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Бир күни Әйса көл бойида 
тәлим бәрди. Уни 
тиңшайдиғанға нурғун 
адәм жиғилди. Халайиқ 

техиму нурғун болуп 
жиғилди. Әйса немә 

қилар екән?



Йеқин җайда кемини көргән Әйса, 
кемигә чиқип олтарди. Әнди У 
адәмләрни көрәләйдиған 
болди, уларму Уни 
көрүп вә 

аңлалайдиған 
болди. 



Әйса мисалларни - адәмләргә Худа 
тоғрилиқ үгитидиған адәттики 
нәрсиләр тоғрилиқ һекайиләрни 
ейтишқа башлиди.



“Дехан етизиға чиқип уруқ чечипту”.
Әйсаниң һекайиси сүрәтниң орниға 
сөз йезилған сүрәткә охшаш еди. 



Адәмләр ишләватқан деханни көз 
алдиға кәлтүрәләйду - улар буни нурғун 
көргән еди. 



Чачқан уруқлириниң 
бәзилири чиғир йол

үстигә чүшүпту. Қушларниң
ушқитип сайриған авази! Қушлар 
уларни чоқуп йәвитиш үчүн 
йәргә қарап учти. 



Бәзилири етизниң ташлиқ йеригә 
чүшүпту. Улар тезла непиз вә 
аҗиз болуп үнүп чиқипту.  Иссиқ 
күн уларни қурутуветипту, 
сәвәви тописи тез 
болғанлиқтин чоңқур 
йилтиз тартмиди.



Бәзилири тикәнләрниң 
арисида йилтиз тартипту. 

Улар мевә бәрмиди. Тикәнләр 
өсүп күнниң нури вә 
ямғурни тосап, яш 
өсүмлүкләрни 
бесивапту.



Бәзилири болса үнүмлүк топиға 
чүшүпту. Вақит өткәнсири бихлар 

нурғунлиған уруқ бәргән сақ өсүмлүккә айланди. 
Дехан бәхитлик болған болуш керәк.



Һекайиниң ахирида шагиртлири Әйсаға кәлди.
“Устаз Сән немә үчүн мисаллар арқилиқ тәлим 
берисән?” - дәп сориди улар. 



Әйса әгәр адәмләр Худани растинла яхши көрсә, 
мисаллар Уни чүшинишкә ярдәм қилиду деди. 



Әйса мисални чүшәндүрүп бәрди. 
У уруқниң Худаниң Сөзи екәнлигини 

ейтти. Шәйтан уларни Худаниң дегинини 

унтуп 
кетидиғанға 
мәҗбурлайду.



Бәзиләр Худаниң Сөзини дәрру қобул 
қилиду. Улар ташлиқ йәргә чүшкән уруққа 

охшайду. Бирақ Худани яхши көргини 
үчүн уларни бозәк қилса яки 
қийинчилиқ пәйда болса, бир 

қайғулуқ болиду. 



Әйсаниң кәйнидин хошаллиқ билән меңишқа 
башлиған адәмләр ваз кечип, Худаниң Сөзигә 
беқинишни тохтитиду. Улар Худаниң кәйнидин 
меңишниң төлимини бәргиси кәлмиди. 
Уларниң Худаға әмәс, достлирини рази 
қилғиси кәлгини қандақ қайғулуқ!



Мисалдики 
тикәнләр 
бәзиләрниң 
һаятлирини 

толдуридиған мошу 
дунияниң ғеми, 
байлиққа дегән 
муһәббитигә охшайду. 
Улар нурғун пул вә 
башқа нәрсиләрни 
алмақчи болуп 
Худани өз һаятидин 
чиқириветиду. 



Лекин үнүмлүк топиға чечилған вә яхши 
һосул бәргән уруқлар, адәмләрниң 

жүрәклиригә кирип, һаятлирини өзгәрткән 
Худаниң Сөзигә охшайду. 



Көпчиликниң кәткиси кәлмиди. Нурғун адәмләр 
Худаниң кәйнидин меңип, Уни рази қилғиси кәлди. 
Әйсаниң мисаллири уларға Худаға қандақ беқиниш 
керәклигини чүшиникә ярдәм қилди. 



Дехан вә уруқ

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 13

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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