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Әйса өлгәндә, Униң қорқақ әгәшкүчилири 
йошурунуп қалди. Әйса өлүмдин қайта 

тирилгәндин кейин, У өзиниң шагиртлириға 
көрүнди. Әйса тирик еди! Бирақ ... Әйса 
уларни ташлап, Өзиниң Худа Ата билән 

дайим биллә турған макани Асманға 
қайтип бармақ болди. 



Кәтмәс бурун, Әйса
Өзиниң әгәшкүчилиригә

уларниң Илһамландурғучиси
вә Ярдәмчиси болидиған Худаниң Роһини 
әвитидиғанға вәдә бәрди (Юһанна 15:26).



Вақит йеқинлишип 
қалған! Әйса кәткәндин кейин бирнәччә 
күн өтүп, Худа Муқаддәс Роһини әвәтти. 



Бу мундақ болди. Әйсаниң 120-дәк шагирти 
һәммиси биллә бир өйдә дуа қилип олтурған еди. 

Туюқсиз өй қаттиқ шамал чиққандәк бир 
авазға тошуди. 



Айрим-айрим чүшкән от ялқунлири һәр адәмгә 
қонди. Уларниң һәммиси Худаниң Муқәддәс 
Роһиға чөмүп кәтти - Әйса вәдә қилғандәк!



Кочиларда Әйсаниң шагиртлири өзлири бурун 
һечқачан билмигән тилларда сөзләп кәтти. 
Йерусалимға кәлгән чәтәлликләр, шагиртлар 
нурғунлиған тилларда Худаниң мөҗүзилири 
тоғрисида ейтиватқанлиғини аңлиди. Кәлгәнләр 
һәйран қалди. 
“Бу зади қандақ 
ишту?” - дәп 
сориди улар. 
“Булар убданла 
мәс болуп 
қапту!”, -
дәп 
мәсқирә 
қилишти. 



Бирақ Петрус: “Улар мәс әмәс... бу Йоел пәйғәмбәр 
ейтқан нәрсә...” Униңдин кейин Петрус уларға 
Худаниң нурғун жиллар бурун адәмләрни 
бәрикәтләп вә ярдәм бериш 
үчүн Муқаддәс Роһниң 
келидиғанлиғи 
тоғрисида вәдә 
бәргәнлигини 
есиға салди. 



Петрус адәмләргә гуналиридин рәт қилип, 
Әйса Мәсиһниң нами билән чөмүлдүрүштин 
өтүши керәклигини ейтти. “... шу вақитта силәргә 
Муқаддәс Роһи ата қилинду”, - деди Петрус. 3000-
чә адәм бойсунди. Улар шагиртларға Әйсаниң 

әгәшкүчилири болуп 
қошулди. Вакит
өтүп,  Муқаддәс
Роһ қонған күни

Худа қурған
җамаәткә
қошулған

адәмниң сани
өсмәктә еди.



Муқаддәс Роһ Өз күчини Худа 
хәлқиниң һаятиға елип кәлди. 
Бир күни Петрус билән Юһанна 
ибадәтханиға Худаға дуа 
қилидиған вақитта барди. 
Униң дәрвазисиниң алдида пути 
току адәм тиләмчилик қилип 
олтуратти. У Петрус билән 
Юһаннадин пул 
сориди. 



Шуниңдин кейин Петрус: 
“Мәндә алтун яки күмүч 
йоқ, лекин қолумда 
барини саңа берәй: 
Насирәлик Әйса 
Мәсиһниң нами билән 
буйруймәнки, орнуңдин 
туруп маң”, - деди. Уни 
оң қолидин тартип, 
йөләп турғузди. У 
меңип вә сәкрәп, Худаға 
мәдһийә ейтқан һалда 
улар билән биллә 
мәркизий ибадәтхана 
һойлисиға кирди. 



Бу мөҗүзигә һәйран қалған йоған бир топ жиғилди. 
Петрус уларға паләч адәмни сақайтқан өзиниң күчи 
әмәс, Худаниң күчи екәнлигини ейтти.



Петрус бу исраиллиқларға Худаниң Әйсани 
өлүмдин қайта тирилдүривалғанлиғини есиға 
салғанда, ибадәтхана йетәкчилири ғәзәплинип, 

Петрус билән Юһаннани
зинданға қамиди. Шундақ

болсиму, 5000-чә адәм
Әйсаға ишәнди. 



Әтиси Петрус билән Юһанна ибадәтхана 
йетәкчилириниң алдида турди. “Силәр бу ишни 
қайси күч-қудрәткә тайинип, кимниң нами билән 
қилдиңлар?” - дәп сориди йетәкчиләр.



Петрус Муқәддәс Роһқа чөмгән һалда батурлуқ 
билән җавап бәрди: “... Силәр чапрас яғачқа 
миқлап өлтүргән болсаңларму, лекин Худа 
өлүмдин тирилдүргән Әйса Мәсиһниң нами билән 

бу адәм сақийип, силәрниң 
алдиңларда туриду”. 



Петрус қорқмастин сөзини 
давамлаштурди: “... асман 
астида бизни қутқузудиған  

башқа һеч қандақ исим 
йоқтур”. Хәлиқ Әйсаға
ишинип кәтмисун дәп, 

йетәкчиләр Петр билән 
Юһаннаға агаһландуруш 

қилди: “Буниңдин
кейин Әйсаниң

намида һечкимгә
сөзлимәңлар”. 



Бир чағда 
Петрус Әйса 
үчүн туруштин 
қорққан еди. 
Бирақ бу, 
Муқаддәс Роһ 
кәлмәс бурун 
болған еди. 
Әнди уни 
һечким 
қорқуталмайду. 



Петрус билән
Юһанна:
“Худаниң

алдида силәргә
бойсунуш

тоғриму яки
Худағиму.  Амма 

биз көргән вә
аңлиғанлиримизни

ейтмай
туралмаймиз”,
- дәп җавап
бәрди. 



Йәнә бир 
қорқутқандин 
кейин, 
йетәкчиләр 
Петрус билән 
Юһаннани 
қоюп бәрди. 
Худаниң батур 
хизмәтчилири 
өзлириниң 
достлириға зиндан 
вә сот тоғрисида 
һәммини 
ейтип бәрди.



Шуниңдин 
кейин, улар 
чоң бир дуа 
вә мәдһийә 
җамаитини 
өткәзди. Шуңа 
йәнила Худаниң 
Муқаддәс Роһи 
хәлқини күчкә 
толтуруп, һәм 
йеңи туғулған 
җамаәт 
техиму өсти. 



Җамаәтниң туғулуши

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Һәзрити Әйса әлчилириниң паалийәтлири 1-4

"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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