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Лицензия: Һеҙҙең күсермәгеҙ һатыуға тәғәйенләнмәгән булһа,  

был хикәйәне күсерергә йәки баҫтырырға хоҡуҡығыҙ бар. 

Бер ҡатын шау-шыу уба 
янында баҫып тора ине, 
уның моңһоу күҙҙәре 
ҡурҡыныс күренешкә 
ҡараны.  Уның улы  
үлә ине.  Әсә Мәрйәм 
ине, һәм ул Ғайсаны 
тәрегә ҡаҙаҡланған 
урын янында  
баҫып торҙы. 
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Шуннан һуң Ғайса дуҫтарына Уға хыянат итәсәктәрен 
һәм унан ҡасыуҙарын әйтте.  “Мин ҡаса алмам”, - тине 
Петр.  “Әтәс ҡысҡырғансы, һеҙ мине өс тапҡыр кире 
ҡағырһыҙ”,- тине. 

Унан һуң, Ғайсаның ун ике 
рәсүленең береһе булған 
Юда Ғайсаны баш 
руханиларға 30 көмөш 
тәңкәгә бирергә 
ризалашты. 

Юҡ, Алла ялғышмаған.  
Ғайса ялғышмаған.  
Ғайса яуыҙ кешеләр уны 
үлемгә килтерәсәген һәр 
ваҡыт белә ине.  Ғайса 
әле сабый сағында, 
Симеон исемле ҡарт 
Мәрйәмгә алда ниндәй 
ҡайғылар көтәсәген 
һөйләне. 

Йәһүдтәрҙең Пасха байрамында 
Ғайса үҙ шәкерттәре менән һуңғы 
тапҡыр өҫтәл артында ултырҙы.  Ул 
уларға Алла тураһында иҫ киткес 
әйберҙәр һөйләне, уны яратыусылар 
өсөн биргән вәғәҙәләре тураһында.  
Шуннан һуң Ғайса уларға икмәк һәм 
кәсә бирҙе.  Улар Ғайсаның тәне һәм 
ҡаны ғонаһтарҙы  
кисереүҙе иҫкә  
төшөрөү өсөн  
бирелгән ине.  

Бер ҡатын-ҡыҙ,  
Ғайса үлеменә бер  
нисә көн ҡалғас, Ғайса  
янына килде.  Уның  
аяҡтарына мирра куйҙы.   
“Ниндәй марнотратизм”, - тип  
зарланды шәкерттәр.  “Ул бик  
яхшы эшләне”, - тине Ғайса.  “Ул быны минең  
ерләү өсөн эшләне.”  Ниндәй сәйер һүҙҙәр! 

Был нисек булды?   
Нисек Ғайса шундай 
иҫкиткес тормошты 
шундай ҡот осҡос юл 
менән тамамлай  
ала?  Хоҙай үҙ  
Улын тәрегә  
каҙаҡларға  
рөхсәт итә.   
Бәлки, Ғайса  
үҙенең кем икәнлеге 
тураһында ялғышкандыр.   
Йәки, бәлки, Алла 
ялғышкандыр?  
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Йәһүд көмөш 
киҫәктәрен 
ырғытты, сыҡты 
ла аҫылынды.  

Һәм шул саҡта әтәс 
ҡысҡырҙы.  Алла 
Петрға булған кеүек 
ине.  Ғайсаның 
һүҙҙәрен иҫкә төшөрөп, 
Петр бик ҡаты иланы.  

Кинәт баҡсаға бик күп 
кешеләр Йәһүд менән 
бергә инде.  Ғайса ҡаршы 
торманы, ләкин Петр иң 
баш рухани хеҙмәтсеһенең 
ҡолағын киҫеп алды.  
Ғайса был кешенең 
ҡолағына ҡағылды һәм 
уны һауыҡтырҙы.  Ғайса 
уның ҡулға алыныуы Алла 
ихтыярының бер өлөшө 
икәнен белгән. 

Юда шулай уҡ ҡылған эшенә үкенде.   
Ул Ғайсаның бер ниндәй ғонаһта ла, 
енәйәтттә лә ғәйепле түгеллеген белә 
ине.  Йәһүд 30 дана көмөштө  
ҡайтарырға теләгән, ләкин  
баш руханилар уларҙы  
кире ҡайтарырға  
теләмәгән.  

Халыҡ Ғайсаны иң баш руханиҙың йортона алып китте.  
Шулай итеп, Йәһүд етәкселәре Ғайсаны үлемгә хөкөм 
иттеләр.  Петр хеҙмәтселәр  
утыннан йыраҡ торманы  
һәм ҡарап торҙо.  Өс  
тапҡыр кешеләр Петрға  
ҡарап: “Һин дә Ғайса  
менән булдың!”   
Петр быны өс  
тапҡыр кире  
каға - Ғайса  
киҫәткәнсә.   
Петр хатта  
ант итте. 

Һуңыраҡ шул төндө 
Ғайса Гефсиман 
баҡсаһына доға 
ҡылырға китте.   
Уның менән булған 
шәкерттәр йоҡоға 
киттеләр.  “Минең 
Атам, - тип доға ҡылды 
Ғайса, - ... был кәсә 
мине ебәрһен.  Ләкин 
мин теләгәнсә түгел, 
Һинең ихтыярың 
үтәлһен”. 
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Был хикәйәнең ахыры булһа, 
ниндәй үкенес булыр ине!  
Ләкин Алла иҫкиткес эш 
эшләне.  Ғайса  
үлмәгән! 

Оҙаҡ сәғәтлек ғазаптарҙан һуң, 
Ғайса әйтте: “Бөттө” һәм үлде.  
Уның эше тамамланды.   
Дуҫтар уны шәхси  
кәшәнәлә  
күмделәр. 

Ниһәйәт, Пилат бирелде һәм 
Ғайсаны тәрелә үлемгә хөкөм итте.  
Һуғышсылар Ғайсаны туҡманылар, 
уның йөҙөнә төкөрҙөләр һәм 
ҡыйнанылар.  Улар оҙон сәнескеле 
таж яһанылар, һәм уның башына 
таж куйҙылар.  Шунна һуң улар уны 
үлергә ағас тәрегә ҡаҙаҡланылар. 

Шуннан һуң Рим солдаттары 
табутты томалап, янына 
һаҡсылар ҡуйҙылар.   
Бер кем дә инә  
алмаҫлыҡ һәм  
сыға алмаҫлыҡ  
итеп. 

Ғайса һәр ваҡыт шулай үләсәген белә ине.  Ул шулай уҡ 
уның үлеме Уға ышанған ғонаһлы кешеләргә кисереү 
килтерәсәген белә ине.  Ике енәйәтсе Ғайса янында 
тәрегә ҡаҙаҡланды.  Береһе Ғайсаға  
ышанды һәм Ожмахҡа  
китте.  Икенсеһе - юҡ. 

Руханилар Ғайсаны Рим Викары 
Пилат алдына килтерҙеләр.  
Пилат: “Мин был кешелә ғәйеп 
тапмайым”, - тине.  Ләкин халыҡ 
ҡысҡырыуҙы дауам  
итте: “Уны тәрегә  
ҡаҙаҡла!  Уны  
тәрегә ҡаҙаҡла!” 

15 16

17 18

19 20



Был Изге Яҙма хикәйәһе һеҙҙе бар иткән һәм Уны  
танып белеүен теләгән иҫкиткес Алла тураһында һөйләй. 

 
Беҙҙең насар эштәр эшләгәнде Алла белә, һәм был эштәрҙе ул  

ғонаһ тип атай.  Ғонаһ өсөн яҙа – улем, ләкин Алла һеҙҙе шул тиклем  
ярата, хатта үҙенең берҙән-бер улы Ғайсаны һеҙҙең өсөн тәрелә үлергә 
һәм ғонаһтарығыҙ өсөн язаланырға ебәрҙе.  Унан һуң Ғайса терелтелде 

һәм өйөнә күккә ҡайтты.  Әгәр ҙә һеҙ Ғайсаға ышанһағыҙ һәм унан 
ғонаһтарығыҙҙы кисереүен һораһағыҙ, ул уны эшләйәсәк.  Ул һеҙҙең 

тормошҡа инер, хәҙер һеҙҙең күңелдә йәшәр, һәм  
һеҙ уның менән мәңге йәшәрһегеҙ.  

 
Әгәр ҙә һин бының дөрөҫлөгөнә ышанһаң, Аллаға былай тип әйт: 

Хөрмәтле Ғайса, мин ышанам, Һеҙ Алла һәм минең ғонаһтарым өсөн  
үлер өсөн кеше булдығыҙ, терелтелдегеҙ һәм бына хәҙер һеҙ яңынан  
тере.  Мин хәҙер яңы тормош башлар өсөн, зинһар минең тормошҡа 

инегеҙ һәм ғонаһтарымды кисерегеҙ, һәм бер көн барып, мәңге  
һеҙҙең менән булырмын.  Һиңә буйһонорға һәм Һинең  

Балаң кеүек йәшәргә булыш миңә.  Амин. 
 

Изге Яҙманы уҡы һәм Алла менән көн һайын һөйләш.   Иван 3:16 
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 Алла Һүҙеннән, Изге Яҙманан хикәйә 
 

урынлашҡан 
 

26-28 Матвей, 22-24 Луки,  
13-21 Иван 

“Һинең һүҙҙәреңдең асылыуы мәгърифәтле.” 
Мәдхия 119:130 

Бер ҡатын табутта илай ине.  
Ғайса уға күренде.  Ул шатланып 
кире ҡайтты, һәм шатланып 
башҡа шәкерттәренә: “Ғайса 
иҫән!  Ғайса Үлемдән  
терелде!” – тине. 

Тамам 
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Оҙаҡламай Ғайса үҙ шәкерттәренә күренде һәм 
ҡаҙаҡтар менән яраланған кулдарын күрһәтте.  
Был дөрөҫ ине.  ҒАЙСА ТЕРЕ!  Ул Петрҙе кире 
ҡағыуы өсөн кисерҙе һәм шәкерттәренә һәр 
кемгә Уның тураһында һөйләргә ҡушты.  Ул 

беренсе Раштуа көнөндә ергә төшкәйне, һәм 
хәҙер кире күккә күтәрелде. 

Аҙнаның беренсе көнөндә иртә 
менән Ғайсаның ҡайһы бер 
шәкерттәре ҡәберҙән ситкә  
төшкән ташты күрҙеләр.   
Улар эскә ҡараһалар,  
Ғайса унда юҡ ине.  
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