
رەببىمىزنىڭ خىزمەتچىسى مەريەم

-دېكابىردىكى خىتاب5-يىل 2021
-26: 1 ۋە لۇقا 17-1: 1مەتتا 

باشالشتىن بۇرۇن ، تەرجىمە ئۈچۈن تاختا كومپيۇتېرنى بىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.
ئەگەر ئاۋارىچىلىققا يولۇقسىڭىز ، داۋىد ياكى نولىيان سىزگە ياردەم قىالاليدۇ.

قولۇڭىزنى  كۆتۈرۈڭ.
ياكى ئورنۇڭىزدىن  تۇرۇپ ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىڭ.

مەن ۋەز ئېيتقىنىمدا خۇتبىمنى ئوقۇيمەن ۋە ھەر بىر جۈملىنى چېكىمەن.
 خىل تىلدا كۆرۈنىدۇ.12مەن ئىنگلىزچە سۆزلىگەن سۆزلەر تاختا كومپيۇتېردا 

بۇالرنىڭ سىزگە بەخت ئاتا قىلىشىنى  ئۈمىد قىلىمەن.

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بۈگۈنكى خۇتبىمىز ئۈچۈن ، بىز ئەيسانىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدىكى ئىككى بۆلەك كىتابنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.

-بابىغا قارايمىز ، جىبرىئىل پەرىشتىنىڭ مەريەمگە نېمە دېگەنلىكىنى كۆرىمىز.1بىز لۇقا 
-بابىدىن ئوقۇماقچى.1بىراق ، ئالدى بىلەن ، مەن سىزگە مەتتانىڭ 

 ئەجدادىنىڭ تىزىملىكى.45ئۇ ئەيسانىڭ 
بىز بۇ تىزىملىكلەرنى نەسەبنامە دەپ ئاتايمىز.

مەتبۇئات ئوقۇرمەنلەرگە ئەيسانىڭ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ تىزىملىكنى بەردى.
بۇ ناھايىتى مۇھىم ، چۈنكى نۇرغۇن كونا ئەھدىلەرنىڭ بېشارەتلىرى داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرى ھەققىدە خۇدانىڭ ئۆز خەلقىگە بەرگەن

ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا سۆزلىگەن.

بۇ تىزىملىكتە كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان ئىسىمالرمۇ بار.
مەن ھازىر ئۇنى ئوقۇيمەن.

ئۇ ئۇزۇن ، تەلەپپۇز قىلىش تەس بولغان ئىسىمالر بار.
ئەمما خۇدانىڭ سۆزىدىكى ھەممە نەرسە مۇھىم.

شۇڭا ھازىر قۇلىقىڭىزنى ۋە قەلبىڭىزنى خۇدانىڭ سۆزىگە ئېچىڭ.

17- 1: 1مەتتا 
 ئەيسا مەسېھنىڭ ئەجدادلىرى:ئەيسا مەسىھ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى،داۋۇت پادىشاھ بولسا ئبراھېمنىڭ ئەۋالدى. 1
 ئىبراھىم ئىسھاقنىڭ ئاتىسى ، ئىسھاق ياقۇپنىڭ ئاتىسى ،ياقۇپ يەھۇدا ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئاتىسى،2
يەھۇدا تاماردىن تۇغۇلغان پارەس ۋە زەراھنىڭ ئاتىسى،پارەس ھېسىروننىڭ ئاتىسى ،ھېسىرون رامنىڭ ئاتىسى،3
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 رام ئاممىنادابنىڭ ئاتىسى،ئاممىناداب ناھشوننىڭ ئاتىسى،ناھشون سالموننىڭ ئاتىسى 4
سالمون راھابتىن تۇغۇلغان بوئازنىڭ ئاتىسى،بوئازرۇتتىن تۇغۇلغان ئوبىدنىڭ ئاتىسى،ئوبىد يىشاينىڭ ئاتىسى،5
يىشاي پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئاتىسى، داۋۇت پادىشاھ  ئۇرىيانىڭ ئايالىدىن تۇغۇلغان  سۇاليماننىڭ ئاتىسى 6
سۇاليمان رېھابامنىڭ ئاتىسى،رېھابام ئابىيانىڭ ئاتىسى،ئانىيا ئاسانىڭ ئاتىسى،7
 ئاسا يەھوشافاتنىڭ ئاتىسى،يەھوشافات  يورامنىڭ ئاتىسى،يورام ئۇزىيەنىڭ ئاتىسى  8
ئۇزىيە يوتامنىڭ ئاتىسى،يوتام  ئاھازنىڭ ئاتىسى، ئاھاز ھەزەكىيانىڭ ئاتىسى،9

 ھېزىكىيە ماناسسەنىڭ ئاتىسى،ماناسسە  ئاموننىڭ ئاتىسى،ئامون يوشىىيەنىڭ ئاتىسى ،10
يوشىيە ئسرائىل ئەۋالدلىرى بابىلونغا سۈرگۈن قىلىنغاندا تۇغۇلغان يەكونىيە ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئاتىسى،11
يەكونىيە ئسرائىلالربابىلونغا  سۈرگۈن بولغاندىن كېيىن تۇغۇلغانشالتىيەلنىڭ ئاتىسى، شالتىئېل بولسا زېرۇببېلنىڭ ئاتىسى.12
زېرۇبابىل  ئابىئۇدنىڭ ئاتىسى   ئابىھۇد ئەلياقىمنىڭ ئاتىسى،ئەلياقىم ئازورنىڭ ئاتىسى13
 ئازورسادوقنىڭ  ئاتىسى،سادوق ئاھىمنىڭ ئاتىسى،ئاھىم ئەلىھۇدنىڭ ئاتىسى،14
ئەلىھۇد  ئېلىئازارنىڭ ئاتىسى،ئەلئازار  ماتاننىڭ ئاتىسى،ماتان  ياقۇپنىڭ ئاتىسى 15
 ياقۇپ مەريەمنىڭ ئېرى يۈسۈپنىڭ ئاتىسى،مەريەم مەسېھ دەپ ئاتالغان ئەيسانىڭ ئاپىسى.16
 يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەنلەرنىڭ ھەممىسىدە ئىبراھىمدىن داۋۇتقىچە بولغان ئون تۆت ئەۋالد ، داۋۇتتىن بابىلون سۈرگۈن قىلىنغان17

ئون تۆت ئەۋالد ، بابىللىق سۈرگۈندىن مەسىھكە قەدەر ئون تۆت ئەۋالد بار.

 نى ئوقۇدۇق:40:8بىز بىرلىكتە يەشايا 
ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىدۇ ،گۈل-چىىچەكلەر سولىشىپ خازان بولىدۇ.پەقەت خۇدايىمىزنىڭ سۆزلىرىال ئەبەدى قالىدۇ.

مەن بىلەن بىللە دۇئا قىلىڭ.
ئەرشتىكى ئاتا ، روژدېستۋو بايرىمى ھېكايىسىنى ئوقۇغاندا ئوغلىڭىزنىڭ كەمتەرلىكلىكىدىن ھەيران قالىمىز.

بىز گۇناھلىرىمىز ۋە نومۇسلىرىمىزدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئاجىزلىققا كىرگەن نىجاتكارىمىزنىڭ چوڭقۇر  مۇھەببىتىنى كۆرىمىز.
مۇقەددەس روھ ، بۈگۈن ئەيسانى تېخىمۇ كۆپ كۆرىشىمىز  ئۈچۈن قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىڭ.

بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
چوڭ ئىدىيە: خۇدا بۇزۇلۇپ كەتكەن  كىشىلەرتوپىدىن چوڭ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ.

مەن ئوقۇغان بۆلەكتىن كۆرگىنىڭىزدەك ، ئەيسا پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى.
ئەيسا يەنە ئىبراھىم ، ئىسھاق ۋە ياقۇپنىڭ ئەۋالدلىرى.

خۇدا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنىڭ ھەر بىر قەبىلە ، تىل ۋە مىللەتتىن ئەۋالدلىرى بولىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.
ئەيسا بۇ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كەلدى.

ئەيسانىڭ تۇغۇلۇشى خۇدا خەلقىنىڭ ئىسرائىلىيەدىن ھالقىپ دۇنيا مىقياسىدا كېڭىيىشىنى قوزغىدى.

ئەمما ماتېۋنىڭ تىزىملىكىدىكى ئەڭ ھەيران قاالرلىق ئىش ئۇنىڭدا پەيدا بولغان ئايالالر.
يەھۇدىيالرنىڭ نەسەبنامىسى ئادەتتە ئەرلەرنىال ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

قانداقال بولمىسۇن ، ماتېۋنىڭ تىزىملىكىدە بەش ئايال بار.
مەريەم ئەلۋەتتە ئەيسانىڭ ئانىسى.
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 يىل ئىلگىرى تەلەپپۇز قىلىنغان.2000بىز ئۇنى ئىنگلىزچە مەريەم دەيمىز ، ئەمما ئۇنىڭ ئىسمى مەريەم 
مەريەم ناھايىتى ھۆرمەتكە سازاۋەر  ئايال.

بىز بىر نەچچە مىنۇتتىن كېيىن ئۇ توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ پاراڭلىشىمىز.
قالغان تۆت ئايال ھەيران قاالرلىق ، چۈنكى ئۇالر ئەيسانىڭ ئىناۋىتىنى تەشۋىق قىلمايدۇ.

ئادەتتە ، كىشىلەر ئۆزىنى چىرايلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن ئەجدادلىرىنى كۆرسىتىدۇ.
بۇ جەدۋەلدە ياپونىيەنىڭ بىرىنچى ئىمپېراتورىنىڭ ئىالھالرنىڭ ئەۋالدى دەپ قارالغانلىقىنى كۆرەلەيسىز.

ياپون خەلقى ئىمپېراتورنىڭ مومىسىنىڭ قۇياش ئىالھى ئاماتېراسۇ ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
شۇڭالشقا ئاماتېراسۇنى ھۆرمەتلەش ئۈچۈن ياپونىيە بايرىقىنىڭ ئۈستىدە قۇياش بار.

ياپونىيىدىكى ئىمپېراتورالر ئۆزلىرىنىڭ قۇياش ئىالھى ئاماتېراسۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ شەرەپ ۋە قانۇنلۇق
ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئەيسا بولسا تامار ، راھاب ، رۇت ۋە باتشېبانىڭ ئەۋالدلىرى.
بۇنىڭ نېمىشقا ھەيران قاالرلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرەي.

تامارنىڭ بىرىنچى ئېرى بالىلىق بولۇشتىن ئىلگىرى قازا قىلغان.
ئۇ ئىككىنچى ئېرى ، شۇنداقال قېيناتىسى تەرىپىدىن ناچار مۇئامىلىگە ئۇچرىدى.

ئۇ ئاخىرى پاھىشىۋازلىق قىلىپ ، ئالدامچىلىق ئارقىلىق ھامىلدار بولدى.
ئەگەر ئۇنىڭ ھېكايىسىنى ئوقۇسىڭىز ، ئۇنىڭ قانداق مۇئامىلىگە ئۇچرىغانلىقىنى ۋە نېمىشقا بۇنداق ئىشنى قىلغانلىقىنى كۆرىسىز.

راھاب ئېرىخا شەھىرىدە پاھىشە ئىدى.
ئەمما ئۇ بىردىنبىر ھەقىقىي خۇداغا ئېتىقاد قىلىپ ، خۇدا خەلقىگە ياردەم قىلدى.

راھاب ئۆتمۈشى ناچار ئايال بولۇپ ، قەھرىمانغا ئايالندى.
باتشېبا سۇاليمان پادىشاھنىڭ ئانىسى ئىدى ، ئەمما ئۇ گۇناھ ۋە سەتچىلىك ئارقىلىق ھامىلىدار بولدى.

داۋۇت باتشېبانى ئېلىپ ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلدى.
داۋۇت ئېرى ئۇرىيانى ئۆلتۈردى.

رۇتنىڭ نومۇسسىز ھېكايىسى يوق ، ئەمما ئۇنىڭ بىر قىيىن ھېكايىسى بار.
ئۇ تۇل ئايال بولۇپ ، موئابلىق ئىدى.

ماتېۋنىڭ نەسەبنامىسى بىزگە ئىسرائىلىيە تارىخىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ پادىشاھ پادىشاھ داۋۇتنىڭ يەھۇدىي ئەمەس مومىسى بارلىقىنى
ئەسلىتىدۇ.

ئەمەلىيەتتە ، بۇ ئايالالرنىڭ ھېچقايسىسى يەھۇدىي ئەمەس.
باتشېبا يەھۇدىي بولۇشى مۇمكىن ، ئەمما خىتتە ئۇرىيا بىلەن توي قىلىش ئارقىلىق ئۇ قانۇنلۇق يەھۇدىي بولدى.

ئۇنداقتا ، مەتتا نېمە ئۈچۈن بۇ تۆت ئايالنى خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسانىڭ نەسەبنامىسىگە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؟
مەتتا كونا ئەھدىدىكى سارا ، رىبەقا ۋە راھىلەگە ئوخشاش ئەڭ ھۆرمەتكە سازاۋەر ئايالالرنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتى.

ئۇالر ئىبراھىم ، ئىسھاق ۋە ياقۇپنىڭ ئايالى ئىدى.
ئۇالر نېمىشقا چاتاق ھېكايىلىرى بار تۆت يەھۇدىي ئەمەس ، بەلكى مەتتانىڭ تىزىملىكىگە كىرمەيدۇ؟

مەتبۇئات نېمە ئۈچۈن يەھۇدىي تارىخىدىكى ئەڭ رەزىل پادىشاھ ماناسسەگە ئوخشاش پادىشاھالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؟
چۈنكى ئەيسا مۇكەممەل ھېكايىلىرى بار مۇكەممەل كىشىلەر ئۈچۈن كەلمىگەن.
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 دە يۈسۈپكە بۇنى ئېيتتى.21: 1جىبرىئىل پەرىشتە مەتتا 
»ئۇنىڭ بىر ئوغلى بولىدۇ ، سەن ئۇنىڭغا ئەيسا دەپ ئىسىم قويغىن ، چۈنكى ئۇ ئۆز خەلقىنى گۇناھلىرىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ«.

ئەيسا ياكى ئەيسا دېگەن ئىسىم »يەھۋا قۇتقۇزىدۇ« دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
بۇ »يەھۋا كۆپىنچە ھالالردا كىشىلەرگە ياردەم بېرىدۇ« دېگەنلىك ئەمەس.

يەشۇئا »پەرۋەردىگار ياخشى كىشىلەرگە بەخت تىلەيدۇ« دېگەنلىك ئەمەس.
يەشۇنىڭ مەنىسى: »پەرۋەردىگار گۇناھكار كىشىلەرنى قۇتۇلدۇرىدۇ ، چۈنكى ئۇالر ئۆزىنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ«.

ئاتىسى خۇدا مۇقەددەس روھنى خۇدانىڭ ئوغلىغا ھامىلدار قىلىش ئۈچۈن مۇقەددەس روھنى ئەۋەتكەن بوالتتى.
ئەيسا يەر يۈزىدىكى ھەر قانداق ئايالنى ئۆزىنىڭ ئانىسى قىلىپ تاللىغان بوالتتى.

ئۇ ئوردىدا ياكى قەلئەدە تۇغۇلغان بولۇشى مۇمكىن.
ئەكسىچە ، ئەيسا دېھقانچىلىق مەيدانىدىكى ھايۋانالرنىڭ يېنىدىكى ئارىيەتكە ئېلىنغان نامرات ، توي قىلمىغان پاك  قىزدىن تۇغۇلغان.

ئەيسا شۇنداق تۇغۇلماقچى بولغان.
ئەيسا يەر يۈزىدىكى ھاياتىنى ئۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى توغرىسىدىكى سوئالالر بىلەن قورشالغان.

ئەيسا كرېستتە ئۆلدى ، رىملىقالر كەشىپ قىالاليدىغان ئەڭ نومۇسسىز ئۆلۈم.

ئەيسانىڭ نەسەبنامىسىدىكى ئەر-ئايالالرنىڭ نومۇسسىز ھېكايىلىرى ئەيسانىڭ بىزگە ئوخشاش كىشىلەر ئۈچۈن ئۆلگەنلىكىنى بىزگە
ئەسلىتىدۇ.

مېنىڭ نومۇسسىز ئۆتمۈشىم بار.
ھېكايەمدە مەن يوشۇرماقچى ۋە ئۇنتۇپ كەتمەكچى بولغان قىسىمالر بار.

سىزمۇ شۇنداق.
ئەيسا ھېكايىڭىزدىن قورقمايدۇ.

نومۇس قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن ئەيسا سىزنى رەت قىلمايدۇ.
ئەكسىچە ، سىزنىڭ نومۇس قىلىشىڭىز ئۇنىڭ يەر يۈزىگە كېلىشىدىكى سەۋەب.

نومۇسىمىزنى يوقىتىش ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىدىكى سەۋەب ئىدى.

 دە بايقىغانلىرىمىزنى ئاڭالڭ.2: 12ئىبرانىيالر 
»ئىمانىمىزنى قۇرغۇچى ۋە مۇكەممەەللشتۈرگۈچى ئەيساغا قاراڭ ، ئۇ ئۇنىڭ ئالدىدا قويۇلغان خۇشاللىق ئۈچۈن كرېستكە بەرداشلىق

بېرىپ ، نومۇسنى كۆزگە ئىلمايدىغان ۋە خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئولتۇرغان«.

ئەيسا نومۇسنى يامان كۆرىدۇ.
ئەيسا سەن ۋە مەن ئېلىپ يۈرگەن نومۇسنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆلدى.

 دە يەنە ئەيسانىڭ »ئۇنىڭ ئالدىدا قويۇلغان خۇشاللىق« سەۋەبىدىن »كرېستكە بەرداشلىق بەرگەنلىكى« دېيىلگەن.2: 12ئىبرانىيالر 
بۇ خۇشاللىقنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟

ئەيسانى كرېستكە مىخالشتا قانداق خۇشاللىقنىڭ كۈچلۈك بولىدىغانلىقىنى بىلەمسىز؟
ئەيسا كرېستكە بەرداشلىق بېرىپ ، ئىختىيارسىز ئۆلدى.

نېمىشقا؟
چۈنكى سىز »ئۇنىڭ ئالدىدا قويۇلغان خۇشاللىق«.
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توغرا.
سىز ھەتتا جاپالىق ئۆتمۈشىڭىز ، نومۇس ۋە گۇناھلىرىڭىز بىلەنمۇ.

شۇنداق ، سىز ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخالنغان ۋاقتىدىكى كۆڭلىدىكى خۇشاللىق ئىدىڭىز.

ئەيسانى كرېستكە مىخلىغان مىخ ئەمەس.
بۇ ئۇنىڭ سىزگە بولغان مۇھەببىتى ئىدى.

ئۇنىڭ گۇناھلىرىڭىزنى ۋە نومۇسلىرىڭىزنى يۇيۇش ۋەدىسى.
ئاندىن ، ئۇ سىزنى قۇتقۇزۇۋالغاندىن كېيىن ، ئەيسا بىزنىڭ قىيىن ھېكايىلىرىمىزگە يېڭى بابالرنى يېزىشقا باشلىدى.

ئۇنىڭغا بۈيۈك شان-شەرەپ ئېلىپ كېلىدىغان يېڭى بابالر ، چۈنكى ئۇنىڭ نۇرى قاراڭغۇ جايالردا ئەڭ يورۇق.
(E.Lohmeyerبىر ئاپتور بۇنى مۇنداق دېگەن: »خۇدانىڭ يولى ھەمىشە ئۇنىڭ ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشىدىغان ئايالنما يول«. )

بىز ئەيسانىڭ نەسەبنامىسىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈش ۋە نومۇسسىز ھېكايىلەرنى تېپىپ ھەيران قالماسلىقىمىز كېرەك.
بۇ تىزىملىكتىكى ھېچكىمنىڭ »نورمال ھېكايىسى« يوق.

بۇ يەردە »نورمال ھېكايىلەر« يوق.
ھەممىمىزنىڭ ھاياتىمىزدا بۇزۇلۇش ۋە ئايلىنىش بار.

شۇڭالشقا ، بىز ئەيسانىڭ بىنورمال ئەھۋالدا تۇغۇلغانلىقىدىن ھەيران قالماسلىقىمىز كېرەك.
ئۇ نىجاتلىق ھېكايىسىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى.

خۇدا باشقا بىر ئايالنى ئەيسانىڭ ئانىسى بولۇشقا تاللىغان بوالتتى.
توي قىلغان ، ياكى باي ياكى مۇھىم.

ئەگەر ئەيسا سەتچىلىك ۋە نومۇسسىز تۇغۇلغان بولسا ، بىز نومۇسنى كۆتۈرگەنلەر ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشتىن قورقىمىز.
ئەيسا ھاياتىنىڭ بېشىدا ۋە ئاخىرىدا نومۇس ۋە سەتچىلىك بار.

ھەمدە ئۇ ئۇنى ھەممىمىزگە ھېسداشلىق قىلىدىغان ۋە ئۈنۈملۈك نىجاتكارغا ئايالندۇرىدۇ.

-ئايەتتىن باشالپ لۇقا ئىنجىلنىڭ بىرىنچى بابىغا قاراپ باقايلى.26ئەمدى 
27-26: 1لۇقا 
 ئېلىزابېتنىڭ ھامىلىدارلىقىنىڭ ئالتىنچى ئېيىدا ، خۇدا جەبرائىل پەرىشتىنى جەلىلىيە يېزىسىنىڭ ناسىرە شەھىرىگە ئەۋەتتى.26
 مەريەم ئىسىملىك بىر قىزغا. ئۇ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدلىرىدىن يۈسۈپ ئىسىملىك كىشى بىلەن توي قىلىشقا پۈتۈشكەن ئىدى.27

ئېلىزابېت مەريەمنىڭ چوڭ نەۋرە ئاكىسى.
ئېلىزابېت خېلى چوڭ.

ئۇ ئەمدى بالىلىق بواللمىدى.
بىراق ، خۇدا ھاياتىدا بىر مۆجىزە كۆرسىتىپ ، ئۇنىڭغا چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ئىسىملىك بىر ئوغۇل بەردى.

-ئايەتتە مەريەمنىڭ )ياكى مەريەمنىڭ( قىز ئىكەنلىكى ئېيتىلغان.27
ئۇ يۈسۈپ بىلەن چاي ئىچكۈزۈلگەن ئەمما ئۇالر تېخى توي قىلمىغان.

يۈسۈپ بولسا داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى.
بىز بىر نەچچە مىنۇت ئىلگىرى ئەيسانىڭ نەسەبنامىسىدە كۆردۇق.
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ئەمدى جىبرىئىلنىڭ مەريەمگە دېگەنلىرىنى ئوقۇپ باقايلى.

33-28: 1لۇقا 
 جىبرىئىل ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپ: »ساالم ، ياخشى كۆرىدىغان ئايال! پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە! «دىدى.28
 گاڭگىراپ ۋە بىئارام بولغان مەريەم پەرىشتىنىڭ نېمە دېمەكچى ئىكەنلىكىنى ئويالپ باقماقچى بولدى.29
 پەرىشتە ئۇنىڭغا: »قورقما ، مەريەم ، چۈنكى سەن خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشتىڭ!30
 ھامىلىدار بولۇپ ، بىر ئوغۇل تۇغۇپ ، ئۇنىڭغا ئەيسا دەپ ئىسىم قويىسەن.31
 ئۇ ناھايىتى ئۇلۇغ بولىدۇ ۋە ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىلىدۇ. پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭغا ئەجدادى داۋۇتنىڭ تەختىنى32

بېرىدۇ.
 ئۇ ئىسرائىلىيەگە مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئۇنىڭ پادىشاھلىقى مەڭگۈ تۈگىمەيدۇ «.33

ۋاھ.
مەريەمنىڭ نېمىشقا گاڭگىراپ قالغانلىقىنى ۋە پاراكەندىچىلىك سالغانلىقىنى چۈشىنەلەيمەن.

پەرىشتىنى كۆرۈش بەك ھەيران قاالرلىق ئىش ، شۇنداقمۇ؟
شۇنداقال ، گابرىئېل مەريەمنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئايال ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

\_ پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە! مەريەم ئۆزىنىڭ ئاالھىدە ئەمەسلىكىنى بىلىدۇ.
نېمىشقا بۇ پەرىشتە ئۇنىڭغا بۇنداق شەرەپ بىلەن سۆزلەيدۇ؟

چۈنكى خۇدا ئۇنى ناھايىتى ئۇلۇغ بىر مەقسەتتە تاللىدى.
مەريەم تەڭرىنىڭ ئىلتىپاتى ۋە ھۆرمىتىگە ئېرىشىدۇ.

ئەمما مەريەم گۇناھسىز ئەمەس.

12-10: 3رىملىقالر 
 مۇقەددەس يازمىالردا دېيىلگىنىدەك: »ھېچكىم ھەققانىي ئەمەس ، ھەتتا بىرمۇ ئەمەس.10
 ھېچكىم ئەقىللىق ئەمەس. ھېچكىم خۇدانى ئىزدىمەيدۇ.11
 ھەممەيلەن يۈز ئۆرۈدى. ھەممىسى بىكار بولۇپ كەتتى. ھېچكىم ياخشى ئىش قىلمايدۇ ، بىرمۇ ئەمەس «.12

مەريەم مۇكەممەل ئەمەس.
ئەمما مۇكەممەل ، گۇناھسىز ، خۇدانىڭ ئوغلى ئۇنىڭ قورسىقىدا توققۇز ئاي تۇرۇشنى تاللىدى.

مەريەم ياخشى ئايال ئىدى.
ئەمما ئۇ ئەۋلىيا ئەمەس.

جىبرىئىل مەريەمنى »ئۇلۇغ« دېمەيدۇ.
ئۇ ئۇنى »ياخشى كۆرىدىغان ئايال« دەپ ئاتايدۇ ، چۈنكى خۇدانىڭ ئۇلۇغ ئوغلى ئەيسا ئۇنى ئۆزىنىڭ ئانىسى بولۇشقا تاللىغان.

بۇ ھېكايىنى ئوقۇغىنىمىزدا ، دىققىتىمىز ئادەتتىكى كىشىلەرنى ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى قىلىدىغان خۇداغا مەركەزلەشتۈرۈشىمىز
كېرەك.

بۇنى بىر ھەپتە كەچلىك تاماقتا ئۈستەلنىڭ ئۈستەلدە كۆرسىڭىز: »ۋاي ، نېمىدېگەن گۈزەل تەخسە!« دەيسىز.
ياق

تەخسە ئاالھىدە يېمەكلىكلەرنى توشۇيدۇ.
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مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ، جىبرىئىل بىزنىڭ »ئىنتايىن ئۇلۇغ ۋە ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئوغلى« دەپ ئاتىلىدىغان ئەيساغا ئەھمىيەت
بېرىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدۇ.

خۇدا ئۇنىڭغا داۋۇتنىڭ تەختىنى بېرىدۇ ، ئەيسا مەسىھ مەڭگۈ دۇنيانىڭ پادىشاھى بولىدۇ.

مەريەم بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئاڭالپ ئەلۋەتتە ھەيران قالدى.
مەن ئەيسانىڭ ئۇلۇغ ۋە پادىشاھ بولغانلىقى توغرىسىدىكى سۆزلەرنىڭ ئۇنى گاڭگىرىتىپ قويغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىمەن.

ئەمما بەلكىم كىشىنى ئەڭ گاڭگىرىتىدىغان يېرى گابرىئېلنىڭ بالىلىق بولغانلىقى توغرىسىدا ئېيتقانلىرى بولۇشى مۇمكىن.
ھەر قانداق بىر بوۋاق ، ھەتتا نورمال ئىنسان بوۋاقلىرىمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇمكىن ئەمەس.

مەريەمنىڭ جىبرىئىلنىڭ سۆزىگە قانداق جاۋاب بەرگەنلىكىنى كۆرۈپ باقايلى.

38-34: 1لۇقا 
 مەريەم پەرىشتىدىن: »ئەمما بۇ قانداقمۇ يۈز بېرىدۇ؟ مەن بىر قىز «.34
 پەرىشتە جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى: »مۇقەددەس روھ سىلەرگە كېلىدۇ ، ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى سىزنى سايە35

قىلىدۇ. شۇڭا تۇغۇلماقچى بولغان بوۋاق مۇقەددەس بولىدۇ ۋە ئۇ خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىلىدۇ.
 تېخىمۇ مۇھىمى ، تۇغقانلىرىڭىز ئېلىزابېت قېرىغاندا ھامىلدار بولدى! كىشىلەر ئۇنى تۇغماس دېيىشەتتى ، ئەمما ئۇ بىر ئوغۇل36

تۇغدى ، ھازىر ئۇ ئالتىنچى ئايغاقەدەم قويدى.
 چۈنكى ، خۇدانىڭ سۆزى ھەرگىز مەغلۇپ بولمايدۇ «.37

-ئايەتتە ناھايىتى مۇۋاپىق سوئال قويدى.34مەريەم 
ئۇ »مەن سىزگە ئىشەنمەيمەن« دېمەيدۇ.

مەريەم »بۇ قانداقمۇ يۈز بېرىدۇ؟« دەپ سورايدۇ.
ئۇ چۈشەنمەيدۇ ، شۇڭا ئۇ تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرنى سورايدۇ.

جىبرىئىل ئۇنىڭغا ئۈچ ئىالھنىڭ ئۈچىنچى ئەزاسى بولغان مۇقەددەس روھنىڭ ئۇنىڭ ئۈستىگە كېلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى سايە
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

بىز مۇقەددەس روھنىڭ قانداق قىلغانلىقىنى ئېنىق بىلمەيمىز.
بەلكىم تەڭرىنىڭ بۇنداق قىالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىشىڭىز تەس بولۇشى مۇمكىن.
ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنى يەر يۈزىدىن توپا قىلدى.

مۇقەددەس روھ توپا ئۈستىگە كەلدى ، ئادەم تىرىلدى.
ئەگەر خۇدا شۇنداق قىاللىسا ، مەريەمنى ھامىلدار قىلىش تەس ئەمەس.

-ئايەتتە »چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى ھەرگىز مەغلۇپ بولمايدۇ« دېيىلگەن.37
بۇ رەببىمىزنىڭ سارا ۋە ئىبراھىمغا ئېيتقانلىرىنى ئەسلىتىدۇ.

-كۈنى سارانىڭ بالىلىق بولىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.18خۇدا يارىتىلىش 
 ياش ئەتراپىدا بولۇپ ، ئەزەلدىن ھامىلدار بولۇپ باقمىغان.100ئەمما سارا 

خۇدا ئۇنىڭغا: »رەببىمىز ئۈچۈن بەك قىيىن ئىش بارمۇ؟« دېدى.
تەڭرى ۋە جىبرىئىل سارا ۋە مەريەمگە بۇ مۆجىزىلىك ھامىلىدارالرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ئېنىق چۈشەندۈرمىگەن.

خۇدا بىزدىن ئۇنىڭ يوللىرىنى چۈشىنىشىمىزنى تەلەپ قىلمايدۇ.
ئۇ بىزدىن ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
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دوستلىرىم ، خۇدا سىزنى چۈشەنمەيدىغان ئىشنى قىلىشقا چاقىرغاندا قانداق جاۋاب قايتۇرىسىز؟
ئەگەر خۇدا سىزنى ھەقىقەتەن قىيىن ئىش قىلىشقا يېتەكلىسە قانداق بوالر؟

كىشىلەر سىزنى تەنقىد قىلىدىغان بىر ئىش.
كىشىنى خىجىل قىلىدىغان ، قىيىن ۋە قايمۇقتۇرىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا توغرا كەلگەندە ، خۇداغا ئىشىنىش تەس.

 گە قاراڭ38: 1لۇقا 
 مەريەم جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى: »مەن پەرۋەردىگارنىڭ خىزمەتكارى. مەن توغرۇلۇق ئېيتقانلىرىڭىزنىڭ ھەممىسى38

ئەمەلگە ئاشسۇن. «ئاندىن پەرىشتە ئۇنىڭدىن ئايرىلدى.

مەن مەريەمنىڭ كەمتەرلىك ، ئېتىقادى ۋە خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنگەنلىكىدىن ھەيرانمەن.
بەلكىم سىز بۇ ھېكايىنى كۆپ قېتىم ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن ، ئۇ سىزنى ئەمدى تەسىرلەندۈرمەيدۇ.

ئەمما بۇ توغرىسىدا ئويلىنىپ بېقىڭ: مەريەمنىڭ خۇداغا يەتكۈزگەن ئۇچۇرىنى ئىسپاتاليدىغان ئامالى يوق.
جىبرىئىل يۈز بەرگەن ئىشالرنى پۈتۈن ناسىرە شەھىرىگە ئېالن قىلمىدى.

مەريەمنىڭ گابرىئېلنىڭ فېيسبۇكتا ئېالن قىلىپ كۆپچىلىككە كۆرسىتەلەيدىغانلىقى توغرىسىدىكى فىلىمى يوق.
مەريەم بىر كىچىك شەھەردە ھامىلدار بولغان پاك قىز  ئىدى.

مەريەم بىلەن يۈسۈپنىڭ قوشنىلىرى ئۇالرنىڭ ھېكايىسىگە ئىشىنەمسىز؟
ئۇالرنىڭ قوشنىلىرى مەريەمنىڭ ھامىلدار قىز ئىكەنلىكىگە راستىنال ئىشىنەمدۇ؟

خۇدا مەريەمنى ئاالھىدە بىر ئىشنى قىلىشنى تاللىدى.
ئەمما بۇ ئاسان ئەمەس.

مەريەم ئۈچۈن قورسىقىنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ ، كىشىلەر ئۇنىڭ كەينىدە پاراڭلىشىشقا باشلىدى.
بىراق بۇنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ: خۇدا سىزنى قىيىن ئىش قىلىشقا چاقىرغاندا ، ئۇ قىيىنچىلىقتا سىز بىلەن بىللە بولۇشقا ۋەدە بېرىدۇ.

ئىنجىلدا نۇرغۇن قېتىم خۇدا ئۆز خەلقىگە جاسارەتلىك بولۇشنى ئېيتىدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇالر بىلەن بىللە.
 نى ئاڭالڭ.6: 31تەۋرات قانۇنى 

”قەيسەر ۋە جاسارەتلىك بولۇڭ ، ئۇالردىن قورقماڭ چۈنكى تەڭرىڭىز سىز بىلەن بىللە ماڭىدۇ. ئۇ سىزدىن ئايرىلمايدۇ ۋە سىزنى
تاشلىمايدۇ.”

دوستلىرىم ، مەريەم خۇدانىڭ ئۇچۇرى ۋە بۇرچى قايمۇقتۇرۇلغان ۋە مۈشكۈل بولغان تەقدىردىمۇ ، رەببىگە ئىشىنىدىغان بىرىنىڭ
بىزگە ئۈلگىسى.

ئەمما بۇ يەردىن مەريەمدىن ھەيران قالماڭ.
تەڭرىنىڭ رەھمىتى ۋە ئۇلۇغلۇقىغا ھەيران بولۇڭ.

تەڭرىنىڭ سىزدىن ئايرىلمايدىغانلىقىغا ۋە سىزنى تاشلىمايدىغانلىقىغا ئىلھام بولۇڭ.
مەريەمگە ئوخشاش ئاددىي بىر ئايالغا ، سىز ۋە ماڭا ئوخشاش ئاددىي كىشىلەرگە پەۋقۇلئاددە ئىشالرنى قىلىشقا جاسارەت ۋە ئىشەنچ

ئاتا قىالاليدۇ.

ئەمدى ھېكايىلىرىمىزنىڭ قەھرىمانى ۋە روھىمىزنىڭ نىجاتكارى ئەيساغا بىرلىكتە دۇئا قىاليلى.
ئەيسا ، سەن بەك ئۇلۇغ.

سەن ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ ئوغلى.
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ئاجايىپ كەمتەرلىك ۋە سۆيگۈڭىزگە رەھمەت.
ئامالسىز بوۋاق سۈپىتىدە تۇغۇلۇشنى تاللىدىڭىز.

بارلىق ئۇلۇغلۇقىڭىزنىڭ ئاجىزلىققا تۆكۈلۈشىگە يول قويدىڭىز.
رەھىمسىزلىك ۋە ئۆلۈم دۇنياسىغا كىرىش ئۈچۈن جەننەتنىڭ شان-شەرىپى ۋە بىخەتەرلىكىدىن ئايرىلدىڭىز.

بۇ پاكىتالر بىزگە ئۈمىد بېغىشاليدۇ ، چۈنكى بىز چارىسىز ، ئاجىزمىز ، رەھىمسىز ۋە گۇناھقا تولغان.
مۇقەددەسلىكىڭىزنى ۋە ياخشىلىقىڭىزنى بىزگە تۆكۈشىڭىز ، بىزنى يېڭى ئادەم قىلىشىڭىزغا موھتاج.

بۇنى بىزنىڭ مەنپەئەتىمىز ۋە شان-شەرىپىڭىز ئۈچۈن قىلىڭ.
بىز ئەيسا نامىدا دۇئا قىلىمىز.

ئامىن
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