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Әйса вә Униң Шагиртлири Самарийә өлкисидин 
өтти. Улар Сиһар дегән Шәһәргә кәлди.



Шу йәрдә бир қудуқ болидиған, у қудуқтин 
Сиһар хәлқи таза су аладиған еди. Яқуп, 
исраиллиқларниң атиси, бурунқи заманда бу 
қудуқни колап ясиған. 



Күндүзи чүшләрдә, күн йоруқ вә иссиқ болди. 
Һерип қалған Әйса қудуқниң йениға келип 
олтарди, шагиртлири болса нан алидиғанға 
Сиһарға кәткән еди. 



Әйса ялғуз 
олтарди, лекин бу 
узаққа созилмиди. 
Сиһарда 
яшайдиған 
бир аял су 
алидиғанға 
кәлди. 

“Маңа ичидиған 
су бәргин”, - деди 
Әйса униңға. 



У аял һәйран қалди. “Өзәң йәһудий туруп, 
мәндәк самарийәлик аялдин қандақларчә су сорап 

қалдиң?” - деди у. Шу күнләрдә
йәһудийлар самарийәликләр
билән арилашмайдиған еди. 



Әйса; “Әгәр сән 
Мениң Ким 
екәнлигимни билсәң, 
Мениңдин һаятлиқ 
сүйини сорар едиң”, 
- дегәндә, у техиму 
һәйран қалған 
болуш керәк. 



У аял Әйсаға мундақ 
деди: “Тәхсир, сениң 
қудуқтин су тартидиған 
әсваплириң йоқ, қудуқ болса 
чоңқур. Сән у  һаятлиқ сүйини қәйәрдин 
алисән? Сән мошу қудуқни колап бәргән 
атимиз Яқуптинму улуқ болғиниңму...?”



“Бу суни ичкәнләр йәнә 
уссайду”, - деди Әйса. Амма 
Мән беридиған суни ичкәнләр 
мәңгү уссимайдиған болиду. 
Мән беридиған су ... униң 

қәлбидә етилип чиқидиған 
бир булаққа айлинип, 

мәңгүлүк һаятлиқ бериду”. 
“Тәхсир, маңа бу

судин бәргәйсиз...”,
- деди у аял. 



Әйса у аялдин берип, ерини башлап келишни 
сориди. “Мениң ерим йоқ”, - дәп җавап бәрди аял. 
“Сениң бәш ериң болди”, - деди Әйса. “Һазир 
сениң билән биллә яшаватқан адәм ериң әмәс”. 



У аял Әйсаниң пәғәмбәр екәнлигини билди. У 
Худаға қәйәрдә ибадәт қилиш керәклиги тоғрисида 
Униң билән гәп талашмақчи болди: Йерусалимда 
яки муқаддәс теғида. Әйса һәқиқий ибадәт 
қилғучилар роһи билән вә һәқиқәт бойичә Атиға 
ибадәт қилиду деди. 



“Мәсиһниң келидиғанлиғини билимән”, - деди аял 
Әйсаға. “У кәлгәндә бизгә һәммини чүшәндүрүп 
бериду.” “Сән билән сөзлишиватқан Мән, У 
болимән!” - деди Әйса. Шу чағда шагиртлири 
қайтип кәлди. Аял қиммәт комзигини қудуқниң 
йениға ташлап, шәһәргә қайтип барди. 



“Җүрүңлар, һаятимда қилған ишлиримниң 
һәммисини маңа ейтип бәргән Адәмни көрүп 

келиңлар”, - Сиһарниң 
адәмлиригә деди у аял.

“Қутқазғучи-Мәсиһ
шумиду?” 

Әр-кишиләр
Әйсани өз

көзлири билән
көрүш үчүн

шәһәрни
ташлап
маңди. 



Шу вақитта шагиртлири Әйсаға тамақ йәвелишни 
ейтти. Бирақ Әйса: “Мениң йемәклигим — Мени 
әвәткән Худаниң ирадисини әмәлгә ашуруш вә 
Униң Маңа тапшурған ишини тамамлаштур”, —

деди Әйса. Униң иши
адәмләрни Худаға

елип келиш еди. 



Нурғун самарийәликләр Униңға шу аялниң сөзидин 
кейин ишәнди. Улар Әйсадин өзлири билән биллә 

турушини
сориди;

Әйса шу
йәрдә икки
күн турди.



Көплигән башқа адәмләр Әйсаниң Өз Сөзигә 
бола ишәнди. Улар: “...биз өзимиз аңлап, Униң 

һәқиқәтән
Мәсиһ,

дунияниң
Қутқазғучиси

екәнлигини
билдуқ”, -

деди. 



Қудуқ йенидики аял

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Юһанна 4

"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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