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شتىنى خۇدا جىبرىئىل پھرىخٻلى بۇرۇنال، 
دىي ئىسىملىك   تاتلىق یاش یھھۇمھریھم 
بىر ىڭ سٻن": ئۇ ئۇنىڭغا. ئھۋەتتىقىزغا 

ئھیسا ئىسمىنىبولىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئوغلىڭ 
ھھممىدىن دەپ ئاتایسھن، ئۇ 

ئۇلۇغ ئوغلى 
دەپ ئاتىلىدۇ، 

پادىشاھ ئۇ مھڭگۈ
.دٻدى" بولىدۇ



ان ھھیران قالغ" بۇ قانداقمۇ مۇمكىن؟"
ھٻچقانداق ئادەممھن . "قىز سورىدى

ھرىشتھ پ. "باقمىدىمبىلھن بىللھ بولۇپ 
بالىنىڭ خۇدادىن مھریھمگھ 

.كٻلىدىغانلىقىنى ئٻیتتى
.ئىنسان ئاتىسى بولمایدۇ



پھرىشتھ ئاندىن 
مھریھمگھ نھۋرە 

نىڭ ئاكىسى ئٻلىزابٻت
قٻرىغاندا بالىلىق 
.  تتىبولغانلىقىنى ئٻی

بۇمۇ بىر مۆجىزە 
، ئۆتمھيئۇزاق . ئىدى

مھریھم ئٻلىزابٻتنى
لىكتھ ئۇالر بىر. یوقلىدى

.خۇدانى مھدھىیىلىدى



مھریھم یۈسۈپ 
ىلھن ئىسىملىك   كىشى ب

یۈسۈپ . توي قىلدى
مھریھمنىڭ بوۋاق 
كۈتۈۋاتقانلىقىنى 

ۆڭلى بىلگھندىن كٻیىن ك
قا ئۇ باش. یٻرىم بولدى

ادا بىر قىسىم ئھرنى د
.دەپ ئویلىدى



خۇدانىڭ پھرىشتىسى چۈشىدە، 
غلى یۈسۈپكھ بۇ بالىنىڭ خۇدانىڭ ئو

مھریھمگھ یۈسۈپ. ئىكھنلىكىنى ئٻیتتى
.ئھیساغا قاراشقا یاردەم قىالتتى



ئۇ یھنھ . یۈسۈپ خۇداغا ئىشھنچ قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئىتائھت قىلدى
ئۇ ۋە ، سھۋەبىدىنیٻڭى قانۇن . دۆلىتىنىڭ قانۇنىغا بویسۇندى

مھریھم باج تاپشۇرۇش 
یۇرتى ئۈچۈن 

بھیتلھھھمگھ 
یولغا قاراپ 
.چىقتى



مھریھم بالىسىنى 
.  ىتۇغۇشقا تھییارالند
ئھمما یۈسۈپ ھٻچ 
.  دىیھردىن ئۆي تاپالمى
ر بارلىق مٻھمانخانىال

.لىق تولغانىدى



ا ئۇ یھردە بوۋاق ئھیس. یۈسۈپ ئاخىرى بىر ئٻغىل تاپتى
ئاپىسى ئۇنى ھایۋانالرنىڭ . تۇغۇلغان

ئادەتتھ قویغىلى یٻمھكلىكلىرى 
ئٻغىلغا بولىدىغان 

.قویدى



خۇدانىڭ . دىدىیٻقىن ئھتراپتا، پادىچىالر ئۇخالۋاتقان پادىلىرىنى قوغ
پھرىشتىسى پھیدا بولۇپ، ئۇالرغا بۇ خۇش

داۋۇتبۈگۈن ".خھۋەرنى سۆزلھپ بھردى
شھھىرىدە 
رەببىمىز 

مھسىھ ئھیسا 
نىجاتكار بولغان 

بوۋاقنىڭ . تۇغۇلدى
یاتقانلىقىنى ئٻغىلدا 

".كۆرىسىز



،بولۇپیھنھ نۇرغۇن پارالق پھرىشتىلھر پھیدا تۇیۇقسىز، 
یھرئۇلۇغ ۋە ئھڭ ": خۇدانى مھدھىیىلىدى ۋە

شھرەپ، -شانیۈزىدە خۇداغا 

یاخشى ئىنسانالرغا
.دٻدى"نىیھت



ۆرگھندىن بوۋاقنى ك. پادىچىالر ئاتخانىغا ئالدىرىدى
ڭ ئھیسا كٻیىن ئۇالر كۆپچىلىككھ پھرىشتىلھرنى
.ى ئٻیتتىھھققىدە ئٻیتقانلىرىنى ئۇچراتقانلىقىن



ھم كۈندىن كٻیىن ، یۈسۈپ بىلھن مھری
غا ئھیسانى یٻرۇسالٻمدىكى بۇتخانى

ئۇ یھردە شىمون . كھلدىئٻلىپ 
كىشى بوۋاق ئىسىملىك بىر 

ئۈچۈن خۇدانى مھدھىیىلھپ، 
یھنھ بىر رەببىمىزنىڭ 

خىزمھتچىسى 
ئاننا قٻرى 

رەھمھت 
.ئٻیتتى



وغلى، ئھھر ئىككىسى ئھیسانىڭ خۇدانىڭ 
نى ۋەدە قىلىنغان نىجاتكار ئىكھنلىكى

یۈسۈپ ئىككى قۇشنى . بىلدى
بۇ خۇدانىڭ . قىلدىقۇربانلىق 

نامرات كىشىلھر قانۇنىدا 
یٻڭى تۇغۇلغان 
بالىنى رەببىگھ 

سۇنغاندا 
ئٻلىپ كٻلىشى 

كٻرەك 
دٻیىلگھن 
قۇربانلىق 

.ئىدى



بىر مھزگىلدىن
ئاالھىدە كٻیىن، بىر 

ى كىشىلھرندانا چولپان 
تىن دۆلھتشھرقتىكى بىر 

یٻرۇسالٻمغا 

ىڭ یھھۇدىیالرن"_ . باردىئٻلىپ 
ەپ پادىشاھى بولغان ئۇ قھیھردە؟ د

ت بىز ئۇنىڭغا ئىبادە. سورىدى
."خاالیمىزقىلىشنى 



ر كىشىلھھىرود پادىشاھ دانا 
ئاۋارە . ھھققىدە ئاڭلىدى

ئۇالردىن ئھیسانى بولۇپ، 
ىشنى قاچان تاپقانلىقىنى ئٻیت

ھىرود مۇنداق . تھلھپ قىلدى
دەت ئۇنىڭغا ئىبامھنمۇ ": دٻدى

ۇ ئھمما ئ".قىلىشنى خاالیمھن
د ھىرو. یالغان سۆزلھۋاتاتتى

ئھیسانى ھھزرىتى 
ئۆلتۈرمھكچى
.بولدى



باشالپ یۇلتۇز ئھقىللىق كىشىلھرنى
ك باال مھریھم بىلھن یۈسۈپنىڭ كىچى
.  ھلدىبىلھن بىللھ تۇرغان ئۆیىگھ ك
ۇرۇپ سایاھھتچىلھر تىزلىنىپ ئولت

ئھیساغا مول ئالتۇن ۋە ئھتىر 
.سوۋغا قىلدى



ۆیىگھ خۇدا ئھقىللىق كىشىلھرنى ئ
رود ھى. ئاگاھالندۇردىقایتىشقا 
انى ئھیس. ئاچچىقالندىقاتتىق 

زىل قارار قىلغان رەیوقىتىشنى 
ق بھیتلھھھمدىكى بارلىھۆكۈمدار 

.ئۆلتۈردىبوۋاقالرنى ئوغۇل 



لىغا لٻكىن ھىرود خۇدانىڭ ئوغ
ىدە چۈش. زىیان یھتكۈزەلمىدى

ئاگاھالندۇرۇلغان یۈسۈپ 
مھریھم بىلھن ئھیسانى 
.مىسىرغا ئٻلىپ باردى



بولغاندا،ھىرود ۋاپات 
بىلھنیۈسۈپ مھریھم 

مىسىردىنئھیسانى 
قایتۇرۇپ 

.كھلدى

قىنیٻئۇالر جھلىلىیھ دٻڭىزىغا 
.اتتىناسىرە شھھىرىدە تۇركىچىك 



تۇغۇلۇشىئھیسانىڭ 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

1-2لۇقا ، 1-2مھتتا 

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
 130:119زەبۇر
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ئاخىرەت



بۇ ئىنجىل ھٻكایىسى بىزنى یاراتقان ۋە ئۇنى 
.ئٻسىل تھڭرىمىز ھھققىدە سۆزلھیدۇتونۇشىڭىزنى خاالیدىغان 

گۇناھنىڭ . اتایدۇئۇ بۇنى گۇناھ دەپ ئبىلىدۇ، خۇدا بىزنىڭ یامان ئىش قىلغانلىقىمىزنى 
بىر ئوغلى ئۇ ئۆزىنىڭ بىردىنكۆرىدۇ، ئھمما خۇدا سىزنى بھك یاخشى ئۆلۈم، جازاسى 

.  ا ئھۋەتتىئھیسانى كرٻستكھ مىخالپ ئۆلتۈرۈشكھ ۋە گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن جازاالشق
ئھیساغا ئٻتىقاد ئھگھر سىز! ئاندىن ئھیسا تىرىلدى ۋە ئۆیىگھ قایتىپ جھننھتكھ كھتتى

ئۇ چوقۇم ىز، قىلسىڭئۇنىڭدىن گۇناھلىرىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىشىنى تھلھپ قىلىپ، 
.سىزسىز ئۇنىڭ بىلھن مھڭگۈ یاشاییاشایدۇ، ئۇ ھازىر كٻلىپ سىزدە ! قىلىدۇ

:بۇنى خۇداغا ئٻیتىڭئىشھنسىڭىز، ئھگھر بۇ ھھقىقھتكھ 
ٻنىڭ ھھمدە مئىشىنىمھن، مھن سىزنىڭ خۇدا ئىكھنلىكىڭىزگھ ئھیسا، قھدىرلىك 

ھایاتىمغا . زئھمدى قایتا یاشایسىئایالندىڭىز، گۇناھلىرىم ئۈچۈن ئۆلىدىغان ئادەمگھ 
قا شۇنداق قىلسام مھن یٻڭى ھایاتقىلغىن، كىرىپ گۇناھلىرىمنى مھغپىرەت 

ماڭا ئىتائھت. بىر كۈنى مھڭگۈ سھن بىلھن بىللھ بولىمھنئٻرىشھلھیمھن، 
.ئامىن. ۋە بالىڭىزدەك یاشىشىمغا یاردەملىشىڭقىلىشىمغا 

3:16یۇھاننا ! ئىنجىلنى ئوقۇڭ ۋە ھھر كۈنى خۇدا بىلھن پاراڭلىشىڭ
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