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 گۇناھسىزنىڭ ھېكايىسى

 ىساالم ھھەزىرىتى ئەيسا ئەلەي

 

مەرۇپلىرىغا -دىنىنىڭ ئەمرى ئەۋالتلىرىسىدا، ئىسرائىل ۇن بۇرۇننىڭ بۇر   

ئىمران ۋە خانىمى سەرخىل  يىلالرداشقان ئەمەل قىلماي، دىندىن ئۇزاقال

ناھايىتى ىدىغان ھۆرمەت قىلنى ىساالمھكىشىلەردىن ئىدى. زىكىريا ئەلەي

 . ردىن ئىدىۋادار كىشىلەتەق

شۇنچە تىلىگەن بولسىمۇ پەرزەنىتلىك بواللمىدى، ياشىنىپ بۇ بىر جۈپلەر    

خانىمنىڭ ئېغىر ئاياق  ە يۈز بەرگەندەكۆجىزقالغان ئىدى. بىر كۈنلەردە م

 .  ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى

 . ساناالر ئېيىتتى - شاللىقتىن ئالالھقا ھەمدۇۇخئۇالر 

.  پۈتۈن ئۈمىدىمنى ئۈزگەن ئىدىم !مىڭ مەرتىۋە شۈكۈر !لۇغ ئالالھئۇى ئ -

خىزمىتىگە  تىچ. بۇ پەرزەنتىمنى مەسكۆرسەتتىڭاڭا مۆجىزە م

 دېدى  -، ئاتايمەن

ئىمران دادا تۇيۇقسىز كەلگەن بۇ خەۋەردىن ئىنتايىن خوشال بولدى، ئالالھقا    

ۆرمەي تۇرۇپ بىر پەرزەنتىنىڭ يۈزىنى كنساناالر ئېيىتتى. ئەمما بىردى - ھەمدۇ

 كىتىپ قالدى. بۇ دۇنيادىن 

ئانا پەرزەنتىنىڭ ئوغۇل بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان ئىدى، قىز تۇغۇلدى، ئىسمىنى    

 .ئالالھقا شۇنداق خىتاپ قىلدى ۋە مەريەم قويدى

  .بىرتال پەرزەنتىم، قىزىم مەريەمنى ساڭا تاپشۇردۇم !ئۇلۇغ ئالالھىم -
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 !قازاالردىن ساقلىغايسەن -باال  ىڭ ۋەسۋەسىسىدىن، تۈرلۈك شەيتانن

 كە ئېلىپ كەلدى. چىتېدى ۋە بىردىنبىر پەرزەنتىنى مەسد

خىزمەتچىلىرى مەريەمنى  تمەسچى   

تارتىش قىلدى،   - بېقىش ئۈچۈن تاالش

ئەمما ئىش ھەل بولمىدى. ئاخىرى چەك 

تارتىش ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلماقچى 

ى  قەلەمنىڭ ئۈستىگە ئىسىملىرىن بولۇشىتى.

سىدىن بىر تال ى ئار. يېزىپ سۇغا تاشلىدى

قالغانلىرى    ،قەلەم سۇ يۈزىدە لەيلەپ قالدى

. سۇ يۈزىدە لەيلەپ قالغان قەلەم ئۈستىگە زىكىرىيا ۈپ كەتتىسۇغا چۆك

 ئەلەيھىساالمنىڭ ئىسمى يېزىقلىق ئىدى. 

اققا چە ئۆيىگە ئېلىپ كەلدى ۋە ئايالىغا بوۋزىكىرىيا مەريەمنى قۇچىقىغا ئالغىنى 

 ياخشى قاراشنى تاپىلىدى.

ئانىسىدىن قالسا مەن  .مەن ئۇنىڭ ھاممىسى، ئۇ مىنىڭ جىيەنىم»ئايالى 

 دېدى.  «ئەڭ ياخشى ئانىلىق مىھرىمنى بېرەلەيمەن ئۇنىڭغا

يا ئەلەيھىساالم ىمەريەم چوڭ بولدى، باالغەتكە يەتكەن قىز بولدى. زىكىر    

ئۇنىڭغا ئايرىم بىر ئۆي   ىدتەمەسج كە ئېلىپ كەلدى.چىتۇنى تەكرار مەسئ

تى، كۈندۈزلىرى كىتاپ ىتتازالي چىتنىتەييارالندى. مەريەم كىچىلىرى مەس

تى، ئانسى ئۇنى يېراقتىن كۆرۈپ ىتسېغىناتتىيۇ كۆرەلمەيئانىسىنى ئۇ تى. ىتئوقۇي

 تى. ىتكە كىرەلمەيچىتتۇراتتى، چۈنكى ئايالالر مەس

 الپ تۇراتتى، ھەر كەلگەندە وقي ىكۈن  زىكىرىيا ئەلەيھىساالم ئۇنى ھەر   
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. قىشتا يازلىق مېۋىلەر، يازدا نى كۆرەتتىمەتلەرېن - داستىخاندا تۈرلۈك نازۇ

 بوالتتى. قىشلىق مېۋىلەر

 زىكىرىيا ئەلەيھىساالم مەريەمدىن سورىدى: 

 

قارا قىشتا  . بەندىسىسەن ئالالھنىڭ نەزىرى چۈشكەن  ،قىزىم مەريەم-

 .بۇ پەسىلدە يازلىق مېۋە پىشمايدۇ .بىلەن تولۇپتۇ داستىخان يازلىق مېۋىلەر

 بۇالر نەدىن كەلدى؟   ،ئېيىتقىنە

 

لىسەڭ ىشۈبھىسىزكى ئالالھتىن ت - شەك-

تىلىكىڭ ئىجابەت بولىدۇ، بۇ ماڭا ئالالھنىڭ  

پەرىشتىلەر ئەكىلىپ ەتلىرى، ئىمبەرگەن نى

 دەپ جاۋاپ بەردى مەريەم. -،بەردى

ش خەۋەر ۇخمگە مەريەبىر كۈنى  پەرىشتىلەر

 يەتكۈزدى. 

ئالالھ ساڭا شۇنداق بىر ياخشىلىق   ،مەريەم -

سەجدە قىلغاندا ئالالھنى  .بويىچە پاكپاكىز ياشايسەن ۈرقىلدىكى ئۆم

 ئىسىڭدىن چىقارما!

بۇ ئوغۇل .سېنىڭ بىر ئوغلۇڭ بولىدۇ،.ساڭا خۇش خەۋەر مەريەم، -

ە ۋە ئاخىرەتكبۇ دۇنياغا . تۇغۇلغاندىن تارتىپ گەپ قىلىشقا باشاليدۇ

 دېدى.  -،خەيىرلىك بىر ئەۋالت بولىدۇ

 مەريەمنىڭ بۇ بالىسىنىڭ ئىسمى ئەيسا بوالتتى.
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تىن چىقىپ كۈنچىقىش تەرەپتە قاراپ ماڭدى، چىتۈنى مەسمەريەم بىر ك

 ئۇچرىدى.  ھىل ئەلەيھىساالمىبر ىيولدا ج

 جىبرىھىل ئەلەيھىساالمغا: مەريەم 

 .مرەببىمگە ئامانەت قىلدى ساقلىغۇچى قازاالردىن - مەن ئۆزۈمنى  باال -

 دېدى.  -،ئەگەر سەنمۇ ئالالھتىن قورقساڭ مەندىن نېرى تۇرغىن

 ئەلەيھىساالم :جىبرىھىل 

پىدىن ساڭا ئوغۇل ىئالالھ تەر .مەن ساڭا زىيان يەتكۈزمەيمەن ،مەريەم -

  دېدى.  -،پەرزەنت يەتكۈزگىلى كەلدىم

 

.  پاك ئىپپىتىمنى ساقلىدىم .مەن ھازىرغىچە ھارامغا قول ئۇزاتمىدىم -

 بولسۇن؟ قانداقمۇ بىر پەرزەنتىم 

 : ئەلەيھىساالم ىبرىھىلج

ئىش   ئۇ خالىغان ھەرقانداق .ئىرادىسى بىلەن بولىدۇالھنىڭ لبۇ ئىش ئا -

ئۇنىڭغا تەۋرات ۋە  سەم بولىدۇ.ېد !«بولسۇن»مەن . ناھايىتى ئاسان

ا پەيغەمبەر قىلىپ غرىلىدەۋالئۇنى ئالالھ ئىسرائىل ئ. ئىنجىل ئۆگىتىلىدۇ

 ئەۋەتىدۇ .

قانداق بۇ ئىشنى ئەتراپىدىكىلەرگە  .شۇنداق قىلىپ مەريەم ھامىلدار بولدى   

يالغۇز بىر يەرگە تىن چىقىپ چىتتى. ئامالسىز مەسىتچۈشەندۈرۈشنى بىلمەي

تولغىقى تۇتۇشقا بىر كۈنى  .  تىپ كېلىشىنى ساقلىدىېئاي كۈنىنىڭ يپاناھالندى ۋە  

تۇغۇتتىن بۇرۇن ۋە » گە يۆلەندىىبىر خورما دەرىخ ىقتىنۇ ئاغرىدى. ئباشل

 دەپ نىدا قىلدى. !«ئۆلۈپال قۇتۇلسامچۇ
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 . دەل شۇ چاغدا غايىپتىن بىر ئاۋاز كەلدى

خورما ياغىچىنى لىڭشىتساڭ مېۋىسى  -

ئالالھ سەن ئۈچۈن سۇ  .تۆكۈلىدۇ

گىن، سۇنى ېمېۋىلەردىن ي .ئاققۇزدى

ئەگەر بىرسى بىلەن ئىچكىن. 

ۇالر . بپلەشمەئۇچرىشىپ قالساڭ گە

ھەممىسى ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن 

 ساپلىنىدۇ. قىلغان ئىبادەت ھې

 

ئەيسا ئەلەيھىساالم دۇنياغا كەلدى. بوۋىقىنى  .مەريەمنىڭ كۆزى يورىدى   

 يۆگەككە يۆگەپ قۇچاقلىغىنىچە مەھەللىگە قايتىپ كەلدى.

 قەبىلىسىدىكىلەر:

 ئادەملەر ئىدى، بۇ سىنىڭ نىمە قىلغىنىڭ؟ ك ئاناڭ پا - ئاتا ،ھەي مەريەم -

 

 دەپ ئۇنىڭغا جازا بېرىشكە تەييارالندى.  -،دەيدىغانلىرىڭ بولسا ئېيىتقىن 

مەريەمنىڭ قۇچىقىدىكى بوۋاق  مەريەم ئىشارەت قىلىپ بوۋاقنى كۆرسەتتى.

 . ئەيسا پەيغەمبەر ئادەملەرگە شۇنداق دېدى

ئۇ ماڭا كىتاپ بەردى،   .بىرىغەمپەيمەن ئالالھنىڭ قۇلى ۋە    !ھەي خااليىق -

 .اتنى پەرھىز قىلدى. مىنى ئانامنى ھۆرمەت قىلىشقا بۇيرۇدىناماز ۋە زاك

ئۆلىدىغان كۈنۈمنىمۇ ۋە ھاياتلىقتا بېشىمغا  ،نىمۇمىنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم

 دېدى .  -،كېلىدىغان بارلىق قىسمەتلەرنى  بىر ئالالھ بىلىدۇ
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ولىدىكى  كىچىككىنە بوۋاقنىڭ گەپ قىلغىنىنى كۆرۈپ ئادەملەر قورقتى ۋە ق  

ھەزرىتى تەرەپكە قېچىشقا باشلىدى.  - تاشالرنى تاشالپ تەرەپ - ياغاچ

ەيىتتى. مەريەم بالىسى ۋە ئۆزىگە كىشىلەرنىڭ زىيان يەتكۈزىشىدىن بەك ئەنسىر

ئايرىلىپ مىسىرغا ىن تى ۋە بۇ يەردىتتۇرالماي بىخەتەرلىكى ئۈچۈن قۇددۇستا

 كەلدى ئۇ يەردە ئىككى يىل ياشىدى. 

  ىسىكىچى. مەريەم ئۇ ئۆيدە قونغان  ھمان بولدېمىسىردا بىر باينىڭ ئۆيىدە م   

 يدىن قىممەتلىك بۇيۇمالر ئوغىرالندى. ئەيسا ئەلەيھىساالم ئانىسىغا  ئۆ بۇ 

ھمانغا ېم نەيەتۆنۈگۈن كەلگەنلەرنى بۈگۈن . ئۆي ئىگىسىگە ئېيىتقىن، ئانا»

 دېدى. «چاقىرسۇن، مەن ئۇالرغا ئوغرىنى كۆرسىتەي

ھمانالرنى يەنە ېئۆي ئىگىسى مەريەمنىڭ دېگىنى بويىچە بىر كۈن ئاۋالقى م   

چاقىردى. ھەزرىتى ئەيسا ئەلەيھىساالم بىر ئەما ۋە بىر قىرىپ مېھمانغا  ئۆيىگە  

 لدى. قازناقنىڭ ئالدىغا باشالپ كە بوۋاينىمېڭىشتىن قالغان 

ئۇنداق  .ق قىلغانلىرىڭالرنى بىزگە كۆرسىتىپ بېرىڭالرىرلىقانداق ئوغ -

  -،  بېرىمەن  مەن ئېيتىپبولمايدىكەن، ئۇ نەرسىلەرنى تىقىپ قويغان يەرنى  

  بوۋاي  ھاپاش قىلدى، بوۋاينى ما كىشى قېرى ئەۇنىڭ بىلەن ش. دېدى

ىنىنى كۆرسىتىپ يەنى قانداق ئوغىرلىق قىلغ،  يۇمغا قول ئۇزاتتىۇقىممەتلىق ب

 ۇمنى قايتۇرۇپ بەردى.ۇيبەردى ۋە ئوغىرلىغان ب

بۇ ۋەقە مىسىرغا پۇر كەتتى، مەخپىي ئىشالرنى قىلغانالر ھەزرىتى ئەيسا    

 ئەلەيھىساالمدىن قورقۇشقا باشلىدى. 

ئەيسا  نىڭ بىر مەھەللىسىگە كەلدى.ئۇالر مىسىردىن ئايرىلىپ شام   

 ۋە  ئۇنىڭغا ئىنجىل ھەدىيە قىلىندى .گەن ئىدىئەلەيھىساالم ئوتتۇز ياشقا كىر
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 اليىتتى.كېسەللەرنى داۋا  باشقىالرغا ياردەم بېرەتتى،  . ئۇىلدىمۇھىم ۋەزىپىلەر بېر

تى، بەزىدە ئۇ ھاجەتمەننىڭ ئالدىغا ىتبەزىدە ھاجىتى چۈشكەنلەر ئۇنى ئىزدەي

ەرنى ھەتتا ئۆلۈكل .باراتتى. ئىمان ئېيىتقانالرنى دۇئا بىلەن ساقايىتتى

ىدى. بىر كۈنى  ئەيسا ئەلەيھىساالمنىڭ ئون ئىككى شاگىرتى بار ئ تىرىلدۈردى.

ئۇ شاگىرىتالرغا توپان باالسىنى ئېيتىپ بەردى. شاگىرتالر قۇلىقىغا ئىشەنمەي 

ئەگەر بۇالر راست بولسا بىزگە ئۆلگەن بىرىنى گە »قالدى ۋە ئەيسا پەيغەمبەر

 دېدى.  «نىڭ رىۋايىتىنى سۆزلەپ بەرسۇنۇتىرىلدۈرۈپ بەرگىن، ئۇ بىزگە نوھ ۋە ئ

باشالپ دۆڭلۈكتىكى قەبرىستانلىققا باردى ۋە ئالالھنىڭ رنى ىئەيسا شاگىرتل

 !نوھ ئەلەيھىساالمنىڭ ئوغلى سامى، ھەي»  توقسان توققۇز ئىسمىنى سانىدى

لكىنىپ سامىنىڭ ئاۋازى كەلدى ۋە نوھ  ىدەپ خىتاپ قىلدى. يەر س  !«تىرىلگىن

ال ئارقىدىنۋە  ھەققىدىكى رىۋايەتنى ئەستايىدىل سۆزلەپ بەردىئەلەيھىساالم 

 ئۆلۈم ئۇيقۇسىغا غەرىق بولدى. 

لىرى ئاڭلىغانلىرىغا ئىشەنمىدى ۋە كىشىلەرنى مەيدانغا دئىسرائىل ئەۋال   

 .دىيىغىپ ئەيسا پەيغەمبەرنى چاقىر

 بۇر ئەگە .ئاڭالشالرغا قارىغاندا سەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىكەنسەن -

ئۇنداق  .تىرىلدۈرۈپ بەرگىنراسىت بولسا سەن بىزگە ئۈزەيىرنى 

دەپ دۆۋلەگلىك ئوتۇننى   -،لۈڭنى كۆككە سورۇيمىزۈىاللمايدىكەنسەن كق

 كۆرسەتتى. 

ئۈزەيىرنىڭ قەبرىسىگە سۇ تۆكۈڭالر ۋە قەبرىنى »ئەيسا پەيغەمبەر كىشىلەرگە     

ىنى بويىچە قىلدى، ئەيسا گېدەپ ئەمىر قىلدى. كىشىلەر ئۇنىڭ د «ئېچىڭالر

ئىسرائىل ئوغۇللىرى   ئۈزەيىر تىرىلدى.ۋە ئارقىدىن ا قىلدى پەيغەمبەر دۇئ
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بۇ كىشى ئۆزىنى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى دېدى، سېنىڭ » ئۈزەيىرگە

 .دەپ سورىدى  ؟«دەيدىغانلىرىڭ بارمۇ

نى  ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ئەيسامەن  !ھەي ئىسرائىل ئەۋالتلىرى»ئۈزەيىر    

ەزىرىتى ئۈزەيىر ھ دەپ جاۋاپ بەردى. «ئېيتىمەنقوبۇل قىلىمەن ۋە ئىمان 

ئەمما ئەيسا ئەلەيھىساالم ئۇنى ئاخىرەتكە  تەلەپ قىلدى.ساق قېلىشنى 

 .قايتۇرىۋەتتى. بۇالرنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئىشەنگەن نۇرغۇن كىشىلەر ئىمان ئېيىتتى

 .قىلىشتىەتنى ئاھان- ئۇنىڭغا تىل ەنلەربۇ بىر سېھىر دەپ ئىشەنمىگ

ئېيىتقۇچىالرغا روزا ئىمان    

ئۇالر  .تۇتۇش پەرھىز قىلىندى

ۇپ ئىبادەت تئوتتۇز كۈن روزا تۇ

قىلدى ھەم بۇ ئىبادەتلىرى ئۈچۈن 

مىننەت قىلىپ ئەيساغا شۇنى 

 دېدى. 

ئالالھىڭغا ئېيىتقىنكى، بىزگە -

 ئوتتۇز كۈن روزا تۇتۇپ ئاچ ۋە 

ۋە   بىزگە يەيدىغان.  قالدۇق  سۇسىز

نەرسىلەرنى  ىچىدىغانئ

 !ەتسۇنئەۋ

مەت تولغان ېن - كۆكتىن نازۇ   

رات پۈتۈن نام  .بۇ داستىخان بايالرغا چەكلەنگەن ئىدى  .داستىخان چۈشۈرۈلدى

 اغرىقالرنىڭ كىسىلى ساقايدى،ئمەتلەردىن يەپ ئىچتى، ېن - يوقسۇلالر نازۇ

 كەمبەغەللەر باي بولدى. 
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ئىسرائىل ئوغۇللىرىغا . كەلدى ايتىپقئەيسا ئەلەيھىساالم قۇددۇسقا كېيىن  

ئىلگىرى ياشاپ ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنى تەستىقلىدى ۋە . ئىنجىل تارقاتتى

نى باشقا ىرىبەزىل كەلگۈسى پەيغەمبەرنىڭ خەۋىرىنى يەتكۈزدى شاگىرتلىرىدىن

 مەملىكەتلەرگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى.

ەر ئۇنىڭغا ناھايىتى ئەلەم ىنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىللىردئىسرائىل ئەۋال   

 ھەزرىتى مەريەمگە ھاقارەت قىلدى. ئالالھ بۇالرنىڭ قىلمىشى ئۈچۈن. قىلدى

ئاقساقالالر  .ۋەھىمە قاپلىدى ،چىھەر يەرنى قورقۇن ئېغىر جازا بەردى. ئۇالرغا

 نىبىر يەرگە توپلىنىپ ئەيسا ئەلەيھىساالمنى ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىش

 لىھەتلەشتى.سمە

لەيھىساالمنىڭ شاگىرتلىرىدىن بىرىنى ئازراق پۇلغا سېتىۋېلىپ ئۇنىڭ ئەيسا ئە   

تۇيۇقسىز .  ، ئىزدىدى ئەمما ئۇ يېرىدە يوق ئىدىقەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلىۋالدى

ھەممىگە قادىر ئالالھ ئۇنى كۆك يۈزىگە ئېلىپ  نىنى قاراڭغۇلۇق باستى.ىزىم

ئىدى. ئەيسا  شۇ چاغدا ئۇ ئوتتۇز ئۈچ ياشقا كىرگەن .كەتكەن ئىدى

پەيغەمبەرگە خائىنلىق قىلغان خەۋەرچى ئۇنىڭغا ئوخشىتىلىپ قويۇلدى. 

ئىسرائىل ئەۋالتلىرى ئۇنى ئەيسا  

ئەلەيھىساالم دەپ قالدى ۋە 

شۇنچە چۈشەندۈرۈپ، 

يالۋۇرغىنىغا قارىماي ئۇنى  

ئەيسانى ئېسىش ئۈچۈن 

 استى. قا ئتىسركىتەييارلىغان 

 


