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Исо медонист, ки бисёр роҳбарони диндор аз 
Худо дида, пулро зиёдтар дӯст медоранд.
Ӯ нақл кард, ки бо ду одам чӣ рӯй дод ва 
барои чӣ бе Худо боигарӣ доштан 
бефоида аст. Боигарӣ, ҳаёти 
бо Худоро дар осмон харида 
наметавонад. 



Як марди 
сарватманд буд, 
ки либосҳои зебо 
дошт. Либосҳои 
вай хеле қимат 
буданд. Ӯ ба 
монанди шоҳ 
либос мепӯшид.



Марди бой хӯрокҳои хуб низ мехӯрд. Ҳар хӯроки 
вай ба мисли зиёфати бузург буд. Ӯ он қадар пули 
зиёд дошт, ки барои хӯроки саҳару нисфирӯзӣ ва 
шом ҳар чизи дилхоҳашро 
харида метавонист. 



Дар назди дарвозаи он мард як гадои бечораву 
бемор ва гушна мехобид. Номи вай Элъозор буд.



Бадани ӯ пури захм буд. 
Шояд Элъозор ягон беморие 
дошт. Шояд онҳое ки ба ӯ 
бадӣ мекарданд, ин захму 
доғҳоро ба ӯ расонда буданд. 
Ё шояд аз он ки вай ба мисли 

ширу сабзавот ё гӯшт
хӯроки нағз намехӯрд,

чунин захмҳо дошт. 



Элъозор дар 
орзуи хӯрок 
буд. Ӯ аз 
пасмондаҳои 
дастархони 
марди бой 
низ хурсанд 
мешуд.



Баъзе вақт сагони 
бесоҳиб ба ин 
гадои бечораю 
дармонда 
наздик 
мешуданд. 
Онҳо вайро 
бӯй карда, 
захмҳояшро 
мелесиданд. Ба 
назар мерасид, ки 
аз гурусна будани 
Элъозор касе 
парво надошт.



Як саҳар 
Элъозор 
бедор нашуд.
Ин гадои 
гурусна ва бе 
ёру дӯст 
ҷаҳонро тарк 
гуфта буд.
Элъозор 
мурда буд.



Аммо аз лаҳзаи маргаш шодию 
хурсандии ӯ сар шуд. Исо гуфт, 
ки фариштагон вайро ба назди 

Иброҳим бурданд. Худо 
Элъозорро 
тасалло 
дода буд. 



Он марди бой низ вафот кард. Ҳама пули вай 
ҳаёташро наҷот дода натавонистанд. Вақте ки 

марг омад, касе вайро
дошта натавонист. 



Он марди бойро гӯр карданд. Эҳтимол, маросими 
дафни ӯ калон буд. Шояд, одамон марди бойро 
барои донову комёб буданаш таъриф карданд. 
Вале таърифҳои онҳо ба вай ёрӣ надоданд. 
Марди бой дар 

дӯзах буд.



Дар дӯзах марди бой фарёд зад: “Эй падарам 
Иброҳим! Элъозорро фирсон, то нӯги панҷаашро 
ба об тар карда, забонамро хунук кунад. Ман дар 
байни ин аланга азоб мекашам”.



Иброҳим ба мард 
хотиррасон кард: “Дар 
зиндагӣ ту соҳиби ҳама чиз 
будӣ ва Элъозор чизе 
надошт. Акнун Элъозор 
роҳат мекунаду ту азоб 
мекашӣ. Ин ғори калонро, 
ки байни мову ту аст, касе 
гузашта наметавонад”.



Марди бой зорӣ кард: “Элъозорро 
фирсон, то панҷ бародари маро 
огоҳ кунад. Ман намехоҳам, ки 
онҳо ба ин макони азоб афтанд”.



Иброҳим ҷавоб дод: “Бародарони ту 
Каломи Худо доранд. Агар панҷ 
бародари ту ба Китоби Муқаддас 
бовар накунанд, Элъозор аз 

мурдагон зинда
шуда равад
ҳам, бовар

намекунанд”.  



Вақте ки Исо ин ҳикояро ба охир расонд, шояд 
роҳбарони диндор аз худ пурсида бошанд, 
ки “Оё ман боигариро бештар аз Худо 
дӯст медорам ё не”? Акнун онҳо 
медонистанд, ки агар ба Каломи 
Худо гӯш надиҳанд, 
чӣ рӯй медиҳад. 



Бой ва камбағал

Ҳикоя аз Каломи Худо

Луқо 16

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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