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Бир күни Әйса 
Ерихаға кирип өтти.

Бу шәһәрни 
буруңқи 
заманда Нунниң 
оғли Йошува 
вәйран қилған 
еди. Әнди у 

қайтидин селинип, 
у йәрдә нурғун 
адәмләр яшатти. 
Уларниң ичидә 
Закай дегән адәм 
болди. 



Бәлким, Ерихадики башқа адәмләр 
Закайни яхши көрмигәнгә охшайду, 
сәвәви у улардин селиқ жиғатти. Закай 
жиққан пулниң бир бөлүгини һөкүмәткә 
берәтти, униңдин көпирәк бөлүгини 
болса өзигә елип қалатти. 



Селиқ жиққучиниң иши Закайни бәкму бай адәм 
қилди. Униң өйи, бәлким, шу  наһийидики ӘҢ 
ЙОҒАН вә ӘҢ ЯХШИ өй болғанду. 



Лекин униң бойи пака 
болди - пули қисқа 
әмәс, бойи қисқа 
болди. Закай 
һечқачан башқа 
адәмләр охшаш егиз 
болған әмәс. 



Закай Әйсаниң 
Ерихада екәнлигини аңлиғанда, бойи пака 

селиқчи Өзини Худа Оғли дегән насирәлик 
Адәмни көргиси кәлди. Бирақ көпчилик 
нурғун болди... адәмләр егиз болған еди. 



Закайда бир ой пәйда 
болди! Әгәр у 
халайиқниң алдиға 
өтүп, бир йол бойида 
өсүп турған дәрәқниң 
үстигә чиқиваса... у 
Әйсани көрәләтти. 



Бир түп үҗмә дәриғигә 
чиқивалған Закай 
путақта қолайлиқ орун 
тепивелип, Әйсани 
күтүш үчүн орунлашти. 
“Мән бу йәрдин яхши 
көрәләймән”, - дәп 
ойлиған болар. “Мән 

уни йошурун 
көрүвалимән”. 



“Закай, чапсан чүш”. 
Әйса униңға қарап 
турди. Әйса уни 
чақирди!



Әгәр Закай Әйсаниң уни 
чақирғанлини аңлап 
һәйран қалған болса, 
Әйсаниң униңға: “Бүгүн 
Мән чоқум сениң өйүңдә 
қонимән”, - дегән сөзини 
аңлап аң-таң болғанду. 
Закай төвәнгә шүнчилик 
тез чүштики, жиқилғили 
аз қалди. 



Закай Әйсаниң униң өйигә келидиғанлиғини 
аңлап интайин хошал болғанду. Лекин 
адәмләр буни яқтурмиди. Улар Әйсаниң 
Закай охшаш гунакарниң өйигә бармас 

керәк дәп ғотулдишип 
кәтти. 



Әйса Закайға 
йеңи һаят елип 
кәлди. Закай: 
“Я Рәббим, мән 
мал-мүлкүмниң 
йеримини 
кәмбәғәлләргә 
бөлүп беримән. 
Әгәр мән бирәр 
кишини алдап 
һәққини алған 
болсам, униңға 
төрт һәссә қилип 
қайтуримән”, -
деди.



Әйса Закайниң йеңи 
һаятиға рази болди. 
У адәмләрниң 
гунадин рәт қилип, 
тоғра ишлирини 
көргәнни яхши 
көриду. Әйса: 
“Инсан Оғли 
йоқалғанларни 
издәп қутқузуш үчүн 
кәлди”, - деди. Шу 
күни Әйса Ерихада 
Закайни тапти!



Әйса билән Закай

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Луқа 19

"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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