
مەريەم ئېلىزابېتنى يوقلىدى

-دېكابىردىكى خىتاب12-يىل 2021
56-39: 1لۇقا 

خىتاب تونۇشتۇرۇش
بۈگۈنكى مۇقەددەس كىتابنى كۆرۈشتىن بۇرۇن ، ئالدىنقى ھەپتىدىكى خۇتبىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرىنى كۆرۈش كېرەك.

خۇدا مەريەم ئىسىملىك توي قىلمىغان قىزغا ھەيران قاالرلىق بىر خەۋەرنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ، جىبرىئىل پەرىشتىنى ئەۋەتتى.

38-34: 1لۇقا 
 مەريەم پەرىشتىگە: »مەن تېخى قىز تۇرسام ، بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولىدۇ؟« دېدى.34
 پەرىشتە ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى: - مۇقەددەس روھ سېنىڭ ئۈستۈڭگە كېلىدۇ ، ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى35

ساڭا  سايە بۇلۇپ يېقىنلىشىدۇ.شۇڭا تۇغۇلماقچى بولغان باال مۇقەددەس - خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىلىدۇ.
 مانا ، تۇققىنىڭ  ئېلىزابېتقا قارا!كىشىلەر ئۇنى تۇغماس دەيتتى.ئۇ ھازىر شۇنچە ياشىنىپ قالغان بولسىمۇ،ئۇنىڭ ئوغولغا قورساق36

كۆتۈرگىنىگە ئالتە ئاي بولۇپ قالدى.
 چۈنكى ، خۇدا قىاللمايدىغان ھېچقانداق ئش يوق،-دىدى جەبرائىل.37
 مەريەم: »مانا ، مەن خۇدانىڭ خىزمىتىگە تەييارمەن،دىگىنىڭىزدەك بولسۇن،-دىدى مەريەم.شۇنىڭ بىلەن جەبرائىل ئۇنىڭ يېنىدىن38

كەتتى.

پەرىشتە جىبرىئىل مەريەمگە ئىشىنىش ۋە قوبۇل قىلىش تەس بولغان ھەيران قاالرلىق ئىشالرنى سۆزلەپ بەردى.
خۇدا مەريەمگە ئاجايىپ شەرەپ ۋە بەخت ئاتا قىلدى.

ئەمما ، خۇدا ئۇنىڭدىن يەنە ناھايىتى جاپالىق بىر ئىش قىلىشنى تەلەپ قىلدى.
مەريەم توي قىلمىغان ، ھامىلدار بولۇشنىڭ چوڭ مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدى.

مەن ئۇنىڭ »كىشىلەر نېمىلەرنى ئوياليدۇ ، نېمە قىلىدۇ؟« دەپ ئويلىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.
زىنا قىلىش ئېغىر جىنايەت ئىدى.

كونا ئەھدىدە ئۇنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرگىلى بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

-ئايەتتە ئېيتقان ئىمان ۋە ئىشەنچ سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟38ئەمما مەريەمنىڭ 
ئۇ: »ماڭا دىگەنلىرىڭىز ئوروندالسۇن« دېدى.

\_ بولدى.
\_ ماڭا بولسۇن.

مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم شۇمۇ؟
مىنىڭكى ئېنىق ئەمەس.
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ئىنجىلدىكى نۇرغۇن كىشىلەر خۇدا ئۇالرغا ئىشىنىش قىيىن ياكى قىيىن ئىش بولغاندا »ئۇنى قۇيۇپ قويايلى« دېيىش ئۈچۈن قىينىلىپ
قالدى.

پېترۇس: »ياق ، رەببىم« دېدى.
ئىبراھىمنىڭ ئايالى سارا خۇدانىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەدىسىدىن كۈلدى.

ئىبراھىم مىسىرغا بارغاندا خۇداغا ئىشەنمىدى.
داۋۇت ۋە باشقا پادىشاھالر ھەمىشە خۇدانىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ بايلىقىغا ئىشىنىدۇ.

مەنمۇ ئۇالرغا ئوخشاش.
شۇنداقمۇ؟

مەن مەريەمنىڭ ئېيتقانلىرىنى خۇداغا ئېيتىش ئۈچۈن قىينىلىۋاتىمەن: »سېنىڭ سۆزىڭگە ئاساسەن ماڭا بولسۇن«.

Thabiti Anyabwile.ۋاشىنگىتوندىكى پادىچى 
تابىتى مۇنداق دېدى:

(8: 6»مەريەم يەشايانىڭ» مانا مەن ، مېنى ئەۋەت «دېگەن سۆزىگە  ئوخشامدۇ؟ )يەشايا 
(16: 4ئۇ ئەستىرنىڭ »ئەگەر مەن ھاالك بولسام ھاالك بولىمەن« دېگەن سۆزىگە ئانچە ئوخشامدۇ؟ )ئەستىر 

:1مەريەم رۇتنىڭ نائومىغا: »خەلقىڭ مېنىڭ قەۋمىم بولىدۇ ، خۇدايىڭ مېنىڭ خۇدايىم بولىدۇ« دېگەنگە ئوخشاش ئەمەسمۇ؟ )رۇت 
16)

بۇ بىزگە يەنە گېتسېمان باغچىسىدىكى ئەيسانىڭ »ئاتا ، مېنىڭ ئىرادەم ئەمەس ، بەلكى سېنىڭ ئىرادىڭ ئەمەلگە ئاشىدۇ« دەپ دۇئا
(.42: 22قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسلىتىدۇ )لۇقا 

ساداقەتمەن كىشىلەرگەرچە ئۇنى چۈشەنمىسىمۇ ، خۇدانىڭ پىالنىغا جاۋاب قايتۇرىدۇ «.

دوستالر ، مەندە مەريەمنىڭ كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك تولۇق ئۇچۇرالر بولمىسىمۇ ، رەببىگە قانداق ئىشىنىدىغانلىقىنى ھەقىقەتەن
قايىلمەن.

ئۇ پەرىشتىنىڭ ئۇچۇرىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ، نەۋرە تۇققىنى ئېلىزابېتنى كۆرۈشكە ئالدىرىدى.
بەلكىم مەريەم ئۆزىنىڭ كىچىك يۇرتىدىن چىقماقچى بولغان بولۇشى مۇمكىن.

كىشىلەر بەلكىم ئۇنىڭ قانداق ھامىلدار بولغانلىقى توغرىسىدىكى چۈشەندۈرۈشىگە ئىشەنمەسلىكى مۇمكىن.
بەلكىم ئۇ ھامىلدار بولغان نەۋرە تۇققىنى بىلەن پاراڭلىشىپال ھاياجانالنغان بولۇشى مۇمكىن.

مەريەم نەۋرە تۇققىنىنىڭ ئۆيىگە كەلگەندە نېمە ئىش بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى.
- بابىدىن ئوقۇش.1لۇقا 

45-39: 1لۇقا 
 بىر نەچچە كۈندىن كېيىن ، مەريەم ئالدىراپ-تېنەپ يەھۇدىيە تاغلىق رايونىغا كەلدى39
 زەكەرىيا تۇرغان يەردە. ئۇ ئۆيگە كىرىپ ئېلىزابېت بىلەن ساالمالشتى.40
 مەريەمنىڭ سالىمىدىن كېيىن ، ئېلىزابېتنىڭ قورسىقىدىكى بوۋاق سەكرەپ  كەتتى، ئېلىزابېت مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ،يۇقىرى41

ئاۋاز بىلەن مۇنداق دېدى:
 -ئايالالر ئىچىدە ئەڭ بەخىتلىك ئايالسەن،قورسىقىڭدىكى بوۋاقمۇ بەخىتلىكتۇر. 42
 رەببىمنىڭ ئانىسى بۇلۇش سۈپىتىڭ بىلەن مىنى يوقالپ كىلىشىڭگە مۇناسىپ ئەمەسمەن.43
 سالىمىڭ قۇلقىمغا كىرگەندە قورسىقىمدىكى بوۋاق سۆيۈنۈپ سەكرەپ كەتتى.44
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 رەببىمىزنىڭ دېگىنىنى قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكىڭىز ئۈچۈن ، سىز بەختلىك «.45

 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.
ئاتا ئوغلىڭىز ئەيسانى بىزنىڭ نىجاتكارىمىز بولۇشقا ئەۋەتكەنلىكىڭىزگە رەھمەت.

ئەمدى مۇقەددەس روھنى قەلبىمىزگە ئەۋەتىپ ئۇستازىمىز بوالمسىز؟
بۈگۈن بىزگە نېمىلەرنى بىلدۈرمەكچى بولساڭ،مۇقەددەس  روھىڭ بىلەن  ياردەم قىلغىن.

بىز ئەيسانىڭ نامى  بىلەن سورايمىز.
ئامىن

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ياكى چوڭ ئىدىيىسى.
چوڭ ئىدىيە: مېنىڭ روھىم نىجاتكارىم خۇدادىن خۇرسەنمەن!

-ئايەتكە مەن بىلەن قايتا قاراڭ.41
 مەريەمنىڭ سالىمىدىن كېيىن ، ئېلىزابېتنىڭ بالىسى قورساقنىڭ ئىچىدە  سەكرەپ كەتتى، ئېلىزابېت مۇقەددەس روھقا تولدى.41
 ئېلىزابېت يۇقىرى ئاۋاز بىلەن مۇنداق دىدى:-ئايالالر ئىچىدە ئەڭ بەخىتلىك ئايالسەن،قورسىقىڭدىكى بوۋاقمۇ بەخىتلىكتۇر.42

ئېلىزابېت مەريەمگە ئەمەس ، بەلكى ئۆزىگە مەركەزلەشتى.
 يىل بۇرۇن قانداق تەلەپپۇز قىلىنغانلىقى ، شۇڭا2000بىز ئۇنى ئىنگلىزچە مەريەم دەپ ئاتايمىز ، ئەمما مەريەم ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ 

مەن ھەر ئىككىسىنى ئىشلىتىمەن.
ئېلىزابېت بىر مۆجىزە بىلەن ھامىلىدار بولدى.

ئۇ موماي بولغۇدەك يېشى چوڭ بولۇپ ، پۈتۈن ئۆمرىدە ئەزەلدىن بالىلىق بولۇپ باقمىغان.
موماي ھالەتىدە ھامىلدار بولۇش ئېلىزابېتنىڭ ھاياتىدا يۈز بەرگەن ئەڭ چوڭ ئىش ئىدى.

ئەمما ئېلىزابېت پەقەت مەريەم ھەققىدە سۆزلىمەكچى بولغان.
ئېلىزابېت نېمىدېگەن كەڭ قورساق ئايال ئىدى.

ئۇ مەريەمنىڭ ھاياتىدا خۇدانىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىغا ئەھمىيەت بەردى.

-ئايەتتىكى مەسىھكە بولغان ئېتىقادىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىغا قاراڭ:43ئېلىزابېتنىڭ 
 رەببىمنىڭ ئانىسى بۇلۇش سۈپىتىڭ بىلەن مىنى يوقالپ كېلىشىڭگە مۇناسىپ ئەمەسمەن.43

ئېلىزابېت مەريەمنىڭ ھۇزۇرىدا كەمتەرلىك ۋە شەرەپ ھېس قىلىدۇ.
ئويالپ باقسىڭىز ، بۇ سەل غەلىتە.

مەريەم ئېلىزابېتتىن خېلىال ياش.
مەريەم چوڭ تۇغقانلىرىغا ھۆرمەت ۋە ھۆرمەت بېرىشى كېرەك.

ئەمما ئۇنىڭ ئورنىغا ئېلىزابېت مەريەمنى ھۆرمەتلەيدۇ ، ھەمدە ئۇنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى بەختلىك ھېس قىلىدۇ.
نېمىشقا؟

چۈنكى مۇقەددەس روھ ئېلىزابېتقا مەريەمنىڭ مەسىھنى كۆتۈرۈۋالغانلىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن كۆز بېرىدۇ.
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ئېلىزابېت رەببى ۋە نىجاتكارىنىڭ ئۆيىگە كەلگەنلىكىنى ھېس قىلىپ ھەيران قالدى!

ئېلىزابېت بىلەن مەريەم ئايالالرغا ھۆرمەتسىزلىك قىلىدىغان دۇنيادا ياشىدى.
ئۇالرنىڭ دۇنياسىدىكى ئايالالرنىڭ ھوقۇقى ئاز ئىدى.

ئەمما بىز ئەيسانىڭ ھاياتىدا ئۇنىڭ ئايالالرنى دراماتىك ئۇسۇلالر بىلەن ھۆرمەتلىگەنلىكى ۋە يۇقىرى كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرىمىز.
ئۇ تىرىلگەن كۈنى ئەتىگەندە ، ئەيسا ئالدى بىلەن ئايال شاگىرتلىرىغا كۆرۈندى.

ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بېشىدا ، ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى ئاغزاكى جاكارلىغان تۇنجى كىشى ئايال.

مۇقەددەس روھقا تولغان ئېلىزابېت مەريەمنىڭ ئىچىدىكى قورسىقىدىكى بوۋاقنىڭ ئۇنىڭ نىجاتكارى ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيدۇ.
ئېلىزابېتنىڭ ئەيسا ھەققىدە بىلمەيدىغان نۇرغۇن نەرسىلىرى بار.

ئەمما مۇقەددەس روھ ئېلىزابېتنىڭ قەلبىگە ئىمان سوۋغىسىنى تىكىدۇ ۋە ئۇ بۇ ئىشەنچنى ئاغزى بىلەن ئىقرار قىلىدۇ.

 دا مۇنداق دېيىلگەن: »ئەگەر ئاغزىڭ بىلەن» ئەيسا رەببىمىز «دەپ جاكارلىساڭ ۋە قەلبىڭدە خۇدانىڭ ئۇنى9: 10رىملىقالر 
ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەنلىكىگە ئىشەنسەڭ ، قۇتۇلىسەن«.

-ئايەتتە ئەيسانى رەببى دەپ تونۇشتۇرۇشتىن خېلى بۇرۇنال ، ئېلىزابېت »ئەيسا رەببىمىز!« دەپ جاكارلىغان.16پېترۇس مەتتا 
ئېلىزابېت يەنە ئەيسانىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

ھەئە ، ئۇ شۇنداق قىلدى.
-ئايەتتە ، ئېلىزابېت مەريەمگە: »سەن بەختلىك ، چۈنكى سەن رەببىمىزنىڭ دېگىنىنى قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەن«.45

ئۇ رەببىمىزدىن جىبرىئىل يەتكۈزگەن خۇدادىن كەلگەن ئۇچۇرنى سۆزلەۋاتىدۇ.
.kuriuriosگرېتسىيەنىڭ بۇ ئايەتتىكى سۆزى 

-ئايەتكە قاراڭ.43ئەمدى 
ئېلىزابېت: »رەببىمنىڭ ئانىسى بۇلۇش سۈپىتىڭ بىلەن مىنى يوقالپ كىلىشىڭگە مۇناسىپ ئەمەسمەن.

 بار.kurios دېگەن سۆز يەنە Lordئۇ يەردىكى 
بۇ ئوخشاش سۆز.

-ئايەتتە ، رەببىمىز جىبرىئىلنى ئەۋەتكەن خۇدانى كۆرسىتىدۇ.45
-ئايەتتە ، رەببىمىز ئەيسا بولغان بوۋاقنىمۇ كۆرسىتىدۇ.43

مۇقەددەس روھقا تولغان ئېلىزابېت تۇنجى ئىنسان ۋە تولۇق خۇدا بولغان نىجاتكار ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان تۇنجى كىشى.

مەريەم ۋە بوۋاق ئەيسانىڭ كەلگەنلىكىنى تەبرىكلەيدىغان يەنە بىر ئادەم بار ئىدى.
-ئايەتتىكى سۆزىگە قاراڭ:44ئېلىزابېتنىڭ 

\- سىزنىڭ سالىمىڭىزنى ئاڭلىغان ۋاقتىمدا ، قورسىقىمدىكى بوۋاق خۇشاللىقتىن سەكرەپ كەتتى.

ئېلىزابېت ۋە ئۇنىڭ قورسىقىدىكى بالىسى مەريەم بىلەن ئەيسا كەلگەندە خۇشاللىق بىلەن جاۋاب قايتۇرىدۇ.
مۇقەددەس روھقا تولغان ئۇالر مەريەمنىڭ قورسىقىدىكى بالىنى تونۇيدۇ.

ئېلىزابېتنىڭ ئوغلى چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا بولۇپ چوڭ بولىدۇ.
ئۇ ئادەم بولۇش سۈپىتى بىلەن يېرۇسالېم ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە مەسىھنىڭ كەلگەنلىكىنى جاكارلىدى.
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يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنى چۆمۈلدۈرگەن ۋە ئۇالرنى گۇناھلىرىغا توۋا قىلىشقا ۋە مەسىھنى قوبۇل قىلىشقا چاقىرغانلىقى ئۈچۈن
»چۆمۈلدۈرگۈچى« دەپ ئاتالغان.

 دىن ئوقۇماقچى.30-29: 1مەن سىزگە يۇھاننا 
 ياش ئەتراپىدا.30بۇ ئايەتلەردە جون بىلەن ئەيسا ھەر ئىككىلىسى 

ئۇ كۈنى يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنى چۆمۈلدۈرۈۋاتقاندا ، ئەيسانى كۆرگەن ۋاقىتتا نېمە ئىش بولغانلىقىنى ئاڭالڭ.

 ئەتىسى يەھيا پەيغەمبەرنىڭ ئۆزىگە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: »قاراڭالر ، دۇنيانىڭ گۇناھىنى تارتىۋاتقان خۇدانىڭ29
قوزىسى!

 ئۇ: »مەندىن بۇرۇن  بىر ئادەم كېلىدۇ ، چۈنكى ئۇ مەندىن خېلى بۇرۇنال بار« دېدى.30

يەھيا  نەۋرە ئاكىسى ئەيسادىن ئالتە ئاي چوڭ.
-ئايەتتە ئەيسا »مەندىن خېلى بۇرۇنال مەۋجۇت« دېدى.30ئەمما يەھيا پەيغەمبەر بۇ يەردە 

بۇ يەردە ئەيسانىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان يەنە بىر تېكىست بار.
-ئايەتتە ئەيسانىڭ »مەندىن كۆپ ئۇلۇغ« ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.30يۇھاننا يەنە 

جون كىچىك نەۋرە ئىنىسى ئەيسانى ھۆرمەتلىدى.
خۇددى ئېلىزابېت كىچىك نەۋرە سىڭلىسى مەريەمنى ھۆرمەتلىگەنگە ئوخشاش.

مېنىڭچە بىز يەھيانى باشقا بىر مەركەزنى ، يەنى مەسىھنى مەركەز قىلىشنى ئانىسى ئېلىزابېتتىن ئۆگەنگەن دەپ پەرەز قىالاليمىز.
ئانىدىن ئوغلىغاقالغان  قانداق ياخشى سوۋغات ھە!

چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا پۈتۈن ھاياتىنى ئەيسانى رەببىمىز دەپ جاكارالشقا بېغىشلىدى.
يەھيا پەيغەمبەر تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال پەيغەمبەر ئىدى.

مەن بۇ توغرىلىق ئىككى باھا بەرمەكچى.
بىرىنچى ، خۇدا ھەر قانداق ياشتىكى كىشىلەرگە ئەيساغا ئېتىقاد قىلىش پۇرىسىتى بېرىدۇ. 

 ياشقا كىرگۈچە خىرىستىيان بواللمىدىم.28مەن 
بەزى كىشىلەر ئۇنىڭدىن چوڭ بولغاندا مەسىھكە ئىشىنىدۇ.

نۇرغۇن كىشىلەر كىچىك ۋاقتىدا مەسىھكە ئىشىنىدۇ.
ھەتتا ناھايىتى كىچىك بالىالرمۇ ئەيسانى مەسىھ دەپ تونۇيااليدۇ ، يالغۇز ئۆزىگە ئېتىقاد قىلغان ھەر قانداق كىشىنىڭ گۇناھىنى

تارتىۋالىدىغان خۇدانىڭ قوزىسى.

ئىككىنچى باھا باال چۈشۈرۈش توغرىسىدا.
 مىڭ بوۋاق ئۆلتۈرۈلىدۇ.600ئامېرىكىدا ھەر يىلى تۇغۇلمىغان 

نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ھەقتە كۆڭلىدە تىنچلىق ئورناتتى.
ئۇالر باال چۈشۈرۈشنىڭ ئىنسان ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرمايدىغانلىقىغا ئىشىنىشنى تالاليدۇ.

ئۇالر تېخى تۇغۇلمىغان بالىنىڭ ھەقىقىي ئادەم ئەمەسلىكىنى ئېيتىدۇ.

-ئايەتتە يەھيانىڭ تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن ئىنسان ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرىمىز.44ئەمما بىز 
يەھيانىڭ ئەقلى ۋە روھى بار ئىدى.
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باال چۈشۈرۈش ھەقىقىي تۇغۇلمىغان ئادەمنىڭ ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ.
ئايالالرنىڭ  بەدىنىدىكى قورسىقىدىكى باال باشقىچە ئادەم.

 سى بار ئىدى.DNAيەھيانىڭ  ئېلىزابېتقا ئوخشىمايدىغان 
ئۇ ئايرىم ئادەم ئىدى.

ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆز بەدىنىگە نېمە قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىش ئەركىنلىكى بار.
ئەمما مېنىڭ جىسمىم ھەققىدىكى شەخسىي ئەركىنلىكىم سىزنىڭ شەخسىي ئەركىنلىكىڭىز باشالنغان يەردىن ئاخىرلىشىدۇ.

بىز يەنە يۇھاننانىڭ بىر ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز ، چۈنكى ئۇنىڭ روھى مۇقەددەس روھقا تولغان.
پەقەت بىر ئادەمال مۇقەددەس روھ بىلەن تولدۇرااليدۇ.

ئىنجىلدا ھايۋان ياكى نەرسە مۇقەددەس روھ بىلەن تولغان دېيىلمەيدۇ.
تۇغۇلۇشتىن ئۈچ ئاي ئىلگىرى ،يەھيا  مەريەمنىڭ قورسىقىدىكى كىچىككىنە ئادەمنى تونۇدى.

بوۋاق يەھيابوۋاق ۋاقتىدا قۇتقۇزغۇچى ئەيسا بىلەن كۆرۈشكەندە خۇشال بولدى.

بەزى ئايالالر ھامىلىدار بولغاندا خۇشال بولمايدۇ.
بەزى ھامىلىدارالر ئويلىمىغان يەردىن ياكى خالىمايدۇ.
مەريەمنىڭ ھامىلدار بولۇشى ئويلىمىغان يەردىن ئىدى.

ئۇ توي قىلمىغانلىقتىن قواليسىز ئىدى.
خۇداغا شۈكرى ، مەريەم يۈسۈپ بىلەن توي قىلدى.

يۈسۈپ ياخشى ئادەم ، ئاق كۆڭۈل ۋە مۇاليىم ئادەم ئىدى.
ئۇ ئويلىمىغان يەردىن ھامىلدار بولۇشنىڭ نومۇسىنى مەريەم بىلەن ئورتاقلىشىشنى خااليدۇ.

بەك كۆپ ئەرلەر ئۆز بوۋاقلىرىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قوبۇل قىلىشتىن قورقىدۇ.
بەك كۆپ ئەرلەر ئايالالرنى باال چۈشۈرۈشكە بېسىم قىلىدۇ.

ئەيسا مەسىھ چېركاۋى قىيىن ئەھۋالدا بۇ ئەر-ئايالالرغا ياردەم بېرىشى كېرەك.
خىرىستىيان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز چوقۇم ھەر بىر ھايات ، ھاياتنىڭ ھەر بىر باسقۇچىدا ھاياتنى تەشەببۇس قىلىشىمىز كېرەك.

چېركاۋ دۆلىتىمىزدىكى باال چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيىسى مەسىلىسىدە دۇئا قىلىشى كېرەك.
بىز ئايالالر ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە تىرىشىشىمىز الزىم.

يەھيا  ۋە ئېلىزابېت كۆرگەندەك ، بۇ تۇغۇلمىغان بالىالرنىڭ ئادىمىيلىكىنى كۆرۈش ئۈچۈن كۆزىمىزگە موھتاج.

ئەمدى بۇ توغرىلىق قىسقىچە دۇئا قىاليلى.
ئەرشتىكى ئاتا ، بىز سىزنى ئاتىمىز دەيمىز ، چۈنكى سىز سۆيۈملۈك ، قوغدىغۇچى ۋە كەڭ قورساق ئاتانىڭ ئەڭ ياخشى ئۈلگىسى.

بۇ دۆلەت ۋە دۇنيادىكى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئانىالرغا ياردەم قىلىڭ.
بىزنى ، بالىلىرىڭىزنى ئىشلىتىپ ، بۇ ئايالالر ۋە بالىالرغا ياردەم قىلىڭ.

بىز ھەر بىر باال چۈشۈرۈشنىڭ يۈرىكىڭىزنى پاراكەندە قىلىدىغانلىقىنى بىلىمىز.
ئارىلىشىڭ ، قەلبىمىزنى ئۆزگەرتىڭ ۋە مەھەللىمىزنى ئۆزگەرتىڭ.

بىز ئۇنى ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن سورايمىز.
ئامىن

-بابىنى ئوقۇغىنىمدا ، ئېلىزابېت ۋە مەريەمدىن ھەقىقەتەن ھەيران قالدىم ، شۇنداقمۇ؟1مەن بۇ ھەپتە لۇقانىڭ 
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مەن بۇ ئايالالرنىڭ كەمتەرلىك ، ئېتىقاد ۋە ئىشەنچىسىدىن تەسىرلەندىم.
ئۇالر ھەر ئىككىسى ئوغۇللىرىنىڭ ياش ۋاقتىدا ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرەلەيدۇ

بۇ ئايالالر ھامىلدار ۋاقىتتا ئورتاقالشقان خۇشاللىق قايغۇغا ۋە يىغالشقا ئۆزگىرىدۇ.
ئەمما ئۇالر ئۈمىدنى ئۈزمەيدۇ.

ئۇالر ئۈمىدسىزلەنمەيدۇ.
چۈنكى ئېلىزابېت ۋە مەريەمنىڭ ئوغۇللىرى خۇدا تەرىپىدىن بارلىق مىللەتلەردىن يۈتۈپ كەتكەنلەرنى ئەيسادىكى مەڭگۈلۈك ھاياتقا

تارتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
 دىكى بېشارەتلىك ناخشىسىغا قاراپ باقايلى.56-46: 1ئەمدى مەريەمنىڭ لۇقا 

 مەريەممۇ خوش بۇلۇپ مۇنداق دىدى: بېرىپ مۇنداق دېدى: »قەلبىمدىن ئۇلۇغاليمەن رەببىمنى،46
 قۇتقۇزغۇچىم خۇدا قىلدى خۇرسەن دىلىمنى،47
 ياد ئەتتى ئۇ مەندەك ئەرزىمەس بىر قۇلنى.ئەۋالدىتىن ئەۋالدقىچە بەخىتلىك،دەپ ئاتىالرمەن شۇندىن بېرى،48
چۈنكى،قادىر خۇدا مەن ئۈچۈن ياراتتى ئۇلۇغ ئىشالرنى.مۇقەددەستۇر ئۇنىڭ نامى،49
 مېھىر-شەپقەت قىالر ئۇ ئخالسمەنلەرگەئەۋالدتىن ئەۋالدقىچە 50
 كۈچلۈك قولىنى سوزۇپ،تارمار قىلدى ھېلە مىكىرلىك تەكەببۇرالرنى،51
تەختىدىن چۈشۈردى ئۇ كۈچلۈك ھۆكۈمدارالرنى ،كۆتۈردى ئەرزىمەسلەرنىڭ قەددىنى.52
 سورىغانلىرىنى بەردى ئېھتىياجلىقلىرىغا ،قۇرۇق قول قايتۇردى خۇداغا ئېتىياجسىز بىز،دەپ قارىغان بايالرنى.53
قىلغان ۋەدىسىنى ئېسىدە تۇتۇپ،بىز ئىسرائىلالرغا رەھىم قىلدى.54
چۈنكى،ئۇ ئەجدادىمىز ئېبراھىم ھەم ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا »ئەۋالدىڭغا مەڭگۈ مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىمەن(دەپ ۋەدە قىلغانىدى،«55
 مەريەم ئېلىزابېتنىڭ يېنىدا ئۈچ ئايدەك تۇرۇپ ،ئۆز ئۆيىگە قايتتى.56

-بابىدىكى ئاساسلىق پېرسوناژالر.1ئېلىزابېت بىلەن مەريەم لۇقا 
ئەمما ئۇالرنىڭ بارلىق پاراڭلىرى خۇدانى مەركەز قىلغان.

ئايالالر سۆزلىگەندە ئۆزىنى مەركەز قىلمايدۇ ، ماڭا ئوخشاش.
ھەر ئىككى ئايال ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي بەرىكىتى ۋە نىجاتلىقىنىڭ نېمىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى

خۇدا بارلىق خەلقى ئۈچۈن قىلىۋاتاتتى.
مەريەمنىڭ ناخشىسى خۇداغا ، ئۇنىڭ خاراكتېرىگە ۋە ئىش-ھەرىكەتلىرىگە مەركەزلەشكەن.

بۈگۈنكى خۇتبىمىزنى تۈگىتىش ئۈچۈن ، مەن مەريەمنىڭ ناخشىسىنى بىر نەچچە مىنۇت ئويالنماقچى.
بەلكىم سىز بۇ ناخشىنى كۆرگەندە ئېالندىكى بەزى سۆزلەرنى ئاستىغا سىزىشنى ئويلىشىڭىز مۇمكىن.

خۇدانىڭ سۆزىگە ئاستا-ئاستا قارىسىڭىز ، ئۇ ئەيسانىڭ قەلبىڭىز ۋە زېھنىڭىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ قىسمىنى ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىدۇ.
مەريەمنىڭ ناخشىسىدا خۇدا ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى ئاستا ئوقۇغىنىمدا دىققەت قىلىڭ.

 گە قاراڭ.46: 1ئالدى بىلەن لۇقا 
مەريەم خۇداغا سۆزلەش ئۈچۈن رەببى دېگەن ئۇنۋاننى ئىشلىتىدۇ.

-يىلى ئۇنى خۇدا مېنىڭ نىجاتكارىم دەپ ئاتايدۇ.47
-يىلى ئۇ »ئۇ قۇدرەتلىك ۋە مۇقەددەس« دەيدۇ.49
-ئايەتتە ئۇ ئۆزىنىڭ رەھىم-شەپقىتىنىڭ ئۆزىدىن قورقىدىغانالرغا ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.50

-ئايىتىدە خۇدا ئۆزىنىڭ كۈچلۈك قولى بىلەن كۈچ-قۇۋۋەت كۆرسەتكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.51مەريەمنىڭ 
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مەريەمنىڭ ناخشىسىدا يەنە تەڭرىنىڭ ئىككى خىل كىشىلەرگە قارىتا قانداق قىلىپ ئوخشىمىغان كۈچ ئىشلىتىدىغانلىقى تەسۋىرلەنگەن.
ئالدى بىلەن ، تەڭرىنىڭ مەغرۇر ، كۈچلۈك ، بايالرغا بەرگەن ئىنكاسىغا قاراڭ.

-ئايەتلەردە مەغرۇر ۋە تەكەببۇر كىشىلەرنى تارقاتقان خۇدا ھەققىدە ناخشا ئېيتىدۇ.53-51مەريەم 
-ئايەتتە ئۇ كۈچلۈك شاھزادىلەرنى ۋە ھۆكۈمرانالرنى تەختىدىن چۈشۈردى.52
-ئايەتتە: »ئۇ بايالرنى قۇرۇق قول بىلەن ئۇزىتىپ قويدى« دېيىلگەن.53

مانا بۇ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانالرغا تۇتقان پوزىتسىيىسى.
خۇدا  مال-مۈلكى ، ئورنى ياكى ھوقۇقى ئۇالرنى تەكەببۇرلۇق بىلەن پەخىرلەندۈرىدۇ.

دۇنيادىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزىنى ئۇلۇغ ، مۇھىم كىشىلەر دەپ قارايدۇ.
ئۇالر ئەيسانىڭ رەببى دەپ ئۇلۇغالنغان شان-شەرىپىنى تونۇپ يەتكۈدەك كەمتەرلىك ئەمەس.

شۇڭالشقا نۇرغۇن مەغرۇر ۋە كۈچلۈك كىشىلەر گۇناھ ۋە ھەققانىي پادىشاھقا ئاسىيلىق قىلىپ ئۆلدى.
ئۆزىڭىز تەڭرىگە ئوخشىماقچى بولۇپ ئالدىراش بولغاندا ھەقىقىي خۇداغا دۇئا قىاللمايسىز.

بىز مەريەمنىڭ ناخشىسىدا ئالالھنىڭ ئۆز كۈچى ۋە كۈچىنى ئۇنىڭدىن قورقىدىغان ۋە ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەرگە باشقىچە
ئىشلىتىدىغانلىقىنى كۆرىمىز.

تەڭرىنىڭ كەمتەرلىك ۋە ئاچ قالغانالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىغا قاراڭ.
-ئايەتتە ئۇ: »ئۇ ئەۋالدتىن-ئەۋالدقا ، ئۇنىڭدىن قورقىدىغانالرغا رەھىم قىلىدۇ« دەيدۇ.50
-ئايەتتە »ئۇ كەمتەرلىكنى ئۈستۈن قىلدى« دېيىلگەن.52
-يىلى: »ئۇ ئاچ قالغانالرنى ياخشى نەرسىلەر بىلەن تولدۇردى«.53

-ئايەتتە خۇدانىڭ  بەندىلىرىگە ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ۋە رەھىمدىل بولۇشنى ئەسلەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.54مەريەم يەنە 

دوستلىرىم ، بۇ مۇقەددەس روھنىڭ ئېلىزابېت ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يەھياغا  ئاشكارىلىغان نىجاتكارى.
ئەگەر روھ سىزگە ئەيسانى رەببى ۋە نىجاتكارى دەپ كۆرۈش ئۈچۈن كۆز بەرگەن بولسا ، مەريەمنىڭ گۈزەل مەدھىيە ناخشىسىمۇ

سىزنىڭ ناخشىڭىز.
دوستلىرىم نېمىدېگەن قىممەتلىك  روژدېستۋو بايرىمىلىق سوۋغاتنى تاپشۇرۇۋالدۇق.

بۇنداق ئادالەت ، رەھىمدىللىك ، كۈچ ۋە كۆيۈمچان رەبنى  بىلىش ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنۇش ئىمتىيازى.

ئەمدى ئۇنىڭغا دۇئا قىاليلى.
جەننەتتىكى تەڭرى ، سەن مۇقەددەس ھەممىگە قادىرسەن.

سەن بىز ئۈچۈن چوڭ ئىشالرنى قىلدىڭ.
خۇدايىم ئاتا ، ئەۋالدتىن ئەۋالدقا ، سەندىن قورقىدىغان بارلىق كىشىلەرگە رەھىم-شەپقىتىڭنى كۆرسەتكەنلىكىڭگە رەھمەت.

مۇقەددەس روھ ، بىز ئەيسانى ئېلىزابېتقا ۋە يۇھانناغا ئاشكارىلىغانلىقىڭىز ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىمىز.
ئەيسانى بۈگۈن ئۇنى نىجاتكار دەپ تونۇمايدىغانالرغا ئاشكارىلىغىن.

ھەمدە بۇ روژدېستۋو بايرىمىدا ھەممىمىزگە ئەيساغا تېخىمۇ چوڭقۇر مۇھەببەت ئاتا قىلىڭ.
ئەيسا ، بىز سېنى ھاياتىمىزنىڭ رەببى دەپ جاكاراليمىز.

بىزنىڭ ياخشىلىقىمىز ۋە شان-شەرىپىمىز ئۈچۈن بىزگە ئىشىنىشكە ۋە سىزگە ئەگىشىشكە ۋە سىزگە ئىتائەت قىلىشقا ياردەملىشىڭ.
ئامىن
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