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Бир күни Муса бир мисирлиқниң 
қул исраиллиқни уруватқанлиғини 
көрди. Муса падишаниң 
сарийида шахзад 
ретидә тәрбийиләнгән 

болсиму, уму 
исраиллиқ болған. 

У қулға 
ярдәм қилиш 
керәк еди. 



Һеч кимниң қарап турмиғанлиғани көрүш үчүн 
әтрапиға қариған Муса зулум қул егисигә һуҗум 
қилди. Кейинки күрәштә Муса мисирлиқни өлтүрди.
У униң өлүгини тез көмүвәтти. 



Әтиси Муса икки исраиллиқниң бир-бири билән 
урушуватқанлиғини көрди. У уларни тохтатмақчи 
болди. Уларниң бири: “Сән һелиқи мисирлиқни 
өлтүргиниңдәк әнди мениму өлтүрмәкчиму?” - деди.
Муса қорқуп кәтти. Түнүгүн болған ишни һәмисси 

билди. Падишаму билди. Мусаға қечип кетишикә 
тоғра кәлди.  

У Мидиян дегән 
дөләткә барди. 



Муса қудуқниң йенида дәм елип олтарғанда, 
Мидияндики бир роһанийниң йәттә қизи 
атилириниң падисини суғириш үчүн оқурларни 
толтурди. 



Башқа падичилар уларни чәткә иштәрмәкчи болди.
Муса у қизларни қоғдиди вә уларға ярдәм қилди. 



“Бүгүн һәҗәп бурунла қайтип 
кәпсиләрғу?” - дәп сориди 
қизларниң атиси Рәул. Қизлар 

қандақларчә шундақ 
болғанлиғини ейтип 
бәргәндә, у: “Шу адәмни 

өйгә елип келиңлар”, 
- деди. Муса 
Йетро дәп 

атилидиған Рәул 
билән биргә яшиди.
Кейинирәк Муса 
Рәулниң чоң қизини 
аяллиққа алди. 



Мисир падишаси қайтиш 
болди. Худаниң хәлқи, 
исраиллиқлар техичә қул 
болған еди. Улар азап 
чекип қандақму жиға-зар 

қилди! 

Улар Худадин 
ярдәм сорап қандақму 
дуа қилди! Худа уларниң 
дуалирини аңлиди. 



Муса бу тоғрилиқ билмигән еди, лекин 
Худа қуллиқтики исраиллиқларға 
ярдәм қилиш үчүн уни 
пайдилинишни ойлаштурған. 
Муса Мисирни ташлап 
кәткәндин кейин қириқ жил 
өтти. У Рәулниң падисини 
бақидиған падичи болған 

еди. 

Бирақ у Мисирдики 
өзиниң хәлқини сеғинған 
болуш керәк. 



Бир күни Муса йеқин җайда бир 
тикәнликниң от йениватқанлиғани 
көрди. Бирақ от тикәнликни 
көйдүривәтмиди.  Муса немишкә 

шундақ екәнлигини 
биллишкә 
қарар қилди. 



Муса йеқинлап кәлгәндә, Худа тикәнликниң 
ичидин униңға сөзлиди: “Муса!”  “Мана мән”, - деди 
Муса. “Бу йәргә йеқин кәлмә”, - деди Худа. “Аяқ 
кийимиңни йәш, чүнки сән туруватқан йәр 

муқәддәстур!”



“Мән хәлқимни Мисирдин елип чиқиш үчүн 
сени падишаниң алдиға әвитимән”, - деди 
Худа. Лекин Муса беришқа қорқти. 



Шунииңдин кейин Худа Мусаға қудрәтлик 
күчини көрсәтти. У Мусаниң тайиғини 
иланға айландурди. 



Муса иланниң қуйруғини тутуведи, илан йәнә 
таяққа айлинип кәтти. Худа йәнә бир мөҗүзә 
көрсәтти. 



“Қолуңни қойнуңға сал”, - дәп буйриди У. Муса 
шундақ қилди. Униң қолини мохо қаплап кәтти.



Йәнә шундақ қилғанда, униң қоли сақ болуп кәтти. 



Муса техичә қарши болған еди. “Мән яхши 
сөзләлмәймән”, - деди у Худаға. Худа ғәзәпләнди. 
“Сән демәкчи болғанлириңни йәткүзүш үчүн, Мән, 
сениң акаң, Һарунни пайдилинимән”, - деди У. 



Муса Йетрониң йениға қайтип 
берип, өзиниң нәрсилирини 
жиғип, Мисирға йолға чиқти. 



Худа Мусаниң акиси Һарунни Муса 
билән тағда көрүшүш үчүн елип 
кәлди. Муса Һарунға исраил 
хәлқини мисирлиқлардин 
азат қилиш һәққидә Худаниң 
ойлаштурғинини 
ейтип бәрди. 



У иккиси биллә бу хәвәрни исраил 
ақсақаллириға йәткүзди. Муса 
исраил ақсақаллириға 
мөҗүзиләрни көрсәткәндә, 
улар Худаниң уларға ярдәм 
қилидиғанлиғини билди. 
Уларниң һәммиси 
башлирини егип 
Худаға сәҗдә 
қилишти.



Муса вә Һарун җасурлуқ билән 
падишаниң алдиға барди. “Худа: 
“Мениң хәлқимни кәткили қойғин 

дәйду”, -
деди у 

иккиси. 



“Мән Исраилни қоюп бәрмәймән”, -
дәп җавап бәрди падиша. У Худаға 
бойсунғиси кәлмиди. 



Худаға падишаниң ой-пикирини 
өзгәртиш үчүн Өз қудрәтлик күчини 
қоллинишқа тоғра кәлди. 



Шахзад падичи болиду

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мисирдин чиқиш 2-5

"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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