
تۇرپاندىن قېزىپ چىقىرىلغان ئۇيغۇر تىلىدىكى قهدىمكى خرىستىئان تېكىستلهر
مىالدىيه 1902-1914-يىلى گېرمانىيهدىن چىققان «تۇرپان ئېكسپېدىتسىيه»دىكى ئارخېئولوگالر تۇرپاندىكى بۇاليىق دېگهن موناستىر 

ئورنىسىدىن قهدىمكى يوغان بىر كۈتۈپخانىنى قېزىپ چىقارغان. كۈتۈپخانا بىرنهچچه تىلدىكى 30000 دوكالت قىسىملىرى — خهنزۇ تىلىدىكى 
6000، توخارىيان تىلىدىكى 4000، سانسكرىت تىلىدىكى 8000، شۇنداقال سىرىياك تىلى، سوگدى تىلى ۋه ئۇيغۇر تىلىدىكى 1000 دوكالتنى ئۆز 
ئىچىگه ئالىدۇ. سىرىياك، سوگدى ۋه ئۇيغۇر تىلىدىكى دوكالتالر سىرىياك يېزىقتا پۈتۈلگهن، بارلىق مهزمۇنلىرى مهسىھ يولى توغرۇلۇقتۇر. بۇ چوڭ 

خهزىنه بولغان ماتېرىيال بېرلىن شهھىرىگه ئېلىپ كېلىنگهن، بىرنهچچه  ئورۇنالردا ساقالقلىق.

دانىشمهنلهر مهسىھكه ئىبادهت قىلىدۇ
ئوڭ تهرهپتىكى قهدىمكى ئۇيغۇرچه پۈتۈلگهن بۇ تۆت بهتته (بېرلىن مۇزېيىدىكى «تۇرپان 

توپلىمىسى» U9175) مهسىھنىڭ تۇغۇلۇشى ۋه «شهرقتىن كهلگهن دانىشمهنلهر»نىڭ مهسىھكه 
ئىبادهت قىلىشى توغرىسىدىكى بايان خاتىرىلهنگهن. ئىنجىل، «ماتتا» 1:2-12 بىلهن 

سېلىشتۇرۇڭ؛ بۇ باياننىڭ كۆپ تهپسىالتلىرى ئىنجىلدىكى ئهسلىي بايان بىلهن ئوپئوخشاش 
(ئۇنىڭدىن باشقا بهزى «رىۋايهت»لهرمۇ تېپىلىدۇ). تهرجىمىسى تۆۋهنده: —

دانىشمهنلهر: «بىز بېرىپ شۇ ئۇلۇغ زاتقا ئىبادهت قىلماقچىمىز!» — دېدى.

شۇ چاغدا ھېرود پادىشاھ ئۇالرغا ئهمر قىلىپ: «ئهمدى، قهدىرلىك ئوغۇللىرىم، 
سىلهر بېرىپ ئوبدان سۈرۈشتۈرۈپ ئۇنى تېپىڭالر. تاپقان ھامانال قايتىپ كېلىپ مېنى 

خهۋهرلهندۈرۈڭالر. مهنمۇ بېرىپ ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلماقچىمهن» — دېدى.
دانىشمهنلهر يېرۇسالېمدىن چىقىشى بىلهنال ھېلىقى يۇلتۇز ئۇالرغا ئايان بولۇپ، ئۇالر بىلهن بىلله 

ماڭدى. ئۇالر بهيت-لهههمگه يهتكهنده، يۇلتۇز توختىدى، يهنه ماڭمىدى. دانىشمهنلهر دهل شۇ 
يهرده مهسىھ بولغان خۇدانى تاپتى؛ ئاندىن تىترىگهن ھالدا ئۇنىڭ ئالدىغا كىردى. يۈك-تاقلىرىنى 

ئېچىپ ھهدىيهلىرىنى ئېلىپ سۇنۇشتى. ھهدىيهلىرى ئۈچ خىل بولۇپ، ئالتۇن، مهستىكى ۋه 
مۇرمهككىدىن ئىبارهت ئىدى! ئۇالر ئىبادهت قىلىپ، تهشهككۈر ئېيتىپ مهدھىيه ئوقۇشتى. چۈنكى 

ئۇ ئۇالرنىڭ پادىشاھى، مهسىھ بولغان خۇداسىدۇر ...!

شۇ چاغدا خۇدانىڭ بىر پهرىشتىسى دانىشمهنلهرگه كۆرۈنۈپ ئۇالرنى باشقا يول بىلهن يېتهكلىدى. 
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ھېرود پادىشاھ بىلهن قايتا كۆرۈشمىدى...

ھېرود دانىشمهنلهرنىڭ باشقا يول بىلهن قايتقىنىنى كۆرۈپ غهزهبلىنىپ...: «بېرىپ، 
پادىشاھلىقىمدىكى  تېخى ئىككى ياشقا كىرمىگهن ئوغۇل-قىزالرنىڭ ھهممىسىنى 

ئۆلتۈرۈۋېتىش!» — دهپ بۇيرۇدى ...
لېكىن خۇدانىڭ بىر پهرىشتىسى يۈسۈپنىڭ چۈشىده ئۇنىڭغا كۆرۈنىپ، مۇنداق بۇيرۇدى ...

 ئۇيغۇر تىلىدىكى بىر دۇئا
 U4910) سول تهرهپتىكى بۇ ئۇيغۇر تىلىدىكى ماتېرتىىيال
ھۆججىتى ياكى TII B28 ھۆججىتى دېيىلىدۇ) تۆۋهندىكى 

دۇئانى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: —

«بىزنىڭ تهلهپلىرىمىزگه، بىزنىڭ ئارزۇلىرىمىزغا قۇالق سال. 
سهن ئانىسىزالرنىڭ ئانىسىسهن، ئاتىسىزالرنىڭ ئاتىسىسهن. 

بىزدهك بىچارىلهرنىڭ تايانچىسىسهن. 
سهن بارلىق ئۈمىدسىزلهرنى ئۈمىدۋار قىلغۇچىسهن. 

سهن بارلىق دهردمهنلهرنى، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرنى دهردتىن، 
زۇلۇمدىن ئازاد قىلغۇچىسهن. سهن يهنه خهتهرلىك كېسهللهرگه 

گىرىپتار بولغانالرنىڭ كېسهللىرىگه، يارىالنغانالرنىڭ يارىلىرىغا 
شىپالىق بهرگۈچى... تېۋىپسهن. سهن يهنه بارلىق گۇناھكارالرنى 

گۇناھلىرىدىن ئازاد قىلغۇچى پهرۋهردىگارسهن...


