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Әйса нурғун мөҗүзиләрни қилди. Мөҗүзиләр 
Әйсаниң растинла Худа Оғли екәнлигини 
көрситидиған бәлгү еди. Әң биринчи мөҗүзә той 
зияпитидә болди. Шу зияпәттә бир қийинчилиқ 
пәйда болди. Шарап һәммисигә йетәрлик 

болмиди. 



Әйсаниң аниси Мәрийәм Униңға бу қийинчилиқ 
тоғрилиқ ейтип, хизмәтчилиригә Әйсаниң дегинини 
қилиңлар дәп ейтти. 



“Мону туңларға су толтуруңлар”, - деди 
Әйса. “Су?” дәп улар сориған болар. 
Һә, Әйса сориған нәрсә су болған еди. 



Шуниңдин кейин Әйса 
хизмәтчигә бир йоған 
туңдин суни елип, 
зияпәт башқурғучиға 
дәмини тетип көрүш 
үчүн бериңлар дәп 
буйриди. Су шарапқа 
айланди. Яхши 
шарап! Әң 
дәмлик шарап!



Хизмәтчиләр һәйран 
қалди. Әйса суни 
шарапқа айландурди. 
Мундақ мөҗүзини бир 
Худа қилалиду. 



Әйса башка мөҗүзиләрниму 
қилди. Бир күни ахшими У 
Өзиниң шагиртлири билән 
биллә Петрусниң өйигә барди. 
Петрусниң қейинаниси қаттиқ 
ағрип, қизитмиси өрләп йетип 
қалған екән. 



Әйса қолини ағрип ятқан аялниң қолиға тәккүзди.
Бирдинла у сақийип кәтти. У орнидин туруп, Әйса 
вә шагиртлиригә хизмәт қилди. 



Шу күни ахшими пүткүл 
шәһәр һойлиға жиғилғандәк 
көринди. Ағриқ 
адәмләр - қарғулар, 
паңлар, кекәчләр, 
паләч адәмләр кәлди.
Җин чаплашқан 
кишиләрму 
Әйсаниң алдиға 
топлинип 
кәлди. У 
шунчилик 
адәмгә ярдәм 
берәләмду?



Худа Оғли Әйса Ярдәм қилалайду. Әйса растинла 
ярдәм бәрди. Униңға кәлгәнләрниң һәммиси 
сақайди. Өмүрвайәт таяққа тайинип жүргән 
адәмләр, әнди меңип, жүгрәп вә сәкрәләйдиған 
болди. 



Мохо кесилидин 
түри қорқунучлуқ 
болуп кәткән 
адәмләрму 
кәлди.



Улар Әйса 
сақайтқан чағда 
таза вә тени сақ, 
пүтүн болди.



Җин қаплиған әрләр вә аяллар Әйсаниң алдида 
турди. У җинларға улардин чиқип кетишини 
буйриди. 
Җинлар Униңға 
беқинғанда, 
қорққан бәхитсиз 
адәмләр теч 
һәм хошал 
болди. 



Көпчиликниң кәйнидә төрт әр адәм өзлириниң 
достиниң Әйсаға келишигә ярдәм бәрди. Лекин 
улар йеқин келәлмиди. Улар немә қилалисун?



Ағриқни өйниң өгүзигә чиқирип, 
төрт адил дост өгүзни бузуп, 
уни төвәнгә чушәрди. 
Әнди у Әйсаға 
йеқин еди.



Әйса төрт достниң 
ишәнчиси бар 
екәнлигини көрди. 
У ағриққа мундақ 
деди: “Сениң 
гуналириң 
кәчүрүм қилинди. 
Орун-көрпәңни 
жиғиштуруп, 
маң”. Һелиқи 
адәм орнидин 
сақ вә күчлүк болуп 
турди. Әйса уни 
сақайтти.



Шуниңдин кейин Әйса шагиртлири билән биллә 
кемигә олтарди. Деңиздә қаттиқ 
боран чиқти. Әйса ухлап 
қалған еди. Бәкму қорққан 
шагиртлар Уни ойғатти. 
“Рәббим, бизни 
қутқазғайсән”, - дәп 
вақирди улар. “Биз 
өлидиған болдуқ!”



“Тинич бол!” - дәп Әйса боранға буйриди. Деңиз 
дәрһал тинич боди. “Бу қандақ адәм?” - дәп 
шагиртлири өз ара пичирлашти. Шамал вә 
деңизму Униңға беқиниду. Улар Әйсаниң 
Худа Оғли болғиниға ишәнди, 
сәвәви мөҗүзиләр Униң 
шөһритини көрсәтти. 
Шагиртлири буни 
билмиди, 

лекин улар адәмләрниң 
арисида Худаға хизмәт қилған 
Әйсаниң буниңдинму чоң 
мөҗүзлирини көрүшкә 
тәйярланди.



Әйсаниң мөҗүзилири

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 8-9, Маркус 1-2, 
Луқа 8, Юһанна 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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