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“Устаз! Мән қандақ 
қилсам мәңгүлүк һаятқа 
еришәләймән?” Бу 
соални қойған адәм Әйсани 
синимақчи болуп, Тәврат 

устазлириниң бири 
болған. 

“Тәврат қанунида 
немә дейилгән?” –
деди Әйса. 



“Пәрвәрдигариң болған 
Худани вә хошнаңни 
сөйгин”, - деди у адәм. 
“Лекин мениң хошнам 

ким?” - дәп 
сориди у. 



Бу адәмниң соалиға җавап бериш үчүн Әйса 
Йерусалимдин Ериха шәһиригә келиватқан 
адәм тоғрилиқ һекайә 
ейтип бәрди. Шу 
адәмгә қарақчилар 
учрап қапту. 



Қарақчилар қолға чүшкән нәрсиләрниң 
һәммисини, бечарә сәяһәтчиниң кийим-
кечәклириниму елип кетипту. Улар уни 

уруп, чала өлүк қилип, 
йол үстидә 

ташлап кетипту.



Узун өтмәй, бир йәһудий роһаний 
шу йолдин келиветипту. Әлвәттә, 

у яриланған адәмгә ярдәм 
бериду. Яқ! У 

қени 

еқип ятқан адәмни 
көргәндә, 

йолниң у чети билән 
меңип өтүп кетипту.



Бираздин кейин маңған аяқниң авази башқа бир 
адәмниң кеватқанлиғини хәвәрлиди. У лавий 

болған - ибадәтханида диний роһанийларға 
ярдәм беридиған адәм. 

У йеқинлап келип, 

яриланған адәмгә 
қарап, 

һеч ярдәм 
бәрмәй кәтти.



Ахирида самарийәлик пәйда болди. 
Йәһудийлар самарийәликләрни 

яман көрәтти.



Әйсаниң һекайисини тиңшап олтарған 
адәмләр самарийәликниң қәһриман 

болиду дәп күтмигән. Бирақ у 
шундақ болди. 

Самарийәлик 

адәмгә бәрибир әмәс еди, у 
ярдәм қилиш үчүн тохтиди.



Самарийәлик 
тизлинип натонушниң 
җараһитиға дора йеқип, 
теңип қоюпту. Кейин у 
яриланған адәмгә 
өзиниң ешигигә 
отурушқа ярдәм қилди. 



Йол үстидики меһманханида 
самарийәлик бу адәмгә түн бойи 

ғәмхор болди. 



Әтигәндә меһманханиниң 
ғоҗайиниға бу адәм яхши болуп 

кәткичә қарап қойғин
дәп, һәққини 
төләп кәтти. 



Һекайә аяқлашти. Әйса: “Апәт көргән 
адәмниң хошниси ким болди?” - дәп 
сориди.



Тәврат устази мундақ 
дәп җавап бәрди: 
“Униңға меһриванлиқ 
қилған самарийәлик 
кишиуниң хошниси”.



“Сәнму берип, шундақ қил”, деди 
Әйса. Хошна - һәрқандақ муһтаҗ 
адәм. Биз башқиларға 
ярдәм берип, уларға 
меһир-муһәббәт 

көрситәләймиз. 
Бу Худани 
хурсән қилиду. 



Меһриван самарийәлик

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Луқа 10

"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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