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Нурғун диний йетәкчиләр (пәрисийләр) Әйса 
тоғрилиқ ялған ейтти. Бәзибирлири Уни 
өлтәрмәкчи болди.



Улар Униң Худаниң Оғли екәнлигигә ишәнмиди. 
У Өзиниң Худаниң Оғли екәнлигини дәллилигән 

мөҗүзиләр
қилсиму, 
улар Уни

қобул 
қилмиди. 



Бир күни Әйса Җәлилийә деңизини кесип өтти. 
Мүмкин, У дайим йениға жиғилип жүридиған 
хәлиқтин дәм алғиси кәлгән болар. Лекин узақ 

өтмәй хәлиқ уни издәп
тапти. Улар Әйсаниң

улуқ мөҗүзиләр
қилидиғанлиғини

биләтти. Улар
Униң билән биллә
болғиси кәлди.



йса Өзиниң шагиртлирини таққа елип 
кәлди, шу йәрдә олтирип үгәтти. Келиватқан 

аләмләр көпәйди. Узун өтмәй кәчки 
тамақниң вақти болди. Һәммисиниң 
қосиғи ач болған 

болуш керәк.



Әйса көпчиликкә қариди. “Улар тамақлиниш үчүн 
нанни нәдин тапимиз?” - дәп Филиптин сориди У. 
Йеқин йәрди тамақ алидиған дукан болмиған еди. 
Әйса немә қилмақчи?



“Бу көпчиликни тамақландуруш үчүн йерим жиллиқ 
киримму йәтмәйду”, - деди Филип Әйсаға.  Әйса вә 
униң шагиртлиридә мундақ нурғун пул йоқ еди. 



Башқа шагирти Әндәр 
(Симун Петрусниң 
иниси) Әйсаға мундақ 
деди: “Бу йәрдә бәш 
арпа нан билән икки 
белиғи бар бир кичик 
бала бар, ...”



“... лекин бунчивала адәм үчүн бу немигә йәтсун?” 
— деди. Әндәр кичик балиниң тамиғи шунчилик 
нурғун адәмни қандақларчә тойдиридиғанлиғини 
чүшәнмиди - у бала өзиниң тамиғини Әйсаға 
беришкә тәйяр болсиму. 



Әйса: “Көпчиликни олтарғузуңлар”, - деди. Шундақ 
қилип, сани тәхминән бәш миң әр кишиләр 
олтарди. Һә! БӘШ МИҢ! Бу санға шу йәрдә 
болған аяллар вә балилар кирмиди. 



Шуниңдин кейин Әйса нан билән 
белиқни алди. Кичик бала 
Әйсаға ишәнч қилған болуш 
керәк. Бәлким у: “Әгәр мән 
өзәмниң тамиғимни бәрсәм, 
өзәм тамақ йәләлмәймәнғу”, -
дәпму ойлиған болар. Бирақ 
у бәрибир 
Әйсаға 
тамиғини 
бәрди. 



Андин Әйса дуа қилди. 
У Худаға шүкүр ейтти. 
Бәш нан вә икки белиқ 
үчүнма? Һә! Әйса 
Худаға: “Рәхмәт!” - дәп, 
Униңдин тамақни 
бәрикәтлишини сориди. 



Дуа қилип, Әйса нан 
билән белиқни үзүп 
шагиртлириға бәрди, 
улар шу нан билән 
белиқни хәлиққә бөлүп 
бәрди. Шу вақитта 
хәлиқ Әйса қилған 
мөҗүзини көрди. 
Һәрбир адәм халиғанчә 
йеди. Шундақ болсиму, 
нан билән белиқ зайә 
болмиди. 



Һәммиси йәп тойғанда, нан билән белиқ нурғун 
ешип қалди. “Ешип қалғинини жиғиңлар, һеч нәрсә 
зайә болмисун”, — деди Әйса шагиртлириға.  Улар 
бәш арпа нандин ешип қалғинидин он икки севәт 
толтуруп жиғивалди.



Шу күни Әйса 5000дин ошуқ адәмни 
бир кичик балиниң тамиғи билән 
тойдурди. Йәнә бир күни, У 4000 
адәмни йәттә нан вә бирнәччә 
белиқ билән тойдурди. 



Аддий адәмләр бу мөҗүзиләрни көрүп, улар 
пәрисийләр охшаш аччиқланмиди. Униң орнида 
улар мундақ деди: “һәқиқий бу дунияға 
келиши керәк Пәйғәмбәр мошу”. Улар 
Әйсаниң Муқаддәс Худа Сөзидә келиду 
дәп вәдиләнгән 
Қутқазғучи 
екәнлигини 
билди. 



Әйса 5000 адәмни тойдурди

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Юһанна 6

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



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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