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Ке реш сүз

Ка дер ле уку чы лар! Әле ге ки тап та акыл һәм 

зи рәк лек нең нин ди зур хә зи нә бу луы ту рын да сүз 

ба ра. Ки тап ка кер гән дүрт кыс ка хи кәя ин де 

күп тел ләр гә тәр җе мә ител гән. Гай сә Мә сих 

сөй лә гән бу хи кә я ләр не Аның та раф да ры бул ган 

та биб Лүк I нче га сыр да язып кал дыр ган. (Шу шы 

хи кә я ләр урын ал ган Ин җил ки та бы та тар те

лен дә – 2001 нче, ә Тә ү рат, Зә бур һәм Ин җил не 

бер ләш тер гән «Из ге Яз ма» җы ен ты гы 2015 нче 

ел да ба сы лып чык ты.) Мон нан ике мең ел лар 

элек Фә ләс тин илен дә яшә гән ха лык ка шу шы 

хи кә я ләр зур тә э сир яса ган ке бек, бү ген ге көн дә 

дә алар без не би та раф кал дыр мый лар – тор мы

шы быз да гы га ять мө һим мә сьә лә ләр ту рын да 

уй ла ныр га мәҗ бүр итә ләр. Ак ча, дандә рә җә 

ар тын нан ку у чы лар ны, ди ни го рефга дәт ләр

не төптө гәл үтәр гә өн дә ү че ләр не мак та ган 



ки тап лар дан аер ма лы бу ла рак, әле ге хи кә я ләр

дә авы рузә гыйфь яисә сөй кем сез ке ше ләр нең дә 

Ал ла һы өчен ка дер ле, кый м мәт ле бу луы ту рын

да сөй лә нә. Ку лы гыз га ал ган шу шы ки тап та гы 

хи кә я ләр рә сем нәр бе лән җан лан ды рыл ган, һәм 

алар сез гә укып бар ган ва кый га лар ны күз ал ды

на ки те рер гә һәм ки тап ның эч тә ле ген та гын 

да ти рән рәк аң лар га бу лы шыр. Әле ге га җә еп 

хи кә я ләр та тар уку чы сын да да чын кы зык сы ну 

уятыр дип өмет лә нә без. 

Ки тап ны бас ма га әзер лә ү дә кат наш кан тәр

җе мә че гә, мө хәр рир гә һәм рәс сам га Из ге ки тап

ны тәр җе мә итү ин с ти ту ты үзе нең рәх мә тен 

бел де рә. 

Из ге Ки тап ны тәр җе мә итү ин с ти ту ты



Беркешенеңюлдан
язганулытурында
гыйбрәтлехикәя

(Лүк 15:1132)



Фә ләс тин илен дә яшә ү че дин әһел лә ре 
Гай сә нең дин юлын да бул ма ган, ди мәк ки 
гө наһ иялә ре дип са нал ган ке ше ләр бе лән 
ара ла шу ын өнә мә гән нәр. Гай сә, дин әһел
лә ре нең га еп лә ү лә ре нә җа вап итеп, ба ла 
җан лы ата һәм аның ике улы ту рын да 
гый б рәт ле бер хи кәя сөй ли. Әти бул ган 
кеше биредә – мәрхәмәтле Ал ла һы ны, 
кече улы – юлдан язган гө наһ лы бән дә
ләр не, ә өлкән улы гөнаһлы лар ны хө кем 
итү че дин тотучыларны гәүдәләндерә.
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еркешенеңикеулыбулган.Шуларның
кечерәкдигәнеатасына:«Әти,милекнең
миңатиешлеөлешенбүлепбир»,–дигән.
атасыүзенеңмилкенулларынабүлепбиргән.

Б
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Берничәкөнүткәч,кечеулы,үзөлешенса-
тып,булганакчаныүзебеләналып,еракилгә
чыгыпкиткәнһәманда,азгынлыккабирелеп,
байлыгынтуздырыпбетергән.
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улшулайбөтенбайлыгынтуздырыпбетер-
гәннәнсоң,буилдәбиккатыачлыкбашла-
нып,егетмохтаҗлыктакалган.Шуннанул
җирлеберкешегәэшкәялланган,һәмтеге
аныүзенеңбасуынадуңгызкөтәргәҗибәр-
гән.Егетшулкадәрачкаинтеккән,хәттадуң-
гызларашыйторганазыккадашатбуласы
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икән,ләкинаңаберкембернәрсәбирмәгән.
Шуннанул,акылынакилеп:«атамныңкүп-
меялчысытуйганчыризыкашый,әмин
мондаачкатилмерәм!Хәзерүкатамянына
кайтыймда:
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„Әти,минКүктәгеаллаһыкаршындаһәм
синеңалдыңдагөнаһкылдым,индеминси-
неңулыңдипаталыргадалаектүгелмен;
ялчыларыңныңберсебулыргарөхсәтитми-
ңа“,–дипәйтим»,–дигәндәатасыянына
кайтыпкиткән.атасыаны,ерактануккүреп
алып,биккызганган,каршынайөгерепба-
рыпкочаклапүпкән.
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улыисәаңа:«Әти,минКүктәгеаллаһы
каршындаһәмсинеңалдыңдагөнаһкыл-
дым,индесинеңулыңдипаталыргадалаек
түгелмен»,–дигән.Әммаатасыүзенеңхез-
мәтчеләренә:«Тизгенәаңазатлыкиемнәр
алыпкилегез,аягына–сандал,бармагына
йөзеккидерегез.Шуннансоңсимертелгән
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берәрбозаунычалыгыз.сыйланыйк,күңел
ачыйк!минембуулымүлгәниде,хәзерте-
релде,югалганиде–индетабылды»,–дигән,
һәмаларбәйрәмитәбашлаганнар.



18

аныңөлкәнулыисәбувакыттакырдабул-
ган.Өенәкайтыпҗитәрәк,улҗыр-биюта
вышларыишеткән.Хезмәтчеләрнеңберсен
чакырып:«Бунихәл?»–дипсораган.Хезмәт-
чеаңа:«синеңэнеңкайтты,аныңсау-сәламәт
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әйләнепкайтуынакуанып,атаңсимертелгән
бозаучалдырды»,–дигән.Өлкәнулының
моңаачуыкилгән,һәмулөйгәкерергәте-
ләмәгән.атасы,чыгып,аныңөйгәкерүен
үтенгән.Әммаатасынаҗавапитеп,ул:«менә



минсиңакүпмеелларколсыманхезмәтитәм,
кушканыңныһичүтәмикалганымюк,алай
дадусларымбеләнкүңелачаргасинеңмиңа
беркайчанкәҗәбәтиедәбиргәнеңбулмады.
Әиндемилкеңнефахишәләрбеләнтузды-
рыпбетергәнбуулыңкайткач,аныңөчен
симертелгәнбозаучалдыргансың!»–дигән.
атасыисәаңа:«улым,синһәрвакытминем
янда,минембөтеннәрсәмсинеке,–ди-
гән.–Шатланырга,күңелачаргабезнеңсә-
бәпбар,чөнкисинеңэнеңүлгәниде,хәзер
терелде,югалганиде–индетабылды».



Шәфкатьлесамареяле
турындагыйбрәтлехикәя

(Лүк 10:3035)



Фә ләс тин илен дә төр ле ха лык лар яшә
гән. Шу лар ның ике се – яһүд ләр бе лән 
са ма ре я ле ләр – төр ле дин дә ге, төр ле 
го рефга дәт ләр гә буй сы ну чы ка вем нәр 
бу лып, бербер се бе лән ара лаш мый ча, 
дош ма ни мө нә сә бәт ләр дә яшә гән нәр. 
Са ма ре я ле ләр ке бек үк яһүд ләр дә үз лә
ре нең якын на ры на ях шы мө нә сә бәт тә 
һәм иге лек ле бу лу ла ры бе лән го рур лан
ган нар. Әм ма Гай сә нең тү бән дә ге хи кә я
сен дә ярат кан ке ше ңә ге нә тү гел, ә бәл
ки янә шәң дә ге ке ше гә дә ях шы лык 
кы лу ның чын ях шы лык бу луы сөй лә нә. 
Би ре дә бә ла гә юлык кан яһүд ке ше се нә 
һич көт мә гән дә бер са ма ре я ле адәм нең 
яр дәм ку лы су зуы бә ян ите лә.
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еркеше,ИерусалимнәнӘрихәкаласы-
набарганда,юлбасарларкулынаэләккән.
аларәлегеюлчыныталаганнарһәм,кый-
нап,үлемхәлендәкалдырыпкиткәннәр.

Б
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Берруханигашулюлданбарыргатурыкил-
гән,әммаул,шундаятканкешенекүргәч,
юлныңикенчеягыначыгып,арыкиткән.
Шулай ук левиләрдән, ягъни руханилар
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булышчысыннандаберәүузыпбарышлый
аныкүргәндәюлныңикенчеягыначыгып
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китеп барган. Бер самареяле исә, үтеп
барганда бу кешегә тап булып, аны бик
кызганган:янынакилеп,яраларыншәраб
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белән юган, зәйтүн мае сөртеп бәйлә-
гән,аннары,үзенеңишәгенәатландырып,



28

кунакйортынаалыпкилгәнһәмандада
әлеге юлчыны ярдәменнән ташламаган.
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Әикенчекөнне,юлгачыгаргаҗыенганда,
кунакйортыхуҗасынаикекөмештәңкә
биреп:«аныңхакындакайгыртчы,–ди-
гән.–Әгәркүбрәкакчатотсаң,кирекайт-
кандатүләрмен».



мәҗлескәчакырутурында
гыйбрәтлехикәя

(Лүк 14:1624) 



Мәҗ лес кә ча кы ры лу – зур дә рә җә дер. 
Әм ма мәҗ лес кә ба ру га еш кы на төр ле 
җит ди сә бәп ләр яисә тор мыш мә шә
кать лә ре ко ма ча у лар га мөм кин. Бер ва
кыт шу лай Гай сә аш ка кил гәч, ку нак
лар ның бер се: «Ал ла һы Пат ша лы гын да
гы мәҗ лес тә сый ла ныр га на сыйп бул ган 
ке ше фа ти ха иясе дер», – дип әй тә. Бу 
сүз ләр гә җа вап итеп, Гай сә гый б рәт ле 
бер хи кәя сөй ли. Әле ге хи кә я дә Ал ла һы 
Пат ша лы гын да гы мәҗ лес кә ча кы ры
лу аш ка ча кы ры лу бе лән ча гыш ты ры ла. 
Мәҗ лес кә күп ләр ча кы ры лыр, әм ма кил
гән ку нак лар ның кай бер лә ре бө тен ләй 
кө тел мә гән ку нак бу лыр га да мөм кин.
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еркеше,зурашмәҗлесеүткәрергәҗы-
енып,күпкунакларчакырганһәм,табынга
утырырвакытҗиткәч,чакырылганкешеләр-
гә:«Килегез,индебарнәрсәәзер»,–дипәй-
тергәүзенеңхезмәтчесенҗибәргән.Барысы

Б
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дасүзберләшкәнкебекгафуүтенәбашлаган.
Беренчесе:«җирсатыпалганидем,шуны
барыпкараргакирәк,зинһар,гафуит»,–
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дигән.Икенчесе:«Бишпарүгезсатыпалган
идем,хәзершуларныэштәсынапкарамакчы
булам,зинһар,гафуит»,–дигән.
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Өченчесе:«минәлерәккенәөйләндем,шуңа
күрәкиләалмыйм»,–дигән.Хезмәтче,кай-
тып,бухактахуҗасынахәбәриткән.Хуҗа-
ныңачуычыгып,хезмәтчесенәул:«Бар,тиз
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генәшәһәрурамнарыннанһәмтыкрыклар-
данфәкыйрь,гарип,сукырһәмаксакларны
җыепалыпкил»,–дигән.Берникадәрвакыт
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үткәч,хезмәтчеаңа:«Хуҗам,әмереңүтәлде,
әлетагындабушурыннарбар»,–дигән.
Хуҗаисәхезмәтчесенә:«Бар,шәһәрчитенә
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чыгып,юлларны,коймабуйларынкарапуз
һәмкешеләрнемондакилергәкыста,өем
тулыкунакбулсын,–дигән.–сезгәәйтәм:



элекчакырылганнарныңберседәсыйнигъ-
мәтемнетатымас».



Фарисейһәмсалымҗыючы
турындагыйбрәтлехикәя

(Лүк 18:1014) 



Фа ри сей ләр Ал ла һы ның из ге ки тап ла
рын да языл ган Му са ка нун на ры ның һәм
мә сен тө гәл үтәр гә, көн гә бер ни чә тап
кыр до га кы лыр га, сә да ка та ра тыр га, 
ка бул ител гән го рефга дәт ләр нең ба ры
сын тай пы лыш сыз баш ка рыр га ты рыш
кан нар һәм бү тән нәр не дә шу ңа өн дә гән
нәр. Алар ның күп че ле ге үз лә рен Ал ла һы 
кар шын да бик тә къ ва дип са на ган нар. Ә 
ме нә са лым җы ю чы лар, баш ка ра тор ган 
хез мәт лә ре ар ка сын да, хөр мәт һәм дан
дә рә җә дән мәх рүм бул ган нар, тә къ ва
лар дан са нал ма ган нар. Гай сә Үзе нең бер 
вә га зен дә Ал ла һы йор ты на до га кы лыр га 
дип кил гән фа ри сей һәм са лым җы ю чы 
ту рын да гый б рәт ле хи кәя сөй ли.
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кекеше,догакылуөчен,аллаһыйор-
тынакергән:аларныңберсефарисей,әикен-
чесесалымҗыючыикән.Фарисей,алгарак
чыгып,болайдипдогакылган:«Йааллаһы!
Башкаларкебекталаучыда,алдакчыда,зина
кылучыдаякименәбусалымҗыючыкебектә

И
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түгелмен.Шуныңөченсиңашөкерәйтәм.ат-
нагаикетапкыруразатотам,табышымныңун-
нанберөлешенгошерсәдакасыитепбирәм».
Читтәрәкбасыпторганһәмкүзләренкүтәреп
күккәкараргадабатырчылыкитмәгәнсалым
җыючыисәкүкрәгенәсуга-суга:«Йааллаһы!
мингөнаһлынымәрхәмәтеңнәнаерма!»–ди



икән.сезгәәйтәм:фарисейтүгел,нәкъменә
салымҗыючыаллаһытарафыннанакланып
кайтыпкиткән.Чөнкиүзенкүтәрүчеһәркем
түбәнсетелер,әүзентүбәнсетүче–күтәрелер.
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