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Бурун бир заманда 
Худа Җәбраил периштәни 
Мәрийәм дегән чирайлиқ 
яш йәһудий қизға әвәтти. У 
униңға: “Сән оғул туғуп, Униң 
исмини Әйса дәп қойисән. 

У Пәрвәрдигарниң 
Оғли дәп 

атилиду. У 
мәңгү падиша 

болиду”, 
- деди. 



“Бу қандақ болуши мүмкин?” 
- дәп сориди һәйран қалған 
қиз. “Мән һечбир әр адәм 
билән болған әмәсмән”. 
Периштә Мәрийәмгә 
балиниң Худадин 
келидиғинини ейтти. 
Инсан атиси 
болмас еди. 



Шуниңдин кейин периштә Мәрийәмгә 
униң туққини Елизабетниң 
қериған чеғида балиси 
болидиғанлиғини 
ейтти. Буму бир 
мөҗүзә еди. Узун 
өтмәй Мәрийәм 
Елизабетқа кәлди. 
Улар биллә 
Худани 
мәдһийилиди. 



Мәрийәм Йүсүп 
дегән адәмгә 
турмушқа чиқти. 
Мәрийәмниң балиси 
болидиғанлиғини 
билгәндә, Йүсүп 
қаттиқ қайғурди. 
У башқа кишини 
униң атиси дәп 
ойлиди. 



Худаниң периштәси Йүсүпниң 
чүшидә келип, бу балиниң 
Худаниң Оғли екәнлигини 
ейтти. Йүсүп Мәрийәмгә 
Әйсаға қарашқа ярдәм 
қилиши керәк еди. 



Йүсүп Худаға ишинип, бойсунди. У өз елиниң 
заңиғиму беқинди. Йеңи чиққан заң үчүн, Мәрийәм 
иккиси өз вәтини 
Бәйтләһәмгә селиқ 
төләйдиғанға 
кәтти. 



Мәрийәм пәрзәнтни 
туғай дәп қалған еди. 
Бирақ Йүсүп һеч йәрдин 
бөлмә тапалмиди. 
Меһманханиларниң 
һәммиси лиқ 
толған еди.



Йүсүп ахири бир ат қорасини тапти. Шу йәрдә 
пәрзәнт Әйса дунияға кәлди. Аниси уни малларға 
йәм-хәшәкләр беридиған 
йәргә ятқузди.



Йеқин йәрдә падичилар ухлаватқан қойлирини 
қоғдап турған еди. Худаниң периштәси келип, уларға 
хуш хәвәр ейтти. “Бүгүн Давутниң 

шәһиридә Рәббиңлар 
болған 
Қутқазғучи
-Мәсиһ 
дунияға кәлди. 

Силәр атниң 
оқурида ятқан 
Бовақни 

көрисиләр”.



Туюқсиз йәнә көплигән йоруқ периштәләр пәйда 
болди, улар Худани мәдһийиләп: “Әң 
бүйүктики Худаға шан-шәрәпләр 

болсун вә йәр йүзидә 
аманлиқ, 

яхши нийәтләр 
болсун!”
- дейишти.



Падичилар ат қораға қарап алдираш 
маңди. Бовақни көргәндин кейин, 
улар учратқанларниң һәммисигә 
периштәләрниң Әйса һәққидә дегән 

сөзлирини ейтти.



Қириқ күн өткәндин 
кейин, Йүсүп вә Мәрийәм 
Әйсани Йерусалимдики 
ибадәтханиға елип 
кәлди. Шу йәрдә 
Шимон дегән адәм 
Худани Бала 
үчүн улуқлиди, 
Рәббимизниң башқа 
хизмәтчиси, қерип 
қалған Һанна, Худаға 
шүкүр ейтти. 



У иккиси Әйсаниң Худа Оғли, 
вәдилигән Қутқазғучи 
екәнлигини билди. 
Йүсүп икки қушни 
қурванлиққа әкәлди. 
Бу, Худаниң заңи 
бойичә, кәмбәғәл 
адәмләр йеңи 
туғулған пәрзәнтни 
Худаға тәғдим 
қилғанда әкелидиған 
қурванлиқ еди. 



Бираз вақит 
өтүп, алаһидә 
бир юлтуз 
Шәриқ елидин 
кәлгән 

данишмәнләрни 
Йерусалимға елип кәлди. 
“Йәһудийларниң йеңидин 
туғулған Падишаси қәйәрдә?” 
- дәп сориди улар. “Биз Униңға 
сәҗдә қилғили кәлдуқ”. 



Һирод падиша 
данишмәнләр тоғрисида 
аңлиди.  Вайим қилған 
Һирод улардин Әйсани 
тапқанда ейтишини 
сориди. “Мәнму берип 
Униңға сәҗдә қилимән”, 
- деди Һирод. Лекин 
у ялған ейтти. 
Һирод Әйсани 
өлтүргиси 
кәлди. 



Юлтуз данишмәнләрни Мәрийәм 
вә Йүсүпниң кичик Бала билән 
биллә турған йәргә апарди. 
Сәяһәтчиләр Әйсаға 
тизлинип сәҗдә қилип, 
алтун вә хуш пурақлиқ 

әтирләрни 
соға қилди. 



Худа данишмәнләргә 
өйлиригә йошурун 
қайтишни ейтти. Һирод 
бәк ғәзәпләнди. Әйсани йоқ 
қилишни қарар қилған зулум 
һөкүмран Бәйтләһәмдики 
һәммә оғул нарсидиләрни 

өлтүрди. 



Бирақ Һирод 
Худа Оғлиға зиян 
кәлтүрәлмәйду! Чүшидә 
агаһландуруш алған 
Йүсүп, Мәрийәм билән 
Әйсани Мисирға 
теч-аман елип кәтти. 



Һирод қайтиш 
болғанда, Йүсүп 
Мәрийәм билән 
Әйсани Мисирдин 
қайтуруп 
кәлди. 

Улар Җәлилийә 
деңизиниң йенидики Насирә 
дегән кичик шәһәрдә яшиди. 



Әйсаниң туғулуши

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 1-2, Луқа 1-2

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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