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Дада,
дада...

Мәрийәм,
Дилшат, немә
болди силәргә
силәргә??

Шундақ, балилирим,
бу һекайә Худаниң
Муқәддәс Китавида
йезилған.
Муқәддәс
Китап? Муқәддәс
Китаптин елинған
һекайә?
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Дада, сиз бизгә бир
муһим һекайә сөзләп
беримән дегәнғу,
есиңиздиму?

Бу пәқәт Муқәддәс
Китаптин елинған
бирла һекайә болуп
қалмастин, бәлки
пүтүн Муқәддәс
Биз Муқәддәс
Китапта бу һәқтә
баян қилиниду. Бу Китапни немишкә
Худаниң инсанларни Худаниң Китави
қутқузуш йоли
дәймиз? Униң
тоғрисидики
Худаниң Китави
һекайиси.
екәнлигини
қандақ билимиз?
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Балам, Худа Өзиниң демәкчи болғанлирини
40 нәччә адәмгә яздурған. Бу адәмләр Муқәддәс
Китапни 1500 жил җәриянида йезип хатирилгән.
66 китаптин тәркип тапқан муқәддәс Худаниң
сөзи һәр хил дәвирләрдә йезилған болсиму,
Худа
бир-биригә зитлашмай, әксичә охшаш бир
пикирни ипадилигән. Пәқәт Пәрвәрдигар Худала
китап
мошундақ китапни вуҗутқа кәлтүрәләйду.
язғанму?

Ундақта,
Худа
қандақту?

Худа бизгә ғәмхорлуқ қилиду, У бәк
көйүмчандур. Биз Униңдин ярдәм сорисақ, У һәр
дайим ярдәм бериду. У муқәддәс, У пак. Сиз Уни
көрәлмәйсиз, балам, бирақ У бизни көрүп туриду һәм
һәммә ишни билип туриду вә һәммә ишни қилалайду.
Дадаңлар силәргә бу һекайини сөзләп бәрсун, андин
силәр буниң раст екәнлигини биләләйсиләр.

Һәммидин бурун Худа дунияни
вә униңдики пүткүл мәвҗудатни
яратти. Андин Худа бир бағ бәрпа
қилип, уни Ерәм бағ дәп атиди.
Худа бу бағни Өзи алаһидә қилип
яратмақчи болған бәндилири
үчүн тәйярлиған еди.

Демәк,
бизләр үчүн!
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Адәм ата билән Һава
аниниң яритилиши
Аләмниң яритилиши 1-2-баплар

Худа: «Биз инсанни Өзимизниң обризи
бойичә, йәни Өзимизгә охшайдиған қилип
яритайли», деди. Андин Худа йәрниң
тописидин инсан тенини һасил қилип,
униңға һаятлиқ нәпәсини пүвлиди. Шуниң
билән инсан тирик җан болди.
Инсан топидин яритилғанму?
Һә-ә, Дилшат, Худа һәммини қилалайду!
Кейин Пәрвәрдигар Худа: «Адәмниң
ялғуз яшиши яхши әмәс, униңға лайиқ
болғидәк бир ярдәмчи һәмра яритай», деди.
Шуниң билән Пәрвәрдигар Худа Адәм атини
қаттиқ ухлитивәтти. У ухлаватқанда, Худа
униң бир тал қовурғисини елип, шу қовурға
сүйигидин бир аял ясап, уни Адәм атиниң
алдиға елип кәлди.
Худа аялни, йәни Һава анини Адәм атиға бәрди
һәм Һава ана Адәм атиниң аяли болди.
Пәрвәрдигар Худа у йәрдә йәнә мевилири
шерин вә чирайлиқ һәр хил дәрәқләрни
өстүрди. Бағниң оттурисида алаһидә икки
түп дәрәқ бар еди. Униң бири «Һаятлиқ
беридиған дәрәқ» болуп, йәнә бири «Яхши
билән яманни билдүридиған дәрәқ» еди.
Пәрвәрдигар Худа Адәм атиға әмир қилип:
- Бағдики мевиләрни халиғиниңчә йә.
Амма «Яхши билән яманни билдүридиған
дәрәқниң» мевисини һәргиз йемә, чүнки
уни йесәң, чоқум өлисән! - деди.
Адәм ата билән Һава ана интайин бәхитлик
һәм хошал яшиди. Улар Худа билән биллә
болғанлиғидин чәксиз шатлинатти.
Бирақ бир күни...
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Адәм ата билән Һава аниниң гуна қилиши
Аләмниң яритилиши 3-бап

Худаниң дүшмини болған шәйтан Адәм ата билән Һава аниниң
Худа билән биллә болушини һәм Униңға бойсунушини халиматти.
Бир күни у илан қияпитидә Һава аниниң йениға келип: «Худа
бағдики һәр қандақ дәрәқниң мевисини йейишиңларни
расттинла мәнъий қилдиму?» - дәп сориди.
Һава ана: «Бағдики дәрәқләрниң мевилирини
йесәк болиду. Пәқәт бағниң оттурисидики
дәрәқниң мевисини йесәк болмайду. Худа бизниң
бу дәрәқниң мевисини йейишимизни, һәтта униңға
қол тәккүзүшимизниму мәнъий қилди. Әгәр бу ишни
қилсақ, өлимиз», - дәп җавап бәрди.
Илан Һава аниға җававән мундақ деди: «Ялған!
Һәргиз өлмәйсиләр. Худа силәрниң уни йесәңлар
көзүңларниң ечилип, Өзигә охшаш яхши билән
яманни билидиған болуп қалидиғанлиғиңларни
билиду».
Һава ана бу дәрәқниң мевисиниң чирайлиқ вә
шерин екәнлигини көрүп, уни йесә қанчилик
әқиллиқ болуп кетидиғанлиғини ойлап, мевидин
үзүп...
Яқ, яқ, Һава ана, уни йемәң!
Тоғра ейттиң, Дилшат. Бирақ у йеди һәм Адәм атиғиму бәрди,
уму йеди. Туюқсизла улар қорқушқа башлиди. Улар Худаниң
бағда меңип жүргән тивишини аңлап, дәрәқзарлиқниң арисиға
йошурунувелишти. Улар Худаға бойсунмиди, шуниң билән гуна
қилди. Шуңа Худа уларни Ерәм бағдин һайдап чиқиривәтти.
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Һайдап чиқиривәтти?
Шуниңдин кейин
Худа уларни яхши
көрмәйдиған
болуп қалдиму?

Мән болған болсам
шәйтанниң сөзигә әсла
кирмигән болаттим.

Андин кейин
улар Худани қайта
көрәлмидиму?
Тохтаңлар, алдиримаңлар,
балилирим. Худа уларни йәнила
яхши көриду, бирақ У гунани өч
көриду. Чүнки гуна бизни Худадин
Ундақта, Худа
айриветиду.
немишкә Ерәм бағниң
оттурисиға әшу мевә
дәриғини тиккәнду?
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Яхши соал соридиңиз,
балам! Худа Адәм
ата билән Һава анини
бәк сөйгәнлиги үчүн
уларға әркинлик
бәргән, шундақла
уларниң өзлүгидин
Худани сөйүшини
вә бойсунушини
үмүт қилған. Бирақ
улар әксичә Худаға
бойсунмаслиқни
таллиған. Улар Худадин
айрилип қелишниң
қанчилик азаплиқ
екәнлигини билмигән.

Улар гуна қилишни
таллиғанлиқтин,
уларниң һәммә
әвлатлириму
туғулушидинла
гунакар болуп,
Худадин айрилған.

Балам, бу пәқәт Адәм ата билән Һава
аниниң гунайи сәвәвидинла әмәс. Биз
һәммимиз нурғун хата ишларни қилип гуна
өткүзимиз, шуңа өзимиз гунакар. Бирақ
Худаниң әҗайип яхши бир плани бар. Бу план
арқилиқ Худа бизни Өз йениға қайтуруп
елип келәләйду. Буниң үчүн бир гунасиз,
пак адәм келип, бизниң гунайимизниң
җазасини үстигә елип, бизниң орнимизда
өлүши, йәни қурван болуши керәк еди.
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Демәк, биз уларниң
гуна қилғанлиғи
сәвәвидин Худа билән
биллә болалмайдиған
болуп қалдуқму?
Бу адаләтсизлик!

Худа Өзи бәлгүлигән
вақитта бу планни әмәлгә
ашурушқа башлиди.
Һекайә әҗайип бир
Бовақниң туғулуши
билән башланди.
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Әйсаниң туғулуши

Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр 1-бап, Луқа баян қилған Хуш Хәвәр 2-бап

Худа бүви Мәрийәмгә Өзиниң Муқәддәс Роһидин төрәлгән бир
Бовақни туғуш илтипатини ата қилди. У Йүсүпни бүви Мәрийәмгә
өйлинишкә һәм Бовақниң һалидин хәвәр елишқа таллиди. Чүнки
у Бовақ Худаниң Муқәддәс Роһидин болуп, гунасиз тәбиитидә пак
болуп төрәлгән еди.
Пәрвәрдигарниң бир периштәси Йүсүпниң чүшидә
көрүнүп: «Мәрийәм бир Оғул туғиду. Униңға Әйса
дәп исим қойғин, чүнки У Өз хәлқини гуналиридин
қутқузиду», дегән. (Әйса - «Пәрвәрдигар қутқузиду» дегән
мәнани билдүриду.)
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Әйсаниң туғулушиға аз қалған күнләрниң биридә Йүсүп билән
бүви Мәрийәм Бәйтлиһәм шәһиригә бериши керәк еди.
Бүви Мәрийәм тунҗа Оғлини туғди.
Худа периштәлирини кишиләргә Әйсаниң туғулғанлиғини
җакалашқа әвәтти. Кишиләр һәйран болуп бу вақиәни, йәни
«Әндила туғулған Бовақни» көргили келишти.
Сөйүмлүк балилирим, Әйса силәргә охшашла өсүп чоң болди.
Дада, Уму бизгә охшаш мәктәпкә барғанму? Бизгә охшаш
ойнидиму?
Шундақ, Дилшат, У шундақла ата-анисиниң сөзигә бойсунуп,
Худаниң ейтқанлириға әмәл қилип яшиған.
У бир қетимму гуна қилмиған.
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Улуқ устаз Әйса

Луқа баян қилған Хуш Хәвәр 2-бап, Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр
22-бап, Юһанна баян қилған Хуш Хәвәр 3-бап

Әйса 12 яшқа киргән жили Йерусалимдики ибадәтханида
устазлар билән биллә болди.

Бир күни У мәркизий ибадәтхана һойлисида
Тәврат устазлириниң арисида олтирип, уларниң
тәлимлирини аңлап, улардин соал сориғинида,
аңлиғучиларниң һәммиси Униң әқлигә вә бәргән
җаваплириға һәйран қелишти. Шундақ қилип,
һәзрити Әйса өсүп чоң болуп, әқил-парасәттә,
Худаниң вә кишиләрниң зоқини кәлтүридиған болди.

У 30 яшқа киргәндә кишиләргә Худа тоғрилиқ тәлим
беришкә башлиди. У кишиләргә Худаниң инсанларни
сөйидиғанлиғи һәм уларға көңүл бөлидиғанлиғи тоғрисида
тәлим бәрди. Худа үчүн адәмләрниң немә ойлайдиғанлиғи
һәм уларниң әмәлияти бәк муһим.
Һәзрити Әйса мундақ деди: «Пәрвәрдигариң болған

Худани пүтүн қәлбиң, пүтүн җениң, пүтүн зеһниң
билән сөйгин». Алдинқи вә әң муһим әмир мана
шу. Униңға охшаш муһим йәнә бир әмир болса
«Хошнаңни өзәңни сөйгәндәк сөй».

Әйса Худаниң инсанларни қутқузуштики әҗайип плани
тоғрисида сөзлиди.
У мундақ деди: «Худа дуниядики инсанларни шу

қәдәр сөйдики, Әйса Мәсиһкә ишәнгән һәр бир
кишиниң һалак болмай, мәңгүлүк һаятқа еришиши
үчүн, Уни қурван болушқа әвәтип бәрди».

Дада, мән Әйсаға ишинимән.
Наһайити яхши, Мәрийәм!
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Әйса ағриқни
сақайтқучи

Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр 4, 9-баплар

Әйса йәнә нурғун адәмләргә Худани
чүшинишкә ярдәм бәрди вә Худаниң
қандақ екәнлигини һис қилдурди.
У Худаниң инсанларни бәк яхши
көридиғанлиғини көрсәтти. У һәр
хил ағриқ кишиләрни һәм сақаймас
кесәлләргә дучар болғанларни сақайтип,
Худаниң инсанларға болған меһирмуһәббитини очуқ көрсәтти.

Кишиләр һәр хил ағриқ-силақларға
муптила болған кесәлләрни Әйсаниң
алдиға елип келишти. Уларниң
бәзилиригә җин чаплашқан,
бәзилириниң тутқақлиқ кесили бар
вә йәнә бәзилири паләч кесилигә
гириптар болғанлар еди. Һәзрити
Әйса уларниң һәммисини сақайтти.

Бир қетим бир әмәлдар Әйсаниң
айиғиға жиқилип: «Мениң қизим

һазирла өлүп кәтти, Сиз берип
униңға қолуңизни тәккүзүп
қойсиңиз, у тирилиду», - деди.
Һәзрити Әйса орнидин туруп, у
кишиниң өйигә биллә барди. Андин
һелиқи қизниң қолини тутуведи, у шу
һаман тирилип, орнидин турди.

Ваһ, дада, Әйса уларни расттинла
сақайтивәттиму?
Шундақ, Дилшат. Әйса һазирму
ағриқларни сақайтиватиду. Чүнки У
қилалмайдиған һеч қандақ
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Әйсаниң мөҗүзә көрситиши

Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр 14-бап, Юһанна баян қилған Хуш Хәвәр
6-бап

Әйса йәнә нурғун әҗайип һәйран қаларлиқ ишларни қилди.
У боранға буйруқ қилип уни тохтатти вә су үстидә худди йәрдә
маңғандәк маңди.
Расттинла һәйран қаларлиқ екән!
Шундақ, оғлум. Йәнә бир қетим мундақ иш болған. Әйсаниң
тәлимини аңлиғили кәлгән кишиләр Униң кәйнидин хелила
жираққичә әгишип маңди. Уларниң сани 5000дин көпирәк
еди. Әйсаниң шагиртлири бу кишиләрни өзлири үчүн тамақ
сетивелишқа буйрумақчи болди. Чүнки кәч болуп кәткәнликтин
һәммә адәмләрниң қосиғи ачқан еди.
Лекин Әйса: «Уларни тарқитивәтмәй өзәңлар тамақ
бериңлар, - деди.
Шагиртлар: «Биздә бәш нан билән икки данә
белиқтин башқа һеч нәрсә йоқ», - дейишти.
«Уларни Маңа елип келиңлар», - деди һәзрити
Әйса. У халайиқни чимлиқниң үстидә олтиришқа
буйруғандин кейин, бәш нан билән икки белиқни
қолиға елип, асманға қарап Худаға шүкүр ейтти.
Андин нанларни уштуп шагиртлириға бәрди. Улар
көпчиликкә тарқатти. Һәммиси йәп тойди. Шагиртлар
ешип қалған парчиларни лиқ он икки севәткә
жиғивалди.
Немә? Кишиләр тамақни йәп болғандин кейин ешип қалғини
тамақ техи йейилмигән вақиттикидинму көп һәм
еғир болдиму? Бу мүмкинму?
Шундақ, қизим. Әйса шу арқилиқ Худаниң һәр қачан
инсанларниң еһтияҗини тәминләп берәләйдиғанлиғини көрсәтти.
Биз Униңдин
сорисақ, У бизниңму еһтияҗимизни тәминләйду.
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Әйса вә балилар

Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр 19-бап, Маркус баян қилған Хуш Хәвәр 10бап

Әйса кишиләргә Худаниң балиларни бәк яхши көридиғанлиғини
көрсәтти. У балиларни давалиди һәм уларни бәк яхши көрди. Һәтта
балиларни өлүмдин тирилдүрди.
Қолини тәккүзүп бәхит тилисун дәп, кишиләр кичик
балилирини һәзрити Әйсаниң алдиға елип кәлди. Бирақ
шагиртлар уларни әйиплиди. Һәзрити Әйса: «Балилар
алдимға кәлсун, уларни тосимаңлар.
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Чүнки Асманниң Падишалиғиға киридиғанлар
дәл мошуларға охшашлардур», - деди. Һәзрити Әйса
қоллирини уларға тәккүзүп туруп бәхит тилигәндин
кейин, у йәрдин кәтти.
Мәнму Әйсаниң мени бәхитлик қилишини халаймән.
Әлвәттә, У саңиму бәхит ата қилиду, оғлум. Әйса бүгүнму
худди бурунқиға охшашла балиларни яхши көриду. Бирақ шу
чағларда Әйсани бәзи адәмләр яхши көрмиди. Шу чағдики диний
устазлар Әйса үгәткән тәлимни аңлимиди һәм Униңға һәсәт қилди.
Чүнки нурғун адәмләр Әйсани бәк яхши көрәтти. Шуңа һелиқи
диний устазлар Әйсани өлтүрмәкчи болди.
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Әйсаниң тутулуши вә сотлиниши

Луқа баян қилған Хуш Хәвәр 22-бап, Юһанна баян қилған Хуш Хәвәр 19бап

«Бир күни кәчтә Әйса қериндашлири билән
параңлишивататти. Дәл шу вақитта һелиқи диний устазлар
нурғун адәмләрни қилич-тоқмақлар билән қуралландуруп, Уни
тутушқа әвәтти».
Һәзрити Әйсаниң йенидики шагиртлар әһвалниң
чатақлиғини көрүп: «Әй Устаз, улар билән елишсақ
қандақ дәйсиз?» - деди. Шагиртларниң бири қиличини
көтирип, баш роһанийниң чакириға урди. Қилич
чакарниң оң қулиғиға тегип, уни шилип чүширивәтти.
Бирақ һәзрити Әйса: «Бәс!» - деди вә қолини узитип
чакарниң қулиғиға тәккүзүп қоювиди, қулақ шу ан
сақийип кәтти.
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Әйса һәтта Өзини тутқили кәлгән дүшмининиму сақайттиму?
Һә-ә, қизим. У һәммә адәмни яхши көриду. Улар Әйсани
тутти һәм Уни бағлап шу йәрдики мәһкимигә елип барди.
Валий Пилатусқа шикайәт қилип, Уни җазалатқузди. Ләшкәрләр
Әйсани урди, тикәндин таҗа ясап, Униң бешиға кийдүрди һәм
Уни «Падиша» дәп мәсқирә қилди. Андин кейин валий Пилатус
халайиққа: «Диққәт! Униңдин һеч қандақ җинайәт
тапалмиғанлиғимни билишиңлар үчүн, Уни силәрниң
алдиңларға елип чиқимән», - деди. Кишиләр һәзрити
Әйсани көрүп: «Уни өлтүрүш керәк, чапрас яғачқа
миқлаш керәк!» - дәп чуққан селишти. Шуниңдин кейин
Пилатус хәлиққә Әйсани өлтүрүш үчүн рухсәт бәрди.
Лекин У һеч қандақ гуна қилмиғанғу? Бу наһәқчиликқу?
Шундақ, оғлум. Бирақ есиңдиму, Худаниң плани бар еди, һә?
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Әйсаниң чапрас яғачта қурван
болуши
Луқа баян қилған Хуш Хәвәр 23-бап

Улар Әйсани чапрасқа миқлиди.
Һәзрити Әйса: «Әй Ата, уларни кәчүрүм қилғин,
чүнки улар өзиниң немә қиливатқанлиғини
билмәйду», - деди. Һәзрити Әйса билән биллә
чапрас яғачқа миқланған икки җинайәтчиниң
бири Уни һақарәтләп: «Сән Худа әвәткән
Қутқазғучи әмәсмидиң? Әнди Өзәңниму, бизниму
қутқузмамсән?!» - деди. Йәнә бири болса һелиқи
җинайәтчини әйипләп: «Сәнму Униңға охшаш
җазалиниватқан туруп, Худадин қорқмидиңму?
Бизниң җазалинишимиз һәқлиқ. Биз өз
қилмишлиримизниң җазасини тарттуқ, лекин У һеч
қандақ яманлиқ қилмиғанғу!» - деди. Андин у һәзрити
Әйсаға: «Әй Әйса, Падишалиғиң билән кәлгиниңдә,
мени унтумиғайсән», - деди. «Билип қойки, бүгүн сән
Мән билән биллә җәннәттә болисән», - деди һәзрити
Әйса униңға.
У җан үзгәндин кейин, Әйса билән дәрһал биллә болдиму?
Тоғра, қизим. Андин Әйса Худа Атисиға үнлүк аваз билән
илтиҗа қилғандин кейин җан үзди.
Һә... мән билдим, Әйсаниң һаятида йүз бәргән ишларниң
һәммиси Худаниң орунлаштуруши билән болди, шундақму?
Дурус, Худа Әйсани мошу дунияға әвәткән. Андин Әйса
бизниң гуналиримиз үчүн өтәшкә тегишлик болған җазаларни
бизниң орнимизда өтигән.
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Әйса тирилди

Мәтта баян қилған Хуш Хәвәр 28-бап, Луқа баян қилған Хуш Хәвәр 24-бап

Шуниң билән Әйсаниң җәсидини Униң достлири қәбиргә қойди.
Һәптиниң биринчи күни һәзрити Әйсаниң әгәшкүчилиридин
болған икки аял Әйсаниң қәбригә барди.
Туюқсиз қаттиқ йәр тәврәп кәтти, чүнки Рәбниң

периштәлиридин бири асмандин чүшүп, қәбиргә берип,

ташни бир янға домилитип, үстидә олтарған еди.
Периштә аялларға мундақ деди:
- Қорқмаңлар! Силәрниң чапрас яғачқа миқланған
һәзрити Әйсани издәйдиғанлиғиңларни билимән. У бу йәрдә
әмәс; У Өзи ейтқандәк тирилди. Келиңлар, У ятқан җайни
көрүңлар. Дәрһал берип Униң шагиртлириға: «Һәзрити
Әйса өлүмдин тирилипту. Җәлилийәгә силәрдин авал
баридикән, Уни шу йәрдә көридикәнсиләр», дәңлар.
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Һекайиниң қизиқ йери мошу йәрдикән!
Шундақ, оғлум! У бизниң гуналиримизниң җазасини өтәп
болғандин кейин, Худа өлүмдин тирилдүрди. Мана бу Худаниң
плани еди.

Кейин Әйсаниң шагиртлири У тоғрисида
параңлишивататти, тосаттин Әйса уларниң арисида пәйда
болуп:
- Силәргә аманлиқ болсун, - деди.
Улар бирәр роһни учраттуқму немә дәп, алақзадә
болушуп кәтти.
Һәзрити Әйса уларға:
- Немигә шунчә қорқушуп кәттиңлар? Немидин
гуманлинисиләр? Қолум билән путумға қарап беқиңлар! Бу
Мән! Тутуп бақсаңлар билисиләр, роһниң гөш-устихини йоқ.
		
Қараңлар, Мениң бар,
		
- деди.
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Әйса һазир нәдә?

Юһанна баян қилған Хуш Хәвәр 16-бап, Һәзрити Әйса әлчилириниң
паалийәтлири 1-бап

Әйса шагиртлири билән бир нәччә һәптә биллә болди.
Шагиртлар бәлким бәк хошал болғанду-һә?!
Лекин Әйса һазир нәдә?
Әқиллик қизим, яхши соридиңиз, Әйса мундақ дегән:
«Билип қоюңларки, Мениң кетишим силәргә пайдилиқ,
кәтмисәм силәргә Ярдәмчи кәлмәйду, амма кәтсәм, Уни
силәргә әвәтимән».
Әйса шагиртлири билән сөзлишип болуп, уларниң көз алдида
асманға көтирилди һәм аста-аста егизләп булутлар арисида ғайип
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болди.
Тосаттин уларниң йенида ақ кийим кийгән адәм
қияпитидики икки периштә пәйда болуп: «Һәзрити
Әйса асманға чиқип кәтти, бирақ У қандақ көтирилгән
болса, кәлгүсидә йәнә шундақ қайтип келиду», - деди.
Әйса кәлгүсидә Худаниң пәрзәнтлириниң арисиға қайтип
келиду. Әйсаниң инсанларниң гунайи үчүн қурван болғанлиғиға
ишинип, Уни қобул қилғанларниң гуналири кәчүрүм қилиниду
һәм Худаниң пәрзәнтлири болиду. Биз Униң билән мәңгү биллә
болимиз. Һеч қандақ нәрсә бизни Униң меһир-муһәббитидин
айриветәлмәйду.
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Мәнму Худаниң балиси
болушни халаймән, андин
мән Униң билән һәр дайим
биллә болалаймән.

Яхши, оғлум. Бу сениң һаятиңдики әң муһим қарар.
Муқәддәс Китапта бизниң гунайимиз сәвәвидин Худадин
айрилғанлиғимиз йезилған һәм мундақ дейилгән: «Әгәр
Әйса Мәсиһниң Рәб екәнлигини өз ағзиң билән етирап
қилсаң вә Худаниң Уни тирилдүргәнлигигә чин қәлбиңдин
ишәнсәң, қутқузулисән. Чүнки инсан чин қәлбидин
ишиниш арқилиқ һәққаний
адәм дәп җакалиниду, өз
Мән шундақ
ағзи билән етирап қилиш
қилишни халаймән!
арқилиқ қутқузулиниду».
Мән расттинла Әйсаға
ишинимән!

Ундақта, кәл, бу һәқтә Худаға ейтайли, оғлум.
У һәр қачан саңа қулақ салиду һәм җавап
бериду. Мону дуани маңа әгишип ейтқин.
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Улуқ Худа, мән өзәмниң гунакар екәнлигимни иқрар
қилимән. Қилған әски ишлирим үчүн өкүнимән.
Мени кәчүргин. Мән Әйсаниң мениң гуналирим үчүн
қурван болғанлиғиға
һәм Сениң Уни өлүмдин
тирилдүргәнлигиңгә
ишинимән. Мән Әйсани
Рәббим дәп қобул қилимән.
Маңа көрсәткән меһирмуһәббитиңгә вә маңа Сениң
пәрзәндиң болуш һоқуқини
бәргәнлигиңгә рәхмәт. Мени
Өзәңниң Муқәддәс Роһуңға
чөмдүргәйсән. Мән Саңа пүтүн
вуҗудум билән бойсунушни
халаймән. Амин.
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Ваһһ, мән әнди Худаниң
балиси болдум-һә!

Әлвәттә!
Әнди Худани техиму яхши
чүшинишкә тиришиңлар.
Давамлиқ дуа арқилиқ Униң
билән параңлишиңлар һәм
Муқәддәс Китапни оқуңлар.
Худа Муқәддәс Китави арқилиқ
силәргә вә силәр үчүн яхши
һәм қилиш муһим болған
ишларни
ейтип
бериду.

Худани сөйүш
- бу кишиләргә

Қандақ
муһим
ишлар?

Әйсаниң һекайисини
ейтип бериш вә,
Худаниң меһирмуһәббитини вә
күч-қудритини
көрситиш қатарлиқ
ишлар.

Әйса шагиртлириға мундақ дегән: «Берип пүткүл
милләтләрни Мениң шагиртлирим қилип йетиштүрүңлар...
Уларға Мән силәргә буйруған барлиқ әмирләргә әмәл
қилишни үгитиңлар. Мән һәқиқәтәнму заман ахириғичә
һәр дайим силәр билән болимән».
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Әйса Худаниң йениға көтирилди. У бизгә Муқәддәс
Роһни әвәтти. У бизни йетәкләйду, бизни үгитиду
вә бизниң башқиларғиму мошу хошаллиқни ейтип
йәткүзүшимиз үчүн күч-қувәт бериду.

Мән
достлиримға
бу хошаллиқни
сөзләп беримән.

Қараңлар! Мәндә бәк
чоң хошаллиқ бар!
Аңлисиңиз сизму
маңа охшаш чәксиз
хошал болисиз, чүнки
бу хошаллиқ һәм сиз
үчүн! Сизму худди
мәндәк бу Хуш Хәвәргә
ишәнсиңиз һәм қобул
қилсиңиз, ундақта дуа
қилиң, Худа аңлайду.
У сизни сөйиду, сизни
кәчүрүшни халайду
һәм сиз Униң балиси
болалайсиз!
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Худаниң китавиға қарап бақайли.
Һаятиңизниң әң мәналиқ қәдиминиң
башлиниши!
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