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Әйса диний йетәкчиләрниң  көпинчиси Худадин көрә 
пулни көпирәк яхши көридиғанлиғини билди. 
У икки адәмгә немә болғанлиғини ейтип, 
Худасиз бай болғанниң немишкә 
пайдисиз екәнлигини ейтип бәрди. 
Байлиқ Асмандики Худа билән 
биллә болидиған һаятни 
сетип алалмайду. 



Қиммәт вә чирайлиқ 
вә қиммәт туридиған 
кийимлири бар бир 
бай адәм болди. У 
падиша охшаш 
кийинәтти. 



Бай адәм яхши тамақ йәтти. Һәр тамақлиниши бир 
чоң зияпәткә охшаш еди. Униң пуллири шунчилик 
нурғун болдики, у әтигәнлик, чүшлүк, кәчлик 
тамаққа вә үзүлүш вақтидиму йегиси кәлгәнниң 
һәммисини сетип алалатти. 



Байниң өйиниң ишигиниң алдида кәмбәғәл, ағриқ, 
қосиғи ач бир тиләмчә болди. Униң исми Лазар 
болидиған. 



Кәмбәғал Лазарниң 
бәдини яриға тола еди. 
Бәлким униң бир ағриғи 
болғанду. Бәлким башқилири 
униңға дегән мунасивити яман 
болғашқа ярилири вә көкәргән 

йәрлири болғанду. Униң 
ичидиму ярилири болуши 

мүмкин, сәвәви
сүт, көктат яки 

гөш охшаш яхши 
тамиғи болмиди. 



Лазар тамақ 
йегиси келәтти. 
У байниң 
дәстихинидин 
ашқан 
нәрсиләргәму 
рази болатти. 



Қаңғирған 
иштлар бәзидә 
байқуш чарсиз 
тиләмчигә 
йеқинлап 
келип, уни 
пурап, 
ярилирини 
ялайдикән. 
Лазарниң 
қосиғи ач 
екәнлигини 
ойлап һеч ким 
әнсирмигәнгә 
охшайду. 



Бир күни 
әтигәнлиги 
Лазар 
оханмиди. 
Байқуш 
қосиғи ач, 
ялғузсириған 
тиләмчи бу 
дуниядин 
қайтти. Лазар 
өлгән еди. 



Лазар үчүн хошаллик өлгәндин 
кейин башланди. Әйса периштәләр 
уни Ибраһимниң йениға елип барди 

деди. Лазарни Худа илһамландурди.



Байму қайтиш болди. Униң барлиқ пули униң 
һаятини қутқузалмиди. Өлүм кәлгәндә, уни һечким 

тохтиталмиди. 



Бай йәрләнди. Бәлким бу бир чоң йәрләш рәсими 
болғанду. Бәлким адәмләр байни әқиллиқ вә 
утуқлиқ болған дәп махтиғанму болар. Бирақ 
бу махташлар униңға ярдәм қилмиди.
Бай дозаққа чүшти. 



Дозақта бай вақирап: “Ибраһим ата, Лазарни 
әвәткәйсән, у бармиғиниң учи билән су темитип, 
тилимни нәмдәп қойғай, чүнки мән бу от ялқуниниң 
ичидә интайин азаплиниватимән”, - деди. 



“Сениң һаятиңда һәммә 
нәрсә болди, Лазарда һәч 
нәрсә болмиди”, - дәп 
Ибраһим байниң есиға 
салди. “Әнди у раһәт 
көрүватиду, сән болсаң 
азаплиниватисән. Һечким 
силәр вә бизниң 
аримиздики чоңқурлуқтин 
өтәлмәйду”. 



“Лазарни мениң бәш акилиримға 
агаһландуруш үчүн әвәткәйсән”, -
дәп ялвурди бай. “Мән уларниң бу 

азап орниға кәлгинини 
халимаймән”. 



“Сениң акилириңда Худа Сөзи бар”, -
дәп җавап бәрди Ибраһим. Әгәр бәш 
акиси Муқәддәс китапқа ишәнмисә, 
улар Лазар өлүмдин тирилип кәтсиму 

ишәнмәйду. 



Әйса бай вә Лазар тоғрилиқ һекайисини 
аяқлаштурғанда, диний йетәкчиләр 
өзлиридин мундақ дәп сориғанду: “Мән 
байлиқни Худадин көрә көпирәк яхши 
көримәнму?”  Әгәр Худа Сөзини 
тиңшимиса улар немә 
болидиғанлиғини 
әнди билди. 



Бай адәм вә кәмбәғәл адәм

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Луқа 16

"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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