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Бир күни Худаниң ибадәтханисида Зәкәрия 
исимлиқ бир роһаний хушпурақ исриқни 
яндуриватқан еди. Сиртида адәмләр дуа 
қиливатқан еди. Туюқсиз Зәкәрия 
титрәп кәтти.



Периштә кәлди. “Қорқма!” - деди у. - Мени Худа 
әвәтти. Сениң аялиң бир оғул туғидиған болиду.



Униң исмини Йәһия дәп қойғин. У туғулушидин 
башлапла Муқәддәс Роһқа чөмгән болиду. У 

нурғун адәмләрни Худаға 
қайтуриду.



“Зәкәрия, биз билән сөзләшкинә”. Сиртида 
турған адәмләр һәйран болушти. Улар Җәбраил 

периштәниң Зәкәрияға пәрзәнт 
туғулғичә сөз қилалмайдиғанлиғини

ейтқинини билмиди, сәвәви
Зәкәрия Худадин кәлгән
хәвәргә ишәнмигән еди.
У бала көтиришкә бәк қери 

дәп ойлиған еди.



Өйдә Зәкәрия периштәниң униңға 
ейтқинини йезип бәрди. Униң аяли 
Елизабет һәйран қалди. Улар 
һәрдайим Худадин пәрзәнт сорап 
дуа қилатти. Буниң һазир әмәлгә 
ашидиғини мүмкинму? 



Бираз вақит 
өткәндә, Елизабет 
өзиниң һамилдар 
екәнлигини билди. 
У Худани улуқлиди. 
Бир күни Елизабеткә 
униң йеқин туққини 
Мәрийәм кәлди. 
Мәрийәмму 
һамилдар болған 
еди.



Мәрийәм кәлгәндә 
Елизабет өзиниң 
ичидики пәрзәнтниң 
типирлап кәткинини 
сәзди. Елизабет 
Муқәддәс Роһқа 
чөмүп кәтти. У 
Мәрийәмниң 
пәрзәнти Рәббимиз 
Әйса Мәсиһ 
болидиғанлиғини 
билди. Икки аял 
Худани хошаллиқ 
билән мәдһийлиди. 



Худа вәдә бәргәндәк, Елизабетниң пәрзәнти 
туғулди. “Уни атиси охшаш Зәкәрия дәп атаңлар”, -

деди башқа роһанийлар. Зәкәрия
Худаниң буйруғини есиға алди.

“Яқ! Балиниң исми Йәһия
болиду!” Зәкәрия мошу
сөзләрни язғанда, униң тили 
қайтидин чиқти. Шуниңдин

кейин у Худани
мәдһийлиди. 



Йәһия өскәндә, у 
Худаниң улуқ адими 
Илиясқа охшаш болди.  
Йәһия адәмләргә 
йеқинда уларға 
бәрикәт бериш үчүн 
Мәсиһ келиду дәп 
ейтти.



Йәһудий диний 
йетәкчилири Йәһияни 
“Яман йоллириңлардин 
йенип, товва қилиңлар! 
Гуна қилишни тохтитиңлар!” 
- дегән сөзлири үчүн өч 
көрди. Улар өзлириниң 
гуналири тоғрисида 
тиңшиғиси кәлмиди.



Башқилири уни Йәһия Чөмүлдүргүчи дәп 
аттатти, чүнки у адәмләрниң өз гуналири үчүн 
өкүнгәнлигини көрситиш үчүн, уларни 
суға чөмүлдүрди. Бир күни Әйса 
чөмдүрүшни қобул 
қилиш үчүн Йәһияға 
кәлди. “Әсли Сән 
мени чөмдүрүшиң 
керәк”, - дәп қарши 
кәлди Йәһия. 
Лекин Әйса: 
“Һазир 
мошундақ 
болсун” - деди. Шундақ қилип, Йәһия 

Уни суға чөмүлдүрди.



Әйсани чөмдүрүштин 
өткәзгәндин кейин, 
Йәһия Муқәддәс 
Роһниң кәптәр 
һалитидә асмандин 
чүшүп, Әйсаниң үстигә 
қонғинини көрди. Бу 
Худаниң бәлгүси болған 
еди. Йәһия Әйсаниң 
Худа Оғли екәнлигини 
билди. У Әйсани
пүткүл дунияниң
гунасини Өзигә
алидиған Худаниң
Қозиси дәп атиди.



Йәһия көплигән 
адәмләрни Худаға 
елип кәлди. Лекин 
зулум хан Һирод 
Йәһияни зинданға 
ташлиған еди. 
Йәһия Һиродқа: 
“Акаңниң аяли 
Һиродийәни өзәңгә 
аял қилип алғиниң 
гуна” - деди. Һирод 
униң тоғра 
ейтқинини билди.



У Йәһияниң 
Худаниң 
хизмәтчиси, 
адаләтлик вә 
муқаддәс адәм 
болғанлиғини билди. 
Бирақ у гуна 
қилишни тохтатқиси 
кәлмиди. Йәһия 
өзиниң зинданға 
ташлинидиғанлиғини 
билсиму, гунаға 
қарши сөзлиди.



Һирод өзиниң туғулған күнидә чоң 
зияпәт өткүзгән еди. Һиродийәниң 
қизи униң үчүн уссул ойнап бәрди. 
Бу Һиродқа бәкму йеқип кәтти. 
“Немә халисаң, шуни алисән”, - дәп 
вәдә бәрди у. - “һәтта ханлиғимниң 
йеримини десәңму”. 



“Немә сорисам 
болидикин?” - дәп 
қиз ойлинип 
турди. Униң 
Йәһияни өч 
көридиған зулум 
аниси Һиродийә, 
немә сораш керәк 
екәнлигини ейтти. 
Бу қорқунучлуқ 
иш еди!



“Чөмүлдүргүчи Йәһияниң 
бешини маңа бир тәхсигә қоюп 
елип кәлгин” - деди қиз Һиродқа. 
Һирод өзиниң сөзигә өкүнди, 
бирақ уни бузуш үчүн бәкму 
тәкәббур болған. “Йәһияниң  
бешини кесип елип 
келиңлар”, - дәп буйруқ 
бәрди Һирод. Униң 

әскәрлири 
униңға беқинди. 



Әпсус, Йәһияниң  
достлири Худаниң батур 
вә садиқ хизмәтчисиниң 
җәситини йәрлиди. Әнди 
Йәһияниң Худаға қилған 
хизмити аяқлашти. 
Бәлким улар 
Әйсаниң уларға 
тәсәли 
беридиғанлиғини 
билгән болар.



Худа әвәткән Адәм

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Маркус 6, Луқа 1, 3

"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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