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Бир күни Әйса Ибадәтханиға барғанда, 
У адәмләрниң Худа Өйини шәрмәндә 
қиливатқанлиғини көрди. Улар 
Ибадәтханида мал сетип, пул 
тегишивататти. 



Ағамчидин қамча ясап, Әйса содигәрләрни 
Ибадәтханидин һайдап чиқарди. “Нәрсилириңни 
бу йәрдин йоқитиш”, - дәп буйриди у. “Атамниң 
Өйини базарға айландурушма”. Әйса Өз Атисиниң 
Өйини бәкму яхши көрәтти. 



Диний 
йетәкчиләр 
Әйсаниң 
Ибадәтханини 
паклайдиған 
һоқуқи бар 
екәнлигини 
көрситиш үчүн, 
бир карамәт 
көрситишини 
тәләп қилди.



“Бу Ибадәтханини 
вәйран 
қилсаңлар, үч 
күнниң ичидә уни 
яңливаштин ясап 
чиқимән”, - дәп 
җавап бәрди 
Әйса. У мүмкин 
әмәс! Муқәддәс 
өйни селиш үчүн 
қириқ алтә жил 
кәткән еди. 



Лекин Әйса Өзиниң тени 
тоғрилиқ ейтти. Ибадәтханиға 
охшаш Униң тениму 
Худаниң макани болған 
еди. Әйса чапраста өлүш 
керәк болсиму, У Худаниң 
Уни үч күндин кейин 
өлүмдин тирилдүрүп 
алидиғанлиғини 
биләтти. 



Түндә 
ибадәтхана 
йетәкчилириниң 
бири Әйсаға 
кәлди. Қилған 
мөҗүзиләргә 
қарап, у 
Әйсани Худа 
әвәткәнлигини 
билди. Никодим 
Худа тоғрилиқ 
көпирәк билиш 
үчүн Әйсаға 
кәлди. 



Әйса Никодимға 
адәмләр Худа 
Падишалиғиға кириш 
үчүн қайтидин 
туғулуш керәклигини 
ейтти. Никодим 
чүшәнмиди. Чоң 
болған адәм 
қандақларчә 
қайтидин туғулуп 
бовақ болиду? 
Шундақла у диний 
болған еди. У 
йетәрлик әмәс 
болғанму?



“Роһтин роһ 
туғулиду”, - дәп 
чүшәндүрди 
Әйса. “Худаниң 
Роһи шамалға 
охшайду. 
Адәмләр 
шамални 
көрмәйду һәм 
чүшәнмәйду. 
Улар пәқәт 
шамалниң немә 
қилғанлиғини 
көриду”.



Әйса Никодимниң есиға 
исраиллиқларниң бир чағда Мусага 
ғуңушқанлиғини салди. “Биздә 
тамақму йоқ, суму йоқ, вә биз Худа 
бизгә бериватқан нанни өч 
көримиз”, - дәп вақириди улар.



Адәмләрниң гуналири 
Худани ғәзәпкә кәлтүрди. У 
уларниң арисиға иланларни 
әвәтти. Иланлар адәмләрни 
чақти. Нурғун адәмләр өлди. 



“Биз гуна қилдуқ. Рәббимиз 
иланарни елип кәтсун дәп 
дуа қилғин”, - дәп ялвурди 
адәмләр. Шуңлашқа Муса 
улар үчүн дуа қилди. Бирақ 
Худа иланларни елип 
кәтмиди. 



Худа Мусаға отлуқ 
иланни ясап, уни түврүккә 
есип қоюшни буйриди.
“Илан чаққан һәр бир киши 
түврүктики иланға қариса, 
аман қалиду”, - дәп вәдә бәрди 
Худа. Муса мис илан ясиди, 
вә униңға қариған һәр бир 
адәм сақийип кәтти.



Әйса Никодимға 
Инсан Оғлиму нәқ мис 
иланға охшаш егиз 

көтирилиш керәклигини 
ейтти. Әйса Өзи гунакарлар 

үчүн миқлинип 
өлидиған 

чапрас тоғрилиқ 
ейтқан еди.



Әйса: “Чүнки Худа 

дуниядики инсанларни 

шу қәдәр сөйдики, Өзиниң 
бирдин-бир ялғуз Оғлиға 

ишәнгән һәр бир киши 
һалак болмай, мәңгүлүк 
һаятқа еришиши үчүн, 
Уни қурван болушқа 

әвәтип бәрди”, 
- деди. 



Буниң мәнаси, Әйсаға 
ишәнгән һәр бир киши 

Худаниң аилисидә 
туғулиду. 



Бәлким, Никодим шу кечиси Әйсаниң шагирти 
болмиған болар. Лекин жиллар өткәндә чапрасқа 
миқланған Худа Оғлини йәрләшкә 
ярдәм қилип, у Әйсани 
яхши көрүп вә Униңға 
ишәнгинини көрсәтти. 



Шуниңдин кейин Әйса вә Униң шагиртлири 
Шималға сәпәргә атланди. Башқа адәмләрниңму 
Худа Падишалиғи тоғрисида аңлап, Насирә 
шәһиридин болған Әйсаға, йәни Худа 
Оғлиға ишиниш мүмкинчилиги 
пәйда болуш 
керәк еди.



Ибадәтхана йетәкчиси Әйсаға кәлди

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Юһанна 2-3, Чөлдә 21

"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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