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“Устод! Ман барои ба даст овардани 
ҳаёти абадӣ чӣ кор кунам?”
— савол дод марде ки 
қонундон буду Исоро 
озмудан мехост. “Қонуни 

Худо дар ин бора чӣ 
мегӯяд?” —
пурсид 

Исо.

“Қонун 

мегӯяд, ки Худо ва ёри 
худро дӯст дор.  Аммо 

ёри ман кӣ аст?” — савол дод мард.



Барои ба ин савол ҷавоб додан, Исо дар бораи 
марде ки аз Уршалим ба Ариҳо сафар 
мекард, ҳикояе нақл 
намуд. Дар роҳ ба 
ин мард дуздон 
ҳуҷум карданд.



Онҳо ҳар чӣ ки ёфта тавонистанд, дуздиданд 
ва ҳатто либосҳои он мусофири бадбахтро 
низ гирифтанд. Инчунин дуздон вайро 

сахт захмдор карданд ва 
дар лаби роҳ, 

дар ҳолати ниммурда 
партофта рафтанд.



Тасодуфан коҳине аз он ҷо 
мегузашт. Аниқ вай ба марди 

захмин ёрӣ медиҳад. Афсӯс 
ки не! Вақте ки коҳин 

марди 

хуншорро дид, аз 
тарафи 

дигари роҳ 
гузашта рафт.



Дере нагузашта овози погузорӣ аз наздикшавии 
каси дигаре хабар дод. Ин мард левизода буд, 

яъне касе ки дар маъбад ба коҳинон ёрӣ 
медод. Вай рафта ба марди захмин 

нигоҳ кард ва баъд 

ёрӣ надода роҳашро 
давом дод.



Ниҳоят марди сомарие аз роҳ гузашт.
Яҳудиён сомариёнро бад медиданд.

Одамоне ки ҳикояи Исоро гӯш 
мекарданд, интизор набуданд, 

ки 

сомарие 
қаҳрамон мешавад. Аммо вай қаҳрамон буд. 
Ӯ ғамхорӣ карда, барои ёрӣ додан бозистод.



Марди сомарӣ ба зону 
нишаста, ба захмҳои он 
ношинос оҳиста-оҳиста 
дору молид ва онро 
баст. Баъд марди 
захминро ба хари 
худаш савор намуд.



Сомарӣ дар меҳмонхонаи сари роҳ 
тамоми шаб он мардро нигоҳубин 

намуд. 



Саҳарӣ вай ба соҳиби
меҳмонхона пул дод, ки он марди 

захминро то
сиҳат

шуданаш 
нигоҳубин

кунад. 



Ҳикоя ба охир расид. Исо пурсид: 
“Кӣ ба он марди захмин дӯст буд?”



Қонундон ҷавоб 
дод: “Сомарие ки 
ба вай раҳмаш 
омад, дӯст буд”. 



“Ту низ чунин рафтор 
кун” — гуфт Исо. Дӯст 
ин ягон касе аст, ки 
эҳтиёҷ дорад. Мо ба 
воситаи ёрӣ додан ба 

одамони мӯҳтоҷ 
муҳаббат нишон 
дода метавонем. 
Ин ба Худо 
маъқул аст. 



Сомарии некукор

Ҳикоя аз Каломи Худо

Луқо 10

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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