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ДөньЯныңЯраТылышы

Иң әү вәл бер кай да бер нин ди як ты лык әсә ре юк иде. Бо лыт лар 
то ма ла ган ай сыз төн дә ге сы ман дөм ка раң гы лык ка чум ган 

ул за ман нар да әле күк йө зе дә, үсем лек ләр дә, һич нин ди те рек-
лек ия се дә, шу шы то таш ка раң гы лык ны үз күз лә ре бе лән кү реп 
ба гар дай адәм за ты да юк иде. Әм ма Ал ла һы әйләнә-тирәнең 
мәң ге гә мон дый хәл дә ка лу ын те лә мә де һәм шу ңа кү рә як ты 
дөнь я ны бар ит те. Бер нәр сә дә үзеннән-үзе бар лык ка кил ми: 
тирә-ягыбыздагы ис кит кеч ма тур һәм төзек-камил дөнья йө зе 
Бар итү че нең бө ек ле ге һәм акылы-зирәклеге ту рын да сөй ли. 
Из ге Ки тап та, Тәү рат та, Ал ла һы ның ни рә веш ле Үз сү зе бе лән 
дөнь я ны яра туы ха кын да язы ла.

Ал ла һы иң элек күк не һәм җир не бар ит те.
Җир йө зе ул ва кыт та бик тә кү рек сез һәм буп-буш бу лып, 
ко ты рын ган су лар өс тен дә ка раң гы лык хө кем сө рә иде; Ал-
ла һы ның рухы-сулышы шул су лар өс тен дә ги зеп йө ри иде.
Ал ла һы: «Як ты лык бул сын», – дип бо ер ды, һәм як ты лык 
бул ды.
Ал ла һы як ты лык ның ях шы бу лу ын күр де һәм аны ка раң-
гы лык тан аер ды.
Ал ла һы як ты лык ны «көн» дип, ә ка раң гы лык ны «төн» дип 
ата ды. Кич җит те, таң ат ты – бе рен че көн үт те.
Ал ла һы: «Су лар ның ур та сын да бер гөм бәз* бул сын һәм су-
лар ны бер-берсеннән аер сын», – дип бо ер ды.
Һәм нәкъ шу лай бул ды: Ал ла һы гөм бәз не бар ит те, гөм бәз 
ас тын да гы су лар ны гөм бәз өс тен дә ге су лар дан аер ды.
Ал ла һы гөм бәз не «күк» дип ата ды. Кич җит те, таң ат ты – 
икен че көн үт те.
Ал ла һы: «Күк ас тын да гы су лар бер урын га җы ел сын да, су 
ас тын нан туф рак лы ялан кал кып чык сын», – дип бо ер ды, 
һәм нәкъ шу лай бул ды.
Туф рак лы ялан ны Ал ла һы «җир» дип, җы ел ган су лар ны 
«диң гез» дип ата ды һәм мо ның ях шы бу лу ын күр де.
Ал ла һы: «Туф рак тан яшел лек ләр үсеп чык сын – ор лык би рә 
тор ган үлән нәр, җи ме шен дә ор лык өл гер тә тор ган агач лар 
үс сен», – дип бо ер ды, һәм нәкъ шу лай бул ды.

*  Гөм бәз – рус ча сы «купол».
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Җир өс тен дә яшел лек ләр: ор лык би рә тор ган үлән нәр, җи-
ме шен дә ор лык өл гер тә тор ган агач лар үсеп чык ты, һәм 
Ал ла һы мо ның ях шы бу лу ын күр де.
Кич җит те, таң ат ты – өчен че көн үт те.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 1:1–13
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ДөньЯныңЯраТылышы
(дәвамы)

Ал ла һы: «Күк гөм бә зен дә җир йө зен як тыр та тор ган, көн не 
төн нән ае ра тор ган як тыр т кыч лар бул сын, алар ва кыт ны, 
ел фа сыл ла рын һәм көн исә бен күр сә теп тор сын нар», – дип 
бо ер ды, һәм нәкъ шу лай бул ды.
Ал ла һы ике бө ек күк җи се мен: зу ры сы – көн бе лән, ке че се 
төн бе лән ида рә итү че як тыр т кыч лар ны һәм йол дыз лар ны 
бар ит те.
Җир йө зен як тыр тып, көн вә төн бе лән ида рә ит сен нәр һәм 
як ты лык ны ка раң гы лык тан ае рып тор сын нар өчен Ал ла-
һы алар ны күк гөм бә зе нә ур наш тыр ды һәм мо ның ях шы 
бу лу ын күр де.
Кич җит те, таң ат ты – дүр тен че көн үт те.
Ал ла һы: «Су лар те рек җан ия лә ре бе лән тул сын һәм күк 
бе лән җир ара сын да кош лар очып йөр сен», – дип бо ер ды.
Ал ла һы төрледән-төрле ба лык лар ны, су да яшәү че җан ия лә-
рен вә кош лар ны бар ит те һәм мо ның ях шы бу лу ын күр де.
Ал ла һы: «Үр че гез, ишә е гез, диң гез су ла рын ту ты ры гыз, җир 
йө зен дә кош-корт үрчегәннән-үрчесен», – дип һәм мә се нә 
Үзе нең фа ти ха сын бир де.
Кич җит те, таң ат ты – би шен че көн үт те.
Ал ла һы: «Җир йө зе үзен дә төр ле то кым да гы җан ия лә рен: 
мал-туарны, җән лек ләр не һәм кыр гый җан вар лар ны бул-
дыр сын», – дип бо ер ды, һәм нәкъ шу лай бул ды.
Ал ла һы төр ле то кым да гы кыр гый җан вар лар ны, мал-туарны 
вә бар ча җән лек ләр не бар ит те һәм мо ның ях шы бу лу ын күр де.

Чик сез код рәт кә ия бул ган Бар итү че нең сү зе бе лән яра тыл ган 
һәм рәхәт-талгын тын лык ка чум ган җир йө зе ис кит кеч гү зәл иде. 
Әм ма яра ты лыш әле тә мам лан ма ган иде. Шу шы ма тур дөнь я да 
яшәп, үз е нең Бар итү че се бе лән ара ла шып көн кү рер өчен, Ал-
ла һы җир дә ке ше не яра тыр га ка рар кыл ды.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 1:14–25
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БеренчеКешеләрнеңБарлыККаКИлүе

Ал ла һы: «Ке ше не Үз сыйфатыбызда, Үзе без гә ох ша тып яра-
тыйк. Ке ше диң гез дә ге ба лык лар, күк тә ге кош лар, бар ча 
мал-туар, бө тен җир йө зе һәм җир дә хә рә кәт итү че һәм мә 
те рек лек ия се өс тен нән ха ким лек ит сен», – ди де.
Шу лай итеп, ке ше не Ал ла һы Үз сый фа тын да, Үзе нә ох ша-
тып, ир-ат һәм хатын-кыз итеп ярат ты.
Алар га Үзе нең фа ти ха сын би реп: «Үр че гез һәм ишә е гез, җир 
йө зен ту ты ры гыз, аны буй сын ды ры гыз; диң гез дә ге ба лык-
лар га, күк тә ге кош лар га, җир йө зен дә хә рә кәт ит кән бар лык 
җан ия лә ре нә ху җа бу лы гыз», – ди де. Ал ла һы әйт те: «Җир 
өс тен дә үс кән, ор лык өл гер тә тор ган бар ча үлән не, бар ча 
агач лар ның җи меш лә рен сез гә тап шы рам – алар сез гә ри-
зык бул сын; җир йө зен дә ге һәр бер җан вар га, күк тә ге һәр бер 
кош ка, үзен дә те рек лек су лы шын той ган һәр бер җан ия се нә 
азык итеп яшел үлән на сыйп итәм». Һәм нәкъ шу лай бул ды.
Ал ла һы Үзе ярат кан нәр сә ләр не күз дән ки чер де һәм бар 
нәр сә нең ях шы бу лу ын күр де. Кич җит те, таң ат ты – ал-
тын чы көн үт те.
Күк нең һәм җир нең, ан да гы бө тен нәр сә нең яра ты лы шы 
әнә шу лай тә мам лан ды. Җи ден че көн гә Ал ла һы Үз эшен 
тө гәл лә де һәм, бө тен эш лә рен бе те реп, ул көн не ял ит те.

Ал ла һы ке ше ләр не ма тур һәм бә хет ле итеп ярат ты. Алар үз лә-
ре нең Бар итү че се нә һәм бер-берсенә мә хәб бәт ле мө нә сә бәт тә 
бул ды лар. Ир ке ше нең исе ме – Адәм, хатын-кызныкы – Һа ва иде.

Ал ла һы, Үзе бар кыл ган җир не кай гыр т сын нар өчен, аны ке-
ше ләр ку лы на тап шыр ды. Адәм бе лән Һа ва га Үзе нең фа ти ха сын 
би реп, Ал ла һы көн чы гы шы та ра фын да, Га дән дә, оҗ мах бак ча сы 
бул дыр ды һәм алар ны шун да ур наш тыр ды. Ал ла һы алар га бак-
ча ны сак лау һәм эш кәр тү ва зи фа сын йөк лә де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 1:26–31; 2:7–22
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аДәМБеләнҺаваныңоҗМахТанКуылуы

лә кин Адәм бе лән Һа ва Ал ла һы сү зен нән чык ты лар, һәм 
Ул алар ны оҗ мах тан ку ып җи бәр де. Бу хәл бо лай бул ды.

Ях шы лык ны һәм яман лык ны та ны та тор ган бе лем ага чын нан 
баш ка Раб бы алар га бак ча да гы һәм мә агач ның җи ме шен ашар га 
рөх сәт ит те. «Әгәр шу шы әме рем не боз са гыз, үлә чәк сез», – дип 
ки сә теп куй ды Ул алар ны.

Әм ма Иб лис – Раб бы га кар шы лык күр сә тү че зат – Адәм бе лән 
Һаваны ха рап итәр гә ни ят лә де һәм, елан кы я фә те нә ке реп, Һа ва 
яны на кил де дә: «Ал ла һы сез гә чын нан да, бак ча да гы һич бер 
агач тан җи меш аша ма гыз, ди де ме?» – дип со ра ды. «Бак ча да үс-
кән һәм мә агач ның җи ме шен ашар га ярый без гә, – дип җа вап 
бир де ха тын. – Әм ма Ал ла һы әйт те, бак ча ур та сын да гы агач ның 
җи ме шен аша ма гыз, аңа хәт та ка гыл ма гыз да, юк са үләр сез, ди-
де». Елан исә аңа: «Юк, үл ми сез, – ди де, – чөн ки Ал ла һы бе лә: 
әле ге агач ның җи ме шен аша ган көн не сез нең күз лә ре гез ачы лыр, 
һәм сез ях шы лык бе лән яман лык ның нәр сә икә нен бе лә тор ган 
илаһ лар ке бек бу лыр сыз».

Агачтагы җимешләрнең ка рап то рыш ка гү зәл, ашар өчен ярак лы 
бу лу ын кү реп һәм алар ның бе лем би рү ха си я те нә кы зы гып, Һа ва 
агач тан җи меш өзеп аша ды, ире нә дә өзеп бир де, ул да аша ды. 
Шун нан Ал ла һы Адәм гә бо лай ди де: «Ха ты ның ның сү зен тың-
ла ган һәм Мин „аша ма“ дип ки сәт кән агач ның җи ме шен аша ган 
өчен җир туф ра гы на Ми нем ләгъ нә тем төш те; син го ме рең буе 
та ма гы ңа ри зык ны җә фа чи геп та бар сың. Яра тыл мыш туф ра гы ңа 
ки ре әй лә неп кай т кан чы га ка дәр ашар ик мә гең не син маң гай 
ти ре тү геп та бар сың; чөн ки син үзең – туф рак, туф рак тан яра-
тыл дың һәм янә туф рак ка әве ре лә чәк сең». Шул рә веш ле, Ал ла һы 
Адәм бе лән Һаваны оҗ мах бак ча сын нан ку ды, һәм алар ин де 
баш ка ча ан да әй лә неп кай та ал ма ды.

Бе рен че ке ше ләр нең гө наһ эш кы лып бо зык лык ка би ре лүе 
әнә шу лай бул ды.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 3:1–23
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Туфан.*нухпәйгаМБәрКөйМәсе

ничәмә-ничә га сыр лар уз ды. Адәм бе лән Һавадан туа кил-
гән ке ше ләр җир йө зен дә үрчегәннән-үрчи бир де. Баш та гы 

мәл ләр дә алар ның кү бе се, Ал ла һы дан кур кып, хак юл дан йөр де, 
әм ма тора-бара адәм ба ла ла ры Ал ла һы их ты я ры на буй сын мый 
баш ла ды. Ба ры тик Нух исем ле ке ше ге нә, Раб бы сы на туг ры лык 
сак лап, Аның их ты я ры на буй сы нып яшә де. Нух ның йө рә ген дә 
Ал ла һы Ру хы бар иде.

Раб бы күр де: җир йө зен дә яшәү че адәм ба ла ла рын аз гын лык 
бас ты, ке ше нең бө тен кү ңе ле һәм уй-фикере һәр ва кыт явыз лык та 
бул ды, хак юл дан йө рү че һич кем кал ма ды. Шун нан Ал ла һы әйт-
те: «Җир йө зен дә яшәү че адәм нәр нең һәм мә сен юк итә чәк мен, 
чөн ки Мин алар ны бар итү е мә үке нәм», – ди де.

Раб бы карашына фә кать Нух кы на мәр хә мәт кә ла ек кү рен де. 
Ал ла һы Нух ка бо лай ди де: «Бө тен ке ше лек дөнь я сын юк итәм, 
чөн ки ке ше ләр ар ка сын да җир йө зе явыз лык бе лән тул ды. Го-
фәр ага чын нан** үзе ңә көй мә ясап, аның эчен дә бүл мә ләр кор, 
көй мә нең эчен-тышын су ма ла ла. Шун нан соң Мин, җир йө зен-
дә яшәү че бар лык җан ия лә рен кы рып бе те рер өчен, җир йө зен 
ту фан су ла ры на ба ты рам. Әм ма си нең бе лән Мин ки ле шү тө зим, 
һәм син улларың, ха ты ның, ки лен нә рең бе лән бер гә көй мә гә 
ке реп ур на шыр сың».

ЯРА ТЫ ЛЫШ 6:5–18

*  Ту фан – су таш кы ны
**  Го фәр ага чы – ки па рис сы ман, су ма ла лы һәм ылыс лы агач.
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Туфан

ал ла һы ның бар лык бо е рык ла рын Нух җи ре нә җит ке реп үтә де. 
Көй мә әзер бул гач, Ал ла һы аңа: «Бө тен га и ләң бе лән көй мә-

гә кер, – ди де, – чөн ки ке ше ләр ара сын да ба ры син ге нә Ми ңа 
туг ры бул дың. Җир йө зен дә то кым на ры сак ла нып кал сын өчен, 
чис та хай ван нар дан ата һәм ана җе нес тә ге җи де пар ны, чис та 
бул ма ган нар дан* шу лай ук ата һәм ана җе нес тә ге бе рәр пар ны, 
бар төр кош лар дан җи де пар ны үз яны ңа ал. Чөн ки җи де көн нән 
Мин җир йө зе нә кы рык көн һәм кы рык төн буе то таш тан яң гыр 
яу ды ра чак мын – Үзем бар ит кән бө тен нәр сә не юк итә чәк мен».

Нух һәм мә сен дә Ал ла һы куш кан ча эш лә де: ха ты ны, ул ла ры 
һәм ки лен нә ре бе лән бер гә көй мә гә кер де, чис та хай ван нар дан 
җи де шәр пар һәм чис та бул ма ган нар дан бе рәр пар җан ия сен үзе 
бе лән көй мә гә ал ды. Һәм мә се көй мә гә ур на шып бет кәч, Ал ла һы 
Үзе алар ар тын нан ишек не яп ты. Җи де көн нән соң ту фан куп-
ты – җир йө зен то ма лап яң гыр коя баш ла ды; ул кы рык көн һәм 
кы рык төн то таш тан яу ды. Су таш кы ны артканнан-арта бар ды, 
тора-бара бө тен җир не кап лап ал ды, һәм көй мә су өс тен нән 
йө зеп кит те. Су шул ка дәр арт ты ки, хәт та иң би ек тау тү бә лә ре 
дә су ас тын да кал ды, су лы шы бул ган бө тен җан ия се: ке ше ләр 
дә, тер лек ләр дә, бар лык җән лек ләр һәм кош лар да һә лак бул-
ды – җир йө зен дә ге те рек лек юк ка чык ты. Фә кать Нух һәм аның 
бе лән бер гә көй мә дә бул ган нар гы на исән кал ды.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 7:1–23

*  Чис та һәм чис та бул ма ган хай ван нар – яһүд ләр өчен ашар га ярак лы һәм 
ярак сыз хай ван нар.
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ТуфансуларыныңКайТуы

су кү тә ре лү йөз ил ле көн дә вам ит те. Ал ла һы, Нух ны һәм 
аның бе лән бер гә көй мә дә бул ган бар лык хай ван нар ны 

исе нә тө ше реп, җир өс те нә җил ис тер де. Ко еп яу ган яң гыр 
туктап, сулар әкренләп кими башлады. Көннәрдән беркөнне 
Нух ның көй мә се Ара рат та вы ның тү бә се нә ки леп утыр ды. Кы-
рык көн үт кәч, җир өс тен нән су ки теп беткәнме-юкмы икә нен 
бе лер өчен, Нух көй мә нең тә рә зә сен ачып бер коз гын ны тыш ка 
очыр ды. Җир өс те су лар дан арынганчыга ка дәр коз гын шу лай 
әле очып ки теп, әле ка бат кай тып йөр де. Ан на ры Нух бер кү-
гәр чен не очыр ды, әм ма кү гәр чен аның яны на көй мә гә әй лә неп 
кайт ты, чөн ки җир өс тен нән су ки теп бет мә гән иде әле. Җи де 
көн уз гач Нух янә кү гәр чен не тыш ка очыр ды. Ки чен кү гәр чен 
том шы гы на яшь зәй түн бо та гы эләк те реп ки ре кайт ты. Шул 
рәвешле Нух җир өстендәге суларның кимүен белде.

Яңа дан да җи де көн үт кән нән соң, Нух кү гәр чен не та гын 
очыр ды, тик бу юлы ин де кү гәр чен әй лә неп кай т ма ды. Шун нан 
Нух көй мә нең тү бә сен ачып ка ра ды һәм җир нең ко ры икән ле-
ген күр де. Ал ла һы Нух ка: «Ха ты ның, улларың һәм ки лен нә рең 
бе лән көй мә дән чык, көй мә дә ге бар лык хай ван нар ны да үзең 
бе лән алып чык; алар җир йө зе нә та рал сын нар, үрчеп-ишәеп 
җир өс тен ту тыр сын нар», – ди де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 7:24 – 8:17
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салаваТКүпереҺәМаллаҺыныңКешеБелән
КИлешүТөЗүе

нух үзе нең гаи лә се бе лән көй мә дән чык ты һәм бар лык төр 
җан ия лә рен дә, кош лар ны да чы гар ды. Җан ия лә ре җир 

йө зе буй лап та ра лыш ты, кош лар төр ле се төр ле як ка очып кит те.
Нух таш тан мәз бәх, ягъни корбан малын яндыру өчен махсус 

корылма ясады да чис та са нал ган һәр төр хай ван вә кош лар 
ара сын нан бер ни чә сен сай лап алып Раб бы га кор бан ки тер де. 
Нух ның кор бан ки те рү ен Ал ла һы хуш күр де, һәм Ул: «Ке ше ләр 
ар ка сын да җир йө зе нә ка бат кар гы шым төш мәс, – дип хәл кыл-
ды. – Ке ше кү ңе лен дә ге явыз лык лар ба ла чак тан ук кил сә дә, 
те рек лек дөнь я сын ка бат үлем гә ду чар ит мәм. Дөнь я ның ки лә чәк 
яшә е шен дә чә чү һәм уру да, су ык һәм эс се дә, җәй һәм кыш та, 
көн һәм төн дә бу лып то рыр».

Нух ка һәм аның ул ла ры на Үзе нең фа ти ха сын би реп Ал ла һы 
әйт те: «Мин сез нең бе лән һәм сез дән соң ту а чак нәсел-нәсәбегез, 
шу лай ук сез нең бе лән көй мә дән чык кан бар лык җан ия лә ре 
бе лән ки ле шү тө зим: мон нан ары җир дә ге те рек зат лар ту фан 
су ла рын да һә лак бул ма я чак, җир йө зен су га ба тыр ган ту фан бү-
тән ка бат лан ма я чак. Ми нем бе лән җир дә ге җан ия лә ре ара сын да 
тө зел гән ки ле шү ем нең бил ге се итеп Мин бо лыт тан җир гә та ба 
са ла ват кү пе ре су зам. Җир йө зе нә яң гыр бо лы ты җи бә реп, бо-
лыт тан са ла ват кү пе ре су зы лу га, Ми нем бе лән те рек җан ия лә ре 
ара сын да гы ки ле шү не ис кә тө ше рер мен. Җир йө зен дә яшәү че 
җан ия лә ре бе лән тө зе гән ки ле шү ем нең бил ге се әнә шул салават 
кү пе ре бу лыр».

ЯРА ТЫ ЛЫШ 8:18–22; 9:8–17
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ИБраҺИМпәйгаМБәр

нух ның та гын да ба ла ла ры ту ды, һәм алар дан күп сан лы 
ха лык лар бар лык ка кил де. Нух ның нә сел ва рис ла рын нан 

бер се Иб рам исем ле бу лып, соң рак Ал ла һы аңа «бик күп ха лык-
лар ның ата сы» ди гән мәгъ нә не аң ла ту чы «Иб ра һим» ди гән исем 
ку ша. Иб ра һим, бар өме тен Ал ла һы га баг лап, Аңа туг ры лык 
сак лый һәм Аның сү зен нән чык мый тор ган бер бәндә иде. Ал-
ла һы аны Үзе нең дус ты дип атый. Инҗилдәге «Яхъя бәян иткән 
яхшы хәбәр» (15:14) исемле китапта Ал ла һы без гә дә: «Ми нем 
әмер лә рем не үтә сә гез, ми нем дус ла рым бу лыр сыз», – дип әй тә.

Бер ва кыт Ал ла һы Иб ра һим га бо лай ди де: «Яшә гән җи рең не, 
ту ган на рың ны, атаң йор тын кал дыр да Мин күр сәт кән җир гә 
кү че неп кит. Мин син нән бө ек бер ха лык ту ды рыр мын һәм си ңа 
Үзем нең фа ти хам ны би рер мен, исе мең не шөһ рәт ле итәр мен; һәм 
син фатиха-бәрәкәт ия се бу лыр сың. Си ңа иге лек те лә гән нәр-
гә Мин иге лек кы лыр мын, си не ка һәр лә гән нәр гә ләгъ нә тем не 
яу ды рыр мын. Җир йө зен дә ге ха лык лар ның һәм мә се си нең аша 
Ми нем фа ти хам ны алыр».

Иб ра һим Ал ла һы бо ер ган ча эш лә де: үзе бе лән ха ты ны Са ра-
я ны, бер ту ган эне се нең улы Лут ны, туп ла ган бар мөл кә тен, кул 
ас тын да гы бар лык хез мәт че лә рен ал ды да Ал ла һы күр сәт кән 
та раф ка – Кән ган җи ре нә юнәл де.

Кән ган җи ре нә ки леп җи теп Мө ре имән ле ге ди гән урын га 
тук тау га, Иб ра һим ның кар шы сын да Ал ла һы пәй да бул ды һәм: 
«Ме нә бу җир ләр не Мин си нең то кы мы ңа би рәм», – ди де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 12:1–7
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аллаҺыныңИБраҺИМгаБИргәнвәгъДәсе

ал ла һы Иб ра һим га әйт те: «Әйләнә-тирәңә күз сал – ка ра-
шың ны көн ягы на, төн ягы на, көн чы гы шы һәм көн ба ты-

шы та ра фы на юнәлт, – ди де. – Ка ра шың җит кән бу җир ләр нең 
һәм мә сен Мин си ңа һәм си нең то кы мы ңа мәң ге гә би рәм. Си нең 
нәсел-нәсәбеңне Мин ком бөр тек лә ре са нын ча иш ле итәр мен; 
кем дә бул са туф рак та гы ком бөр тек лә рен са нап бе те рә ал са, 
шул ке ше ге нә си нең нә сел ва рис ла рың ның са нын бе лә алыр».

Иб ра һим Мәм ре имән ле ге ди гән җир гә ки леп төп лән де һәм 
шун да Ал ла һы хөр мә те нә мәз бәх кор ды.

Күп ме дер ва кыт тан соң Иб ра һим яны на Ал ла һы иңеп бо лай 
ди де: «Мин – си нең кал ка ның дыр; ала сы бү лә гең си нең зур бу-
лыр». Иб ра һим исә, Ал ла һы га җа вап итеп: «И Ху җам, и Раб бым, 
Син ми ңа нәр сә бир мәк че сең? – ди де. – Ба ла ата сы бу ла ал ма дым 
ин де. Син ми ңа ба ла на сыйп ит мә дең, шу ңа кү рә өем дә ге бер 
хез мәт чем ми нем ми рас чым бу лыр». Аның бу сүз лә ре нә кар шы 
Раб бы: «Си нең ми рас чың ул тү гел, ә бәл ки син нән ту ган үз ба лаң 
бу лыр», – дип җа вап бир де. Ан на ры Ул Иб ра һим ны ча ты рын нан 
һа ва га алып чык ты һәм: «Ба шың ны кү тә реп күк йө зе нә ка ра да, 
бул ды ра ал саң, ан да гы йол дыз лар ны са нап чык, – ди де. – Си нең 
нә сел ва рис ла рың әнә шул йол дыз лар са нын ча бу лыр».

Иб ра һим Ал ла һы га ышан ды, һәм Ал ла һы мо ны Иб ра һим ның 
туг ры лы гы итеп ка бул ит те.

Ал ла һы Иб ра һим га әйт те: «Ха ты ны ңа бү тән Са рая дип дәш-
мә. Мон нан ары аңа „байбикә, ханым“ дигәнне аңлатучы Сара 
исе мен кушам. Мин аны фатихалыйм, һәм аңар дан си нең бер 
улың ту ар; ха ты ның күп халык-кавемнәрнең ана сы бу лыр, аның 
нә се лен нән пат ша лар чы гар».

ЯРА ТЫ ЛЫШ 13:14–16; 15:1–6; 17:15–16
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ИБраҺИМныңИсхаКныКорБанИТәргәҗыенуы

ал ла һы вәгъ дә ит кән чә, Са ра ның улы ту ды. Иб ра һим аңа 
Ис хак дип исем куш ты.

Ис хак үсә төш кәч, Раб бы Иб ра һим ның има нын һәм туг ры лы-
гын сы нап ка рар га бул ды, аңа: «Бер дән бер сө ек ле улың Ис хак ны 
ал да Мо риа җи ре нә юл тот. Мин күр сәт кән тау га ба рып җит кәч, 
кор бан лык уча гы өс тен дә улың ны кор бан га ки тер», – ди де.

Ал ла һы куш кан ны эш ләү Иб ра һим өчен га ять авыр эш иде, 
тик ул кар шы сүз әй т мә де. Таң нан то рып кор бан лык уча гы өчен 
утын әзер лә де, аны ишә ге нә тө яп, ике хез мәт че се бе лән улы 
Ис хак ны ия рт те дә Раб бы күр сәт кән җир гә ка рап юл га чык ты.

Ата сы ның нин ди мал ны кор бан итәр гә җы ен га нын бел мә гән 
Ис хак: «Әти! Ме нә уты ны быз да, ут та бар, ә кор бан лык бә рә-
не кай да соң?» – дип со ра ды. «Кор бан лык бә рә нен Ал ла һы Үзе 
бо е рыр, улым», – дип җа вап бир де Иб ра һим.

Ал ла һы күр сәт кән урын га ки леп җит кәч, Иб ра һим үзе нең 
хез мәт че лә рен тау итә ген дә кал дыр ды һәм, Ис хак бе лән юга ры 
кү тә ре леп, таш лар дан мәз бәх кор ды, ан на ры шул урын га утын-
ны те зеп өй де дә кул-аяклары бәй лән гән Ис хак ны утын өе ме 
өс те нә ят кыр ды. Әм ма шул чак күк ләр дән Раб бы фә реш тә се өн 
са лып: «Иб ра һим! Иб ра һим! – дип эн дәш те. – Улыңа кул кү тәр мә, 
бер ни дә эш лә мә аңа. Ин де Мин бе ләм: син Ал ла һы дан кур ка-
сың, Аны хөр мәт итә сең һәм Аның ха кы на үзең нең бер дән бер 
улың ны кор бан итәр гә әзер икән. Ал ла һы си ңа Үзе нең фа ти-
ха сын би рер – нә се лең не күк тә ге йол дыз лар, диң гез ярын да гы 
ком бөр тек лә ре са нын ча ишәй тер. Ал ла һы сү зе нә ко лак сал ган 
өчен, җир йө зен дә ге ха лык лар ның һәм мә се си нең то кы мың аша 
фа ти ха лы бу лыр», – ди де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 22:1–18
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йосыф–ЯгъКуБныңЯраТКанулы

Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Ис хак ның улы туа, аңа Ягъ куб 
дип исем ку ша лар. Соң рак Ал ла һы аңа Ис ра ил ди гән исем 

би рә. Ягъ куб ның Рубин, Шимун, Леви, Яһүд, Дан, Нәптали, 
Гәд, Әшир, Исәсхәр, Зәбулун, Йосыф, Беньямин исемле унөч 
улы һәм Ди нә исем ле бер кы зы бу ла. Ягъ куб Йо сыф ны бү тән 
ба ла ла рын нан ар тыг рак яра та, чөн ки Йо сыф аның кар т лык кө-
нен дә ту ган ба ла сы иде.

Ун җи де яше нә җит кәч, Йо сыф үзе нең ага ла ры бе лән бер гә 
са рык лар кө тә баш ла ды. Ага ла ры кыл ган кы рын эш ләр не ул 
ата сы на кай тып сөй ли тор ган бул ды. Бер ва кыт Ягъ куб Йо сыф ка 
төс ле ту кы ма дан те гел гән зат лы ки ем бү ләк ит те. Ата ла ры ның 
Йо сыф ны ныг рак яра ту ын күр гән ага ла ры эне лә ре нә нәф рәт 
бе лән ка рый баш ла ды лар.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 37:1–4
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Бер ва кыт Йо сыф төш күр де һәм аны ага ла ры на сөй лә де. 
«Тың ла гыз әле, мин сез гә күр гән тө шем не сөй лим, – ди де 

ул. – Имеш, без ба ры быз да кыр да көл тә бәй ли без икән. Шул чак 
мин бәй лә гән көл тә җир өс тен дә туп-туры уты рып кал ды, ә сез 
бәй лә гән көл тә ләр, ми нем көл тә не ура тып алып, аның ал дын да 
баш иде ләр».

Ага ла ры аңа: «Син без нең өс тән ха ким бул мак чы мы, без не 
үзе ңә буй сын дыр мак чы мы?» – дип ри за сыз лык бел дер де ләр һәм 
аны та гын да ныг рак кү рәл мас бул ды лар.

Йо сыф та гын бер төш күр де, аны да ага ла ры на сөй лә де: «Ме-
нә, мин та гын бер төш күр дем, – ди де. – Имеш, ко яш та, ай да, 
ун бер йол дыз да ми ңа баш иде ләр».

Тө шен ага ла ры на гы на тү гел, ата сы на да сөй лә гәч, ата сы ачу ла-
нып әйт те: «Нәр сә аң ла та си нең бу тө шең? Мин, анаң, ага ла рың 
си нең кар шы ңа ки леп җир гә ка дәр баш ияр гә ти еш ме?»

Ага ла ры ның Йо сыф ка ачуы чык ты, ата ла ры исә әле ге сүз ләр не 
кү ңе ле нә са лып куй ды.

Бер ва кыт Йо сыф ның ага ла ры ерак кыр лар да кө тү кө тә иде, һәм 
Ягъ куб: «Ага ла рың исән-имин ге нә йө ри ме икән, бе леп кайт», – 
дип Йо сыф ны алар яны на җи бәр де. Йо сыф юл га куз гал ды.

Ага ла рын эз ләп тап кан чы, кыр да ул озак йөр де. Ага ла ры исә, 
Йо сыф ның якын ла шып ки лү ен ерак тан ук кү реп алып, аны үте рү 
ту рын да үз ара киңәш-табыш итә баш ла ды лар. «Әнә төш хас та сы 
ки лә, – ди еш те алар усал ла нып. – Үте рик тә мә е тен бе рәр чо-
кыр га таш лыйк. Ерт кыч хай ван аша ды, дип әй тер без. Шун нан 
карарбыз, күр гән төш лә ре рас ки лер ме икән!»

ЯРА ТЫ ЛЫШ 37:5–20
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ага ла ры ара сын нан иң өл кә не, Ру бин исем ле се, кар дәш лә ре-
нең ка ра ни я тен ише теп, Йо сыф ны алар ку лын нан кот ка рып 

ка лыр га һәм аны исән-имин хәл дә ата сы яны на кай та рып җи-
бә рер гә уй ла ды. Шу ңа кү рә кар дәш лә рен Йо сыфны үтер мәс кә, 
чүл дә ге бе рәр чо кыр га таш лап кал ды рыр га үгет ли баш ла ды. 
Те ге ләр Ру бин ның сү зенә күн де ләр һәм, ян на ры на Йо сыф ки-
леп җи тү гә, аның өс тен дә ге төс ле зат лы ки ем нәр не сал ды рып 
алып, үзен ти рән бер чо кыр га төр теп тө шер де ләр.

Шул чак алар то вар тө яп Ми сыр га ба ру чы сәү дә гәр ләр кәр ва-
нын кү реп ал ды лар. Ага ла ры ның бер се, Яһүд ди гә не, Йо сыф ны 
сәү дә гәр ләр гә са тып җи бә рер гә тәкъ дим ит те. Ба ры сы да аның 
бе лән ри за лаш ты һәм, кәр ван чы лар алар яны на якын лаш кач, 
Йо сыф ны кое дан чы га рып сәү дә гәр ләр гә са тып җи бәр де ләр.

Сәү дә гәр ләр Йо сыф ны Ми сыр га алып кит те ләр, ага ла ры исә 
кө тү дә ге бер кә җә бә ти ен то тып суй ды лар да, шу ның ка ны на 
Йо сыф ның ки ем нә рен ман чып, ата ла ры на ки тер де ләр: «Без ме нә 
нәр сә тап тык, – ди де алар. – Ка ра әле, си нең улыңның ки е ме 
тү гел ме соң бу?» Ягъ куб, ки ем не та нып: «Әйе, улым Йо сыф ның 
ки е ме бу, – ди де. – Йо сы фым ны ерт кыч җан вар бо тар ла ган!» 
Ул ла ры ның ял ган сүз лә ре нә ыша нып, ярат кан улы Йо сыф өчен 
Ягъ куб озак көн нәр күз яшь лә ре түк те.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 37:21–35
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Ми сыр иле нә ки леп җит кән нән соң, сәү дә гәр ләр Йо сыф ны 
Ми сыр фир га ве не нең са рай хез мәт че се нә – җан сак чы-

лар баш лы гы По ти фар га кол лык ка сат ты лар. Ал ла һы бер кай чан 
да Йо сыф ны Үзе нең яр дә мен нән таш ла ма ды. Шу ңа кү рә хәт та 
кол лык та да Йо сыф ның һәр эше уң бул ды.

Йо сыф алын ган һәр эш нең Раб бы яр дә ме бе лән көй ле ба ру ын 
ху җа сы По ти фар да си зеп ал ды һәм, Йо сыф ны үз йор ты ның ида-
рә че се итеп бил ге ләп, бар бул ган мал-мөлкәтен аның ка ра ма гы-
на тап шыр ды. Йо сыф ха кы на дип Ал ла һы са рай хезмәтчесенең 
йор ты на Үзе нең фа ти ха сын күн дер де. Фир га вен хезмәтчесенең 
йорт-җирендә Йо сыф зи рәк лек бе лән ида рә ит те, шул сә бәп ле 
ху җа сы һич нин ди борчу-мәшәкать бел мә де.

Күр кәм йөз ле, мә һа бәт буй-сынлы Йо сыф ка По ти фар ха ты-
ны ның гый ш кы тө шеп, Йо сыф ны ул зи на кы лыр га күн дер-
мәк че бул ды. Әм ма ху җа сы ның ха ты ны на Йо сыф: «Ху җам бар 
бул ган мөл кә тен ыша нып ми ңа тап шыр ды, һәм мин ниш лә сәм 
дә ирек ле мен, лә кин си ңа ка гы ла ал мыйм, чөн ки син – аның 
ха ты ны. Ни чек итеп мин Ал ла һы кар шын да шун дый зур гө наһ 
кы ла алыйм?!» – дип аның гый ш кын ки ре как ты.

Чит кә ти бә рел гән ха тын Йо сыф тан үч алыр га ни ят лә де һәм 
ире нә: «Йор ты быз га син алып кай т кан те ге кол мыс кыл ит мәк че 
бу лып яны ма кер де. Әм ма мин та выш куп тар гач, ку лым да ки-
е мен кал ды рып чы гып кач ты», – дип егет кә на хак бә ла як ты. 
Бу сүз ләр не ише теп, По ти фар ның бик нык ачуы чык ты, һәм ул 
Йо сыф ны пат ша тот кын на рын яба тор ган төр мә гә таш ла ды.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 39:1–20
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әм ма Йо сыф төр мә дә чак та да Раб бы сы аның янын да бул ды, 
яр дә мен нән таш ла ма ды. Төр мә баш лы гы кү ңе лен дә Ал-

ла һы Йо сыф ка ка ра та мәр хә мәт ле ка раш уя тып, әле ге баш лык 
Йо сыф ны бар лык тот кын нар өс тен нән ка рап то ру чы итеп куй ды. 
Бө тен эш лә рен ту лы сын ча Йо сыф ка ыша нып тап шыр ган төр мә 
баш лы гы үзе һич нәр сә өчен борчылмады. Раб бы исә, Йо сыф 
янын да бу лып, аның һәр эшен уңыш лы кы ла иде.

Йо сыф ят кан әле ге төр мә гә фир га вен нең ике хез мәт че сен дә 
яп кан иде ләр. Элек алар ның бер се мәҗ лес ләр дә фир га вен ка сә-
се нә шә раб ко ю чы, икен че се фир га вен та бы ны на ри зык ки те рү че 
ик мәк че хез мә тен баш кар ган. Ми сыр пат ша сы ал дын да га еп лә ре 
чы гып, алар ның ике сен дә төр мә гә яп кан нар.

Бер ва кыт шә раб чы бе лән ик мәк че нең һәр ике се нә төш кер де, 
лә кин алар аны ни чек дип тә юрар га бел мә де. «Төш юрау Ал ла-
һы ир кен дә тү гел ме?! – ди де алар га Йо сыф. – Күр гән төшегезне 
сөй лә гез әле». Бе рен че бу лып үзе нең тө шен шә раб чы сөй лә де. 
Ул бер йө зем ага чы күр гән, аның өч бо та гы бар икән. Шун нан 
агач та чә чәк ләр кү рен гән, тиз дән җи меш лә ре дә өл ге реп җит кән. 
Шә раб чы, әле ге җи меш ләр не җы еп алып, фир га вен ка сә се нә 
сык кан да аңа бир гән.

Йо сыф шун дук шә раб чы ның тө шен юрап бир де: «Өч бо так – өч 
көн дигән сүз. Өч көн нән фир га вен си не элек ке уры ны ңа ки ре 
кай та рыр, һәм син, яңа дан шә раб чы ва зи фа сын баш ка рып, аңа 
ка сә сен би реп то рыр сың. Шул ча гын да син, ми не исе ңә тө ше-
реп, бу йорт тан чы га рыр га бу лыш».

Ан на ры ик мәк че дә үзе нең тө шен сөй ләп бир де. Аның баш тү-
бә се нә өсте-өстенә өч кәр зин ку ел ган, имеш. Иң өс тә ге кәр зин 
фир га вен өчен төр ле ри зык лар бе лән тул ган, әнә шул ри зык лар ны 
кош лар чукып-чукып ки тә икән.

Ик мәк че нең тө шен тың ла ган нан соң, Йо сыф әйт те: «Өч кәр-
зин – өч көн ди гән сүз. Өч көн нән си не фир га вен ча кы рып алыр 
да агач ка асып ку яр га бо е рыр, һәм кош лар ки леп си нең тә нең не 
чукыр».

Раб бы сы Йо сыф ка белдергәнчә, өч көн үтү гә һәм мә се дә нәкъ 
шу лай бул ды. Әм ма баш шә раб чы ин де Йо сыф ның го зе рен 
оныт кан иде.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 39:21–23; 40:1–22
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ни чек тер шу лай фир га вен бер төш күр де. Ул, имеш, ел га ярын-
да ба сып то ра икән. Шул чак ел га су ын нан көр-симез җи де 

сы ер ки леп чы га да яр буе ка мыш лы гын да ут лап йө ри баш лый. 
Ан на ры су дан җи де арык сы ер ки леп чы га һәм те ге көр-симез 
сы ер лар ны ашап бе те рә. Шун нан фир га вен йо кы сын нан уян ды. 
Ан нан ул та гын йок лап кит те һәм бу юлы икен че бер төш күр де. 
Имеш, бер са бак тан ях шы, тук ор лык лы җи де ба шак үсеп чык-
кан икән. Алар янын да ук ач ор лык лы, җил ләр дән ку ы ры лып 
бет кән янә җи де ба шак үсеп чык кан да те ге тук-симез ор лык лы 
җи де ба шак ны ашап бе тер гән.

Йо кы сын нан уя ну га, фир га вен нең кү ңе ле нә шик кер де. Ми-
сыр ның бар лык акыл ия лә рен ча кыр тып, ул алар га үзе нең төш-
лә рен сөй ләп бир де, лә кин алар ның мәгъ нә сен юрар дай ке ше 
та был ма ды.

Шул чак баш шә раб чы үзе бе лән бер гә төр мә дә утыр ган Йо сыф 
исем ле егет нең аңа һәм ик мәк че гә төш юрап би рү ен һәм юра ган-
на ры ның дө рес кә чы гу ын фир га вен гә сөй ләп бир де. Фир га вен 
шун дук Йо сыф ны ча кыр тып алып: «Син төш юрый бе лә сең дип 
ишет тем», – ди де. Йо сыф исә, фир га вен гә җа вап итеп: «Бу ми-
нем код рә тем дә тү гел. Фир га вен гә хә ер ле җа вап ны Ал ла һы Үзе 
иреш те рер», – ди де. Фир га вен аңа төш ләр нең һәр ике сен сөй-
ләп бир де, һәм Йо сыф аңа бо лай дип җа вап ла ды: «Ал ла һы ал да 
кы ла сы эше нең хә бә рен фир га вен гә иреш те рә. Җи де си мез сы ер 
һәм җи де тук ба шак ул – Ми сыр җи рен дә җи де ел дә ва мын да 
бө ек мул лык чо ры бу ла чак ди гән сүз. Ә ин де җи де арык сы ер 
һәм ач ор лык лы җи де ба шак – җи де ел мул лык тан соң ки лә се 
җи де ел лык кыт лык ту рын да сөй ли. Төш нең ике тап кыр ка бат-
ла нуы исә Ал ла һы ның әме ре хак икән не күр сә тә, һәм Ул аны 
га мәл гә ашы ра чак».

Ан на ры Йо сыф, фир га вен гә ки ңәш би реп, зи рәк акыл лы бер 
ке ше не Ми сыр җир лә ре өс тен нән ида рә че итеп ку яр га һәм мул-
лык ел ла рын да сак лык мал туп лар га ки рәк, ди де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 41:1–36
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йо сыф ның төш юра вы фир га вен кү ңе ле нә хуш кил де. Хез-
мәт че лә ре нә ул: «Үзен дә Ал ла һы Ру хын йөр т кән мон дый 

ке ше не та гын ка ян та ба сың?!» – ди де. Йо сыф ка исә: «Әгәр бо лар-
ның һәм мә сен Ал ла һы си ңа ачып бир гән икән, ди мәк, син дәй 
зи рәк акыл лы адәм бү тән юк тыр, – ди де. – Син ми нем йор тым-
ның ида рә че се бу лыр сың. Бар хал кым си нең сүз не тың лап эш 
итәр. Мин си не бө тен Ми сыр җи ре өс тен нән ида рә че итеп ку ям, 
син нән тик ми нем тә хе тем ге нә бө ег рәк бу лыр».

Шу лай дип, фир га вен, үзе нең бар ма гын нан йө зе ген са лып, 
Йо сыф ның бар ма гы на ки гез де, му е ны на ал тын чыл быр му ен са 
так ты, зат лы ту кы ма дан те гел гән ки ем нәр бир де. Ан на ры ул 
Йо сыф ны бө тен Ми сыр җи ре буй лап йөр теп чы гар га бо ер ды. 
Юл да бар ган да ха лык Йо сыф ны сә лам лә сен өчен, фир га вен аны 
үзе нең икен че дә рә җә дә ге ар ба сы на утыр тыр га куш ты.

Шундый югары урынга ире шү гә, Йо сыф үзе нә йөк лән гән ва-
зи фа лар ны баш ка рыр га ке реш те. Кыт лык чо ры җит кәч Ми сыр 
хал кы ач тан кы ры лып бет мә сен өчен, җи де ел дә ва мын да ул, 
һәр төр ле иген нән мул уңыш җы еп, сак лык урын на ры на хи сап-
сыз күп азык-төлек туп ла ды.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 41:37–48
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җИДеелгасуЗылганКыТлыК

җ и де ел го мер уз ган нан соң, бө тен җир йө зен дә ач лык 
баш лан ды. Йо сыф тан ик мәк са тып алыр га өмет лә неп, 

бар лык мәм лә кәт ләр дән ха лык Ми сыр га агыл ды. Чөн ки Йо сыф 
Ми сыр ның бө тен ка ла ла рын да мул итеп азык-төлек туп лар га 
өл гер гән иде.

Ми сыр да ик мәк бар лы гын бел гән нән соң, Ягъ куб, үз янын да 
ке че улы Бень я мин не ге нә кал ды рып, ул ла ры ның уны сын да 
шун да ик мәк са тып алыр га җи бәр де.

Йо сыф исә, Ми сыр ның баш тү рә се сый фа тын да, кил гән бар 
ха лык ка ик мәк са та иде. Йо сыф ның хо зу ры на кил гәч, ага ла ры, 
җир гә ка дәр баш ла рын иеп, үз лә ре нә ик мәк са ту ын үтен де ләр. 
Йо сыф үзе ага ла рын бер кү рү дә та ны са да, те ге ләр аны та ны-
ма ды лар. Чөн ки Йо сыф ны кол лык ка са тып җи бәр гән нән соң, 
аңар дан һич бер хә бәр ал ган на ры бул ма ды; Йо сыф шун дый дә-
рә җә гә иреш кән дер ди гән уй исә алар ның ба шы на да кил мә де.

Йо сыф, кар дәш лә рен та ны ма ган га са лы шып, алар га: «Сез – 
чик буй ла рын да гы сак лан мый тор ган ачык урын нар ны күз ләр гә 
кил гән шым чы лар!» – дип га еп таш ла ды. Кар дәш лә ре исә аңа: 
«Без на мус лы ке ше ләр, бер ата ның ба ла ла ры, иң ке че эне без 
әти е без янын да кал ды», – ди де ләр. Йо сыф алар ны сак ас ты на 
алыр га бо е рык бир де. Өч көннөн соң ага ла ры на ул бо лай ди де: 
«Әгәр сез дө рес тән дә на мус лы ке ше ләр икән, ара гыз дан бе ре гез 
мон да кал сын, баш ка ла ры гыз ач лык тан ин тек кән гаиләләрегезгә 
ик мәк алып кит сен. Ә ин де сү зе гез нең хак лы гын ис бат лар өчен, 
ке че эне гез не ми нем ян га ки те ре гез, шул ча гын да сез нең бу ил гә 
явыз ни ят бе лән кил мә ве гез гә ыша ныр мын».

Бу сүз ләр не ише теп, ир ту ган нар бер-берсенә: «Те ге ва кыт та 
эне без Йо сыф ка кыл ган гө наһ эше без өчен җә за бу, – ди еш те-
ләр. – Без аның га зап ла рын кү реп тор дык, ул без дән ялвара-
ялвара үтен де, әм ма без аны тың ла ма дык. Ин де шул эше без 
өчен без нең баш ка да кай гы кил де». Йо сыф бе лән тыл мач аша 
сөйләшкәнгә, кар дәш ләр хә зер Йо сыф ның бу сүз ләр не тыңлап-
аңлап тор га нын бел мә де ләр. Алар ның шу шы сүз лә рен ише теп, 
Йо сыф икен че бүл мә гә чы гып кит те һәм елап җи бәр де. Ан на-
ры яңа дан алар яны на кер де дә ара ла рын нан Ши мун ны ае рып 
алып Ми сыр да кал дыр ды, баш ка ла рын, кап чык ла ры на ик мәк 
ту ты рып, өй лә ре нә кай та рып җи бәр де.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 41:54–57; 42:1–25
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йосыфныңКарДәшләргәүЗенТаныТуы

өй лә ре нә әй лә неп кай ту га, Йо сыф ның кар дәш лә ре алар 
бе лән ни-нәрсәләр бул ган ны ата ла ры на сөй ләп бир де ләр. 

Кар т лык кө нен дә үзе нең бер дән бер юа ны чы бул ган төп чек улы 
Бень я мин не өл кән ул ла ры бе лән Ми сыр га җи бә рер гә Ягъ куб 
һич ке нә дә ри за бул ма ды.

Ми сыр дан алып кай т кан ик мәк күп ме дер ва кыт тан соң аша-
лып бет те, һәм Ягъ куб үзе нең ул ла ры на: «Ми сыр га ба рып, та-
гын ик мәк са тып алып кай ты гыз», – ди де. Ул ла ры исә: «Ми сыр 
ида рә че се без не, яны гыз да ке че эне гез бул ма са, ки леп тә йөр-
мә гез, дип ки сәт те», – ди де ләр. Бень я мин не җи бә рер гә Ягъ куб 
ри за лаш ма ды. Әм ма ач лык көчәйгәннән-көчәя бар ды, һәм ул, 
ба ла ла ры на хә ер ле юл те ләп, алар га фа ти ха сын бир де: «Код рәт ле 
Ал ла ул адәм нең кү ңе лен дә мәр хә мәт хис лә ре уят сын да, ан да 
тот кар лан ган кар дә ше гез не дә, Бень я мин не дә ул адәм ки ре 
кай та рып җи бәр сен иде», – дип те лә де Ягъ куб.

Шу лай итеп, кар дәш ләр, Бень я мин не алып, Ми сыр җи ре нә 
ки леп җит те ләр. Бень я мин не күр гәч, йор тын да гы икен че бүл мә гә 
чы гып, Йо сыф елап ал ды. Ан на ры, бит-күзләрен юып, хез мәт-
че лә ре нә ку нак лар ны бик шәп ләп сый лар га куш ты. Йо сыф ның 
шу лай хөр мәт күр сә тү е нә ту ган нар кау шап кал ды лар. Йо сыф исә, 
кү ңе лен дә та шы ган уй-хисләрен тыя ал мый ча, кыч кы рып елап 
җи бәр де һәм кар дәш лә ре нә: «Мин Йо сыф бит! – дип бел дер де. – 
Әти ем исән-саумы?» Лә кин кар дәш лә ре авыз ачып бер сүз әй тә 
ал ма ды лар, чөн ки алар тә мам ап ты рап кал ган иде ләр. «Якын рак 
ки ле гез әле», – ди де алар га Йо сыф. Кар дәш лә ре якын лаш кач: 
«Сез нең та раф тан Ми сыр га са тыл ган Йо сыф мин! – дип сү зен 
дә вам ит те. – Лә кин ми не мон да са тып җи бә рү е гез өчен хәс рәт 
чи геп, үке неп га зап лан ма гыз, чөн ки Раб бы ми не Ми сыр га сез-
нең го мер ләр не сак лап ка лыр өчен җи бәр гән. Кыс ка сы, ми не 
би ре гә сез тү гел, ә бәл ки Ал ла һы җи бәр де һәм фир га вен гә ми не 
ки ңәш че, аның бө тен ил-йорты бе лән ида рә итү че ху җа, бө тен 
Ми сыр җир лә ре нә хө кем дар итеп кыл ды. Тиз рәк әти ем яны на 
кай ты гыз да, улың Йо сыф бо лай дип әй тә, ди е гез: „Ал ла һы ми не 
бө тен Ми сыр мәм лә кә те җир лә ре нә хө кем дар кыл ды, ва кыт ны 
суз мый ча яны ма ки леп җит; си не мон да карап-ризыкландырып 
то рыр мын, чөн ки кыт лык әле та гын биш ел дә вам итә чәк“». 
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Шу лай дип, Йо сыф Бень я мин не ко чак лап ал ды һәм та гын елап 
җи бәр де. Ан на ры күз яшь лә ре түгә-түгә кар дәш лә ре нең һәр бер-
сен ко чак лап үп те.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 42:36–38; 43:1–34; 45:1–15
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йосыфБеләнаТасыныңочрашуы

йо сыф яны на кар дәш лә ре нең ки лү ен ишет кәч, фир га вен 
алар га юл азы гы, кием-салым, алар ның үз лә ре һәм ба ла ла-

ры, шу лай ук ата ла ры Ягъ куб өчен җи гү ле ар ба лар бир де, чөн ки 
ул алар ның бар сы на да Ми сыр га кү че неп ки лер гә тәкъ дим ит те.

Өй лә ре нә әй лә неп кай ту га, ир ту ган нар ата ла ры Ягъ куб ка 
Йо сыф ха кын да сөй ләп бир де ләр. Ярат кан улы Йо сыф ның исән 
бу лу ын ишет кәч, ата ла ры чик сез сө ен де һәм, улы бе лән кү ре шер 
өчен, Ми сыр җи ре нә ба рыр га ка рар кыл ды. Шу шы хәл ләр дән 
соң Ягъ куб ка тө шен дә Ал ла һы кү ре неп: «Ягъ куб! Мин – Ал ла-
һы мын, си нең атаң ның Ал ла сы. Ку рык ма, Ми сыр га кү че неп кит; 
Мин ан да син нән бө ек бер ха лык ту ды рыр мын. Мин Ми сыр га 
си нең бе лән бер гә ба рам. Соң рак си не ан нан алып чы гу чы да 
Мин бу лыр мын», – ди де.

Ягъ куб, үзе нең ба ла ла рын, онык ла рын ияр теп, бар бул ган мал-
мөлкәтен тө яп, Ми сыр та ра фы на куз гал ды. Йо сыф та, ар ба сын 
җик те реп, ата сын кар шы лар га юл га чык ты. Ата сын кү рү гә ул 
ат лы гып аның му е ны на ба рып са рыл ды һәм ко ча гын да үкси-
үкси бик озак ела ды.

Йо сыф яны на ту ган на ры кү че неп кил гән не ишет кән фир га вен, 
Йо сыф ны үз хо зу ры на ча кы рып алып: «Атаң бе лән кар дәш лә-
рең мон да си нең ян га кил гән нәр икән. Бө тен Ми сыр иле си нең 
ал дың да – ту ган на ры ңа ил нең иң әй бәт җир лә рен бир», – ди де.

Йо сыф шу лай үзе нең кар дәш лә ре нә Ми сыр иле нең иң ях шы 
өле шен нән җир би лә мә се бир де, алар ны һәр да им ик мәк һәм 
баш ка кирәк-ярак бе лән тәэ мин итеп тор ды.

Кән ган җир лә ре нә Ягъ куб ка бат әй лә неп кай т ма ды, шун да 
Ми сыр илен дә кал ды. Ягъ куб, әҗә ле якынлашканны си зеп, 
Йо сыф ның ул ла ры Ме наш ше бе лән Эф ра им га һәм үзе нең ул ла-
ры на фа ти ха сын бир де. Ата ла ры ның ва фа тын нан соң Ягъ куб ның 
ул ла ры ул әй теп кал дыр ган васыятьне тө гәл үтә де ләр – аны 
Кән ган җи рен дә ге Мах пе ла кы рын да ур наш кан ата-бабалар 
мә га рә сен дә, Иб ра һим бе лән Са ра, Ис хак бе лән Рә би ка янын да 
гүр гә иң дер де ләр.

ЯРА ТЫ ЛЫШ 45 – 50
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ЯныпТорганКүгәнКуагы

Бай так ел лар уз ды. Ми сыр илен дә яшәү че Йо сыф то кы мы 
өчен авыр за ман нар баш лан ды: ми сыр лы лар алар ны авыр 

эш баш ка рыр га мәҗ бүр итеп ин тек те рә тор ган бул ды лар. Ал ла һы 
ис ра и ли ләр не Ми сыр кол лы гын нан кот ка рыр га хәл кыл ды һәм 
әлеге эшкә Му са исем ле ке ше не сай ла ды. Му са ның Ми сыр дан 
ерак бул ма ган бер чүл дә са рык кө теп йөр гән кө не иде. Бер ва кыт 
ул Хо реб дип атал ган Ал ла һы та вы итә ге нә ки леп чык ты, һәм 
шун да янып тор ган кү гән ку а гы ара сын да Раб бы фә реш тә се пәй да 
бул ды. Ял кын тел лә ре чор нап ал ган ку ак ның янып то ру ын, әм-
ма янып бет мә вен кү реп, Му са: «Ба рып ка рыйм әле, нин ди сә ер 
нәр сә икән ул, ни өчен ку ак янып бет ми икән?» – дип уй ла ды.

Му са якын рак кил гәч, янып тор ган ку ак эчен нән Раб бы ның: 
«Му са! Якын кил мә. Аяк ки е мең не сал, чөн ки син ба сып тор ган 
урын из ге җир. Мин – си нең ата-бабаларың Иб ра һим, Ис хак 
һәм Ягъ куб ның Ал ла сы мын», – ди гән та вы шын ишет те. Му са, 
Ал ла һы га ка рар га кур кып, йө зен кап ла ды.

«Үз хал кым ның Ми сыр да ни чек җә фа чи гү ен кү рәм Мин, аның 
елау-сыктавын, ка рап эшләтүчеләрдән зар ла ну ын ише тәм, – ди-
де аңа Раб бы. – Хал кым ның авыр кай гы сын бе ләм Мин, шу ңа 
кү рә алар ны ми сыр лы лар ку лын нан азат итәр гә ба рам, алар ны 
шул ил дән алып чы гып, сөт бе лән бал агып тор ган уң ды рыш лы, 
ир кен җир ләр гә ияр теп ки тә чәк мен. Ис ра и ли ләр нең аһ-зарларын 
ише тәм Мин, ми сыр лы лар ның алар ны ни чек изү ен кү реп то рам. 
Шу лай итеп, бар: Мин си не фир га вен яны на җи бә рәм. Ми нем 
хал кым Ис ра ил не син Ми сыр җи рен нән алып чы гар сың».

Әм ма Му са ике лә неп кал ды, чөн ки әле ге бө ек бу рыч ны үтәр-
гә ул үзен ла ек тү гел дип са ный иде. Шу ңа кү рә Ал ла һы га ул: 
«Фир га вен ка ты на ба рып, Ис ра ил хал кын Ми сыр җи рен нән 
алып чы гар га ул ка дәр кем соң мин?!» – ди де. Әм ма Ал ла һы аңа: 
«Мин си нең яның да бу лыр мын», – дип җа вап бир де.

ЧЫ ГЫШ 3:1–12
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аллаҺыныңИсраИлИләрнеМИсырДан 
алыпчыгуы

фир га вен ис ра и ли ләр гә Ми сыр дан ки тәр гә рөх сәт итмәгәннән 
соң, Раб бы бө тен Ми сыр хал кын ту гыз тап кыр ко точ кыч 

авыр га зап лар га ду чар ит те, әм ма фир га вен тор ган са ен рә хим сез-
лә нә ге нә бар ды, ис ра и ли ләр нең Ми сыр дан ки тәр гә җыенулары 
бе лән ул ба ры бер ри за лаш ма ды. Шун нан Раб бы унын чы, иң 
соң гы җә за ны җи бәр де: төн ур та сы җит кәч, һәр бер Ми сыр гаи-
лә сен дә бе рен че бу лып ту ган ир ба ла, шу лай ук бе рен че бу лып 
дөнь я га кил гән ата җе нес тә ге мал-туар да үлеп бет те. Фир га вен 
шул ук төн не Му са бе лән Һа рун ны ча кы рып алып: «Үзе гез дә, 
бө тен ис ра и ли ләр дә, җы е нып, без дән ае ры лып ки те гез, – ди-
де. – Ба ры гыз, үзе гез әй т кән чә, Раб бы гыз га гый ба дәт кы лы гыз, 
үзе гез бе лән вак һәм эре тер ле ге гез не дә алып ки те гез. Мин нән 
ри за ка лып, юлы гыз да бу лы гыз».

Ис ра и ли ләр тиз рәк җы е нып кит сен өчен, ми сыр лы лар алар ны: 
«Югый сә ба ры быз да кы ры лып бе тә чәк без», – дип ашыктырып 
тор ды лар.

Ис ра и ли ләр Ми сыр чик лә ре нә та ба юл ал ды. Ба ла лар ны, 
хатын-кызларны исәп лә мә гән дә, җә я ү ле ир ләр нең са ны ал ты 
йөз мең ча ма сы иде. Алар га баш ка ка вем нәр дән дә бик күп ке-
ше ияр де. Ис ра и ли ләр үз лә ре бе лән шак тый гы на вак һәм эре 
тер лек лә рен дә ку ып алып кит те.

Ми сыр дан чык кан да үз лә ре бе лән ал ган ка мыр дан ис ра и-
ли ләр тө че көл чә пе шер де ләр: зур ашы гыч лык бе лән кит кән гә 
кү рә, юл да ашар га баш ка төр ле ри зык әзер ләп то рыр га алар ның 
ва кыт ла ры бул ма ды.

Ис ра ил хал кы Ми сыр илен дә бар лы гы дүрт йөз дә утыз ел 
го мер ит те.

Ал ла һы ис ра и ли ләр не Кы зыл диң гез гә ил тү че сах ра юлы 
бе лән алып кит те. Үзе нең хал кын кай та раф лар га алып ба-
руы ба ры тик Ал ла һы га гы на мәгъ лүм иде. Шу ңа кү рә Ул 
көн дез лә рен алар ал дын нан бо лыт ба га на сы, ә төн нә рен 
исә, юл ла рын як тыр тып, ут лы ба га на рә ве шен дә бар ды. Бо-
лыт ба га на сы тук та лу га, ис ра и ли ләр ча тыр ла рын ко рып ял 
итә, ба га на куз га лу га, алар да юл ла рын дә вам итә иде ләр. 
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Көн дез лә рен – бо лыт ба га на сы, ә төн нә рен ут ба га на сы Ал-
ла һы хал кын бер кай чан да таш лап кит мә де.

ЧЫ ГЫШ 12:31–40; 13:20–22
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ИсраИлИләрнеңКыЗылДИңгеЗнеКИчүе

Ис ра и ли ләр нең Ми сыр дан үз Ал ла сы на кор бан ки те рү өчен 
ге нә тү гел, ә бәл ки бө тен ләй гә ки тү лә рен аң ла гач фир га вен 

үзе нең бө тен җай дак ла рын, су гыш ар ба ла рын һәм бар гас кә рен 
җы еп алар ар тын нан куа чык ты.

Кы зыл диң гез яр ла ры на җи теп тук та гач, ис ра и ли ләр нең ба рыр 
уры ны кал ма ды, чөн ки эз лә ре нә ба сып ди яр лек арт ла рын нан 
ми сыр лы лар ки лә иде. Кар шы ла рын да җәй рәп ят кан диң гез не 
һәм куа ки лү че ми сыр лы лар ны кү реп, Ал ла һы хал кы: «Без не чүл 
дә рь я сын да ха рап итәр өчен ге нә Ми сыр дан алып чыккансың 
икән!» – дип Му са га га еп таш ла ды. Лә кин Му са алар га җа вап 
итеп: «Ку рык ма гыз! Нык бу лы гыз һәм шул ча гын да Раб бы ның 
сез не ни чек итеп коткаруына шаһит булырсыз. Эзе гез гә ба сып 
ки лү че ми сыр лы лар ны сез бү тән бер кай чан күр мәс сез. Сез нең 
өчен Раб бы Үзе кө рә шә чәк, бор чыл ма гыз», – ди де.

Ал ла һы шун да Му са га диң гез өс те нә ку лын су зар га куш ты. 
Му са диң гез өс те нә ку лын су зу га, Раб бы, көн чы гыш та ра фын нан 
көч ле җил куз га тып, диң гез су ла рын ки ре чи ген дер де, һәм төн 
эчен дә ис ра и ли ләр кар шын да диң гез нең бер өле ше ко ры җир гә 
әй лән де – диң гез су ла ры ике гә ае рыл ган ке бек бул ды. Ис ра и ли-
ләр диң гез не ко ры җир буй лап кич те, диң гез су ла ры исә уң нан 
да, сул дан да ди вар сы ман бу лып то рып кал ды.

ЧЫ ГЫШ 14:5–22
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МИсыргасКәренеңКыЗылДИңгеЗДә 
ҺәлаКБулуы

Ис ра и ли ләр не ку ып ки лү че ми сыр лы лар да суы чи ген гән 
диң гез гә ке реп кит те ләр. Ир тән ге як та Ал ла һы ми сыр лы лар 

ара сын да шак тый зур ыгы-зыгы куп тар ды: су гыш ар ба ла ры ның 
тә гәр мәч лә ре ватылып, алар ин де ал га ба ра ал ма ды лар. Шу шы 
хәл ләр не кү реп тор ган гас кә ри ләр бер-берсенә: «Әй дә ис ра и-
ли ләр дән ка чыйк, чөн ки Раб бы ла ры без гә кар шы алар ягын да 
су гы ша», – ди еш те ләр.

Ал ла һы хал кы ко ры җир дән бар ган сы ман диң гез не ки чеп 
чык кан нан соң, Раб бы Му са га: «Ку лың ны диң гез гә та ба суз, 
бар ча ар ба ла ры һәм җай дак ла ры бе лән бер гә ми сыр лы лар су 
ас тын да кал сын», – ди де. Му са Раб бы куш кан ча эш лә де, һәм 
диң гез су ла ры әү вәл ге хә ле нә кай тып, ми сыр лы лар ның ба ры сы 
дул кын нар эчен дә үзе нең әҗә лен тап ты.

Әнә шу лай итеп Ал ла һы ул көн не Үзе нең хал кын кот кар ды. 
Ми сыр лы лар ны һә ла кәт кә ду чар ит кән Раб бы ның код рә тен үз 
күз лә ре бе лән күр гән ис ра и ли ләр, Аңар дан кур кып, Аны олы-
ла ды лар, бө тен өмет лә рен Аңа һәм Аның хез мәт че се Му са га 
багладылар. Шун нан Му са, бар ха лык бе лән бер гә бө ек Кот ка-
ру чы ны дан лап, тан та на лы җыр баш кар ды:

Раб бы – ми ңа көч би рү че һәм ми нем да ным; Ул ми не кот кар-
ды. Ул – ми нем Ал лам, һәм мин Аңа дан җыр лыйм. Си нең уң 
ку лың, Раб бы, үзе нең кө че бе лән дан яу ла ды; Си нең ку лың, 
Раб бы, дош ман ны тар-мар ит те. Тиң дәш сез зур шөһ рә тең 
бе лән Син Үзе ңә кар шы кү тә рел гән адәм нәр не юк ит тең. 
Илаһ лар ның кай сы сы Си нең бе лән тиң лә шә ала, и Раб бы?! 
Кем Си нең ке бек мог җи за лар кы ла ала?! Кем шу лай Си нең 
ке бек из ге?! Һәм кем нең да ны шу лай кур ку га тө ше рә ала?! 
Раб бы мәң ге ха ким лек итә чәк.

ЧЫ ГЫШ 14:23–31; 15:1–18
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унБоерыК

Му са – Ал ла һы та ра фын нан сай лап алын ган, Аның туг-
ры, тың лау чан хез мәт че се иде. Шу ңа кү рә Раб бы ха лык 

бе лән һәр чак Му са аша сөй ләш те.
Чүл буй лап сә фәр кы лу чы Ис ра ил хал кы Си най тау итә ге нә 

ки леп тук та гач, Му са тау ба шы на кү тә рел де. Ан да аңа Раб бы зур 
бул ма ган, так та сы ман ике яс сы таш тап шыр ды. Әле ге таш лар-
да Ал ла һы хал кы тө гәл үтәр гә ти еш ле Ун бо е рык языл ган иде:

Мин – Раб бы, си нең Ал ла һың. Мин си не, кол лык тан азат 
итеп, Ми сыр җи рен нән алып чык тым. Мин нән баш ка си-
нең һич нин ди ал лаң бу лыр га ти еш тү гел.
Күк ләр киң ле ген дә, җир өс тен дә яки су ас тын да яшәү че 
җан ия лә ре нең су рәт лә рен нән пот лар яса ма; алар га баш 
имә һәм та бын ма.
Раб бы Ал лаң ның исе мен ки рәк сез гә кул лан ма; әгәр кем дер 
Аның исе мен урын сыз га кул ла на икән, Раб бы аны җә за сыз 
кал дыр мас.
Шим бә көн нең из ге көн бу лу ын исең дә тот. Ал ты көн буе 
эш лә һәм бө тен эш лә рең не баш кар, җи ден че – шим бә көн не 
исә Раб бы Ал ла ңа ба гыш ла.
Раб бы Ал лаң си ңа бир гән җир дә го ме рең озын бул сын ди-
сәң, ата-анаңны хөр мәт ит.
Ке ше җа нын кый ма.
Зи на кыл ма.
Ур лаш ма.
Баш ка бе рәү гә кар шы ял ган ша һит лык бир мә.
Баш ка бе рәү нең йор ты на, ха ты ны на, ир яки хатын-кыз 
ко лы на, үге зе нә яи сә ишә ге нә, го му мән, аның ма лы на нә-
фе сең не суз ма.

ЧЫ ГЫШ 20
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КүЗәТчеләрнеңКәнгангаКИлүе

си най чү ле буй лап озак ка су зыл ган, ялыктыргыч сәфәрдән 
соң ис ра и ли ләр, ни һа ять, Кән ган җир лә ре нә ки леп җит те-

ләр. Му са: «Әле ге ил нең көнь як өле ше нә ба рып, аның нин ди е рәк 
җир бу лу ын һәм ан да нин ди ха лык яшә гән не, ул ха лык ку әт ле ме, 
юк мы икән не, шә һәр лә ре нең нин ди ле ген күреп-белеп кай ты гыз. 
Шул җир дә үс кән җиләк-җимешләрне алып кай тыр га ты ры шы-
гыз», – дип, ис ра и ли ләр нең ун и ке ир-егетен Кән ган як ла ры на 
озат ты. Шу лай итеп, ун и ке кү зәт че юл га куз гал ды һәм кы рык 
көн дә ва мын да Кән ган җи рен карап-күзәтеп йөр де. Ки ре әй лә-
неп кай т кан да алар ин җир, анар, баш ка төр җи меш ләр, шу лай 
ук бик зур йө зем тәл гә ше алып кайт ты лар; ул тәл гәш не та як ка 
элеп ике ке ше кү тәр гән иде. Кү зәт че ләр әле ге ил нең, дө рес тән 
дә, «сөт һәм бал агып тор ган» җир дә ур на шу ын сөй лә де ләр. Ә 
хал кы аның хәй ран көч ле, һәм алар зур, ны гы тыл ган шә һәр ләр-
дә яши, ди де ләр. «Без алар га кар шы су гы шыр хәл дә тү гел без, 
чөн ки әле ге ха лык без дән көч ле рәк», – ди де алар.

Ал ла һы ның Үз хал кы на яр дәм ку лы су зар га вәгъ дә итү ен оны-
тып, кү зәт че ләр Кән ган иле ту рын да гы сүз лә ре бе лән ис ра и ли ләр 
кү ңе ле нә шом сал ды лар. Кү зәт че ләр дән ба ры ике ке ше, Нун улы 
Иешуа һәм Кә леб ке нә Раб бы ла ры на туг ры лык сак лап, ха лык-
ны кур ку га тө ше рер гә те лә мә де. «Без ба рып әле ге ил не яу лап 
алыр га ти еш без, чөн ки без нең кул дан ки лер дәй эш бу», – ди де 
Кә леб. Әм ма ха лык алар ның сү зе нә ко лак сал ма ды, һәм мә се 
зар ла нып елар га, алар ны Ми сыр илен нән алып чык кан Му са 
бе лән Һа рун ны би тәр ләр гә то тын ды. Ан на ры алар бер-берсенә: 
«Үзе без гә баш ка юл баш чы сай лыйк та ка бат Ми сыр га әй лә неп 
кай тыйк», – ди е шә баш ла ды лар. Нун улы Иешуа бе лән Кә леб 
исә, ачу дан ки ем нә рен ер тып, ха лык ка бо лай ди де ләр: «Раб бы 
без не мәр хә мә тен нән таш ла мас, сөт һәм бал агып тор ган әле ге 
җир ләр не без нең кул га тап шы рыр. Раб бы га кар шы кил мә гез һәм 
ул җир ләр дә яшәү че ха лык тан ку рык ма гыз, чөн ки алар без нең 
кул га тө шә чәк: алар ның як лау чы сы юк, ә без нең як та – Раб бы, 
ку рык ма гыз алар дан». Му са бе лән Һа рун, ха лык ның вәс вә сә ле 
сүз лә рен ише теп, бор чу га кал ды лар – ис ра и ли ләр нең үҗәт ле ген 
һәм ышанмауларын кү рү алар га авыр иде. Шун да Ал ла һы Му са га 
бо лай ди де: «Та гын кай чан га ка дәр бу ха лык Ми нем ачу ым ны 
ки те рер икән? Мин кыл ган бай так мог җи за һәм га лә мәт ләр-
не кү реп тә, та гын кай чан га ка дәр Ми ңа ышан мас лар икән?» 
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Шун нан Ал ла һы, ис ра и ли ләр не кы рып бе те реп, Му са дан яңа 
бер ха лык ту ды рыр га әзер бу лу ын әйт те, әм ма Му са, ялынып-
ялварып, ис ра и ли ләр нең бу зур гө на һын ки че рү не үтен де. Му са 
ха кы на Ал ла һы әле ге буй сын мас ха лык ны та гын га фу ит те. «Әм-
ма, – ди де Ул, – Ми ңа ышан ма ган өчен ис ра и ли ләр нең ки лә чәк 
бу ы ны гы на, вәгъ дә ител гән Кән ган җир лә ре нә ке реп, шун да 
яши баш лар. Ис ра и ли ләр нең хә зер ге бу ы нын нан ба ры тик Нун 
улы Иешуа һәм Кә леб ке нә ан да аяк ба сар, чөн ки алар Ми ңа 
туг ры бу лып кал ды лар».

САН НАР 13:1–34; 14:1–30
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ДавыТ–ИсраИлпаТшасы

Ис ра и ли ләр Кән ган җир лә ре нә ки леп ур наш ты лар. Күп ме-
дер ва кыт лар уз ган нан соң, алар, без нең өс тән пат ша ида рә 

итәр гә ти еш, дип хәл кыл ды лар. Ис ра ил пат ша ла ры ара сын да 
иң танылганы – Ал ла һы Үзе сай лап куй ган Да выт.

Бө тен Ис ра ил җи ре нең пат ша сы итеп билгеләнгәннән соң, ул 
үзе нең тә хе тен Иеру са лим шә һә рен дә ур наш тыр ды. Ал ла һы дан 
акыл-зирәклек һәм көч би рел гән гә кү рә, Да выт Ис ра ил нең бө тен 
дош ман на рын кы рып бе те рә ал ды. Давыт патша Раббыны бик 
олылый иде, шунлыктан Аллаһының «Ун боерыгы» язылган яссы 
ташлар саклана торган сандыкны, ягъни Аллаһы сандыгын үз 
шәһәренә алып кайтырга ниятләде. За ма нын да әле ге сан дык ны 
фә ләс тый н ле ләр су гыш кы рын да кул га тө ше реп үз лә ре бе лән алып 
кит кән бу ла лар. Соң рак алар аны ис ра и ли ләр гә ка бат кай та рып 
би рә ләр, һәм шун нан соң сан дык Кыръят-Ягарим дип атал ган 
урын да Ам ми на даб исем ле бер ке ше нең йор тын да кал ган бу ла. 
Да выт аны Иеру са лим ка ла сы на кү че рер гә ка рар кы ла.

Сан дык ны алып кай тыр өчен, Да выт үзе бе лән утыз мең ке ше 
ияр теп бар ды. Сан дык ны Иеру са лим га алып кай тып Си он та вы-
на ур наш тыр ган мәл дә Да выт ның кү ңе ле тан та на ит те. Гөс лә дә 
уй нап, ул мәр хә мәт ле Ал ла һы га дан-шөһрәт яу дыр ды, шат лы-
гын нан би е де. Аның бе лән бер гә бар ха лык сө е не шеп Ал ла һы-
ны дан ла ды, быр гы лар уй нат ты. Мах сус эш лән гән ча тыр эче нә 
Ал ла һы сан ды гын алып ке реп ур та бер җир гә ур наш тыр ган нан 
соң, Да выт Раб бы га ба гыш лап күп сан лы кор бан нар ки тер де. 
Кор бан ки те рү йо ла сын баш кар гач, ул, күк ләр Ху җа сы Раб бы 
исе мен нән ха лык ны фа ти ха лап, ис ра и ли ләр нең һәм мә се нә ик-
мәк, көл чә һәм кыз дыр ган ит өлә шеп чык ты.

Да выт пат ша то кы мы ның ки лә чә ген кай гыр тыр га вәгъ дә итеп, 
Раб бы аның нә сел ва ри сы ту рын да бо лай ди де: «Мин – аның 
ата сы, ул Ми нем улым бу лыр. Әгәр ул гө наһ эш кыл са, Мин аңа 
җә за ны баш ка лар ку лын нан бир де рер мен. Лә кин си нең хак ка 
Мин, кай чан дыр Ша ул пат ша дан йөз чө ер гән ке бек, аны бер-
кай чан Үзем нең рәхим-шәфкатемнән аер мам. Си нең нә се лең һич 
как ша мас бу лыр, си нең пат ша лы гың һәм си нең тә хе тең Ми нем 
кар шы да мәң ге то рыр». Раб бы ның бу сүз лә рен Да выт ка На тан 
пәй гам бәр җит кер де. Әле ге сүз ләр не ишет кән нән соң Да выт, Раб-
бы кар шы на ки леп, бо лай ди де: «И-и Раб бым ми нем, Син ми не 
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шу лай кү тә рер лек кем мин ул ка дәр?! Ми нем га и ләм дә Си ңа 
ни өчен шу лай мө һим?! Ни чек бө ек Син, Раб бым! Си нең бе лән 
тиң лә шер дәй һич бер зат юк тыр, Син нән баш ка бү тән ал ла да 
юк. Ин де хә зер, Раб бы Ал лам, Үзең нең ко лың һәм аның нә се ле 
ту рын да гы сүз лә рең не мәң ге гә ны гы тып куй һәм әй т кән нә рең не 
тор мыш ка ашыр».

ПАТ ША ЛАР ТУ РЫН ДА ИКЕН ЧЕ КИ ТАП 6:2–19; 7:14–16, 18–29
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аллаҺыйорТы

Да выт пат ша га Ал ла һы: «Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны си нең 
улың Сө ләй ман тө зер. Раб бы шөһ рә те шун да бал кып то-

рыр», – дип әй т кән бу ла.
Раб бы ның бо е ры гын үтәп, Сө ләй ман Аңа күзнең явын алыр лык 

гү зәл би на тө зет те. Йорт ның ди вар ла ры эч ке як тан саф ал тын 
бе лән кап лап алын ган бу лып, як тыр т кыч лар ну рын да бар нәр сә 
балкып-җемелдәп тор ды. Ал ла һы йор ты ти рә ли Сө ләй ман, таш 
ди вар бе лән әй лән де реп алып, ише гал ды ясат ты. Ише гал ды на, 
кор бан лык мал ны юар өчен дип, ба кыр дан ко ел ган ун зур чан 
куй дыр ды. Та гын бер се, башкаларыннан шак тый кү ләм ле рәк 
бу лып, ба кыр дан ко ел ган ун и ке үгез сы ны өс те нә ку ел ган иде. 
Чан ның мо ны сы ру ха ни лар, ко е нып, пакь лә нер өчен иде. Кор бан 
ки те рү өчен ише гал дын да шу лай ук ба кыр дан зур итеп мәз бәх 
эш лән де. Йорт эчен дә исә, Ал ла һы сан ды гын ур наш ты рыр өчен, 
саф ал тын бе лән тыш лан ган Иң из ге бүл мә бул ды рыл ды. Хуш 
ис ле сумала-майлар тө тәс ләү өчен, Из ге йорт ның ал гы бүл мә-
сен дә ал тын нан ко ел ган мах сус өс тәл ур наш ты рыл ды. Иң из ге 
са нал ган түр бүл мә гә, зәй түн ага чын нан юнып, ал тын йө гер-
тел гән ике зур ке ру бим сы ны, ягъни Аллаһы хезмәтендәге рухи 
затлар сыны ку ел ды. Алар ның ка нат ла ры як-якка җә ел гән бу лып, 
бер се нең бер ка нат очы – бер ди вар га, икен че се нең дә бер ка нат 
очы каршыдагы ди вар га оры нып то ра, ә икен че ка нат ла ры ның 
оч ла ры исә бүл мә ур та сын да бер-берсе бе лән ки леп то та ша иде.

Ал ла һы йор ты ның ди вар ла ры ке ру бим нәр, хөр мә агач ла ры 
һәм ачы лып ки лү че чә чәк су рәт лә ре бе лән би зәл де. Ал ла һы 
йор ты ның идә не шу лай ук ал тын бе лән кап лан ды.

ПАТ ША ЛАР ТУ РЫН ДА ӨЧЕН ЧЕ КИ ТАП 6:14–36
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МәлИКәЭсТер

Күп га сыр лар үт те, яһүд ләр нең күп ме дер өле ше, та ра лы шып, 
төр ле ил ләр гә һәм ка ла лар га ки теп төп лән де. Ул за ман нар да 

Фар сы дәү лә те иң көч ле ләр дән са на ла иде.
Фар сы пат ша сы Ар тах шас та, өй лә нер гә ка рар кыл ган нан соң, 

бө тен чи бәр кыз лар ны баш ка ла Шу шан га җы яр га әмер би реп 
пат ша лы гы ның төр ле та раф ла ры на үзе нең чап кын на рын җи бәр-
де. Сай лап алын ган кыз лар ны пат ша хо зу ры на кер тер ал дын нан 
ун и ке ай дә ва мын да әзер ләр гә ти еш иде ләр. Кай чан дыр Аш шур 
һәм Ба бил гас кәр лә ре та ра фын нан әсир ител гән яһүд ләр нең 
нәсел-нәсәбе ул за ман нар да Фар сы җи рен дә яшәп, алар ара сын-
да Мәр дә кәй ат лы бер ке ше дә бар иде. Шу шы Мәр дә кәй үзе нең 
ва фат бул ган аб за сы ның Эс тер исем ле чи бәр, зи фа буй лы кы зын 
тәр би я ли иде. Кыз ның ата-анасы үл гән нән соң, Мәр дә кәй аны 
үз баласыдай карады-бакты. Пат ша лык та гы гүзәлләрне баш ка-
ла га җыя баш ла гач, Эс тер дә пат ша йор ты на ча кы рыл ды, һәм 
кыз лар ара сын да пат ша га иң оша га ны ул бул ды. Ар тах шас та 
Эс тер нең ба шы на пат ша та җы кидерде һәм аны мә ли кә ит те, 
ан на ры аның хөр мә те нә бар лык тү рә ләр не һәм үз хез мә тен дә ге 
ке ше ләр не зур мәҗ лес кә җый ды, өл кә ләр гә таш ла ма лар яса ды 
һәм, пат ша лар ча юмар т лык күр сә теп, бай так кы на бү ләк ләр 
өләш те. Эс тер исә, Мәр дә кәй куш кан ча, чы гы шы бе лән үзе нең 
нин ди ха лык тан бу луы ту рын да бер ни әй т мә де.

Шу шы хәл ләр дән соң күп ме дер ва кыт уз гач, Ар тах шас та пат ша 
үзе нең тү рә лә рен нән бер сен – Һә мән исем ле ке ше не – кал ган 
бар лык тү рә ләр дән өс тен итеп куй ды. Пат ша са ра ен да хез мәт 
итү че ләр нең һәм мә се, пат ша бо ер ган ча, Һә мән кар шын да җир гә 
ка дәр ие леп баш орыр га ти еш иде ләр. Ба ры тик Мәр дә кәй ге нә 
аның ал дын да тез чүгәргә, йө зе бе лән җир гә капланырга те лә-
мә де. Һә мән нең аңа бик нык ачуы чык ты, һәм ул Ар тах шас та 
пат ша лы гын да гы бө тен яһүд ләр не кы рып бе те рер гә ни ят кор ды.

Бер ва кыт Ар тах шас та пат ша га ул: «Си нең пат ша лык ның бө тен 
тө бәк лә рен дә төр ле ха лык лар ара сы на таралып-сибелеп яшәү че 
бер ка вем бар; ул ка вем нең ка нун на ры баш ка бар лык ха лык лар-
ны кын нан үз гә, һәм алар пат ша чы гар ган ка нун нар ны үтә ми-
ләр», – ди де. Пат ша әле ге Һә мән гә яһүд ләр бе лән үзе те лә гән чә 
эш итәр гә рөх сәт ит те. Озак та үт ми, «ун и кен че ай ның, ягъ ни 
Адар ае ның ун ө чен че кө нен дә, бар лык яһүд ләр – яше-карты, 
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бала-чагасы һәм хатын-кызы – бер көн эчен дә үте ре лер гә, һә-
лак ите лер гә, юк ка чы га ры лыр га, алар ның мал-мөлкәте исә 
та ла ныр га ти еш» дип языл ган хат лар ны чап кын нар Фар сы пат-
ша лы гы ның бар лык тө бәк лә ре нә та рат ты. Ар тах шас та пат ша 
фәр ма ны ки леп иреш кән һәр җир дә яһүд ләр, ура за то тып, ачы 
күз яшь лә ре түк те ләр.

ЭС ТЕР 1 – 3
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МәлИКәЭсТер
(дәвамы)

Бу ту ры да бел гән нән соң, Мәр дә кәй, пат ша әме ре ту рын да 
мә ли кә Эс тер гә хә бәр җи бә реп, аңа пат ша яны на ке рер гә 

һәм үз хал кы өчен ял ва рыр га, мәр хә мәт күр сә тү ен со рар га куш-
ты. Үзе нең хез мәт че се аша Эс тер Мәр дә кәй гә: «Чакырылмаган 
ки леш пат ша хо зу ры на кер гән ке ше не бер хө кем – үлем кө тә. 
Пат ша үзе нең ал тын та я гын тө бәп күр сәт кән ке ше ге нә исән 
ка ла. Ә ми нем утыз көн ин де пат ша хо зу ры на ча кы рыл га ным 
юк», – ди де. Мо ңа кар шы Мәр дә кәй: «Бө тен яһүд ләр ара сын нан 
бе рү зең ге нә пат ша са ра ен да ко ты лып ка лыр мын дип өмет лән-
мә. Кем бе лә, бәл ки нәкъ ме нә шу шын дый бер ва кыт өчен син 
мә ли кә дә рә җә се нә иреш кән сең дер дә», – дип хә бәр җи бәр де. 
Мәр дә кәй гә җа ва бын да Эс тер бо лай яз ды: «Бар, Шу шан да бул-
ган бар лык яһүд ләр не җый, һәм ми нем хак ка ура за то ты гыз, 
өч тәү лек буе көн де зен дә, төн лә дә ашамагыз-эчмәгез. Шу лай 
ук мин дә үзем нең хез мәт че кыз ла рым бе лән ура за то тар мын. 
Шун нан соң, гәр чә ка нун га кар шы бул са да, пат ша хо зу ры на 
ке рер мен; ин де һә лак бу лыр га яз ган икән – һә лак бу лыр мын». 
Ул ара да исә явыз Һә мән, Мәр дә кәй не асар га дип, егер ме биш 
метр би ек лек тә ге дар ага чы яса тып куй ды.

Өчен че көн ди гән дә Эс тер, мә ли кә чә ки е неп, пат ша са ра е ның 
эч ке ише гал ды на, пат ша бүл мә се нә кер де. Пат ша исә ку лын да гы 
ал тын та я гын Эс тер гә та ба суз ды. Эс тер, пат ша га якын ла шып, 
та як ка орын ды һәм пат ша бе лән Һә мән не үзе нә мәҗ лес кә ча-
кыр ды. Пат ша бе лән Һә мән шул көн не үк мәҗ лес кә кил де ләр. 
Шә раб эчеп кә еф лә неп утыр ган ва кыт та пат ша: «Нин ди үте не чең 
бар иде, мә ли кә Эс тер? Те лә гең нин ди?» – дип со ра ды. «Те лә гем, 
үте не чем шул дыр: хал кым бе лән бер гә ми нем җа ным ны да ха рап 
ит мәс кә бо ер саң иде. Чөн ки без не сат ты лар – ми не дә, хал кым ны 
да үте рер гә, кы рып бе те рер гә, юк ка чы га рыр га ни ят кы ла лар», – 
ди де. Пат ша, шул рә веш ле, ха ты ны ның яһүд икә нен бел де, һәм 
түрә Һә мән нең явыз ни я те фаш ител де. Пат ша ның әме ре бу ен ча 
Һә мән не Мәр дә кәй гә дип әзер лән гән дар ага чы на ас ты лар.

Әм ма Фар сы пат ша лы гын да яшәү че яһүд ләр не юк итү ту рын да 
пат ша исе мен нән языл ган һәм йө зек бе лән мө һер лән гән хат ны, 
ка бул ител гән чә, га мәл дән чы га ру да, үз гәр тү дә мөм кин бул-
мас тай эш иде. Шун нан, пат ша бо ер ган ча, яңа күр сәт мә языл ды: 
пат ша яһүд ләр гә бер гә тупланырга һәм го мер лә рен сак лар өчен 
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әзер бу лыр га рөх сәт бир де. Пат ша ның Һинд с тан нан алып Хә-
бәш стан җир лә ре нә ка дәр су зыл ган йөз егер ме җи де тө бә ге нә 
җи тез ат лар да чап кын нар оза тыл ды, һәм озак ла мый пат ша ның 
әле ге бо е ры гы бар лык өл кә ләр нең җи тәк че лә ре нә җит ке рел де. 
Яһүд ләр нең шу шы зур афәт тән ко ты лу хөр мә те нә Мәр дә кәй ел 
да уздырылырга ти еш ле Пу рим бәй рә мен игъ лан ит те.

ЭС ТЕР 4 – 10
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юныспәйгаМБәр

Бер ва кыт Юныс пәй гам бәр гә Ал ла һы бо лай ди де: «Ни не вә-
гә ба рыр га җы ен, шул бө ек ка ла ның хал кын ки сәт, чөн ки 

Ми ңа ан да гы явыз лык лар ту рын да хә бәр ки леп иреш те». Әм ма 
Юныс, Ал ла һы сү зе нә ко лак сал мый ча, Аңар дан ка чып, Тар-
шиш ка ла сы на ки тәр гә ка рар кыл ды һәм, Яфу шә һә ре нә ки-
леп, Тар шиш ка ба ру чы ко раб ка утыр ды. Әм ма Раб бы көч ле җил 
куз га тып, диң гез дә куп кан давылдан ко раб аз дан гы на бат мый 
кал ды. Кот ла ры алын ган диң гез че ләр нең һәр кай сы үз ила һы на 
ял ва рыр га то тын ды. Ко раб ны җи ңе ләй т мәк че бу лып, алар тө ял-
гән йөк лә рен диң гез гә ыр гы та баш ла ды лар. Бу ва кыт ны Юныс 
ко раб ның ас кы ка тын да йок лап ята иде. Ко раб ху җа сы Юныс ны 
уя тып: «Ни чек йок лый ала сың син? Тор әй дә! Ила һы ңа ял вар, 
бәл ки без не ул кот ка ра алыр», – ди де. Диң гез че ләр исә: «Әй дә гез 
жи рә бә са лыйк: кем ар ка сын да ба шы быз га шу шы бә ла төш те 
икән?» – ди де. Жи рә бә Юныс ка чык ты. «Диң гез гә таш ла гыз 
ми не, – ди де алар га Юныс, – шул ча гын да диң гез ты нар, чөн ки 
ми нем ар ка да сез шу шы давылга эләк те гез». Юныс ны су га ыр-
гы ту га, диң гез шун дук ты нып кал ды, һәм ко раб та гы лар, кур ку-
ла рын нан дер кал ты рап, Раб бы хөр мә те нә кор бан ки тер де ләр, 
нә зер лә рен әйт те ләр. Ал ла һы исә га җә еп зур ба лык ка Юныс ны 
йо тар га бо ер ды, һәм ба лык ка ры нын да ул өч көн, өч төн бу е на һич 
тук та мый үзе нең Раб бы Ал ла сы на до га кыл ды. Шун нан Раб бы 
әле ге ба лык ка Юныс ны ко ры җир гә тө ке реп таш лар га әмер бир де.

Юныс пәй гам бәр гә Ал ла һы икен че кат Үзе нең сү зен иреш-
тер де: «Ни не вә гә ба рыр га куз гал, шул бө ек ка ла га ба рып, Мин 
куш кан ча, ха лык ны ки сәт». Бу юлы Юныс, Ал ла һы га кар шы 
ки лер гә кый мый ча, Ни не вә гә юл тот ты. Шә һәр гә ки леп җит кәч, 
ул урам нар да ха лык ны үгет ләп йөр де: «Кы рык көн нән Ни не вә 
хә ра бә хә ле нә ки лә чәк!» – ди де ул. Бу ту ры да ишет кән нән соң, 
Ни не вә пат ша сы, са ра ен нан чы гып, өс тен дә ге пат ша ки ем нә рен 
са лып таш ла ды да ту пас ту кы ма га тө рен де, ха лык ка да ту пас 
ки ем ки яр гә, ура за то тар га, кыл ган гө наһ ла ры өчен яр лы кау 
со рап Ал ла һы га ял ва рыр га куш ты. Шә һәр хал кы Ал ла һы ның 
пәй гам бәр аша җит кер гән сү зе нә ышан ды. Раб бы исә, Ни не вә 
хал кы ның явыз лык кы лу дан тук та вын кү реп, рәхим-шәфкать 
кыл ды – ал да гы ни я тен нән ки ре кай тып, алар өс те нә бәла-
казалар җи бәр мә де.

ЮНЫС ПӘЙ ГАМ БӘР 1 – 3
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МәсИхнеңКИлүеТурынДапәйгаМБәрлеК 
сүЗләре

әле ге ки тап ның ба шын да Ал ла һы ның ке ше не Үз сый фа-
тын да, Үзе нә ох ша тып бар итүе ту рын да язы ла. Ал ла һы 

ке ше нең дә Үзе ке бек үк мәр хә мәт ле, га дел, гө наһ лар дан азат 
бу лу ын те ли. Әм ма бе рен че ке ше ләр үк ин де – Адәм бе лән Һа-
ва – гө наһ ка кар шы то ра ал мый лар. Алар ның бе рен че ул ла ры 
Ка бил үзе нең ир ту га ны Һа бил нең җа нын кыя. Озак ла мый җир 
йө зе шул дә рә җә дә гө наһ ка ба та ки, Раб бы хәт та: «Һәм мә се юл-
дан яз ган, бо зык лык ка бер дәй бат кан; иге лек кы лу чы кү рен ми, 
һич кем юк!» – дип әй тер гә мәҗ бүр бу ла.

Раб бы га, Хак Ал ла һы га туг ры лык сак ла сын, Аның кануннары 
бу ен ча яшә сен өчен, Ал ла һы җир йө зен дә ге ха лык лар ара сын-
нан бер сен – Ис ра ил хал кын сай лап ала. Үзе нең пәй гам бәр лә ре 
аша Ул Ис ра ил хал кы на Кот ка ру чы ның – Ал ла һы та ра фын нан 
сай лан ган Зат ның, ягъни Мәсихнең дөнь я га ки лә сен ал дан әй-
теп куя. Иша гы йя пәй гам бәр Гай сә Мә сих ту ган чы җи де йөз ел 
ал дан бо лай дип әй тә: «Ме нә, без нең өчен бер са бый ба ла ту ды: 
угыл бү ләк ител де без гә; аның иңен дә ха ким лек бу ла чак, һәм 
аңа Га җә еп Ки ңәш че, Код рәт ле Ал ла һы, Мәң ге лек Ата, Имин лек 
Ха ки ме ди гән исем би ре лә чәк». Ми хә пәй гам бәр исә Мә сих нең 
кай сы тө бәк тә ту а сын да әй теп куя: «Лә кин син, Эф ра та да гы 
Бәйт-Лехем, Яһү дия шә һәр лә ре ара сын да иң кеч ке нә се бул саң да, 
Ис ра ил бе лән ида рә итә се зат син дә ту а чак. Аның нәсел-нәсәбе 
ерак лар дан, бик бо рын гы дан ки лә дер».

Иша гы йя пәй гам бәр ки та бын нан без Мә сих нең дөнь я га ки лү е-
нең төп мак са тын бе лә без: Мә сих ке ше лек не гө наһ кол лы гын нан 
кот ка ру, адәм ба ла ла ры на Ал ла һы га йөз лә ре бе лән бо ры лыр га 
яр дәм итү һәм, ке ше ләр кыл ган гө наһ өчен үлем гә ба рып, алар ны 
йо лып алу өчен ки лә. Үзе нең пәй гам бә ре аша Раб бы бо лай ди: 
«Ми нем тәкъ ва* ко лым күп ләр не ак ла я чак, алар ның гө наһ ла-
рын үз өс те нә ала чак».

Ал дан кү реп әй тел гән бу сүз ләр нең һәм мә се Гай сә Мә сих 
җир гә кил гән нән соң чын га аша. Ки тап ның икен че өле шен дә 
Гай сә нең ту уы, Аның тор мы шы һәм тәгъ ли ма ты, Аның үле ме 
һәм үле дән те ре лүе ту рын да сөй лә нә.

ЗӘ БУР 13:3; ИША ГЫ ЙЯ 9:6; 53:4-12; МИ ХӘ 5:2

*  Тәкъ ва – гө наһ эш ләр дән сак ла на тор ган, дин дар ке ше. 
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гайсәнеңТууыхаКынДаЯхшыхәБәр

ал ла һы Тә га лә, адәм ба ла ла рын гө наһ һәм үлем кол лы гын-
нан кот ка рыр өчен, дө нь я лык ка Үзе нең Улы Гай сә Мә сих не 

җи бәр де. Ул ту ган нан соң, Җир дә яңа дә вер баш лан ды. Ел лар 
исә бен дә без Гай сә Мә сих ту ган көн нән са ный быз.

Гай сә нең дөнь я га ки лүе га җәп кы зык. Ул – Ал ла һы Улы – 
тер лек аб за рын да туа. Гай сә ту ып күп ме дер ва кыт үтү гә, Һи руд 
пат ша Аны үте рер гә ка рар кы ла...

Әм ма ба ры сын да тәр тип бу ен ча сөй лик. Ис ра ил иле нең төнь як 
та ра фын да ур наш кан ке че рәк ке нә На са ра шә һә рен дә саф йө рәк-
ле, их лас кү ңел дән Ал ла һы Тә га лә гә би рел гән Мәрь ям исем ле 
кыз яши иде. Бер көн аның яны на Ал ла һы Үзе нең фә реш тә се 
Җәб ра ил не җи бәр де. Мәрь ям яны на ки леп, ул: «Имин лек си ңа! 
Ал ла һы ның мәр хә мә тен ка бул итү че син. Раб бы си нең бе лән!» – 
ди де. Фә реш тә не кү реп, аның сүз лә рен ише теп, Мәрь ям уңай сыз-
ла нып кит те. Әм ма фә реш тә аңа бо лай ди де: «Ку рык ма, Мәрь ям! 
Ал ла һы си ңа Үзе нең мәр хә мә тен кыл ды; син буй га узар сың һәм 
Ир ба ла та бар сың, Аңа Гай сә* дип исем ку шар сың. Ул бө ек бу лыр 
һәм Ал ла һы Улы дип ата лыр. Раб бы Ал ла Аңа бо рын гы ба ба сы 
Да выт ның тә хе тен тап шы рыр, һәм Ул Ягъ куб хал кы өс тен нән 
мәң ге пат ша лык итәр, пат ша лык итү е нең ахыры-азагы бул мас».

Ул ва кыт ны Мәрь ям Йо сыф исем ле бик тәкъ ва ке ше гә ярә-
шел гән иде. Фә реш тә гә Мәрь ям: «Ни чек алай бу лыр икән? Мин 
бит әле ки я ү дә тү гел мен», – ди де. Җәб ра ил аңа җа вап итеп: 
«Си ңа Из ге Рух иңеп, Ал ла һы Тә га лә нең код рә те тө шәр, шу ңа 
кү рә син нән ту а чак Ба ла из ге бу лыр һәм Ал ла һы Улы дип ата-
лыр», – ди де. «Мин – Раб бы ко лы мын, син ни чек әй т сәң, шу-
лай бул сын», – дип җа вап ла ды Мәрь ям. Шун нан фә реш тә аның 
янын нан ки теп бар ды.

Мәрь ям нең ба ла га уз га нын бел гән нән соң, Йо сыф ярә шү не 
өзәр гә те лә де, әм ма тө шен дә аңа Раб бы фә реш тә се кү ре неп: «Да-
выт нә се лен нән бул ган Йо сыф, Мәрь ям не ха тын лык ка алыр га 
ку рык ма, чөн ки аның ка ры нын да гы Ба ла – Из ге Рух тан. Мәрь ям 
Ир Ба ла та бар һәм син Аңа Гай сә дип исем ку шар сың, чөн ки 
Үз хал кын Ул алар кыл ган гө наһ лар дан йо лып ала чак», – ди де.

МАТ ТАЙ 1:19–21; ЛҮК 1:26–35, 38

*  Гай сә – яһүд чә «Раб бы кот ка ра» ди гән мәгъ нә дә.
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гайсәМәсИхнеңТууы

Мәрь ям авыр лы ва кыт та аңа Йо сыф бе лән бер гә ерак юл-
га куз га лыр га ту ры ки лә, чөн ки Рим пат ша сы Ав густ 

им пе ри я дә яшәү че бө тен ха лык ның исә бен алыр га бо е ра. Шул 
сә бәп ле, исем лек кә тер кә лер өчен, һәр ке ше ата-бабаларының 
шә һә ре нә, ту ган тө бә ге нә кай тыр га ти еш бу ла. Йо сыф исә мең 
ел элек Ис ра ил дә ида рә ит кән Да выт пат ша нә се лен нән иде.

Шул рә веш ле, Йо сыф бе лән Мәрь ям Да выт пат ша ның ка ла-
сы Бәйт-Лехемгә юл ал ды лар. На са ра шә һә ре бе лән Бәйт-Лехем 
ара сы ике йөз чак рым нан ар тык иде. Ул за ман нар да әле по ез д-
лар да, ав то мо биль ләр дә бул ма ган га, алар ның сә фә ре бер ни чә 
көн гә су зыл ды. На са ра шә һә ре Ис ра ил нең төнь я гын да, Гә ли ләя 
өл кә сен дә, Бәйт-Лехем исә көнь як та раф та – Яһү дия җи рен дә 
ур наш кан иде. Гә ли лә я дән Яһү ди я гә ба ру өчен, алар Са ма рея 
тө бә ген узар га ти еш бул ды лар; өс тә ве нә, Са ма рея бе лән Яһү дия 
тау лы өл кә ләр иде.

Йо сыф бе лән Мәрь ям озын юл үтеп Бәйт-Лехемгә аяк бас кан да, 
ку нак ха нә ләр дә буш урын нар кал ма ган, ә Мәрь ям нең ин де ба ла 
та бар ва кы ты җит кән иде. Бу хак та Ин җил дә: «Мәрь ям үзе нең 
бе рен че ба ла сын – Ир Ба ла ту дыр ды һәм Аны би ләү ләп ут лык-
ка сал ды», – дип укый быз. Ди мәк ки, алар төн ку нар га тер лек 
аб за рын да тук тал ган бу ла лар, ә Са бый ны мал лар өчен ку ел ган 
ут лык ка са ла лар. Бо рын гы ри ва я ть ләр бу ен ча, әле ге аб зар тау 
ку ы шын да ур на шып, ул як лар да кө тү че ләр ан дый ку ыш лар га 
төн ге лек кә мал-туарны ку ып кер тә тор ган бул ган нар.

ЛҮК 2:1–7
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гайсәнеңТууыхаКынДафәрешТәләрнең 
КөТүчеләргәхәБәрИТүе

Бу ва кыт ны Бәйт-Лехем ти рә сен дә кө тү че ләр үз лә ре нең 
са рык ла рын кө тә иде. Алар ның кай бер лә ре, Гай сә ту а сы 

төн не уяу бу лып, үз лә ре нең кө тү ен сак лый иде. Бер ва кыт ки нәт 
алар кар шы сын да Раб бы фә реш тә се пәй да бу лып, Раб бы шөһ рә-
тен нән әйләнә-тирә бал кып кит те. Мо ны кү реп, кө тү че ләр нең 
ко ты алын ды. Әм ма фә реш тә алар га: «Ку рык ма гыз! Мин сез гә 
ку а ныч лы хә бәр – бар ха лык өчен зур шат лык алып кил дем: бү-
ген Да выт шә һә рен дә сез нең Кот ка ру чы гыз ту ды, Ул – Мә сих, 
Хуҗа-Хаким. Сез гә ме нә шун дый бил ге: ут лык та ят кан би ләү ле 
Ба ла ны кү рер сез», – ди де. Шул чак ны фә реш тә янын да: «Күк ләр-
дә ге Ал ла һы га дан-шәрәфләр яу сын! Ал ла һы ил ти фат күр сәт кән 
ке ше ләр гә җир дә имин лек бул сын!» – дип Ал ла һы Тә га лә не 
дан лау чы күп сан лы баш ка фә реш тә ләр кү рен де.

ЛҮК 2:8–14
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МИсыргаКачу

Һи руд пат ша ида рә ит кән за ман да, Яһү ди я нең Бәйт-Лехем 
шә һә рен дә Гай сә ту ган нан соң, ко яш чык кан як лар дан 

Иеру са лим га акыл ия лә ре – йол дыз чы лар ки леп: «Яһү ди я нең 
яңа ту ган пат ша сы кай да? – дип со ра ды лар. – Көн чы гыш та 
Аның йол ды зын кү реп, Ба ла ал дын да баш ияр гә дип кил дек».

Бу хак та ишет кәч, Һи руд пат ша ха фа га төш те, бар лык баш 
ру ха ни лар ны һәм Ка нун бел геч лә рен җы еп, алар дан: «Мә сих 
кай да ту ар га ти еш?» – дип со ра ды. «Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-
Лехем шә һә рен дә, – ди де алар, – чөн ки Раб бы Үзе нең пәй гам бә ре 
аша: „Әй син Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-Лехем, Яһү ди я нең бө ек 
ка ла ла рын нан син һич тә ким тү гел сең, чөн ки син дә Юл баш чы 
ту а чак, Ул Ми нем Ис ра ил хал кым ның Кө тү че се бу ла чак“, – дип 
әй т кән». Шун нан Һи руд йол дыз чы лар ны яшер тен ге нә ча кыр-
тып ки тер де дә алар дан йол дыз ның тө гәл ка лык кан ва кы тын 
бе леш те һәм, алар ны Бәйт-Лехемгә җи бә реп: «Ба ры гыз, Ба ла 
ха кын да ба ры сын да җен тек ләп бе ле ше гез. Аны тап кач, ми ңа 
хә бәр ите гез, мин дә Аңа баш ияр гә ба рыр мын», – ди де. Чын-
лык та исә Һи руд пат ша Ба ла ны үте рер гә ка рар кыл ды, чөн ки 
тора-бара Ул тә хе тем не алыр дип ку рык ты.

Пат ша ны тың лап бе тер гән нән соң, йол дыз чы лар юл га чык ты-
лар һәм, Бәйт-Лехемгә ки леп җи теп, Ба ла кар шын да баш иде ләр. 
Төш лә рен дә, Һи руд яны на ка бат кай т мас ка дип, Ал ла һы дан ки-
сә тү ал ган нан соң, алар баш ка юл дан үз ил лә ре нә кай тып кит те-
ләр. Йол дыз чы лар ның алдавын бе леп, Һи руд ның бик нык ачуы 
кил де. Шун нан ул Бәйт-Лехемдә һәм аның әйләнә-тирәсендәге 
ике яшь лек һәм ан нан ке че рәк, ягъ ни йол дыз чы лар дан со ра шып 
белешкән ва кыт та ту ган бө тен ир ба ла лар ны үте рер гә гас кә ри-
лә рен җи бәр де. Гас кә ри ләр, Бәйт-Лехемгә ки леп, га еп сез са бый-
лар ның җан на рын кый ды лар.

Һи руд пат ша уй ла ган ча, җан на ры кы ел ган шул ба ла лар ара-
сын да йол дыз чы лар «Ис ра ил нең бу ла чак пат ша сы» дип әй т кән 
са бый да бу лыр га ти еш иде. Әм ма аның өме те ак лан ма ды. Акыл 
ия лә ре ки тү гә, Раб бы фә реш тә се, Йо сыф ка тө шен дә кү ре неп: 
«Тор да, Са бый бе лән Аның ана сын алып, Ми сыр га кач; Мин 
әй т кән че гә ка дәр шун да кал, чөн ки Һи руд Ба ла ны та бып үте-
рер гә ни ят ли», – дип әй тә. Йо сыф, то рып, Са бый бе лән Аның 
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ана сын ала да төн лә Ми сыр та ра фы на чы гып ки тә һәм Һи руд ның 
үле ме нә ка дәр шун да яши. Бу исә Раб бы пәй гам бә ре аша: «Үзем-
нең Улым ны Мин Ми сыр дан ча кы рып ал дым», – дип әй тел гән 
сүз ләр га мәл гә аш сын өчен бул ды.

МАТ ТАЙ 2:1–16 



7878

гайсәнеңнасараДаүТКәргәнБалалыКеллары

Һи руд пат ша исән чак та Йо сыф, Мәрь ям һәм Са бый ба ла 
Гай сә Ми сыр да ка ла бир де ләр. Һи руд дөнья куй ган нан 

соң, Раб бы фә реш тә се, ка бат Йо сыф ның тө ше нә ке реп: «Тор әй-
дә, Ба ла бе лән Аның ана сын алып, Ис ра ил җи ре нә кайт, чөн ки 
Са бый ның җа нын кы яр га те ләү че ләр ин де үл де», – ди де.

Йо сыф, фә реш тә сү зе нә буй сы нып, Ис ра ил иле нә юл ал ды. 
Әм ма Яһү ди я дә Һи руд уры ны на аның улы Ар хе лай пат ша лык 
ит кән не ише теп, ан да ба рыр га ку рык ты. Тө шен дә Ал ла һы дан 
ки сә тү ал гач, ул Гә ли ләя өл кә се нә юнәл де һәм әүвә ле Мәрь ям 
яшә гән На са ра шә һә ре нә ки леп ур наш ты.

Гай сә нең На са ра да гы тор мы шы ту рын да мәгълүмат күп түгел. 
Аның ата сы бал та ос та сы бу ла; аңар дан кү реп, бу лыш ка лап Гай сә 
дә әле ге һө нәр гә өй рә нә. Гай сә нең ба ла лык ел ла ры, үс мер ча гы 
ту рын да Ин җил дә аз языл ган. Әм ма тү бән дә ге юл лар бик күп не 
сөй ли: «Ба ла үсә бир де, ру хи як тан ны гып, акыл-зиһен җый ды, 
һәм Ал ла һы ның фа ти ха сы, рәхим-шәфкате Аңа юл даш бул ды»; 
«Үс кән са ен Гай сә нең га кы лы, зи рәк ле ге һа ман ар тып, Ал ла-
һы ның һәм ке ше ләр нең мә хәб бә тен Ул ныг рак яу лый бар ды».

Би ре дә Гай сә нең ата-ана сү зен нән чыкмавы ту рын да да әй теп 
үтәр гә ки рәк. Бу хак та без Ин җил дә бо лай дип укый быз: «...һәм 
ата-анасына ита гать ле бул ды». Ал ла һы ба ла лар ның ата-ананы 
яра ту ын һәм алар сү зен нән чык ма вын те ли. Ал ла һы ның Ун бо е-
ры гы ның бер се: «Ата-анаңны хөр мәт ит. Шу лай эш лә сәң, Раб бы 
Ал лаң си ңа би рә се җир дә го ме рең озын бу лыр», – дип өй рә тә.

МАТ ТАЙ 2:19–23; ЛҮК 2:40, 50–52; ЧЫ ГЫШ 20:12



79



8080

чуМДыручыЯхъЯныңвәгаЗьләве

ру ха ни Зә кә ри я нең улы Яхъя чүл дә яшәп көн күр де. Раб бы 
аны үзе нә бер төр ле, мах сус хез мәт өчен әзер ли иде. Озак ла-

мый Мә сих нең, ягъ ни Ал ла һы сай ла ган Зат ның ки лә сен хә бәр 
итеп, Яхъя адәм ба ла ла рын тәү бә гә өн дәр гә ти еш иде. Яхъя ның 
Мә сих ки лү е нә ха лык ны әзер ли то рыр га ти еш ле ге ту рын да әле 
Яхъя ту ган чы ук йө зәр ел ал дан пәй гам бәр ләр бо лай дип язып 
кал дыр ган бу ла: «Ме нә, Си нең ал дың нан Мин хә бәр чем не җи-
бә рәм, ул ба рыр юлың ны әзер ләр. Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый: 
„Раб бы га юл әзер лә гез, Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз!“».

Яхъя ның өс тен дә дөя йо нын нан хәс тәр лән гән ки ем, би лен-
дә күн ка еш иде; аша ган ри зы гы аның са ран ча һәм кыр ба лы 
бул ды. Ал ла һы Үзе нең их ты я рын Яхъя га җит кер гән нән соң, 
Яхъя ха лык ны вә газь ли баш ла ды. Ул, Үр дүн ел га сы бу ен да гы 
тө бәк ләр не йө реп чы гып, ха лык ны тәү бә гә ча кыр ды: «Тәү бә гә 
ки лү бил ге се итеп су га чу му йо ла сын баш ка ры гыз, шул ча гын-
да Ал ла һы гө наһ ла ры гыз ны ки че рер», – дип өн дә де. Кыл ган 
гө наһ ла рын та нып тәү бә итәр өчен, Яхъя яны на бө тен Яһү дия 
җи рен нән һәм Иеру са лим нан күп ха лык ки лә, Яхъя алар ны Үр-
дүн су ы на чум ды рып ала иде.

Ха лык аңар дан: «Нин ди га мәл ләр кы лыр га ти еш соң без?» – 
дип со ра гач, ул алар га: «Ике күл мә гең бул са, бер сен фә кыйрь гә 
бир; ашар ри зы гың бул са, ри зы гың бе лән дә бү леш», – дип җа вап 
кай та ра иде. Су га чу му йо ла сын үтәр гә дип са лым җы ю чы лар 
да кил де ләр һәм Яхъя дан: «Ос таз! Ә без нин ди га мәл ләр кы-
лыйк?» – дип со ра ды лар. Алар га ул: «Ха лык ны та лап бөл дер мә гез, 
ти е шен нән ар ты гын тү ләт мә гез», – дип җа вап ла ды. Шу лай ук 
гас кә ри ләр дә аңар дан: «Без ниш ләр гә ти еш?» – дип со ра ды лар. 
Яхъя: «Бе рәү не дә рән җет мә гез, яла якмагыз һәм хез мәт ха кын-
нан ка нә гать бу лы гыз», – ди де.

ИША ГЫЙЯ 40:3; МА ЛА ХИ 3:1; МАРК 1:1–6; ЛҮК 3:2–14
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8282

гайсәМәсИхнеңсугачуМДырылуы

ха лык Мә сих нең ки лү ен кө теп яшә де, шу ңа кү рә кү бе се: 
«Вәгъ дә ител гән Мә сих, Кот ка ру чы шу шы Яхъя ми кән-

ни?» – дип бер-берсеннән со ра ша иде. Әм ма Яхъя алар га: «Тәү-
бә гә ки лү е гез нең бил ге се итеп мин сез не су га чум ды рам, лә кин 
ми нем арт тан Ки лү че күп кә код рәт ле рәк; мин хәт та Аның аяк 
ки е мен кү тә реп йө рер гә дә ла ек тү гел мен. Ме нә Ул сез не Ал ла-
һы Ру хы на һәм ут ка чум ды рыр», – дип җа вап би рә иде. Шу лай 
дип аның Гай сә Мә сих ту рын да әй түе иде.

Шу лай бер көн не, Яхъя су га чум ды рып ал сын өчен, аның яны на 
Гай сә кил де. Яхъя Аны тук тат мак чы бу лып: «Син ми не чум ды-
рыр га ти еш сең, ә Син ми ңа кил гән сең!» – дип әй теп ка ра ды, 
әм ма аңа җа вап итеп Гай сә: «Хә зер гә шу лай бул сын, чөн ки без 
Ал ла һы куш кан ны үтәр гә ти еш без», – ди де. Шун нан Яхъя ри за 
бул ды. Гай сә, су га чу мып яр га чы гу га, күк ка пу сы ачы лып кит те, 
һәм Яхъя кү гәр чен рә ве шен дә ге Ал ла һы Ру хы ның Гай сә гә та ба 
иңү ен күр де. Ан на ры күк ләр киң ле ген нән: «Бу – Ми нем сө ек ле 
Улым, Ул – Ми нем ку а ны чым», – ди гән өн ки леп иреш те.

МАТ ТАЙ 3:11–17
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гайсәМәсИхнеңунИКешәКерТе

на са ра дан кит кән дә Гай сә ин де җит кән егет иде. Ул Гә ли ләя 
өл кә сен дә ге Ген ни са рет кү ле бу ен да ур наш кан Кә пәр на ум 

шә һә ре нә ки леп төп лән де. Әле ге күл не ул за ман нар да Гә ли ләя 
диң ге зе дип тә атый лар иде. Шул рә веш ле, Иша гы йя пәй гам бәр-
нең: «Диң гез гә ил тү че юл бу ен да гы Зә бу лун җи ре, Нәп та ли җи ре! 
Үр дүн аръ я гы! Мә җү си ләр иле Гә ли ләя! Ка раң гы лык та яшәү че 
хал кың бө ек як ты лык күр де, үлем ка раң гы лы гын да яшәү че ләр 
өчен нур бал кы ды», – дип әй т кән нә ре га мәл гә аш ты.

Шул ва кыт лар дан баш лап Гай сә: «Тәү бә ите гез! Күк ләр пат ша-
лы гы ин де бик якын!» – дип ха лык ны өн дәр гә то тын ды. Төр ле 
тө бәк ләр дән җы ел ган ха лык Аның ар тын нан ия реп йөр де, Ул 
алар га үгет-нәсыйхәт бир де, авы ру чы лар ны са вык тыр ды.

Бер көн не Ән д ри исем ле бе рәү үзе нең кар дә ше Ши мун бе лән 
(кай ва кыт аны Пе тер дип тә йөр тә ләр иде) Гә ли ләя диң ге зен дә 
ба лык то та иде. Алар ны кү реп, Гай сә: «Ми ңа ия ре гез! Мин сез не 
ке ше ау лау чы итәр мен», – ди де. Бу сүз ләр «ке ше ләр ха кый кать-
не та нып бел сен өчен, Мин сез не алар яны на Ях шы хә бәр не 
сөй ләр гә җи бә рер мен» ди гән не аң ла та иде. Ән д ри бе лән Пе тер, 
ять мә лә рен кал ды рып, шун дук Гай сә ар тын нан ияр де ләр. Ары-
рак кит кәч, Гай сә көй мә эчен дә ата ла ры Зе бе дәй бе лән бер гә 
ять мә лә рен сип ләп уты ру чы агалы-энеле Ягъ куб ны һәм Яхъя-
ны кү реп ал ды. Гай сә алар ны Үзе бе лән ча кыр ды, һәм те ге ләр, 
көй мә не дә, ата ла рын да кал ды рып, Аның ар тын нан ияр де ләр. 
Шу лай ук баш ка шә кер т ләр дә Гай сә ча кы ру га шун дук Аның 
ар тын нан кит те ләр. Гай сә алар га авы ру лар ны са вык ты ру һәм 
җен нәр не ку ып чы га ру өчен көч бир де.

Шу лай итеп, һәр чак Аның янын да бул сын нар өчен, Гай сә ун и ке 
шә керт сай лап ал ды һәм алар ны үзе нә бер төр ле итеп өй рәт те. 
Әле ге шә кер т ләр нең исем нә ре тү бән дә ге чә: Ши мун, Ән д ри, 
Яхъя, Ягъ куб, Фи лип, Бар ту лу май, Мат тай, То мас, Һал фай улы 
Ягъ куб, Тад дай, Кө рә шү че Ши мун һәм Гай сә гә хы я нәт итә чәк 
Яһүд Ис ка ри от. Гай сә нең бө тен шә кер т лә ре гап-гади ке ше ләр иде, 
әм ма Ал ла һы Тә га лә алар га Гай сә Мә сих нең, Ал ла һы Улы ның 
дус ла ры һәм шә кер т лә ре бу лу бә хе тен бир де.

МАТ ТАЙ 4:12–22; МАРК 3:14–19
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ТауДасөйләгәнвәгаЗьДән:чынБәхеТ 
нИгеЗләре

Бер ва кыт Гай сә, җы е лып тор ган ха лык төр ке мен кү реп, тау га 
кү тә рел де. Аның шун да ха лык ка укыл ган вә га зе «тау да-

гы вә газь» дип ата ла. Му са пәй гам бәр за ма нын да Ал ла һы Үз 
хал кы на иреш тер гән Ун ка нун да гы сы ман, тау да гы вәгазьдә 
дә ке ше яшә е ше нең әх ла кый ни гез лә ре һәм Ал ла һы пат ша лы-
гы на алып ба ру чы ту ры юл ха кын да сүз ба ра. Шә кер т лә ре һәм 
җы ел ган ке ше ләр Гай сә янынарак ки леп ур наш кан нан соң, Ул 
Үзе нең вә га зен баш ла ды:

Ру хи як тан фә кыйрь бул ган нар бә хет ле, чөн ки Күк ләр пат-
ша лы гы алар ны кы.
Хәс рә те бул ган нар бә хет ле, чөн ки алар юа ныч та бар.
Тыйнак-сабырлар бә хет ле, чөн ки алар га ми рас бу лып җир 
ка лыр.
Раб бы их ты я рын үтәр гә ом ты лу чы лар бә хет ле, чөн ки алар-
ның те лә ге үтә лер.
Шәф кать ле ләр бә хет ле, чөн ки алар га шәф кать күр сә те лер.
Саф кү ңел ле ләр бә хет ле, чөн ки алар Ал ла һы ны кү рер ләр.
Та ту лык ур наш ты ру чы лар бә хет ле, чөн ки Ал ла һы алар ны 
Үзе нең ба ла ла ры дип атар.
Ал ла һы их ты я рын үтәү юлын да эзәр лек лә нү че ләр бә хет ле, 
чөн ки Күк ләр пат ша лы гы алар ны кы.
Ми нем ар ка да сез не хур ла ган да, эзәр лек лә гән дә һәм сез гә 
кар шы төр ле явыз лык лар кы лын ган да, сез бә хет ле; шат ла-
ны гыз һәм ку а ны гыз, чөн ки күк ләр дә әҗе ре гез зур бу лыр: 
сез гә ка дәр яшә гән пәй гам бәр ләр не дә шу лай эзәр лек лә де ләр.
Сез – җир нең то зы. Әгәр тоз үзе нең тә мен югал т са, аңа ни-
чек тә мен кай та ра сың?! Ке ше ләр нең аяк ас ты на чы га рып 
таш лау дан баш ка ул бү тән бер ни гә яра мас.
Сез – дөнья як ты сы. Тау ба шын да гы шә һәр ке ше кү зен нән 
яше ре неп ка ла ал мас. Шәм гә ут ал гач та, аны чүл мәк ас ты на 
куй мый лар, бәл ки шәм дәл гә утыр та лар, һәм ул өй дә ге ләр-
нең ба ры сы на да як ты лык би рә. Сез нең ях шы эш лә ре гез не 
кү реп Күк тә ге Ата гыз ны дан ла сын нар өчен, сез нең як ты лык 
та ке ше ләр ал дын да шу лай бал кы сын.

МАТ ТАЙ 5:1–16
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ТауДасөйләгәнвәгаЗьДән:МусаКануны 
ТурынДа

Ми нем хак та, Му са ка ну нын яки пәй гам бәр ләр яз ган ны 
юк ка чы га рыр га кил гән бу, дип уй ла ма гыз, чөн ки Мин юк ка 
чы га рыр өчен тү гел, ә бәл ки алар ны үтәр өчен кил дем. Хак 
дө ре сен әй тәм сез гә: күк бе лән җир бар чак та Ка нун ның 
бер хә ре фе дә, бер сы зы гы да юк ка чык мас, ба ры сы да тор-
мыш ка ашар! Ди мәк ки, кем дә бул са, Ка нун ның кеч ке нә 
бер та лә бен бо зып, ке ше ләр не дә шу ңа өй рәт сә, Күк ләр 
пат ша лы гын да ул иң ке че се бу лыр; Ка нун та ләп лә рен тө гәл 
үтәп, ке ше ләр не дә шу ңа өй рә тү че исә Күк ләр пат ша лы гын-
да бө ек бу лыр. Сез гә әй тәм: тәкъ ва лы гы гыз фа ри сей* яки 
Ка нун бел геч лә ре не кен нән өс тен бул ма са, Күк ләр пат ша-
лы гы на ке рә ал мас сыз.
«Үтер мә! Ке ше җа нын кы ю чы хө кем ите лер», – дип ата-
бабаларыгызга әй тел гән сүз не ишет кә не гез бар дыр. Ә Мин 
сез гә, үзе нең ту га ны на ачу то ту чы ке ше хө кем ител сен, дип 
әй тәм; ту га ны на «Ярак сыз!» дип әй тү че Юга ры ки ңәш мә 
ал дын да җа вап ка тар тыл сын; ә ин де «Ах мак!» дип әй тү че 
җә һән нәм уты на ду чар бул сын. Ди мәк ки, әгәр дә син, Ал-
ла һы га ди гән бү лә гең не алып ки леп, мәз бәх янын да ту га-
ның ның си ңа бул ган ки нә сен исе ңә тө шер сәң, бү лә гең не 
шун да кал ды рып то рып, баш та ту га ның бе лән та ту лаш, 
ан на ры, ки леп, кор бан бү лә гең не тап шыр.
«Зи на кыл ма!» – дип ата-бабаларыгызга әй тел гән сүз не 
ишет кә не гез бар дыр. Ә мин сез гә, хатын-кызга җен си те ләк 
бе лән ка рау чы ин де кү ңе лен нән зи на кыл ган са на ла, дип 
әй тәм. «Бе рәр ке ше ха ты нын ае рып җи бәр сә, аңа ае ры лы шу 
кә га зе бир сен» дип тә әй тел гән. Ә Мин сез гә, ха ты ны зи на 
кыл ма ган оч рак та ире аның бе лән ае ры лы ша икән, ди мәк ул 
ир үзе нең ха ты нын зи на кы лу га этә рә, дип әй тәм. Ае рыл ган 
ха тын га өй лән гән ке ше дә шу лай ук зи на кы ла.
«Ан тың ны боз ма! Раб бы кар шын да бир гән ан тың ны үтә-
ми кал ма», – дип ата-бабаларыгызга әй тел гән сүз не дә 

*  Фа ри сей – Яһү ди я дә ге дини-сәяси оеш ма әгъ за сы. Фа ри сей лар Му са ка-
ну нын һәм шу ңа өс тәл гән баш ка ка гый дә ләр не тө гәл үтәү не ал га сөр гән нәр. 
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ишет кә не гез бар дыр. Ә Мин сез гә бо лай дип әй тәм: го му мән 
ант ит мә гез – күк бе лән дә, чөн ки ул Ал ла һы тә хе те; җир бе-
лән дә, чөн ки ул Ал ла һы ның аяк ас ты; Иеру са лим бе лән дә, 
чөн ки ул Бө ек Пат ша ның ка ла сы; ба шы гыз бе лән дә, чөн ки 
чә че гез нең бер ге нә бөр те ген дә ак яки ка ра итә ал мый сыз. 
Ки ле шә сез икән – «әйе», ки леш ми сез икән – «юк» ди гән 
сүз дән баш ка бү тән җа ва бы гыз бул ма сын, чөн ки шун нан 
ар ты гы – шай тан нан дыр.

МАТ ТАЙ 5:17–37
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ТауДасөйләгәнвәгаЗьДән:МәхәББәТҺәМДога
ТурынДа

«Күз уры ны на – күз, теш уры ны на – теш», – дип бо рын гы дан 
кил гән сүз ләр не ишет кә не гез бар дыр. Мин исә сез гә, явыз 
бе лән явыз бул ма, дип әй тәм. Синең бер яңа гы ңа сук кан 
ке ше гә икен че сен дә куй. Кем дә булса си не хө кем гә тар тып 
күл мә гең не алыр га те лә сә, аңа биш мә тең не дә са лып бир; 
кем дер си не үзе бе лән бер гә мең адым җир үтәр гә мәҗ бүр ит сә, 
аның бе лән ике мең адым үт. Син нән нәр сә дә бул са со ра-
са лар – бир, син нән бу рыч ка алыр га те ләү че не дә буш ит мә.
«Якы ның ны ярат, дош ма ны ңа нәф рәт бе лән ка ра!» – дип 
бо рын гы дан кил гән сүз ләр не ишет кә не гез бар дыр. Ә Мин 
сез гә болай дип әй тәм: дош ма ны гыз ны яра ты гыз, сез гә 
ләгъ нәт уку чы лар ны фа ти ха ла гыз, сез гә нәф рәт бе лән ка-
раучыларга ях шы лык эш лә гез, сез не кы ер сы ту чы лар һәм 
эзәр лек ләү че ләр өчен до га кы лы гыз. Шул ча гын да сез Күк-
тә ге Ата гыз ның ба ла ла ры бу лыр сыз, чөн ки Үзе нең ко я шы на 
Ул явыз лар өчен дә, рә хим ле ләр өчен дә кал кыр га бо е ра, 
яң гы рын тә къ ва лар га да, гө наһ лы лар га да яу ды ра. Әгәр сез 
үзе гез не яра ту чы лар ны гы на ярат са гыз, Ал ла һы сез гә нәр сә 
өчен әҗе рен би рер?! Са лым җы ю чы лар да шу лай итә тү гел ме 
соң?! Әгәр дус ла ры гыз бе лән ге нә сә лам ләш сә гез, ул ка дәр 
ис ки тәр лек нәр сә эш лә гән бу лыр сыз?! Мә җү си ләр* дә шу-
лай эш ли тү гел ме соң?! Ди мәк ки, Күк тә ге Ата гыз ка мил 
бул ган ке бек, сез дә шу лай ка мил бу лы гыз.
Ка ра гыз аны, тәкъ ва эш лә ре гез не ке ше ләр күр сен өчен ге-
нә баш кар ма гыз. Ул ча гын да Күк тә ге Ата гыз дан әҗер ал-
мас сыз. Шу лай ук «кү ре гез, сә да ка би рәм!» дип кыч кы рып 
йөр мә гез; ике йөз ле ке ше ләр ге нә гый ба дәт ха нә дә, урам да 
мак та лыр өчен шу лай эш ли ләр. Хак дө ре сен әй тәм сез гә: 
ан дый лар кыл ган га мәл лә ре өчен әҗе рен ал ды ин де. Хә ер 
бир гән чак та уң ку лың ни кыл ган ны су лы бел мә сен, әле ге 
га мә лең яшер тен эш лән сен. Яшер тен эш ләр нең һәм мә сен 
кү реп то ру чы Атаң си ңа һич шик сез әҗе рен би рер.
Гый ба дәт ха нә ләр дә, шу лай ук урам чат ла рын да тук та лып, 
баш ка лар күр сен өчен до га кыл ган ике йөз ле бән дә ләр сы-
ман бул ма гыз. Хак дө ре сен әй тәм сез гә: әҗе рен ал ды ин де 
алар. Син исә, до га кыл ган да бүл мә ңә ке реп, ише гең не яп 

*  Мә җү си ләр – пот-сыннарга та бы ну чы лар.
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Күктәгеатабыз!
Исемеңизгедипикърарителсен*,

синеңпатшалыгыңкилсен;күктәгекебек,
җирдәдәсинеңихтыярыңгамәлгәашсын.
Көндәлекикмәгебезнебезгәкөндәбиреп
тор.Безгәявызлыккылучыларныбез
кичергәнкебек,синдәбезнеңявыз
эшләребезнекичер.Безнесынауларга

дучаритмә,әявыздансакла.

*  Икъ рар ител сен – әйтелсен, та ныл сын.

һәм күз гә кү рен мәс Ата ңа до га кыл. Яшер тен эш ләр нең 
һәм мә сен кү реп то ру чы Атаң си ңа һич шик сез әҗе рен би рер.
До га кыл ган да, «күб рәк сөй лә сәк, догабыз ка бул бу лыр» дип 
уй ла ган мә җү си ләр сы ман, ар ты гын сөй лә мә гез. Алар ке бек 
бул ма гыз, чөн ки сез со ра ган чы ук Ата гыз нәр сә гә мох таҗ бу-
лу ы гыз ны ал дан ук бе леп то ра. Сез бо лай дип до га кы лы гыз:

МАТ ТАЙ 5:38 – 6:13
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гайсәнеңБИшМеңКешенерИЗыКланДыруы

Бер ва кыт Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән Гә ли ләя диң ге зе-
нең аръ я гы на, Ти бе ри ас ка ла сы та ра фы на юнәл де. Аның 

ар тын нан бик күп ха лык ияр де, чөн ки алар Гай сә нең, хас та ке-
ше ләр не са вык ты рып, ис ки тәр лек мог җи за лар кы лу ын бе лә иде.

Гай сә, тау би те нә ме неп, Үзе нең шә кер т лә ре бе лән сө зәг рәк 
урын га ба рып утыр ды. Яһүд ләр нең Ко ты лу бәй рә ме якын ла шып 
кил гән көн нәр иде. Кил гән ха лык ның күп ле ген кү реп, шә кер те 
Фи лип кә Гай сә: «Алар ны аша тыр га кай дан ик мәк са тып алыр-
быз икән?» – ди де. Әле ге сүз ләр не Ул Фи лип не сы нар өчен ге нә 
әйт те, чөн ки Үзе нең нәр сә эш ләр гә җы ен га нын бе лә иде.

«Ике йөз ди нар га* ик мәк са тып ал сак та, һәр кай сы на бе рәр 
те лем ик мәк тә чык ма я чак», – дип җа вап ла ды Фи лип.

Гай сә шә кер т лә ре нең бер се – Ши мун Пе тер нең эне се Ән д ри: 
«Мон да бер ма лай ның биш ар па ик мә ге бе лән ике ба лы гы бар, 
әм ма мо ның ка дәр ха лык өчен нәр сә генә ул?!» – ди де. «Ха лык ка 
уты рыр га ку шы гыз», – дип әйт те Гай сә. Ул урын да куе бу лып 
чи рәм үс кән иде, биш мең ча ма сы ир-ат чи рәм өс те нә уты рыш ты.

Гай сә, ик мәк не алып, шөк ра на кыл ды һәм, ха лык ка та ра-
тыр өчен, шә кер т лә ре нә бир де, шу лай ук, һәр кем те лә гән ка дәр 
аша сын өчен, ба лык ны да бир де. Һәм мә се ашап туй ган нан соң, 
шә кер т лә ре нә Ул: «Кал ган сы нык лар ны җы еп алы гыз, бер нәр сә 
дә әрәм бул ма сын», – ди де. Ке ше ләр аша ган нан соң да әле биш 
ар па ик мә ген нән кал ган сы нык лар бе лән ун и ке кәр зин тул ды.

Гай сә кыл ган әле ге мог җи за ны кү реп, ке ше ләр: «Дөнь я га ки-
лер гә ти еш бул ган Пәй гам бәр чын лап та шу шы дыр», – ди еш те ләр.

ЯХЪЯ 6:3–14

*  Ди нар – ул за ман да Рим им пе ри я сен дә, шул исәп тән Ис ра ил дә дә кул ла-
ныш та йөр гән кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кы.
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гайсәнеңКыЯфәТеүЗгәрү

Бер ва кыт Гай сә, шә кер т лә ре Петер не, Ягъ куб ны һәм Яхъя ны 
ияр теп, би ек тау ба шы на кү тә рел де. До га кыл ган ва кыт та 

ки нәт ке нә Аның бө тен кы я фә те үз гә реп кит те: йө зе ко яш сы ман 
бал кып, өс тен дә ге ки ем нә ре көн як ты сы дай ап-ак бул ды. Ан на ры 
шә кер т лә ре Гай сә бе лән әң гә мә ко рып то ру чы Му са бе лән Ильяс 
пәй гам бәр не күр де ләр. Шу шы хәл гә тә мам исе кит кән Пе тер 
Гай сә гә: «И Ха ки ме без! Ни чек рә хәт би ре дә! Әгәр те лә сәң, әй дә 
бо так лар дан өч ча тыр ко рыйк: бер се Си ңа, бер се Му са га, бер се 
Ильяс ка бу лыр», – ди де. Шул сүз ләр не әй теп бе те рү гә, алар ны 
яп-якты бо лыт чор нап ал ды да ка ян дыр бо лыт лар ара сын нан 
бер өн ки леп иреш те: «Бу – Ми нем сө ек ле Улым, Ул – Ми нем 
ку а ны чым, Аның сү зен нән чык ма гыз!»

Әле ге та выш ны ише теп, кот ла ры алын ган шә кер т ләр җир гә 
кап лан ды лар. Гай сә, ян на ры на ки леп, алар га орын ды да: «То-
ры гыз, ку рык ма гыз!» – ди де. Кү тә ре леп ка ра гач, шә кер т лә ре 
Гай сә дән баш ка бер кем не күр мә де ләр.

Алар бе лән бер гә тау дан төш кән чак та Гай сә Үзе нең шә кер т-
лә ре нә: «Адәм улы, үлеп, ка бат те рел гән че гә ка дәр би ре дә күр-
гән нә ре гез ту рын да һич кем гә әй т мә гез», – ди де.

МАТ ТАЙ 17:1–9; ЛҮК 9:28–36
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шәфКаТьлесаМареЯлехаКынДагыйБрәТле
хИКәЯ

К а нун бел геч лә рен нән бе рәү, Гай сә не сы на мак чы бу лып: 
«Ос таз, мәң ге лек тор мыш ка ире шер өчен ми ңа ниш ләр гә 

ки рәк?» – дип со рау бир де. Гай сә аңа: «Бу хак та Ка нун да ни чек 
языл ган соң?» – ди де. Ка нун бел ге че: «Ан да, Раб бы Ал лаң ны бө-
тен кү ңе лең, бө тен җа ның, бө тен кө чең һәм акы лың бе лән ярат; 
якы ның ны да үзең не ярат кан ке бек ярат, дип языл ган», – ди де. 
Гай сә аңа: «Җа ва бың дө рес си нең, кыл ган га мәл лә рең шун дый 
бул са, яшәр сең», – дип әйт те. Әм ма ул адәм, үзен ни чек тер ак ла-
мак чы бу лып, Гай сә дән: «Ә ми нем якы ным кем бу ла соң?» – дип 
со ра ды. Аңа җа вап итеп, Гай сә бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:

Бер адәм, Иеру са лим нан Әри хә шә һә ре нә бар ган да, юл ба сар-
лар ку лы на эләк кән дә, те ге ләр, аның ки ем нә рен та лап алып, 
үзен бик ка ты кый на ган нар һәм шун да юл өс тен дә кал ды рып 
кит кән нәр. Бер ру ха ни га, юлы тө шеп, шул як лар дан үтәр гә ту ры 
кил гән; әле ге адәм не күр гәч, ул, юл ның икен че ягы на чы гып, ары 
кит кән. Шу лай ук ле ви ләр дән, ягъни рухани ярдәмчеләреннән 
дә бе рәү, шул ту ры дан узып ба рыш лый әле ге адәм не якын рак 
ки леп ка рап, юлын дә вам ит кән. Гомер-гомергә яһүдләр белән 
дошмани мөнәсәбәттә яшәгән самареялеләрдән берәү, юл да ят кан 
адәм не кү реп, бик кыз ган ган һәм, аның яны на ки леп, яра ла рын 
шә раб бе лән юган да зәй түн мае сөр теп бәй лә гән, ан на ры аны, 
үзе нең ишә ге нә ат лан ды рып, ку нак ха нә гә алып кай т кан, ан да 
да яра лы ны игъ ти ба рын нан чит тә кал дыр ма ган. Икен че көн не 
исә юл га чы гар ал дын нан ку нак ха нә ху җа сы на ак ча кал ды рып: 
«Күз-колак бул саң иде аңа, чы гым на рың зур рак бул са, ки ре әй-
лә неп кай т кан да тү ләр мен», – ди гән.

Гый б рәт ле хикәясен сөй ләп бе тер гән нән соң, Ка нун белгеченнән 
Гай сә: «Ни чек уй лый сың, әле ге өч ке ше нең кай сы сы юл ба сар лар 
ку лы на эләк кән адәм нең якы ны бу лыр икән?» – дип со ра ды. 
«Аңа шәф кать күр сәт кә не», – дип җа вап бир де те ге. Шун нан 
Гай сә аңа: «Бар, син дә шун дый га мәл ләр кы лып яшә», – ди де.

ЛҮК 10:25–37
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юлДанЯЗганегеТТурынДагыйБрәТлехИКәЯ

гай сә та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
Бер ке ше нең ике улы бул ган; бер ва кыт шу лар ның ке че рәк 
ди гә не ата сы на: «Әти! Ми лек нең ми ңа ти еш ле өле шен бү леп 
бир», – дип әй т кән. Ата сы ми лек не ул ла ры на бү леп бир гән.
Ничәдер көн үтү гә, ке че улы бар бул ган ак ча сын ал ган да ерак 
ил гә чы гып кит кән һәм ан да, аз гын лык ка би ре леп, бай лы-
гын туз ды рып бе тер гән. Ул шу лай бө тен мөл кә тен туз ды рып 
бе тер гән нән соң, бу ил дә бик ка ты ач лык баш лан ган, һәм 
егет тә мам фә кыйрь лек кә төш кән. Ча ра сыз ка лып, ул әле ге 
ил нең бер ке ше се нә эш кә ял лан ган, һәм те ге аны үзе нең ба-
су ы на дуң гыз кө тәр гә җи бәр гән. Егет дуң гыз лар ашый тор ган 
азык ка да шат бу ла сы икән, тик аңа бер кем бер ни бир мә гән.
Бер за ман ул, исе нә ки леп: «Атам йор тын да күп ме ял чы туй-
ган чы ашый ала, ә мин би ре дә ач ка ин те гәм. Хә зер үк атам 
яны на кай тыйм да: „Әти, мин күк ләр кар шын да да, си нең 
кар шы да да гө наһ лы мын, ин де хә зер мин си нең улың дип 
ата лыр га да ла ек тү гел мен; ял чы ла рың ның бер се бу лыр га 
рөх сәт ит ми ңа,“ – дип әй тим», – ди гән дә ата сы яны на 
кай тыр га чык кан.
Ата сы аны, ерак тан үк кү реп алып, бик кыз ган ган, кар шы на 
йө ге реп ба рып ко чак лап үп кән. Улы аңа: «Әти! Мин күк ләр 
кар шын да да, си нең кар шы да да гө наһ лы мын, ин де хә зер 
мин си нең улың дип ата лыр га да ла ек тү гел мен», – ди гән. 
Ата сы исә үзе нең хез мәт че лә ре нә: «Иң ях шы ки ем нәр алып 
ки леп ки ен де ре гез аны, аягына – сандал, бармагына йөзек 
кидерегез; шуннан соң симертелгән берәр бо зау ны алып 
чы гып ча лы гыз – ашап-эчеп кү ңел ачыйк! Чөн ки ми нем бу 
улым үл гән иде – ин де те рел де, югал ган иде – та был ды», – 
дип әй т кән.
Бу ва кыт ны аның өл кән улы ба су да бул ган. Өе нә кай тып җи-
тә рәк, ул җыр-бию та выш ла ры ишет кән һәм хез мәт че ләр нең 
бер сен нән: «Бу ни хәл?» – дип со ра ган. Хез мәт че аңа: «Энең 
исән-сау әй лә неп кай т кан хөр мәт кә әти ең си мер тел гән бо-
зау чал ды», – ди гән. Өл кән улы ның бу хәл гә ачуы чы гып, 
ул хәт та өй гә дә ке рер гә те лә мә гән. Ата сы исә, аның яны на 
чы гып, өй гә керүен үтенгән. Лә кин ул: «Мин ин де ни чә ел лар 
си ңа хез мәт итәм, куш кан на рың ны һич ка ру сыз баш ка рам; 
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шу ңа ка ра мас тан, дус ла рым бе лән кү ңел ачар өчен, си нең 
ми ңа кә җә бә тие дә бир гә нең юк. Ә ин де мил кең не фа хи-
шә ләр бе лән туз ды рып бе тер гән улың кайт кач, аның өчен 
син си мер тел гән бо зау чал ган сың», – дип үзе нең үп кә сен 
бел дер гән.
Аңа җа вап итеп ата сы: «Улым! Син һәр ва кыт ми нем янда, 
ми нем бар мөл кә тем – си не ке. Си нең энең үл гән иде – хә зер 
ул те рел де, югал ган иде – та был ды, әнә шу ңа шат ла ныр га 
һәм кү ңел ачар га ки рәк», – ди гән.

ЛҮК 15:11–32
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«БеренчеҺәМИңМөҺИМБоерыК»

Бер ва кыт Ка нун бел геч лә рен нән бер се, Гай сә яны на ки леп: 
«Ос таз! Ка нун да гы бо е рык лар ның иң мө һи ме кай сы?» – дип 

со ра ды. Аңа җа вап итеп Гай сә: «Раб бы Ал лаң ны бө тен кү ңе лең, 
бө тен җа ның, бө тен акы лың бе лән ярат, – ди де. – Бу иң бе рен че 
һәм иң мө һим бо е рык. Икен че се дә нәкъ шун дый: якы ның ны 
үзең не ярат кан ке бек ярат. Му са пәй гам бәр аша би рел гән Ка-
нун да, пәй гам бәр ләр нең ки тап ла ры да шу шы ике бо е рык ка 
ни гез лә нә».

МАТ ТАЙ 22:36–40
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гайсәнеңшәКерТләрБеләнуЗДыргансоңгы
Мәҗлесе

Ко ты лу бәй рә ме җит кәч, Гай сә: «Ба ры гыз, Ко ты лу бәй рә-
ме хөр мә те нә без гә та бын әзер лә гез», – дип Пе тер бе лән 

Яхъя ны Иеру са лим га җи бәр де. Те ге ләр исә Аңар дан: «Кай да 
әзер ләр гә ку ша сың?» – дип со ра гач, Гай сә: «Шә һәр гә аяк ба су-
га, су лы чүл мәк кү тә реп бар ган бер адәм не оч ра тыр сыз. Аның 
ар тын нан ия реп, ул кер гән йорт ка ке ре гез һәм ху җа ке ше гә: 
„Ос та зы быз син нән, Ко ты лу бәй рә ме нә ба гыш лан ган аш ны 
Мин Үзем нең шә кер т лә рем бе лән кай сы бүл мә дә ашый алыр-
мын икән, дип со рый“, – ди е гез. Ул сез гә җы еш ты рып ку ел ган 
зур бүл мә не күр сә тер – шун да әзер лә гез», – ди де. Шә кер т лә ре 
ки теп бар ды лар, һәм ба ры сы да Гай сә әй т кән чә бу лып чык ты; 
шун нан алар та бын әзер лә де ләр.

Ва кы ты җит кәч, Гай сә һәм Аның ун и ке шә кер те ашар га утыр-
ды лар. «Га зап ка ду чар ител гән че, Ко ты лу бәй рә ме та бы нын да 
сез нең бе лән уты рып ашар га шун дый те лә гән идем! – ди де 
Гай сә. – Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә әзер лән гән ри зык тан авыз 
итәр көн Ал ла һы пат ша лы гын да җит ми то рып, Мин ин де аны 
бү тән аша ма я чак мын». Ан на ры, ку лы на ка сә не алып, шөк ра на 
кыл ды да әйт те: «Ка бул итеп алы гыз да үз ара бү ле ше гез. Әй тәм 
бит, Ал ла һы пат ша лы гы җит ми чә, Мин ин де йө зем шә ра бы 
эч мә я чәк мен».

Шун нан Гай сә ку лы на ик мәк ал ды, шөк ра на кы лып, шә керт-
лә ре нә сын ды рып бир де дә: «Бу – сез нең хак ка би ре лә тор ган 
тә нем дер. Ик мәк не сын ды рып ашап, Ми не шу лай ис кә алыр-
сыз», – ди де. Аш тан соң, ка сә не алып, шу лай ук шә кер т лә ре нә 
суз ды һәм: «Бу – сез нең хак ка тү ге лә тор ган ка ным дыр. Ал ла һы 
шу шы кан бе лән Үзе нең Яңа ки ле шү ен бер ке тә», – ди де.

ЛҮК 22:8–20
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геТсИМәнИБаКчасынДаКылынганДога

шул ук төн не, ашап-эчкәннән соң, Гай сә Үзе нең ун бер 
шә кер те бе лән Иеру са лим нан чы гып Гет си мә ни дип 

атал ган урын га кил де. Шә кер т лә ре бе лән шун да гы бер бак ча га 
кер гәч, Гай сә алар га: «Сез би ре дә ка лы гыз, Мин чит кә рәк ки теп 
до га кы лыйм», – ди де дә, Үзе бе лән Пе тер, Ягъ куб һәм Яхъя ны 
ияр теп, ары рак ат ла ды. Кү ңе лен ти рән са гыш, җан сыз ла вы ба сып 
ал ган Гай сә аларга әйтте: «Кү ңе лем дә әҗәл гә тиң зур хәс рәт тер, 
Ми нем ян да йок ла мый ча төн уздырсагыз иде».

Ан на ры бе раз чит кә рәк кит те дә җир гә тез лә неп до га кы лыр-
га то тын ды: «И-и Атам! Әгәр мөм кин бул са, бу га зап лар ка сә се 
ми не чит лә теп үт сә иде! Хә ер, Мин те лә гән чә тү гел, Син ни чек 
их ты яр кыл саң, шу лай бул сын!» Шун да Аның яны на күк тән бер 
фә реш тә иңеп Аңа нык лык бир де. Җа ны ту лы га зап бул ган га, 
Гай сә ае ру ча ты ры шып до га кыл ды; җир гә там ган кан там чы-
ла ры ке бек Аңар дан тир ак ты.

Шә кер т лә ре яны на әй лә неп кил гән дә, алар йок лый иде. Гай-
сә, алар ны уя тып: «Ми нем ян да бер сә гать тә йок ла мый ча тү зә 
ал ма ды гыз. Сы нау лар га би реш мәс өчен, уяу бу лы гыз һәм до га 
кы лы гыз: рух көч ле, тән исә – көч сез дер», – ди де.

Шә кер т лә рен нән чит кә ки теп, Гай сә яңа дан до га кыл ды: «И-и 
Атам! Әгәр бу га зап лар ка сә се Ми не чит лә теп үтә ал мый һәм 
Мин аны эчәр гә ти еш икән, Син их ты яр кыл ган ча бул сын». 
Без кыл ган гө наһ лар өчен Гай сә ки че рә се га зап лар ту рын да сүз 
алып ба руы иде Аның.

МАТ ТАЙ 26:36–44; ЛҮК 22:39–46
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гайсәнеңсаКасТынаалынуы

шә кер т лә ре яны на Гай сә өч тап кыр әй лә неп кил де; Ул 
кай чан гы на кил сә дә, алар һа ман йо кы да бул ды лар. 

Өчен че тап кыр ки лү ен дә Ул: «Әле һа ман йок лый сыз мы? Ва кы ты 
җит те – Адәм улын әнә гө наһ лы лар ку лы на тап шы ра лар. То ры-
гыз, кит тек – Ми ңа хы я нәт итү че якын ин де», – ди де.

Шу шы сүз ләр не әй теп тә бе тер мә де, Гай сә нең ун и ке шә кер-
тен нән бер се – утыз кө меш тәң кә бә ра бә ре нә Аны баш ру ха ни-
лар га то тып би рер гә ри за лаш кан Яһүд Ис ка ри от ки леп чык ты. 
Яһүд бе лән бер гә күп сан лы гас кә ри ләр һәм, кул ла ры на янып 
тор ган чы раг лар, кы лыч лар, кү сәк ләр то тып, фа ри сей лар вә баш 
ру ха ни лар җи бәр гән ке ше ләр дә кил гән иде. «Мин кем не үп сәм, 
шул Гай сә бу лыр; Аны кул га алыр сыз», – дип, хы я нәт че Яһүд 
алар бе лән сүз ку еш кан бу ла. Яһүд шун да Гай сә яны на кил де дә: 
«Исән ме, Ос таз!» – дип Аны үбеп ал ды. Гай сә исә аңа: «Дус ке ше, 
нәр сә гә дип кил дең син? Шул рә веш ле, үбеп, Адәм улы на хы я нәт 
итә сең ме? – ди де, ан на ры Яһүд бе лән кил гән гас кә ри ләр гә мө-
рә җә гать итеп: – Кем не эз ли сез сез?» – дип со ра ды. «На са ра лы 
Гай сә не», – дип җа вап бир де те ге ләр. «Мин ул», – ди де Гай сә. 
Әле ге сүз ләр не ише тү гә, ба ры сы да ар т ка рак чи ге неп җир гә кап-
лан ды. «Юл ба сар то тар га чык кан сы ман кы лыч лар, кү сәк ләр 
кү тә реп Ми не алыр га кил гән сез, – ди де Гай сә. – Мин көн дә, 
Ал ла һы йор тын да үгет-нәсыйхәт би реп, яны гыз да бул дым, һәм 
сез ми ңа кар шы чы гар га баз ма ды гыз. Әм ма хә зер сез нең за ман, 
ка раң гы лык хө кем сөр гән ва кыт җит те».

Гас кә ри ләр, Гай сә не сак ас ты на алып, баш ру ха ни йор ты на 
та ба юнәл де ләр, шә кер т лә ре исә, Аны таш лап, кай сы кая ка чы-
шып бет те ләр.

МАТ ТАЙ 26:45–49, 56-57; ЛҮК 22:45–54; ЯХЪЯ 18:1–12
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гайсәрИМИДарәчесепИлаТЯнынДа

Таң ату га, бар лык баш ру ха ни лар һәм шә һәр нең өл кән нә ре 
Гай сә не үлем гә хө кем итәр гә дип җы ел ды лар. Алар Гай сә не 

бәй лә де ләр дә Яһү ди я дә ге Рим ида рә че се Пон тий Пи лат яны на 
алып кил де ләр. Гай сә гә хы я нәт ит кән Яһүд, Гай сә не үлем гә хө кем 
итү лә рен бел гән нән соң, тәү бә гә ки леп: «Гө наһ эш кыл дым мин, 
га еп сез гә яла як тым», – дип утыз кө меш тәң кә не баш ру ха ни лар га 
һәм шә һәр нең өл кән нә ре нә ки ре кай тар ды. Кө меш тәң кә ләр не 
ул Ал ла һы йор тын да атып бәр де дә, чы гып ки теп, асы лын ды.

Гай сә не алып кил гән яһүд ләр, мә җү си Пи лат ның са ра е на кереп 
нәҗесләнербез дип, анда аяк бас ма ды лар. Пи лат, алар кар шы на 
үзе чы гып: «Әле ге ке ше не сез нәр сә дә га еп ли сез?» – дип со ра ды. 
Аңа җа вап итеп те ге ләр: «Әгәр ул явыз җан бул ма са, без Аны 
си нең кар шы ңа алып кил мәс идек, – ди де. Ан на ры: – Без Аны 
ха лык ара сын да кот кы та ра ту чы дип са ный быз. Ул Үзен Мә сих, 
Пат ша дип атый һәм Рим пат ша сы на са лым тү ләү дән тыя», – дип 
Гай сә не га еп ләр гә то тын ды лар.

Шун нан Пи лат са рай га кер де һәм, Гай сә не ча кыр тып алып: 
«Син яһүд ләр пат ша сы мы?» – дип со ра ды. «Ми нем Пат ша лы гым 
бу дөнь я ны кы тү гел, – дип җа вап кай тар ды аңа Гай сә. – Әгәр 
Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы бул са, хез мәт че лә рем Ми нем өчен 
кө рә шер иде». Пи лат: «Ди мәк ки, Син – пат ша?» – ди де. «Мин 
ха кый кать ту рын да ша һит лык би рер өчен ту дым һәм шу ның 
өчен дөнь я га кил дем. Ха кый кать як лы бул ган һәр ке ше Ми нем 
та вы шы ма ко лак са ла», – дип җа вап бир де Гай сә. «Нәр сә соң ул 
ха кый кать?» – ди де Пи лат.

Гай сә нең Һи руд пат ша ида рә ит кән Гә ли лә я дән икә нен бел гән-
нән соң, Пи лат Аны Һи руд яны на җи бәр де. Ул көн нәр дә Һи руд 
Иеру са лим да иде. Һи руд пат ша Гай сә гә шак тый күп со рау лар 
бир сә дә, Ул алар ның берсенә-бер җа вап кай тар ма ды. Баш ру-
ха ни лар һәм Ка нун бел геч лә ре исә, Гай сә не га еп ләп, яла өс те-
нә яла өй де ләр. Лә кин Һи руд, үзе нең гас кә ри лә ре бе лән бер гә 
Гай сә не ким се теп, мәс хә рә ләп, Аңа пат ша ки ем нә ре ки герт те 
дә ка бат Пи лат яны на озат ты. Мо ңар чы берсен-берсе дош ман 
күр гән Пи лат бе лән Һи руд шул көн нән дус ла шып кит те ләр.

Пи лат, яһүд ләр нең баш ру ха ни ла рын, тү рә лә рен һәм ха лык ны 
җы еп, алар га: «Әле ге ке ше не сез минем ян га „ха лык ара сын да 
кот кы та ра та“ дип алып кил де гез. Мин сез нең ал да Аңар дан 
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со рау ал дым, тик сез так кан га еп ләр нең бер сен дә хак лы дип 
тап ма дым», – ди де. Ка бул ител гән га дәт бу ен ча, Пи лат бәй рәм 
хөр мә те нә бер тот кын ны азат итәр гә ни ят ли һәм нәкъ ме нә 
Гай сә не ирек кә җи бә рер гә җы е на иде. Әм ма бар ха лык бер та-
выш тан: «Үлем Аңа! Без гә Ба раб ны азат ит!» – дип кыч кы рыр га 
то тын ды. Әле ге Ба раб, шә һәр дә чу а лыш лар оеш ты ру да һәм ке-
ше үте рү дә га еп лә неп, төр мә дә уты ру чы бер бән дә иде. Пи лат, 
Гай сә не азат итәр гә ом ты лып, та гын ха лык ка мө рә җә гать итеп 
ка ра ды, әм ма ха лык: «Хач ка ка дак ла Аны, хач ка!» – дип та ләп 
итү ен дә бул ды; һәм алар ның кыч кы руы Пи лат ның та вы шын нан 
көч ле рәк бу лып чык ты.

МАТ ТАЙ 27:1–4; ЛҮК 23:2, 7–23; ЯХЪЯ 18:28–30, 33–38
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«үЗенеңхачынКүТәреп...»

шун нан соң Пи лат, Гай сә не сак ас ты на алып, кам чы 
бе лән сук ты рыр га куш ты. Гас кә ри ләр Аның ба шы на 

кү гән бо так ла рын нан үрел гән таҗ, өс те нә куе кы зыл төс тә ге 
япан ча ки дер де ләр дә: «Яшә сен яһүд ләр пат ша сы!» – дип йө зе-
нә сук ты лар. Пи лат, янә ха лык яны на чы гып: «Мин Аны хә зер 
сез нең ян га чы га рам, лә кин бе леп то ры гыз, мин Аның бер ге нә 
га еп эшен дә күр мим», – дип әйт те.

Шул ва кыт ба шы на чә неч ке ле таҗ, өс те нә куе кы зыл төс тә ге 
япан ча ки гән Гай сә ки леп чык ты. «Ме нә ул Ке ше!» – ди де Пи-
лат. Гай сә не кү реп алу га, баш ру ха ни лар һәм сак чы лар: «Хач ка 
ка дак ла Аны, хач ка!» – дип кыч кы рыр га то тын ды лар. «Мин 
Аның бер нин ди га еп эшен күр мим!» – дип ка бат ла ды Пи лат. 
«Без нең Ка нун бу ен ча Ул үләр гә ти еш, чөн ки Үзен Ал ла һы Улы 
дип ата ды», – дип җа вап кай тар ды яһүд ләр. Әле ге сүз ләр не ише-
теп, Пи лат та гын да ныг рак кур ка кал ды һәм, яңа дан са рай га 
ке реп, Гай сә дән: «Кай дан кил дең Син?» – дип со ра ды. Әм ма 
Гай сә дәш мә де. «Ми ңа җа вап би рә сең кил ми ме? Си не хач ка 
ка дак ла тыр га яи сә азат итәр гә хо ку кым бар лы гын бел ми сең-
ме әл лә?» – ди де Аңа Пи лат. «Әгәр си ңа юга ры дан би рел мә сә, 
Ми нем өс тән һич нин ди хо ку кың бул мас иде. Шу ңа кү рә си нең 
кул га Ми не то тып бир гән ке ше нең гө на һы зур рак», – дип җа вап 
кай тар ды Гай сә. Шу шы сүз ләр не ишет кән нән соң, Пи лат Аны 
азат итү юл ла рын эз ли баш ла ды.

Ул, Гай сә не са рай дан алып чы гып, үзе хө кем че урындыгына 
ки леп утыр ды. «Ме нә сез нең пат ша гыз!» – ди де Пи лат яһүд ләр гә. 
Лә кин алар: «Олак тыр Аны, хач ка ка дак ла!» – дип кыч кы рыр га 
то тын ды. «Мә сих дип атал ган Гай сә бе лән ниш ләр гә соң?» – ди де 
Пи лат. «Хач ка ка дак лар га Аны!» – дип кыч кыр ды бө те не се бер 
бу лып. «Нин ди явыз лык кыл ды соң Ул?» – дип со ра ды ида рә че. 
Лә кин ха лык: «Хач ка ка дак лар га Аны!» – дип та гын да ныг рак 
кыч кы ру ын да бул ды. Пи лат, бө тен тырышлыгының нә ти җә сез 
бу лу ын, шу лай ук ха лык ара сын да ыгы-зыгы ар ту ын кү реп, ха лык 
ал дын да кул ла рын су да чай кап ал ды да: «Бу Адәм нең үле мен дә 
ми нем га е бем юк. Җа ва бын үзе гез би рә се», – ди де. Аның сүз лә ре нә 
кар шы ха лык: «Га е бе без гә һәм без нең ба ла лар га төш сен!» – дип 
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кыч кыр ды. Шун нан Пи лат алар га Ба раб ны азат ит те, Гай сә не 
исә, кам чы бе лән сук ты рып, хач ка ка дак лар га бо ер ды.

Гас кә ри ләр Гай сә не җә за бу ла сы урын га алып кит те ләр. Гай-
сә, Үзе нең ха чын Үзе кү тә реп, яһүд чә Гөл ге тә дип атал ган җә за 
мәй да ны на юнәл де. Аның ар тын нан бик күп ха лык ия реп бар ды, 
алар ара сын да Гай сә не кыз га нып үкси-үкси ела ган хатын-кыз 
да бай так иде. Гай сә, алар га та ба бо ры лып: «Ми нем хак та күз 
яшь лә ре түк мә гез, Иеру са лим кыз ла ры! – ди де. – Үзе гез не һәм 
ба ла ла ры гыз ны кыз га нып яшь тү ге гез, чөн ки „кы сыр ха тын нар, 
әле ба ла ту дыр ма ган һәм күк рәк сө те имез мә гән ха тын нар бә-
хет ле икән“ дип әй тер көн нә ре гез якын ла ша».

МАТ ТАЙ 27:20–26; ЛҮК 23:27–29; ЯХЪЯ 19:1–17
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гайсәнехачКаКаДаКлау

гай сә бе лән бер гә шу лай ук үлем гә хө кем ител гән та гын ике 
җи на ять че не алып бар ды лар. Җә за мәй да ны на ки леп җит кәч, 

алар ның өче сен дә хач ка ка дак ла ды лар, те ге явыз җаннарның 
бер сен – Гай сә нең уң ягы на, икен че сен – сул ягы на. «Йа Атам! 
Га фу кыл бу ке ше ләр не, чөн ки нәр сә эш лә гән нә рен бел ми ләр», – 
ди де Гай сә. Пи лат куш кан ча, язу язып хач ка бер кет те ләр. Ан да 
яһүд, грек һәм ла тин те лен дә: «На са ра лы Гай сә, яһүд ләр Пат-
ша сы», – дип языл ган иде.

Гай сә не хач ка ка дак ла гач, гас кә ри ләр Аның ки ем нә рен үз ара 
бү леш те ләр, япан ча сы на исә жи рә бә сал ды лар. Ха лык мо ны 
күреп-карап тор ды. «Баш ка лар ны кот кар ды бит, әгәр Ал ла һы 
та ра фын нан сай лан ган Мә сих икән, Үзен кот кар сын», – дип, 
баш лык лар Гай сә не мыс кыл лап көл де. Шу лай ук гас кә ри ләр дә, 
Аңа әче шә раб тәкъ дим итеп һәм: «Әгәр Син яһүд ләр пат ша сы 
бул саң, Үз-үзеңне кот кар», – дип, мәс хә рә ләп көл де ләр. Хач ка 
ка дак лан ган җи на ять че ләр нең дә бер се, явыз тел лә неп: «Алай 
Мә сих бул гач, Үзең не дә, без не дә кот кар», – ди де. Икен че җи на-
ять че исә, те ге не ты еп: «Син үзең дә Аның ке бек үк хө кем ител гән 
бит, әл лә бер дә Ал ла һы дан ку рык мый сың мы? Си нең бе лән ми не 
га дел хө кем ит те ләр, кыл ган га мәл лә ре без гә ка ра та ти еш ле сен 
ал дык, ә Ул бер яман лык та эш лә мә де, – ди де, ан на ры Гай сә гә 
мө рә җә гать итеп: – Үзең нең Пат ша лы гы ңа кил гәч, ми не ис кә 
ал, Гай сә!» – ди де. «Хак дө ре сен әй тәм си ңа: бү ген үк Ми нем 
бе лән бер гә җән нәт тә бу лыр сың», – дип җа вап бир де Гай сә. Көн 
ур та ла ры җит кән иде ин де. Шул ва кыт, ко яш сү неп, бө тен җир 
йө зен ка раң гы лык ба сып ал ды, һәм шу шы хәл көн дез ге өч ләр гә 
ка дәр дә вам ит те. Шун да Гай сә җан ачы сы бе лән: «И-и Ал лам, 
Ал лам, ни гә таш ла дың Син ми не?» – дип кыч кы рып җи бәр де. 
Янә шә дә ба сып тор ган гас кә ри ләр нең бер се, шун дук йө ге реп 
ки леп, губ ка ки сә ген әче шә раб ка ман ды да, та як ка элеп, Гай-
сә гә эчәр гә бир де. Шә раб ны та ты гач, Ул: «Га мәл гә аш ты! – ди-
де, ан на ры көч ле та выш бе лән: – Атам! Ру хым ны Си нең кул га 
тап шы рам!» – дип кыч кыр ды да җан бир де.

Шул миз гел дә Ал ла һы йор тын да гы пәр дә өс тән ас ка ка дәр 
ур та лай ер ты лып төш те, җир ләр тет рәп, таш кы я лар ярыл ды, 
ка бер ләр ачы лып ки теп, мәр хүм из ге ләр нең кү бе се те рел де һәм 
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ка бер лә рен нән ку ба ры лып чык ты. Ә бе раз соң рак, Гай сә үле дән 
те рел гән нән соң, әле ге из ге ләр Иеру са лим га кил де ләр, һәм күп-
ләр алар ны күр де. Йөз ба шы һәм Гай сә не сак лау чы гас кә ри ләр, 
җир тет рәү не һәм шун да гы хәл ләр не кү реп, кур ку га кал ды лар: 
«Дө рес тән дә Ал ла һы Улы бул ган икән», – ди еш те алар. Җә за 
мәй да ны на җы ел ган бар ха лык әле ге хәл ләр не күр гән нән соң 
кай гы дан күк рәк лә рен төя-төя өй лә ре нә та ра лыш ты.

МАТ ТАЙ 27:45–49, 51–54; ЛҮК 23:32–43, 46–48; ЯХЪЯ 19:19–24, 30
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гайсәнеКаБергәсалу

гай сә җом га көн не җан бир де; яһүд ләр гәү дә ләр не шим бә 
көн гә хач та кал ды рыр га те лә мә де ләр, чөн ки ул шим бә бө ек 

бәй рәм кө не иде. Шу ңа кү рә алар, гәү дә ләр не хач тан тө ше рер-
гә рөх сәт со рап, Пи лат яны на кер де ләр. Ида рә че нең рөх сә тен 
ал ган нан соң, гас кә ри ләр кил де ләр дә, тиз рәк үлсеннәр өчен, 
те ге ике юл ба сар ның бал тыр сө як лә рен сын дыр ды лар; Гай сә-
нең ин де үле бу лу ын кү реп, аяк ла рын сын дыр ма ды лар. Әм ма 
гас кә ри ләр нең бер се Аның ка быр га сы на сөң ге бе лән чән че де, 
һәм яра дан кан бе лән сүл сар кып чык ты. Бо лар ның һәм мә се 
яһүд ләр нең Из ге яз ма ла рын да әй тел гән чә бул ды: «Аның һич бер 
сө я ге сын мас» (Чы гыш 12:46) һәм «Алар үз лә ре чә неч кән Зат ка 
ка рар лар» (Зә кә рия 12:10) ди ел гән иде ан да.

Шун нан соң Пи лат яны на Юга ры ки ңәш мә әгъ за сы, кү ре нек ле 
һәм бай ке ше, ари ма тай лы Йо сыф кил де. Яһүд ләр дән ку рык кан га 
кү рә, Гай сә нең шә кер те бу лу ын ул яше реп йөр де. Әле ге Йо сыф 
ида рә че Пи лат тан Гай сә нең гәү дә сен хач тан тө ше рер гә рөх сәт 
со ра ды, һәм Пи лат аңа ри за лык бир де.

Юга ры ки ңәш мә әгъ за ла ры ның бер се – бер ва кыт төн лә яшер-
тен ге нә Гай сә бе лән оч раш кан Ни кә дим исем ле ке ше үзе бе лән 
зур-зур са выт лар да хуш ис ле сумала-майлар алып кил гән иде. 
Яһүд ләр нең кү мү йо ла сы бу ен ча алар Гай сә нең гәү дә сен хуш ис ле 
май лар сең де рел гән кә фен гә ура ды лар. Гай сә хач ка ка дак лан-
ган урын нан якын да гы на бер бак ча бу лып, ан да кы я ны чо кып 
ясал ган, әле һич кем нең мә е те са лын ма ган кабер-мәгарә бар иде. 
Йо сыф бе лән Ни кә дим, Гай сә нең гәү дә сен шун да ур наш ты рып, 
мә га рә авы зын зур бер таш бе лән то ма лап куй ды лар.

Шим бә көн не баш ру ха ни лар бе лән Ка нун бел геч лә ре, ида рә че 
Пи лат яны на ки леп, Гай сә ха кын да бо лай дип әйт те ләр: «Әфән де! 
Те ге ял ган чы ның сүз лә ре ис кә төш те, Ул бит: „Өч көннөн Мин 
үле дән те ре лә чәк мен“, – дип әй т кән иде. Шу лай бул гач, өч көн 
дә ва мын да ка бер не сак лар га әмер бир, югый сә төн лә шә кер т лә-
ре, ки леп, Аның гәү дә сен ур лап ки тәр ләр дә со ңын нан ха лык ка: 
„Ул үле дән те рел де“, – дип сөй ләп йө рер ләр; һәм бу соң гы ял ган 
бе рен че сен нән яман рак бу лыр».

Рөх сәт ал ган нан соң алар, ка бер яны на сак чы лар ку еп, мә га рә 
авы зын то ма ла ган таш ка мө һер су гып кал дыр ды лар.

МАТ ТАЙ 27:57–66; ЯХЪЯ 19:31–42
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шим бә үтеп, икен че көн нең та ңын да бик ка ты итеп җир 
тет рә де, чөн ки күк тән Раб бы фә реш тә се төш те һәм ка бер 

авы зын то ма лап тор ган таш ны чит кә алып таш ла ды. Фә реш тә нең 
кы я фә те яшен гә тиң, ә ки ем нә ре кар дай ап-ак иде. Мә га рә яны на 
сак ка ку ел ган гас кә ри ләр, кот ла ры алы нып, то ра таш тай ка тып 
кал ды лар. Һуш ла ры на кил гән нән соң, алар шә һәр гә юнәл де ләр 
һәм күр гән нә ре ту рын да баш ру ха ни лар га сөй ләп бир де ләр. Баш 
ру ха ни лар, шә һәр нең өл кән нә ре бе лән җы е лы шып ки ңәш ләш кәч, 
гас кә ри ләр гә күп итеп ак ча бир де ләр һәм алар га: «Без йок ла ган 
ва кыт та төн лә Гай сә нең шә кер т лә ре, ки леп, Аның гәү дә сен ур лап 
кит кән нәр, – дип әй тер гә куш ты лар. – Әле ге ва кый га ту рын-
да гы хә бәр ида рә че гә ба рып җи тә кал са, без аны сез нең га еп сез 
бу лу ы гыз га күн де рә алыр быз», – ди де ләр. Гас кә ри ләр, ак ча ны 
алып, баш ру ха ни лар ни чек куш кан бул са, шу лай эш лә де ләр.

Шул ук көн не маг да ла лы Мәрь ям, Ягъ куб һәм Йо сис нең ана сы 
Мәрь ям, ан на ры Са лу ми исем ле бер ха тын, ир тә таң нан то рып, 
Гай сә нең гәү дә се нә хуш ис ле май лар сөр тер гә дип, бак ча эчен дә ге 
ка бер яны на кит те ләр. «Мә га рә авы зын да гы таш ны аудырырга 
кем бу лы шыр икән?» – ди еш те алар бер-берсенә. Ки леп җит сә-
ләр – әле ге хәй ран зур таш чит тә ята. Мә га рә эче нә ке рү гә, алар, 
ап-ак ки ем ле фә реш тә не кү реп алып, кур ка кал ды лар. «Ку рык-
ма гыз! – ди де алар га фә реш тә. – Хач ка ка дак лан ган Гай сә не 
эзләвегездер. Би ре дә юк Ул, ал дан ук сез гә Үзе әй теп куй ган ча, 
Гай сә үле дән те рел де. Ме нә Ул ят кан урын. Ә сез хә зер тиз рәк 
Аның шә кер т лә ре нә ба рып хә бәр ите гез: Гай сә үле дән те рел де, 
Үзе нең шә кер т лә рен Ул Гә ли лә я дә кө теп то ра».

Мә га рә дән чык кач ха тын нар, кур ку ка тыш шат лык хис лә ре 
ки чер гән хәл дә Гай сә нең үле дән те ре лүе ту рын да хә бәр итәр гә 
дип, Аның шә кер т лә ре яны на йө гер де ләр.

МАТ ТАЙ 28:1–8, 11–15; МАРК 16:1–7, 9
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үле дән те рел гән Гай сә, әле яңа дан кы рык көн дә ва мын да 
Үзе нең шә кер т лә ре нә кү ре неп, алар га Ал ла һы пат ша лы гы 

ту рын да сөй лә де. Ахыр да, шә кер т ләр нең ба ры сын җы еп, Гай сә 
мон дый бо е рык бир де:

Иеру са лим ны таш лап кит мә гез, Күк тә ге Ата вәгъ дә ит кән 
бү ләк не кө те гез. Мин сез гә ул хак та сөй лә гән идем. Яхъя 
су га чум ды ра тор ган иде, сез исә бер ни чә көн нән Из ге Рух-
ка чумарсыз.
Сез гә Из ге Рух иң гән нән соң, көч-кодрәт ия се бу лыр сыз 
һәм Иеру са лим җи рен дә, шу лай ук бө тен Яһү дия, Са ма рея 
тө бәк лә рен дә, хәт та дөнь я ның чи тен дә дә Ми нем ту ры да 
ша һит лык итәр сез.

Шу шы сүз ләр дән соң Гай сә Мә сих алар ның күз ал дын да күк кә 
аша баш ла ды һәм бо лыт лар ара сын да күз дән юк бул ды. Алар шу-
лай Гай сә нең күк кә ашу ын ка рап юга ры га тө бәлеп тор ган чак та 
ки нәт ке нә ян на рын да ап-актан ки ен гән ике ир-ат пәй да бу лып: 
«Гә ли ләя ир лә ре! Нәр сә дип сез күк кә те кә леп то ра сыз? Яны-
гыз да ба сып тор ган Гай сә сез нең күз ал дын да ни чек итеп күк кә 
аш кан бул са, кил гән дә дә нәкъ шул рә веш ле ки лә чәк», – ди де.

РӘ СҮЛ ЛӘР НЕҢ ЭШ ЛӘ РЕ 1:3–5, 8-11
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