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Худаниң Оғли Әйса өлүмдин тирилгәндин кейин 
әллик күн өткәндә, Муқәддәс Роһ Униң 

әгәшкүчилиридә туруш үчүн кәлди.  Шагиртлар Худа 
Ата, Худа Оғли (Әйса) вә Худа Муқәддәс Роһ 

қандақчә бир Худа болуши мүмкинлигини 
чүшәнмисиму, улар Худаниң өзлири билән биллә 
болғанлиғиға хошал еди.  Худа әлчиләргә Әйса 

тоғрисида башқиларға ейтишқа ярдәм 
берип, мөҗүзиләрни қилди.  



Әйсаға ишәнгән адәмләр 
кәмбәғәлләргә ғәмхорлиқ 
қилиш үчүн бар нәрсилири 
билән бөлүшти.  Бирақ 
Һанания билән Сәпирә дегән 
әр-аял растчил болмиди.  
Улар бир парчә йерини 
сетип, пулниң 
һәммисини 
әлчиләргә 
бәргәндәк 
қилди.  
Бираз пулни 
өзлиригә 
йошурувалди.  



“Немишкә шәйтан жүрүгүңни
Муқәддәс Роһқа қарши 
ялғанчилиқ билән толтурди ...?” 
- дәп Петрус Һананиядин 
сориди.  “Сән адәмләргә әмәс,
Худаға ялған ейттиң”.  Шу чағда
Һанания жиқилип, җан үзди.
Яшлар уни 

кепинләп, сиртқа апирип 
дәпнә қилди.



Бираз вақит өткәндин кейин Сәпирә кәлди, у 
ериниң өлгәнлигини билмәтти.  Уму пул тоғрисида 
ялған ейтти, шуңа униң биләнму шундақла иш 
болди.  Бу ишни аңлиғучилар бәк қорқушуп кәтти.  



Худа Муқәддәс Роһ 
әлчиләр арқилиқ 
көплигән 
аламәтләр 
билән 
мөҗүзиләрни 
көрсәтти.  Мәсилән, 
ағриқ адәмләрниң 
үстигә Петрусниң 

сайиси чүшкәндә, улар 
сақийип кәткән.



Шу вақит Худаниң 
һазир болушиға 
гувалиқ 
қилидиған улуқ 
мөҗүзиләрниң 
вақити болди.  
Әйсаға ишәнгән 
адәмләрниң сани 
көпәйди.  Бу баш 

роһанийни 
ғәзәпләндүрди.  
У әлчиләрни зинданға 
қаматқизди.  



Лекин 
Рәббимизниң
периштәси 
түндә зинданниң
ишиклирини
ечип, уларни елип
чиқип: “Бериңлар,
ибадәтхана
һойлилириға
кирип, адәмләргә

йеңи һаят тоғрисидики тәлимләрниң һәммисини 
ейтиңлар”.  Әлчиләр чиқип, Әйса тоғрисида тәлим 
беришкә башлиди.  Әтигәндә Баш роһаний 
зинданниң бош екәнлигини билди.  



У ахири әлчиләрни тапқанда, уларни әйипләшкә 
башлиди.  “Биз силәргә Униң намида һечкимгә 
сөзлимәңлар, дәп буйриған едуқ”.  “Биз инсанға 
әмәс, Худаға бойсунушимиз керәк”,  - дәп җавап 
бәрди Петрус билән башқа әлчиләр.  Баш роһаний 
шунчилик ғәзәпләндики, 
әлчиләрни өлтүргиси 
кәлди.  Униң 
орнида у уларни 
қамчилитип, 
қоюп беришни 
буйриди.  



Өзлириниң азап чәккинигә қаримастин, әлчиләр 
Худаға беқинип, Әйса тоғрисида тәллим беришни 
давамлаштурди.



Бир күни Истипан дегән адәм тутқунға елинди.  
Истипан Рәбимиз Әйсани яхши көрәтти.  Муқәддәс 
Роһ уни башқиларға Әйса тоғрилиқ ейтишқа 
пайдиланди.  Бәзибирлири Истипан Худаға қарши 

сөзлиди дәп ялған ейтти.
Қолдин ясалған
соттин кейин,
Истипанни Әйсаға
ишәнгини үчүн

таш етип
өлтүрди.



Өлидиғанниң алдида Муқәддәс Роһқа чөмгән 
Истипан асманға қарап, 
Худаниң парлақ нурини 
вә Униң оң йеқида
турған һәзрити 
Әйсани көрди.  
Истипан Худаға: 
“Әй Рәббим 
Әйса, мениң 
роһумни қобул 
қилғайсән”, 
- дәп ялвурған 
вақитта, халайиқ 
униңға қаритип 
таш яғдурди.



Шуниңдин кейин 
чапрастики Әйсаға 
охшаш бу батур 
адәм өзиниң 
ахирқи демини 
пайдилинип, 
Худадин 
өзини 
өлтәргәнләрни 
кәчүрүшни 
сорап дуа 
қилди.



Истипанниң өлүми зиянкәшликниң йеңи долқуниға 
йол ачти.  Истипанни өлтәргәнләргә ярдәм қилған 
Саул дегән яш жигит, өзи тапқан мәсиһийләрниң 
һәммисини тутқунға алди.  Уларниң нурғуни 
өйлиригә қечип, пүтүн Йәһудийә вә Самарийәгә 
тарқилип кетишти.  Йерусалимда  әлчиләрла қалди.  



Уларниң дүшмәнлири уларни өлтәрмәкчи болсиму, 
тарқилип кәткәнләр һәр яққа Әйса тоғрисида Хуш 
Хәвәр йәткүзди.  Әйсаниң әгәшкүчилирини 
һечнәрсә тохтиталмиди, сәвәви 
Худаниң Муқәддәс Роһи 
уларда туруп, улар 
арқилиқ һәрикәт қилди.  



Җамаәт қийинчилиқларға дуч кәлди

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Һәзрити Әйса әлчилириниң паалийәтлири 5-7

"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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