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Әйса мошу вә өткән 
заманларда яшиғанларниң 
арисида улуқ устаз болди. 
Хәлиқ Уни тиңшиди.



Әйса уларға 
рәһимлик, яхши вә

меһриван болуш керәклигини
ейтти. Башқа адәмләр уларни
өч көрүп, уларға азап-оқубәт
әкилиши мүмкин, лекин Худа
уларға ғәмхор болиду. 



Әйса нурғун 
нәрсигә үгәтти. 
У йеқилған чирақ 
өйниң ичигә 
йоруқлуқ 
чүшәргәндәк 
Худаниң хәлқиму 
дунияни шундақ 
йорутиду. 
Қараңғу 
бөлмидики 
чирақниң қандақ 
мәнаси бар? 



Әйса мошу сөзлирини ейтқан адәмләр, өч елишқа 
ишәнгән еди: “көзгә көз, чишқа чиш”. Лекин Әйса 
меһриванлиққа, кәчүрүмгә вә дүшмәнләргә дегән 
мәһир-муһәббәткә 
үгәтти.



Әйсаниң заманлирида бәзи адәмләр
бәк муқәддәс болуп көринишкә

тиришқан еди. Улар кәмбәғәлләргә
сәдәқә тарқитип бәргәндә, уларниң

йенида хәлиқни өзлиригә қаритиш
үчүн, канай чалидиған адәмлири

болди. “Сәдиқәңни
йошурун 
бәргин, 

шундақ 
болғанда, 

Худа саңа 
мукапат бериду”, - деди Әйса.



Әйса дуа қилиш тоғрисидиму 
шундақ үгәтти. Бәзи адәмләр 
һәммиси уларни көрүп вә 
аңлаш үчүн, хәлиқ нурғун 
маңидиған кочиларниң 
булуңида турувелип 
дуа қилидиған.



Улар Худа тоғрилиқ 
ойлимиған. Башқиларниң 
улар тоғрисида немә 
ойлайдиғанлиғини биринчи 
орунға қойған. Әйса уларни 
иккийүзлүкләр, ялғанчилар 
дәп атиди.



Әйса Өзиниң тәлимлирини чүшәндүрүш үчүн 
тәбиәтни пат-пат қолланди. Мәсилән, У қушларни 
көрсәтти. “Силәрниң асмандики Атаңлар уларға 

йәм бериду”, - деди У. “Ғәм қилмаңлар, 
Худа силәргиму шундақла йемәк-ичмәкни 

бериду”. 



“Һәтта бай болған падиша Сулайманму 
етиздики гүлләргә охшаш яхши кийинмигән, -
дәп давамлаштурди Әйса. - Әгәр Худа етиздики 
чөпни шундақ кийиндүрсә, силәрни техиму 

кийиндүрмәсму?”



Әйса адәмләрни бизниң һәммә муһтаҗлиғимизни 
беридиған Худаға ишәнч қилишни үгәтти.



“Әгәрдә сән өз қериндишиңниң үстидин һөкүм 
қилсаң, у өз көзүңдә йоған лим болсиму, униң 
көзидики һәрә кепигини 
елип ташлашқа 
тиришқиниң билән 
тәң”, - деди Әйса. 
Бәлким адәмләр 
күлгән болар. 
Лекин уларға Униң 
немә ейтмақчи 
болғини тоғрисида 
ойлиниш керәк болди.



Әйса адәмләрниң 
Худадин ярдәм 
сораш керәклигини 
ейтти. Йәрдики 
атилар қосиғи ач 
балилири нан 
сориса, таш 
берәмду? Яқ! 
Улар яхши нәрсә 
бериду. Худаму 
Униңдин 
тилигәнләргә 
бәрикәт бериду.



Әйса, Улуқ Устаз, ялған пәйғәмбәрләр тоғрисида 
әскәртти. “Улар қой терисигә оринивелип кәлгән, -
деди Әйса. - Лекин ичи жиртқуч чил бөридәк 

болиду”. У ялған пәйғәмбәрләрни 
уларниң һаятиға қарап тонувелишқа 
болиду дәп ейтти. 



Әйса ейтқан һекайисида У Худаниң Сөзигә 
беқинған адәмләр өзлириниң өйлирини қорам 

ташта салған адәмгә
охшайдиғанлиғини
көрсәтти. Қаттиқ
боран соқти.

Боран аяқлашқанда,
у өй мәһкәм турди.



Лекин ахмақ адәм өзиниң өйини қумниң үстидә 
салди. Қаттиқ боран соққанда, у өзиниң аҗиз 
һулиға бола өрүлүп кәтти. Әйса Худаниң Сөзигә 
беқинмиған адәмләр мошу адәмгә 
охшайдиғанлиғини ейтти. 



Көпчилик Әйсаниң сөзлиригә һәйран 
қалди. Улар бурун буниңға охшаш 
һеч нәрсә аңлимиған еди. Әнди улар 
Худаниң Сөзини тиңшап қойған 
йетәрлик әмәс екәнлигини билди. 
Шундақла улар һәр күни Униңға 
беқиниш керәк.



Әйса - Улуқ Устаз

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 5-7, 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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