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Худа дәсләпки җамаәттә 
Өзиниң хәлқи арқилиқ 
улуқ ишларни қилди.  
Филип дегән бир адәм 

хәлқи нурғун шәһәрдә 
Әйса тоғрилиқ ейтиштин 

қоли бошимиди.
Лекин Худа уни
чөлгә әвәтти.
Немә үчүн?



Худа шу чөлдә сәяһәтчи 
кетип барғанлиғини билди: 
Ефиопийә аял падишасиниң 
баш ғәзничиси.  Өйгә қайтиш 
йолида алаһидә бир китапни 
оқуп олтарди.  У қандақ 
китап екәнлигини биләмсиз?



Филип 
Худаға 
беқинғанда, 
Худа уни Худа 
Сөзини чүшәнмәстин 
оқуп олтарған ғәзничигә тоғра 
елип барди.  У Филипни өзиниң 
йениға олтурушқа чақирди. 



“Буниң мәнаси немә?” - дәп, әмәлдар 
Филиптин сориди.  Чөлдики йолда 
силкилдәп кетип барған Һарвуниң 
үстидә Филип ағзини ечип, Язминиң 
шу йеридин башлап, униңға Әйса 
тоғрилиқ вәз қилди. 



Африкалиқ 
әмәлдар узун 
өтмәй Әйса Мәсиһниң 
Худа Оғли екәнлиги тоғрисида 
Муқәддәс китаптики хуш 
хәвәргә ишәнди.  Суни көрип, у: 
“Мошу йәрдила чөмүлдүрүлишимгә 
немә тосалғу болиду?” — деди.



Шуниңдин кейин Филип: “Әгәр сән пүтүн қәлбиң 
билән ишәнсаң, болиду”, - деди.  “Мән Әйса 
Мәсиһниң Худа Оғли екәнлигигә 
ишинимән”, - дәп җавап 
бәргәндә, Филип уни суға 
елип чүшүп, чөмүлдүрди.



Шундақ қилип, улар судин 
чиққанда, Муқәддәс Роһ 
Филипни башқа бир йәргә елип 
кәтти, африкалиқ әмәлдар уни 
қайта көрмиди.  У Эфиопияға 
хошал-хорамлиқ билән қайтип 
барди!



Бирақ бәзи бир адәмләр мәсиһийләрни өч көрди.  
Филипниң достлириниң бири Истипанни, униң Әйса 
тоғрилиқ ейтқинини халимай ғәзәпләнгән адәмләр 
өлтүрди.  Тарсус шәһиридин чиққан Саул дегән 

адәм Истипанни өлтүрүшкә ярдәм қилишти.
Саул һәммә мәсиһийләрни өч көрди. 



Мәсиһийләргә қарши тәһдид билән 
өлүм җазасини халиған Саул баш 
роһанийниң алдиға берип, Әйсаниң 
йолида маңған әр-аялларни тутқун 
қилидиғанға һоқуқ беридиған хәт 
яздурувалди.



Бечарә тарсуслуқ 
Саул!  У Худа 
хәлқигә азап-оқубәт 
көрситиветип, 
һәқиқәттә Рәбимиз 
Әйса Өзигә азап-
оқубәт қилғанлиғини 
чүшәнмиди.  Худа 
Саулни тохтитиш 
керәк болди. Бирақ 
қандақчә?



Худа Саулни “тутқунға 
алди”!  Саул Дәмәшқ 
шәһиригә кетип барған 
йолда, Худа Асмандин 
күчлүк нурини чүшәрди.  
Саул йәргә жиқилди.  
Буниңдин кейин у Аваз 
аңлиди. 



“Әй 
Рәббим, Сән 
Кимсән?” –

дәп Саул вақириди.  “Мән сән зиянкәшлик 
қиливатқан Әйса”.  Титирәп вә һәйран 
қелип, Саул: “Әй Рәббим, Сән мениң немә 
қилғинимни халайсән?” - дәп сориди.  
Рәббимиз униңға: “Орнуңдин туруп, 
шәһәргә кир, немә қилишиң керәклигини 
бирси саңа ейтип бериду”, - деди. 



Саул билән биллә 
болған адәмләрму 
Авазни аңлиди, лекин 
һечкимни көрмиди.  
Саул йәрдин 
турғанда, өзиниң 
қарғу болуп 
қалғанлиғини 
билди.  Улар 
уни Дәмәшқ 
шәһиригә 
елип кәлди. 



Шәһәрдә Саулниң көзи 
көрмәй, һечнәрсә йемәй, 
һечнәрсә ичмәй, үч күн 
болди.  Бәлким, у шу 
вақитни өзини Дәмәшқ 
шәһиригә келиватқан 
йолда қарши алған 
Рәббимиз Әйсаға дуа 
қилип өткәзгән болар. 



Худа һәммини ойлаштуруп 
қойған.  Дәмәшқтә Һанания 
дегән Әйсаниң шагирти бар 
еди.  Рәббимиз уни Саулға 
ярдәмгә әвәтти.  Һанания 
қорққан еди.  Амма Худаға 
бойсунди.  У қолини 
Саулға қойғанда, 
униң көзи ечилип 
кәттидә, Саул 
Худаниң 
Муқәддәс 
Роһиға чөмди. 



Саул чөмүлдүрүшни 
қобул қилди.  
Шуниңдин кейин тамақ 
йеди.  Тамақ йегәндин 
кейин җисманий 
қувитиму әслигә кәлди.  
Саулға күч керәк еди.  
У муһим бир нәрсини 
қилиш керәк еди. 



Саул дәрһал йәһудий 
ибадәтханилириға берип, 
Мәсиһниң Худа Оғли 
екәнлигини ейтип вәз қилди.  Уни 
аңлиғанларниң һәммиси һаң-таң 
болуп: “Бу мәсиһийләрни 
зиянкәшлик қилған һелиқи 
адәм әмәсму?” 
- деди.  
Бәзилири 
болса 
Саулни 

өлтәрмәкчи 
болди. 



Саулниң йеңи 
дүшмәнлири, әгәр у 
шәһәрни ташлап 
чиқидиған болса, уни 
өлтүрүш үчүн, 
дәрвазини қарап турди.  
Бирақ униң йеңи 
достлири, мәсиһийләр, 
уни түндә севәткә 
селип, шәһәр темидин 
чүширивәтти. 



Шуниңдин тартип, 
мәсиһийләргә 
зиянкәшлик қилғучи 
Саул, өзиниң йеңи 
Устази - Рәббимиз 
Әйса Мәсиһниң садиқ 
әгәшкүчисигә лайиқ 
яшиди. 



Зиянкәшлик қилғучидин җакалиғучқа

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Һәзрити Әйса әлчилириниң 
паалийәтлири 8-9

"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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