
Дәриядин 
тепилған 
шахзад

Балиларға арналған Муқәддәс китап
Һекайисини көрситиду



Язған: Edward Hughes

Сүрәтлирини ясиған: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

Қобул қилған: M. Maillot; Sarah S.

Тәрҗимә қилған: Viktor Grishko

чиқарған: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
Лицензия: Әгәр сиз уни сатидиғанға ишләтмисиңиз, бу һекайини 

көчүрүшкә яки бесип чиқиришқа һоқуқиңиз бар.  



Вәзир болған Йүсүп аләмдин 
өтти! Пүткүл Мисир униң 
қайғусини бөлүшти. Худа 
хәлиқни аман елип қелиш 
үчүн йәһудий Йүсүпни 

пайдиланди. 
У дана вә 
сөйүмлүк 
вәзир 
болди. 
Әнди у 
йоқ болди. 



Үч йүз жилдин ошуқ вақит өтти. Йүсүпниң хәлқи, 
исраиллар, Мисирда қудрәтлик милләт болди. 
Йеңи падиша исраиллар уларға қарши чиқиши 
мүмкин дәп уларниң һәммисини қулға айландурди. 



Падиша исраиллиқларға зораванлиқ қилди. У 
уларни чоң шәһәрләрни селишқа мәҗбур қилди. 
Лекин у қанчилик тиришсиму исраил 
қуллириниң сани көпийип кәтти.



Бир күни падишадин қорқунучлуқ буйруқ кәлди. 
“Исраиллардин туғулған оғул пәрзәнтләрниң 
һәммисини Нил дәриясиға ташлаш керәк”. Зулум 
падиша исраилларниң санини азайтмақ болди. 
У нарсидиләрниму 
өлтүрәтти. 



“Биз немә қилалимиз?” - дәп бир аилә ойлаштуруп, 
улар өз балисини Нил дәриясиға қоюветидиған 
болди. Лекин у ичи яхши вә су өтмәйдиған севәттә 
болди. 



Баһалиқ жүки бар кичик кемә-севәт қомучниң 
арисида ләйләп жүрди. Бу кичик нарсидигә әнди 

немә болиду??



Жирақтин балиниң һәдиси қомучниң арисида аста 
чайқилип турған севәтни күзитип турди.



Туюқсиз падишаниң қизи вә униң хизмәтчилири 
дәрия бойиға суға чөмүлгили кәлди.

Севәтни йошуруш мүмкин әмәс
болди. Бәлким, улар севәтни
байқимай йенидин өтүп кетидиған 
болар.



“О! Севәт. Әву йәрдә, 
қомучниң арисида. 
Униң ичидә немә бар 
екән?” Падишаниң қизи 
хизмәтчисигә севәтни 
елип келишни буйриди. У 
севәтни ачқанда, нарсидә 
жиғлашқа башлиди. 
“Бу исраилниң 
балисиғу”, -
деди мәликә.



“Бечарә. Сән шундақ чирайлиқ екәнсән”. Көплигән 
чоңлар сөзләйдиғандәк падишаниң қизи нарсидигә 

сөзлигән болар. “Оотчи-кутчи 
Ку-умс”, - дегән болар, 
әлвәттә 
мисирчә.



Худа нарсидиниң һәдисигә бир алаһидә әқил-
парасәт бәргән болуш керәк. У падишаниң қизиға 
жүгирәп барди. “Бәлким сениң орниңда балиға 
қарап беридиған исраил аялни тепип 
берәйму?” - “Шундақ қил”, - дәп 
җавап бәрди. У қиз кимгә 
жүгирәп кәтти дәп 
ойлайсиз?



“Ана! Тез кәл! Тезирәк кәл!” Қизниң чүшәндүрүп 
олтиридиғанға вақити болмиған болар. 
Иккиси чиғир йол 
билән кәтти. 



Дәрияға қайтип кәлгәндә, падишаниң қизи униңға 
бовақни бәрди. “Мениң үчүн униңға қариғин. Мән 
саңа иш һәққиңни беримән. Уни 
Муса дәп атаңлар”. 
Муса мисирчә 
“суниң оғли” 
дегән мәнани 
билдүридиған 
болуш 
керәк.



Шуниң билән Муса өзиниң ата-аниси 
билән өйигә қайтип кәлди. Улар 
униңға Худани һәм исраил хәлқини 
яхши көрүшни үгәтти. Узақ өтмәй у 
падишаниң қизи 
билән сарайда 
туридиған 
болатти.
Мусаниң һаятини 
қутқузуп қалған 
Худа, униңға 
улуқ келәчәк 
тәйярлап 
қойди.
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Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мисирдин чиқиш 2

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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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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