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Әйса әҗайип ишларни қилди. У ағриқларни 
сақайтти, ғәм-әндишә қилған адәмләрниң жүрүги 
вә әқлигә теч-аманлиқ бәрди һәм Худа Сөзини 
үгәтти. 



Әйсаға көпчилик ярдәм елиш үчүн 
вә сақийип кетиш үчүн кәлди.



У, Өзиниң көплигән әгәшкүчилириниң арисидин 
Өзиниң Худаға беғишлиған хизмитини етишқа 
ярдәм қилиш үчүн, он икки адәм 

таллап елишни қарар қилди. 



Әгәр сиз муһим 
таллаш қилиш керәк 
болғанда, сиз Худаға 
дуа қиламсиз? Әйса 
шундақ қилди. 
Тағниң тинич йеридә 
У Өзиниң Асмандики 
Атиси билән 
сөзләшти. Әйса күн 
патқичә дуа қилди.



Әйса түн бойи 
узақ дуа қилди. 



Таң атқанда Әйса Өзиниң әгәшкүчилирини - Өзигә 
хизмәт қилип вә Өзигә беқинған һәммә достлирини 
чақирди. 



Әйса таллиған дәсләпки иккиси - ака-ука 
қериндашлар Симун билән Әндәр болди. Әйса 
уларни арқисидин меңишқа чақирғанда, улар 
белиқчилиқ ишини ташлап маңди. 



Зәбәдийниң оғуллири Яқуп 
вә Юһаннаму белиқ 
торлирини ташлиди. 



Әйса, шундақла, Филип, Бартоломай, Мәтта, 
Томас, вәтәнпәрвәр дәп аталған Симун, 
Һалпайниң оғли Яқуп, Яқупниң иниси 
Йәһуда, вә кейинирәк Әйсаниң 
дүшминигә айланған Йәһуда 
Ишқарийотни 
таллиди.



Әйса Өзиниң 
ейтқанлирини орунлиған, 
өйни қорам таш үстигә 
салғанға охшайду дәп 

үгәтти. Қаттиқ боран 
соқсиму у өй
өрүлмәйду.



Лекин Әйсаниң Сөзигә беқинмиған - өйни қумниң 
үстигә қурғанға охшайду. Боран соққанда, у өй 
өрүлүп кетиду. 



Әйсаниң бәзибир әмирлири оңай болмиған еди. 
“Әгәр сени бирси оң йүзүңгә урса, сол йүзүңниму 
тутуп бәргин”, - дәп үгәтти У. 
“Дүшминиңгә меһир-муһәббәт 
көрсәткин”. Адәмләр Әйсаға 
охшаш яшаш үчүн 
Худаниң ярдимигә 
муһтаҗ.



Шундақла Әйса адәмләргә 
йошурун дуа қилишни ейтти -
бәзибир диний йетәкчилиригә 
охшаш, хәлиқниң алдида дуа 
қилғанда, махтанмас керәк. 



Әйса Худа Өзигә ишәнч 
қилидиған адәмләрләрни 
озуқландуруп һәм 
кийиндүриду дәп ейтти. Худа 
қушларға йәм, гүлләр вә 
өсүмлүкләргә чирайлиқ рәң 
беридиғанлиқтин, Униң хәлқи Униңға 

барлиқ муһтаҗлирини 

ишәнч 
қилалайду. 



Шу күни Әйса Өзиниң 
йеңи таллап алған 
ярдәмчилирини көп 
нәрсигә үгәтти. У 
аяқлаштурғанда, 
Әйсаниң уни мохо 
кесилидин сақайтишини 
өтүнүп, бир киши  
кәлди. 



Әйса мохо кесәллик кишигә: “Мән буни халаймән. 
Таза болғайсән!” - деди. Ярдәмчилири қарап 

турғанда мохо кесәллик
киши сақийип кәтти.
У сақайдурулди!
Пәқәт Худаниң Оғли
шундақ қилалайду.
Ярдәмчилири уларниң
әҗайиип Рәбб Егиси 
бар екәнлигини билди. 



Әйса он икки ярдәмчиләрни таллиди

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 4-7, Маркус 1, Луқа 6

"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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