ئۇالرنىڭ . مېنىڭچه، كهينىدىكى شاگىرتالر چوقۇم ئاغرىندى. تۇرغان

 دېگهندەك ئىشالر بىلهن ئازراقمۇ مۇناسىۋېتى  تۇرىالرنىڭ رەڭگى،گېياھ-گۈل

 ئاشۇ ۋاقىت !؟ېكارغا ئولتۇرۇپ نېمه ئىش قىلىدۇب-بولمىسا، باغچىدا بېكاردىن

مچىلىق  ئۇالر ئۆز بېشى،بىراق. ئىنتايىن خهتهرلىك ۋاقىت، ئىنتايىن ھالقىلىق پهيت

  . يدۇلماقىال

دسىزلهنگهن ۇ ئۈماق ئىشالرنى باشتىن كهچۈرۈپ،سىز ۋە مهنمۇ مۇشۇند

ئېهتىمال ھازىر نۇرغۇن پۇرسهتلهر بىز ئېتىقادچىالرنىڭ خىزمهت . ۋاقىتلىرىمىز بولغان

بهزى قېرىنداشالر ئاللىقاچان ئالدىغا كهتتى، . قىلىشىنى كۈتۈۋاتقان بولۇشى مۇمكىن

بهزىلهر ئوتتۇرىغا كهلدى، پهقهت بىزال كېسهللىك، كهمچىللىك ياكى تۆھمهتلهر 

مهيلى يهنه قانداق سهۋەبلهر بولۇشىدىن . يۇلدۇقكهينىگه قالدۇرۇلۇپ قوسهۋەبىدىن 

بىز نېمه ئۈچۈن خۇدانىڭ . قهتئىينهزەر بىز توسالغۇغا ئۇچراپ، ئىنتايىن ئازابالندۇق

بۇ خۇددى بىزنى باغچىغا . خىزمىتىگه ئورتاقلىشالمىغانلىقىمىزنى چۈشهنمىدۇق

ن بېكار ئولتۇرغۇزۇپ قويغاندەك ئهكىرىپ، ھېچقانداق ئىش تهقسىمات قىلماستى
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  . ئادالهتسىز بىر ئىش

ئىشالر ھهرگىز سهن ئويلىغاندەك ئازابلىق ! نچالنغىنېئىه مېنىڭ روھىم، ت

. سهن خۇدانىڭ خىزمىتىگه ئورتاقالشمىدىڭ ئهمهس، بهلكى ئورتاقالشتىڭ. ئهمهس

لدىڭمۇ؟ سهن خۇدانىڭ باغچىسىنى پهقهت ماڭىدىغان، تۇرۇدىغان جاي دەپ ئويالپ قا

  . ياق، بۇ باغچا يهنه كىشىلهرنىڭ ئولتۇرۇشى ئۈچۈن تهييارالنغاندۇر

ۆتۈمسىز دەرىجه دەپ ئۈچ خىل ئاكتىپ دەرىجه، مهجبۇرى دەرىجه ۋە ئ: پىئىل

سۆزىمۇ مۇشۇنداق ئۈچ خىل  »ياشاش«مهسىه ئۈچۈن ياشاشتىكى. گه بۆلۈنىدۇىلشهك

 بېرىپ كۈرەش قىلىشنى ئالدىنقى سهپكه __ ئاكتىپ دەرىجه: شهكىلگه ئىگه

ئوتتۇرىدا تۇرۇپ ئالدىنقى سهپتىكى جهڭنىڭ  __ مهجبۇرى دەرىجه. كۆرسىتىدۇ

جهڭ  __ ئۆتۈمسىز دەرىجه. تهرەققىيات ئهھۋالىنى دۇكالت قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

ئېسىڭىزدە . دۇپىستىرمىدا تۇرۇقىلمايدۇ، جهڭ ئهھۋالىنى كۆرمهيدۇ، پهقهت ئارقىدا 

سىزنىڭ . دېگىنى دەل رەبتۇر» ! يهردە ئولتۇرۇپ تۇرغىنبۇ«:بولسۇنكى، سىزگه

 ئهمهس، بهلكى »كۈزىتىش مۇنارى« ياكى »چېلىشىش مهيدانى«تۇرۇۋاتقان ئورنىڭىز 

خۇدا نۇرغۇن پهرزەنتلىرىنى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا .  دۇر»كۈتۈش ئورنى«

هلبه قازاندۇرۇش غئهۋەتىدۇ، بۇنىڭدىكى سهۋەب ئۇالرنى ئۇلۇغ ئىشالرنى قىلغۇزۇپ 

 ئېغىر مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالغۇزۇش ئهمهس، بهلكى ياشاش ياكىئهمهس، 

ئۇالر . ئۈچۈندۇر ئارقىلىق مهسىهنىڭ نامىغا ئۆز ھاياتى بىلهن گۇۋاھلىق بهرگۈزۈش 

گىرامماتكىدىكى پېئىل شهكلىگه ئوخشاش ئۈتۈمسىز دەرىجه بولۇپ، ئۇالر بىرەر ۋەزىپه 

ئۇالرنىڭ باغچىدا ئولتۇرۇپ گۈل تېرىپ، گۈل دەسته ياسىشىنىڭ  .تاپشۇرۇپ ئالمىغان

گهرچه ئۇالر پېترۇس، ياقۇپ، يۇھانناغا . ياكى تاماق ھازىرلىشىنىڭ ھاجىتى يوق

ئوخشاش رەب بىلهن بىلله مۆجىزە كۆرەلمىگهن بولسىمۇ، بىراق يهنىال ئاللىقاچان 



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 533

ۇراق، گۈزەل گۈلگه ئۇالر خۇددى خۇشپ. رەبنىڭ خۇرسهنلىكىگه ئېرىشىپ بولدى

قهدىرلىك دوستۇم، سىزمۇ ئهنه شۇنداق گۈلگه . ئۇخشاش رەبنى خۇرسهن قىلدى

  !ئوخشايسىز، سىز بۇنىڭدىن ھهرگىز ئاغرىنماڭ

   

  

  كۈنى-27ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

» ،جېنى تۆمۈرگه كىرىپ قىسىلدىڭ ئۇنىئۇنىڭ پۇتلىرى زەنجىردە ئاغرىدى.«         

  )18: 105زەبۇر (

بىزنىڭ قايغۇلىرىمىز، قىيىنچىلىقلىرىمىز خۇددى تۆمۈر كىشهنگه ئوخشاش بىزنى 

رەت، ىقۇد-بىراق، ئۇالر بىزگه ۋاكالىتهن كۈچ. قىسىپ، چىڭ تۇتۇپ تۇرىدۇ

  . تاقهت ۋە قهيسهرلىك ئىشلهپ چىقىرىدۇ-رىسهۋ

تاقهت ۋە -رىبۇالرغا سهۋ. قهدىرلىك ئېتىقادچىالر، قىيىنچىلىقتىن قاچماڭالر

بىلىشىڭالر كېرەككى، بۇالر خۇدانىڭ . تائهتچانلىق بىلهن بهرداشلىق بېرىڭالرئى

. رالنى ياخشى كۆرىدۇىساۋۇتلۇق گېن-دۇنيا دۇبۇلغا. سىلهرنى تهربىيلهشتىكى ئۇسۇلى

. ساۋۇتلۇق ئىخالسمهن ئېتىقادچىنى ياخشى كۆرىدۇ-خۇدا دۇبۇلغا

ساۋۇتلۇق -نى دۇبۇلغائوقۇبهتلهردىن سىرت، ھېچقانداق بىر ئۇسۇل بىز-ئازاب

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا بىزنىڭ ئازاب . ئىخالسمهن ئېتىقادچى قىلىپ يېتىشتۈرەلمهيدۇ

  .چېكىشىمىزگه چىداپ يول قويىدۇ

ڭىزدىكى ئهڭ ياخشى كۈنلهرنى قۇملۇقتا بىهۇدە قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز ھاياتى

ىنىش، ھاقارەت سىز ھازىر قارشى تۇرۇش، خاتا چۈشئۆتكۈزۈۋەتتىم دەپ ئويالمسىز؟ 



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 534

سىزنىڭ . قاتارلىقالرنىڭ ئورىۋېلىشىغا ئۇچرىدىڭىزمۇ؟ جاسارىتىڭىزنى يوقاتماڭ

 تۆمۈر كىشهنلهرنىڭ خۇدا سىزنى. هۇدە ئۆتۈپ كهتمهيدۇز ھهرگىز بىىۋاقتىڭ

شهرەپلىك غهلبه تاجىغا ئېرىشىش ئۈچۈن چوقۇم -شان. سىناقلىرىدىن ئۆتكۈزمهكچى

 .شىڭىز كېرەكىكىيمۇشهققهتلىك تۆمۈر تاجنى -جاپا

   

 

  كۈنى-28ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ئۇالر بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىۋىدى، ھهزرىتى ئهيسادىن باشقا ھېچكىم كۆرۈنمىدى.« 

  )8: 17مهتتا(

پېترۇس رەب ئهيسا، مۇسا پهيغهمبهر ۋە ئىلياس پهيغهمبهرنى ئوخشاش ئورۇنغا 

اقچى بولغاندا، خۇدا رەب ئهيسانى بىرى ئۈچۈن ئۈچ كهپه ياسىم ھهرقويۇپ، ئۇالرنىڭ 

. بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم، مهن ئۇنىڭدىن خۇرسهنمهن«:ئايرىپ چىقىپ، ئۇالرغا

پېترۇس مۇسا پهيغهمبهر، ئىلياس ) ئايهت-5. ( دەيدۇ»!ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىڭالر

يغانىدى، بىراق خۇدا رەب ئهيسانى پهيغهمبهر ۋە رەب ئهيسانى ئوخشاش ئورۇنغا قو

قلهندۈرۈپ، رەب ئهيسانىڭ ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلى ئىكهنلىكىنى، ئۇالردىن پهر

خۇدا ئۆز ئوغلى رەب . بىزنىڭ چوقۇم ئۇنىڭكىنى ئاڭلىشىمىز كېرەكلىكىنى ئهسكهرتتى

. ئهيسا بىلهن باشقا كىشىلهرنى ئوخشاش ئورۇنغا قويۇۋېلىشىمىزنى ياخشى كۆرمهيدۇ

يغهمبهر خۇدا تهرىپىدىن چوڭ ئىشلىتىلگهن گهرچه ئىلياس پهيغهمبهر ۋە مۇسا په

  نىڭ ئۆز ئوغلىگهىمۇ، خۇدا يهنىال كىشىلهرئىخالسمهن، ساداقهتمهن كىشىلهردىن بولس

ئهيسا مهسىه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ، بىزنى بۇنىڭدىن سىرت ھېچقانداق كىشىگه، 
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 ھېچقانداق نهرسىگه سهجدە قىلماسلىقىمىزنى، ئۇلۇغلىماسلىقىمىزنى قاتتىق

شهرەپكه ئىگه بولۇشىغا -خۇدا ئىنسان بىلهن ئوغلىنىڭ ئوخشاش شان. ئهسكهرتىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، پېترۇس ئىلياس پهيغهمبهر ۋە مۇسا پهيغهمبهرنى ئهيسا . يول قويمايدۇ

ھامان ئىلياس پهيغهمبهر ۋە مۇسا  مهسىه بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويغاندا، خۇدا شۇ

  . پهقهت ھهزرىتى ئهيسانىال كۆرسىتىدۇپهيغهمبهرنى ئېلىپ كېتىپ، ئۇالرغا 

گهرچه مۇسا پهيغهمبهر بىلهن ئىلياس پهيغهمبهرنىڭمۇ ئۆزىگه تېگىشلىك 

. شهرىپى بار بولسىمۇ، بىراق ئۇالر يهنىال خۇدانىڭ خىزمهتكارلىرىدىن ئىبارەت-شان

مۇسا پهيغهمبهر بىلهن ئىلياس . پهقهت ھهزرىتى ئهيساال خۇدانىڭ يىگانه ئوغلىدۇر

خۇدا ئۆز . غهمبهر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىكى ئىخالسمهن، ساداقهتمهن زاتالردۇرپهي

پادىشاھلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ئىنتايىن چوڭ ئىشلهتكهن، بۇالر ھهقىقهتهن بىزنىڭ 

 بىز ئۇالرنى رەب ئهيسا بىلهن ئوخشاش ئورۇنغا ،بىراق. ھۆرمهتلىشىمىزگه ئهرزىيدۇ

تارىخى زامانالردىن تارتىپ . ل قويمايدۇقويۇۋالساق، خۇدا بۇنىڭغا ھهرگىز يو

ھازىرغىچه خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا خۇدا چوڭ ئىشلهتكهن ئىخالسمهن، ساداقهتمهن 

 بىزنىڭ ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتىمىز ئهيسا مهسىهكه ،بىراق. كىشىلهر ئىنتايىن كۆپ

ا بىزنىڭ بۇنداق قىلىشىمىزغ.  كېرەكۆرمىتىمىزدىن ئېشىپ كهتمهسلىكىبولغان ھ

بۇنداق قىلىشقا پهقهت خۇداال يول قويماستىن يهنه ئاشۇ . خۇدا ئهلۋەتته يول قويمايدۇ

ئىخالسمهن، ساداقهتمهن، خۇدا چوڭ ئىشلهتكهن ئادەملهرمۇ يول قويمايدۇ ھهم ياخشى 

يىگانه -ئۇالر كىشىلهرنىڭ ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان خۇدانىڭ يهككه. كۆرمهيدۇ

نى، ئوخشاش ىلىشېزى بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويۇۋنى ئۆئوغلى ئهيسا مهسىه

ئۆتكهندە سىز « :چۆمۈلدۈرگۈچى يهھيادىن شاگىرتلىرى. ھۆرمهتلىشىنى خالىمايدۇ

كىشى ھازىر باشقىالرنى بىلهن بىلله بولغان، ئۆزىڭىز گۇۋاھلىق بهرگهن 
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 »ئهمدى ھهممىسى بىزدىن قېچىپ ئۇنىڭ يېنىغا كېتىۋاتىدۇ. چۆمۈلدۈرۋاتىدۇ

 »ئهمدى ئۇنىڭ شۆھرىتى ئۆسۈشى، مېنىڭ بولسا تۆۋەنلىشى كېرەك« : يهھيادېگهندە،

گهرچه يهھيا ھهممه پهيغهمبهرلهردىن ئۈستۈن بولسىمۇ، ئۇ رەب . دەپ جاۋاب بېرىدۇ

لىپ بولغاندىن كېيىن، ىسۆزلهر دېي. ئۈچۈن ئهنه شۇنداق گۇۋاھلىق بهرگهن

هڭگۈ ساقلىنىدۇ، شۆھرىتى  بهرگهن گۇۋاھلىق م،ھېچقانداق ئىز قالمايدۇ، بىراق

يهھيا ئۆزىنىڭ ئورنىنىڭ تۆۋەنلهيدىغانلىقىنى، رەبنىڭ ئالدىدا . مهڭگۈ ئۆسىدۇ

مهندىن كېيىن تېخىمۇ «:ئۇ مۇنداق دېگهن. ھېچنىمىگه ئهرزىمهيدىغانلىقىنى بىلىدۇ

قىنى كۆتۈرۈشكىمۇ اليىق ىمهن ھهتتا ئۇنىڭ ئاي. قۇدىرەتلىك بىرى كېلىدۇ

 خۇداغا ساداقهتمهن كىشى مهسىهنى ئهنه شۇنداق )11 :3مهتتا(».ئهمهسمهن

پاۋلۇس . ھۆرمهتلهيدۇ، ئهنه شۇنداق ئۇلۇغاليدۇ، مۇھىم ئورۇندا كۆرىدۇ

 »......پاۋلۇس تهرەپدارى، مهن ئهيسا مهسىهمهن « :لىقالرنىڭكورىنت

مهن پاۋلۇس ھېچنىمىگه «:دېگهن سۆزلىرىنى ئهيىبلهپ )12:1كورىنتلىقالر-1(

پاۋلۇس باشقىالرنىڭ ئۆزىنى ئهيسا مهسىهكه ئوخشاش . دېگهن »نئهرزىمهيمه

قا يول ىك ئۆزلىرىنى ئۆزىگه تهۋە قىلىۋېلىشئۇلۇغلىشىغا، مهسىهكه تهۋە بولغاندە

بۇ جهھهتته . ئۇ ئۆزىنىڭ ھېچنېمىگه ئهرزىمهيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان. قويمىغان

 ساداقهتمهن پوزىتسىيه بۈگۈنكى سهمىمىي، چى يهھيادا بولغانۇپاۋلۇس ۋە چۆمۈلدۈرگ

مېنىڭ .  بولۇشقا تېگىشلىكتۇرقان ھهربىر كىشىلهردىمۇ باركۈندە خۇدا ئىشلىتىۋات

شهرىپىنى يۇقىرى كۆتىرىشمۇ؟ مېنىڭ كىشىلهرنى -ئۆزۈمنىڭ شانخىزمىتىم 

ئۆزۈمگه تهۋە قىلىش ئۈچۈنمۇ ياكى  كىرىشىم ئۇالرنى قۇتقۇزۇلۇش ئىلتىپاتىغا باشالپ

تهۋە قىلىش ئۈچۈنمۇ؟ مهن كىشىلهرگه ئۆزۈمنى كۆرسهتمهكچىمۇ ياكى مهسىهكه 

  مهسىهنىمۇ؟ 
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 مهسىه بىلهن كىشىلهرنى ئوخشاش ئورۇنغا قويۇۋېلىش ئادەتته كۆپ يۈز

بابتىن بىز نۇرغۇن -16مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋەر . بېرىدىغان ئىللهت

نىۋالغانلىقىنى وسى دەپ تيغهمبهرلهر ئىچىدىكى بىركىشىلهرنىڭ ھهزرىتى ئهيسانى په

سىز مهڭگۈ ھايات خۇدانىڭ ئوغلى «گهرچه شۇ چاغدا، پېترۇس رەب ئهيسانى. بىلىمىز

بابتا -17دەپ تونۇغان بولسىمۇ، بىراق ) ئايهت-16 (»مهسىه ئىكهنسىز__ قۇتقۇزغۇچى 

پهقهت . ئۇ باشقا كىشىلهرگه ئوخشاش ھهزرىتى ئهيسانى پهيغهمبهرلهردىن ئايرىمىغان

سال ئهمهس يهنه نۇرغۇن ئېتىقادچىالر ھهزرىتى ئهيسانى پهيغهمبهرلهردىن پېترۇ

. غهمبهرلهردىن ئايرىمىغان ئېتىقادچىالر رەب ئهيسانى پهييئىبرانى. ئايرىمايدۇ

ئهجىبا بۈگۈنكى  . لىق ئېتىقادچىالر رەب ئهيسانى ئهلچىلهردىن ئايرىمىغانكورىنت

قهھرىمانالر، داڭلىق كىشىلهر، اق ئهمهسمۇ؟ نۇرغۇن ئېتىقادچىالرمۇ مۇشۇند

نى ىشهرىپ- ئېتىقادچىالرنىڭ قهلبىدىكى ھهزرىتى ئهيسانىڭ شان.......بايلىق

 خۇدا بىزنى ،بىراق! بهلكى پۈتۈنلهي ئىگهللهپمۇ بولغاندۇ! ئىگهللهپ كهتمىدىمۇ

  . پهقهت ھهزرىتى ئهيسانىال كۆرۈشكه چاقىرىدۇ

هت ھهزرىتى ئهيسانىال كۆرۈشكه ئېتىقادچىلىق ھاياتىمىزدا، خۇدا بىزنى پهق

. دسىزلىنىمىزۇگه قارىساق يېقىلىپ چۈشىمىز، ئۈمئهگهر بىز ئادەملهر. چاقىرىدۇ

. دسىزلىنىش بولىدۇۇىزلىق بولىدۇ، ئاجىزالشقاندا ئۈمكهن، ئاجى ئىنسان بولغان،چۈنكى

مۇسا پهيغهمبهرنىڭ ھېكايىسىگه قارىساق، مهريهم ۋە ھارونغا ئوخشاش يېقىلىپ 

پ، خۇدانىڭ سادىق خىزمهتچىسىگه تۆھمهت قىلىدىغان چوڭ گۇناھنى سادىر چۈشۈ

ىغا قارىساق، يهنىال رىئىزل-ئىلياسنىڭ ئىش) باب-12نۇپۇس تىزىمالش . (قىلىمىز

ئهگهر بىز باشقا كىشىلهرنى ) باب-19پادىشاھالر -1. (ئۇنىڭغا ئوخشاش ئازىمىز

. يمىز، ئۈمۈدسىزلهنمهيمىزئهمهس، ئهيسا مهسىهنى كۆرسهتسهك، ھېچقاچان ئازما
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بۇ ھهقته . دسىزلهنگهنمۇ ئهمهسۇمهسىه ئاجىز ئهمهس، ھېچقاچان ئۈمچۈنكى، ئهيسا 

 ».دسىزلهنمهيدۇ، ھهسرەت چهكمهيدۇۇئۇ ئۈم« :يهشايا پهيغهمبهر مۇنداق دېگهن

هقهت شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا بىزنىڭ رەبكه ئهگهشكهن يوللىرىمىزدا پ) 4: 42يهشايا (

گهرچه ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خهت .  تهلهپ قىلىدۇانىال كۆرۈشنىھهزرىتى ئهيس

بابتا ئېتىقادى كۈچلۈك نۇرغۇن ئادەملهر تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، خۇدا ھهرگىز -11

ئۇالر پهقهت خۇدانىڭ . د كۈتۈڭالر دېمىگهنۇۇالرغا تايىنىڭالر، ئۇالردىن ئۈمبىزنى ئ

خۇدا بىزنى پهقهت رەب . هرگۈچىلهردۇرھاياتىدا قىلغانلىرىدىن بىزگه گۇۋاھلىق ب

ئهگهر ) 3-1: 12ئىبرانىيالر. (د كۈتۈشكه چاقىرغانۇنىشقا، ئۇنىڭدىنال ئۈمىئهيساغا تاي

غىال تايانساق،  ئۇنىڭ،بىز ئېتىقادچىلىق ھاياتىمىزدا رەب ئهيسادىن ئۈمۈد كۈتۈپ

نىشنى ىۇالرغا تايد كۈتۈپ، ئۇناۋادا ئادەملهردىن ئۈم. نمهيمىزدسىزلهۇچارچىمايمىز، ئۈم

 ،شۇنىڭ ئۈچۈن. دسىزلىنىمىزۇۇنداقتا ھهقىقهتتىن ئازىمىز، ئۈمئويلىساق، ئ

  . ئېتىقادچىلىق ھاياتىمىزدا باشقا ئادەملهرنى ئهمهس، پهقهت ئهيسا مهسىهنىال كۆرەيلى

  

  

  كۈنى-29ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»ىكىنى كۆرۈپ  ياخشى ئىكهنلبىز ئۇ زېمىننى چارالپ، ئۇ جاينىڭ ئىنتايىن...تۇرۇڭالر

كهتلهنمهيسىلهر؟ تېزدىن ئالغا يۈرۈش قىلىپ، ئۇ زېمىننى ئىگهللهيلى، نېمىشقا ھهر. كهلدۇق

، ئۇ خۇدا ئۇ زېمىننى ئاللىقاچان بىزنىڭ قولىمىزغا تاپشۇردى...ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ

  )10-9: 18ھاكىمالر(».كهم ئهمهس ئىكهن، ھهممه نهرسه تېپىلىدىكهنزېمىندا ھېچ نهرسه 

ئهگهر . يهنه نۇرغۇن  زېمىن بىزنىڭ ئىگهللىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا! ڭالرۇتۇر



 چۆلدىكى خىسلهتلىك بۇالق

 

 539

كهتلهنمىسهڭالر، بىزنىڭ قولىمىزغا ھېچنىمه ىال جىمجىت ئولتۇرۇپ، ھهرسىلهر يهن

يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئهفرائىم بىلهن ماناسسه ئۆزىگه تهۋە زېمىنالرغا ئىگه «. تهگمهيدۇ

ياقۇپنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىدە بار مۈلكىگه «  )4: 16شۇيه (».بولدى

دىيانهتلىك ئادەم ياخشىلىققا مىراسخورلۇق -پاك«) ئايهت-17ئوبادىيا (».ئېرىشتى

مۈلۈك ۋە ياخشىلىققا ئالدىغا بېرىپ  -مال) 10: 28نهسىههتلهر-پهندى (»قىالر

  .ئېرىشكىلى بولىدۇ

هتهن ئاللىقاچان ئېرىشكهندەك ئىشهنچ بىلهن بىز خۇدانىڭ ئهھدىسىگه نىسب

دۇنياسى -بىز خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئۆزىمىزنىڭ مال. مۇئامىله قىلىشىمىز كېرەك

ئاللىقاچان  «:بىر قېتىم بىر تهلىم بهرگۈچى ئوقۇغۇچىدىن سوراپتۇ. قىلىشىمىز كېرەك

للىقاچان ئا« :ئوقۇغۇچى مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ »ئېرىشكهندەك ئىشهنچ دېگهن نېمه؟

دەپ قولىغا بىر قىزىل رەڭلىك قهلهم ئېلىپ، _ ،ئېرىشكهندەك ئىشهنچ دېگىنىمىز

  ». دېگهن سۆزلهرنىڭ ئاستىغا سىزىپ قويۇپتۇ>مېنىڭ< ،>مهن<ئىنجىلدىكى بارلىق

 رەب ئېيتقان قايسى سۆز بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، قولىڭىزنى شۇ سۆزنىڭ ،ئومۇمهن

قهدىرلىك ئوقۇرمهن، سىز قانچىلىك . ىڭىز بولىدۇ دېس»بۇ مېنىڭ« :ئۈستىگه قويۇپ

   دەپ ئېيتااليسىز؟»بۇالر مېنىڭ ھاياتىمدا ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى«ئهھدىلهرنى 

: 15لۇقا (»ئهي ئوغلۇم، سهن دائىم مېنىڭ يېنىمدا، مېنىڭ بارلىقىم سېنىڭكى«

ىپ قهدىرلىك ئوقۇرمهن، پهرۋاسىزلىق قىلىپ ئۆزىڭىزگه تهۋە مىراسنى يوقىت). 31

  !قويماڭ

  . ئىشهنچ بازارغا چىققاندا، ھهمىشه سېۋەت ئېلىۋالىدۇ
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  كۈنى-30ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

 
  

»لېكىن، ئېتىقادچىالر جامائهتچىلىكىدىكى قېرىنداشالر . پېترۇس زىنداندا تۇتۇپ تۇرۇلدى

  )5: 12ئهلچىلهر (».ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداغا سهمىمىي دۇئا قىلىشتى

جامائهتچىلىكنىڭ .  ئۆلتۈرۈلۈشنى كۈتمهكتهنىپت قىلىپېترۇس زىنداندا سو

ئۇالر دۇنيادىن . رىتى ياكى ھوقۇقى يوقىقۇد-ئۇنىڭغا ياردەم بهرگۈدەك كۈچ

. ھېچقانداق ياردەمگه ئېرىشهلمىدى، بىراق ئهرشتىن چوقۇم ياردەمگه ئېرىشهلهيدۇ

ەتىپ، يېرىم خۇدا پهرىشتىسىنى ئهۋ. ئۇالر خۇداغا سهمىمىيلىك بىلهن دۇئا قىلىشتى

كېچىدە پېترۇسنى ئويغىتىپ، ئۇنى يېتهكلهپ بىرىنچى ۋە ئىككىنچى قاراۋۇل 

. دىن ئېچىلىپ كهتتىكىىازا ئۆزلارغاندا، دەرۋبىدىن ئۆتكۈزۈپ، تۆمۈر دەرۋازىغا پوست

  . پېترۇس ئهركىنلىككه چىقتى

دىڭىزنى قهدىرلىك ئوقۇرمهن، ئېهتىمال سىزنىڭمۇ ھايات يولىڭىزدا تۆمۈر دەرۋازا ئال

قهپهسكه سوالنغان قۇش قاناتلىرىنى قهپهس رىشاتكىلىرىغا . توسۇشى مۇمكىن

ئۇرىدۇ، بىراق يهنىال ياردەمگه ئېرىشهلمهيدۇ، ئهكسىچه ئۆزىنى يارىدار قىلىۋالىدۇ ھهم 

ئهگهر سىز بۇ سىرنى ئۆگىنىۋالغان بولسىڭىز، ھهرگىز بۇنداق ئهخمهقلىق . چارچايدۇ

.  سىر بارردە قانداق سىر بار؟ دەل ئىشهنچ ۋە دۇئادىن ئىبارەتئۇنداقتا بۇ يه. قىلماڭ

مۇشۇنداق بولغاندا، سىز تۆمۈر دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كهلگهندە، دەرۋازا ئۆزلۈكىدىن 

ىلىكتىكى قېرىنداشالردەك ئۆيدە ئهگهر سىزمۇ دەسلهپكى جامائهتچ. ئېچىلىپ كېتىدۇ

جهپ ېىلسىڭىز، زېهنىڭىزنى تۇداغا دۇئا قنچ ئولتۇرۇپ، سهمىمىيلىك بىلهن خېت

 بولۇپ، قىيىنچىلىق ئۈستىدىن غهلبه ي ھهم نۇرغۇن بىئارامچىلىقتىن خالقالىسىز

 نشهيتان تهرىپىدىن باغالنغا. مهغلۇبىيتىڭىز غهلبىگه ئايلىنىدۇ. قازىنااليسىز
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  . بورادەرلىرىڭىزمۇ ئازادلىققا ئېرىشىدۇ-دوست

. اغا دۇئا قىلىدىغان ۋاقىتتۇر دەل سهمىمىيلىك بىلهن خۇد،خهتهرلىك پهيت

سىدا قويۇپ ئولتۇرۇپ دا، بېشىنى ئىككى تىزىنىڭ ئوتتۇرئىلياس جىيامى تاغ چوققىسى

، شۇ ۋاقىتتا  گهپ قىلمىغان بىلهنمۇگهرچه ئۇ بىر ئېغىز. بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلمايدۇ

 ، ئاللىقاچان بىر نىيهت بىر مهقسهتته بىرلىشىپ بىلهن خۇدائۇنىڭ پۇتۇن ۋۇجۇدى

مانا بۇ دۇئا قىلىشتا بىزگه زۆرۈر بولغان . جۇمىغا تاقابىل تۇرغانۇشهيتاننىڭ ھ

  . پوزىتسىيه

  . سۆز بىلهن ئىپادىلىگۈسىز ئاھ ئۇرۇش ھهرگىز دۇئانى توسىمايدۇ

  

  

  كۈنى-31ئاينىڭ -12
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋  

    

»12: 7سامۇئىل -1 (».........تا بۈگۈنگىچه خۇدا بىزگه ياردەم بېرىۋاتىدۇ(  

 دېگهن بۇ ئىككى سۆز بۇرۇننى يهنى يىگىرمه يىل، يهتمىش »تا بۈگۈنگىچه«

مهيلى بىز . يىلدىن بۇرۇنمۇ خۇدانىڭ بىزگه ياردەم بېرىپ كهلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

نامراتلىقتا ياكى باياشاتچىلىقتا ياشايلى، كېسهل ياكى ساغالم بواليلى، ئۆيدە ياكى 

شهرەپ ئىچىدە ياكى ھاقارەت ئىچىدە، ئازاب -نسىرتتا، قۇرۇقلۇقتا ياكى دېڭىزدا، شا

 ،اق ۋە ياكى غهلبه ئىچىدە بواليلىىياتىدا، گۇمان ياكى سىنسياكى خۇشاللىق ھېس

  .  ياردەم بېرىپ كېلىۋاتىدۇ»تا بۈگۈنگىچه«پهرۋەردىگار خۇدا بىزگه 

بهزىدە ئىككى تهرىپى باراقسان دەرەخلهر بىلهن تولغان چوڭ يولنى كۆرگىنىمىزدە، 

يولنىڭ ئىككى تهرىپى يېشىللىققا . ۇنداق گۈزەللىكتىن ئىنتايىن خۇشال بولىمىزب
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قاتار كهتكهن ئېگىز دەرەخلهر بىلهن تولغان -پۈركهنگهن گۈزەل مهنزىرە ھهم قاتار

بۇ مهنزىرە كىشىگه ئاجايىپ . بولۇپ، ھهقىقهتهن ئىنتايىن گۈزەل ھهم ھهيۋەتلىكتۇر

 يىلالرغا نهزەر سالساق،  ىز ئۆتمۈشتىكى ئاشۇھازىر ب. تاتلىق ھوزۇر بېغىشاليدۇ

قاتار تىزىلغان -شهپقىتى، يولنىڭ ئىككى تهرىپىدە قاتار-ئۈستىدە خۇدانىڭ رەھىم

. لىك ئىسپاتنىڭ تىزىلغانلىقىنى كۆرىمىزمۇھهببىتى بىلهن ئىشهنچ-ىڭ مېهىرخۇدان

   بولمامسىز؟ىز بۇالرنى كۆرۈپ خۇشالس

يتىدىغان قۇشالر يوقمۇ؟ ئهلۋەتته نۇرغۇن قۇشالر  دەرەخ ئۈستىدە ناخشا ئې،ئهجىبا

شهپقهتلىك ناخشىنى -مۇھهببهتلىك ۋە رەھىم- دېگهن مېهىر»تا بۈگۈنگىچه« بار، ئۇالر

  ................................ئېيتماقتا

تا «چۈنكى بىز . لگۈسىنىمۇ كۆرسىتىدۇ دېگهن بۇ سۆز كه»تا بۈگۈنگىچه«

ى يېزىۋاتقاندا، بىزنىڭ ھاياتىمىز تېخى  دېگهن مۇشۇ سۆزن»بۈگۈنگىچه

. ئالدىمىزدا يهنه ئۇزۇن يول بىزنىڭ مېڭىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا. ئاخىرالشمىغاندۇر

ئالدىمىزدا يهنه نۇرغۇن سىناقالر، نۇرغۇن خۇشاللىقالر، نۇرغۇن ئازدۇرۇلۇشالر، نۇرغۇن 

. ى كۈتۈپ تۇرماقتا نۇرغۇن سهپهرلهر بىزن--رەت، نۇرغۇن جهڭلهر، نۇرغۇنىقۇد-كۈچ

  . بۇنىڭ ئارقىسىدىن ئاندىن كېسهللىك، قېرىلىق، ئۆلۈم بىزگه يېقىناليدۇ

ھايات مۇشۇنداق ئاخىرلىشامدۇ؟ ياق، بىز يهنه تېخى رەبنىڭ ئوبرازىدا تىرىلىمىز، 

ئهرشتىكى ھهشهمهتلىك تهختته ئولتۇرىمىز، چىلتار چېلىپ، مهدھىيه ناخشىلىرىنى 

ئاھ، .....رنى كىيىپ، مهڭگۈلۈك ھاياتلىقتىن بهھرىمهن بولىمىزئېيتىمىز، ئاق كىيىمله

 قېرىنداشالر، جاسارەتلىك بولۇڭالر، شۈكۈرگه تولغان قهلب بىلهن مهدھىيه

  !ناخشىلىرىنى ئوقۇڭالر

 »تا بۈگۈنگىچه«رەببىمىزدىن ئهرشتىكى نۇر ئارقىلىق كۆزلىرىمىزنى ئېچىپ، 
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د باغلىشىمىزغا ياردەم ۇداغا ئۈمشهرىپى ئىچىدە خۇ-ىڭ شاندېگهن ئىككى خهتن

  )C.H..Spurgcon(_ . بېرىشنى تىلهيلى

كۈنى  ئۇالر ھهر. ئېرالندىيهلىك پادىچى بالىالرنىڭ ئىنتايىن گۈزەل بىر ئادىتى بار

 نى ئېيتىپ »خوشلىشىش ناخشىسى«ئارا -كۈن پېتىشتىن بۇرۇن خوشالشقاندا، ئۆز

بىزمۇ ئۇالرغا . تهرەپتىن ناخشا ئېيتىدۇئۇالر بىر تهرەپتىن ماڭغاچ، بىر . خوشلىشىدۇ

 دېگهن ».پهرۋەردىگار خۇدا تا بۈگۈنگىچه بىزگه ياردەم بېرىپ كهلمهكته« :ئوخشاش

ئارا خوشلىشىش -ئاندىن ئۆز! ئۇنىڭ نامىغا مهدھىيه ئوقۇيلى. ناخشىنى ئېيتايلى

  ! نى ئېيتىپ خوشلىشايلى»خۇش-خهير«ناخشىسى 

ئارا تۆۋالپ، ئىلهام -ىلغاندىمۇ، مانا مۇشۇنداق ئۆزبىز قاراڭغۇلۇق ئىچىدە سهپهر ق

 ھاۋادىن بۈسۈپ  مۇشۇ شۇئار ئارقىلىق دېمىق بىز »!مهدھىيه، ھهمدۇسانا«. بېرەيلى

رەت، تهختته ىشهرەپ ۋە قۇد-مهدھىيه، ھۆرمهت، شان« :لۈك ئاۋازدابىز ئۈن! چىقايلى

   .ئېيتايلى دەپ ناخشا »!ئولتۇرغۇچىغا ۋە قوزىغا مهڭگۈ مهنسۇپ بولسۇن

  )13: 5ۋەھىيلهر  (

 )3: 19ۋەھىيلهر. ( ئېيتايلى»!ھهمدۇسانا«:يهنه بىر قېتىم
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