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Мәрийәм вә Марта вайим қилған еди. 
Уларниң акиси Лазар ағрип қалди –
еғир кесәл. Һәдә-сиңиллар 
Лазарниң йеқинда өлүп 
қелиши мүмкинлигини 
билди. Улар Әйсаға 
хәвәр әвәтти. Әйса 
бәйтаниялиқ бу 
аилини яхши 
көрәтти. 



Әйса Лазар тоғрисида аңлиғанда, Өзиниң 
шагиртлириға мундақ деди: “Бу кесәл өлүм билән 
аяқлашмайду”. Әйса шу йәрдин миңлиған чақирим 
арилиқта болсиму, Лазарға немә болидиғанни У 
яхши биләтти. 



Әйса Бәйтанияға бармас бурун икки күн күтти. 
Шуниңдин кейин У Өзиниң шагиртлирини ойға 
салған бирнәрсә ейтти. “Лазар өлди. Силәр 
ишиниш үчүн у йәрдә болмиғанлиғимға хошалмән”. 
Бу қизиқла бир сөзләрниң мәнаси немә? Әйса немә 
қилмақ болди? 



Әйса 
Бәйтанияға 
кәлгәндә, Лазар 
өлгинигә төрт күн болған. 
Кепингә оралған униң 
җәсиди өңкүргә 
охшаш йәрликтә 

болған еди. 



Марта Әйсаниң алдиға чиқти. “Сениң иниң 
тирилиду”, - деди Әйса. “Қиямәт күни униң җәзмән 
тирилидиғанлиғини билимән”, - деди Марта. У 
Лазарни көрүш үчүн ахирқи вақитқичә күтүш керәк 
дәп ойлиди. Лекин Әйсаниң ейтқини башқа нәрсә 
еди.



“Инсанларни өлүмдин 
тирилдүргүчи вә һаятлиқ 

бәргүчи Өзәмдурмән”, -
деди Әйса Мартаға. “Маңа 

ишәнгән киши өлсиму, 
йәнә һаят сүридиған 

болиду”. Марта Әйсаға
ишәнди. У Униң

Худа Оғли
екәнлигини

билди. Бирақ
У Лазарға

қандақ ярдәм
қилалисун?



Һәммиси қайғуланған еди, сәвәви Лазар қайтиш 
болди. Униң сиңлиси Мәрийәм жиғлавататти. 
Униңға тәсәллә бериватқан достлириму жиғлиди.
Әйсаму көз яш қилди. 



Әйса хәлиқ билән 
йәрликкә барди. 
Өңкүрниң кириш 
ағзи чоң таш билән 
тосалған еди. 



“Ташни еливетиңлар”, - дәп 
буйруди Әйса. “Әй Рәббим, -
дәп җавап бәрди Марта, -
аләмдин өткинигә төрт 
күн болди, һазир 
җәсиди 
пурап 
кәткәнду.”



Әйсаниң 
буйруғи билән 
адәмләр 
ташни елип 

ташлиди. Шуниңдин 
кейин Әйса Өзиниң 
асмандики Атисиға 
дуа қилди. Әйса Өзини 
Худаниң әвәткәнлигини 
хәлиқ  билгидәк мөҗүзә 

көрсәтмәкчи 
болди. 



“Лазар!” - дәп 
вақирди Әйса. 
“Чиқ!” Адәмләр 
өңкүрниң кириш 
ағзиға һәйран 
болуп қариған 
болар. Әйса 
өлгән адәмни 
тирилдүрәләмду? 



ҺӘ! Лазар, 
қол-путлири 
кепинләнгән, 
өңкүрдин 
чиқти, 
ТИРИК!



“Уни бошитиңлар,” - деди Әйса. “Уни
қоюветиңлар”. Қандақму хошаллиқ

болди! Жиға-зерә хошаллиққа
айланди. Әйса Өз Сөзидә турди.

Лазар қайта тирилди.
Бирла Худа Оғли өлгән

адәмгә
өмүр 

берәләйду.



Бу мөҗүзини көргән нурғун адәмләр Әйсаға 
ишәнди. Бирақ бәзибирлири Әйса тоғрилиқ Униң 
дүшмәнлири - ибадәтхана йетәкчилиригә йәткүзди.

Көрәлмәсликтин улар Әйсани
өлтүрмәкчи болди. Әйса буни

билгәндә, бираз вақитқа
кетип қалди. 



Әйса вә Лазар

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Юһанна 11 

"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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