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Петрус әлчи 
Әйса тоғрисида 
башқиларға 
ейтиш үчүн 

пүткүл 
әлни

арилап жүрди.  Бир күни 
Лидда дегән шәһәрдә 
у сәккиз жил бойи 
орун тутуп ятқан паләч 
адәмни учратти.  “Әйса 
Мәсиһ сени сақайтти”, -
деди Петрус.  “Орнуңдин 

туруп, көрпәңни 
жиғиштур”.  У киши 

дәрһал орнидин
турди. Буни көргән

адәмләр 
Рәббимизгә 
ишәнди.



Йенидики Җаффа шәһиридә 
хәлиқ қайғуда еди.  Табита 
исимлиқ мәсиһий аял әндила 
қайтиш болған еди.  Әпсус, 
униң достлири униң җәситини 
йәрләйдиғанға тәйярлап, 
улар биллә қайғуруп олтарған 

жуқарқи 
бөлмигә 
ятқузуп қойди.



Бирақ Табитаниң достлири 
Петрусниң йеқин йәрдә

екәнлигини аңлиди.
Улар Петрусни дәрһал

Җаффа шәһиригә 
чақирди.  У жуқарқи

бөлмигә чиққанда, тул 
аяллар Табита тикип 
бәргән кийимлирини 

көрситишти.  Һәммиси 
жиға-зар қилишти. 



Бирақ Петрус уларниң 
һәммисини чиқириветип, 
тизлинип олтуруп,  дуа 
қилди.  Һәм җәсәткә 
қарап: “Табита, 
орнуңдин тур!” — деди.  
У көзини ечип, Петрусни 
көргәндә, бешини 
көтирип олтарди. 



Шуниңдин кейин у 
униңға қолини 
берип, уни йөләп 
турғузди; вә тул 
аяллар билән 
башқа 
муқәддәсләрни 
(мәсиһийләрни) 
чақирип, уларға 
тирилгән Табитани 
көрсәтти.



Петрус узақ вақитқа Җаффада, деңиз 
бойидики өйдә қалди.  Бир күни Петрус 
дуа қилиш үчүн өгүзгә чиқти.  

Әгәр у шәһәр теминиң 
у тәрипигә қариса, 

униңға келиватқан 
үч адәмни 

көридиған еди. 



Бу адәмләр Худаға ибадәт қилидиған 
Корнилий исимлиқ римлиқ йүз бешиниң 
хизмәтчилири еди.



Корнилий өзиниң хизмәтчилирини Петрусни 
тепип, елип келишкә әвәткән, Сәвәви 
периштә униңға: “Петрусқа адәм әвәткин.  

У өйи деңиз 
бойида 

турған терә 
әйлигүчи 

Шимонниң 
өйидә туриду.

Сениң немә қилиш
керәклигиңни әшу

ейтиду”, - дегән еди. 



Петрус өгүздә дуа қилип олтарғанда, Худа 
униңға бир ғайибанә көрсәтти.  У бир йәргә чүшүп 

келиватқан кәң дәстиханға
охшатти.  Дәстиханда 

һайванлар билән
қушлар

бар еди.



Петрус уларни “һарам” дәп ейталайдиған.  
Буниң мәнаси - диний йәһудийләргә уларни йәшкә 

болматти.  Туюқсизла бир
аваз аңланди: “Орнуңдин

тур, Петрус, уларни
союп йә!”



“Әй Рәббим, һәргиз болмайду!” дәп 
Петрус Худаға ейтти.  “Мән 
һеч қачан һеч қандақ напак, 
һарам нәрсини ағзимға 
алған әмәсмән”.  Аваз 
униңға иккинчи қетим 
мундақ деди: “Худа 
һалал дегәнни сән 
һарам десәң болмайду”.  
Бу үч қетим ейтилди.  
Андин дәстихан 
асманға елинип 
чиқип кетилди. 



Петрус көзигә көрүнгән аламәтниң 
мәнасини чүшәнмиди.  Бу тоғрисида  
ойлап турғанда, Худа униңға үч киши 
уни издәп кәлгәнлигини вә 
улар билән бериш 
керәклигини ейтти. 



Үч киши периштәниң Корнилийға Петрусқа 
адәм әвәтип чақириш керәклигини 
буйриғанлиғини ейтқанда, Петрус 
өзини Худа йетәклигәнлигини 
чүшәнди.  Әтиси у өзиниң 
алтә дости билән 
биллә Корнилийниң 
өйигә йолға чиқти. 



Бәлким, йәһудий 
әмәс адәмниң өйигә 
кетип барғанда, Петрус 
Худаниң һәммә адәмләрни 
яхши көридиғанлиғини 
чүшинишкә башлиған 
болар: Худа Әйсаниң пүткүл 
аләмниң Қутқазғучиси 
екәнлигини һәммә хәлиқләр 

билгәнни халиди.  Петрус 
келәй дегәндә, Корнилий 

униң алдиға чиқип, айиғиға 
баш қоюп сәҗдә қилди.



“Орнуңдин тур!  Мәнму саңа охшашла бир адәм” -
деди Петрус Корнилийға.  Андин у өйдики һәммә 
адәмләргә: “Силәр йәһудийларниң йәһудий 
әмәсләр 
билән сөз 
қилишқа 
яки 
өйигә 
кирсәкму 

болмайдиғанлиғини 
билисиләр”, - деди.



Лекин Худа маңа һәрқандақ кишини адәм яки 
напак демәслигим керәклигини көрсәтти.



Петрус, бу башқа әлниң адәмлиригә (йәһудий 
әмәсләр), Әйсаниң пүткүл аләмниң Қутқазғучиси 
болуши үчүн чапрасқа миқлинип өлүп, қайта 
тирилгән Худаниң Оғли еканлигини ейтти.  
Шуниңдин кейин, уларниң һәммисигә Муқәддәс 
Роһ чүшүп, уларниң һәммиси Худани 
мәдһийиләшкә башлиди.  



Петрусниң алтә дости һәйран қалди.  Бу, Әлигинчи 
күн Ома һейтиға охшаш еди. Муқәддәс Роһ башқа 
милләтләргиму чүшти. Униңдин кейин, Петрус 
Әйсаға йеңи ишәнгәнләрни чөмүлдүрүлүштин 
өткәзди. 



Йерусалимда мәсиһийләр Петрусни йәһудий әмәс 
адәмләргә барғини үчүн тиллиди.  Шуңа Петрус 
уларға өзи вә Корнилий дуа қилип олтарғанда 
көргән ғайибанә аламәт тоғрисида ейтти.  Буни 
аңлап, йерусалимлиқ мәсиһийләр үн чиқармай 
қалди.  Улар дуа арқилиқ, Өзиниң меһир-
муһаббитини һәммә адәмләргә 
арналғанлиғини 
көрсәткини 
үчүн, Худани 
мәдһийилиди. 



Петрус вә дуаниң күчи 

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Һәзрити Әйса әлчилириниң 
паалийәтлири 9-12

"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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