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Падишаниң аччиғи 
кәлди! Худа униңға 
Муса арқилиқ 
исраиллиқ қулларға 
Мисирни ташлап 
чиқишиға рухсәт 
бәр дәп буйриди. 
У рәт қилди. 



“Улар билән техиму 
чапсан ишләңлар”,  
- дәп падиша 
қулларниң егилиригә 
буйриди. Әнди 
исраиллиқларниң 
әһвали техиму 
начарлишип кәтти.



“Саманни өзәңлар жиғиңлар. Биз уни башқа 
бәрмәймиз. Бирақ кесәк санини бурунқидәкла 
орунлаңлар”. Падишаниң йеңи буйруғи шундақ 
болди. 



Назарәтчиләр бир 
нәччә қулларни 
қамчилиди, сәвәви 
уларниң саман жиғип, 
кесәкниму йетәрлик 

қилидиғанға вақити  
болмиди. 



Хәлиқ өзлириниң 
қийинчилиқлирида 
Муса вә падишани 
әйиплиди. Муса 
ибадәт қилидиған 
йәр тапти. “Әй, 
Егәм”, - деди у. -
Сән Өзәңниң 
хәлқиңни  һәргиз 

қутқазмидиң”. “Мән 
Пәрвәрдигардурмән, 
вә Мән сени 
елип чиқимән”, 
- дәп җавап 
бәрди Худа. 



Униңдин кейин, Худа 
Муса вә Һарунни 
падишаға қайтидин 
әвәтти. Қудрәтлик 
Һөкүмран  Худаниң 
хизмәтчилиридин 
Худаниң бир 
мөҗүзисини 

көрситишни 
сориғанда, 
Һарунниң тайиғи 
иланға айланди.



“Мениң сехиргәрлиримни 
чақириңлар”, - деди 
падиша. Мисирлиқ 
сехиргәрләр таяқлирини 
йәргә ташлаведи, һәр 
бир таяқ иланға айланди. 
Лекин Һарунниң илини 
башқиларни жутувәтти.
Амма падиша хәлиқни 
қоюп беришни рәт қилди. 



Әтиси әтигәндә Муса вә Һарун падишани дәрия 
бойида учратти. Һарун тайиғини көтирип 
узартқанда, Худа суни қанға айналдурди. 
Белиқлар өлди! 

Адәмләр суни 
ичәлмәйдиған 
болуп қалди. 



Бирақ падиша җаһиллиқ қилди. У исраиллиқларға 
Мисирни ташлап кетишкә рухсәт қилмиди. 



Муса падишаға 
йәнә келип 
Худаниң хәлқини 

қоюп беришини 
сориди. Падиша 
йәнә рәт қилди.
Худа йәнә бир 
апәт әвәтти.
Пүткүл Мисир 
пақиға толуп 
кәтти. Һәр бир 
өй, һәр бөлмә, 
очақларғичә  
пақиға толди. 



“Худадин у 
пақиларни 
жирақлаштурушни 

тиләп мән үчүн 
дуа қил”, - дәп 
ялвурди падиша.
Андин хәлқиңни 
қоюп беримән”.
Бирақ, пақилар 
йоқап кәткәндә, 
падиша өз 
сөзидин қайтти. 
У қулларни азат 
қилғиси кәлмиди.



Униңдин кейин Худа пишт дәп атилидиған 
миллиардлиған кичик һәшәрәтни әвәтти. Һәр адәм 
вә һайван уларниң чаққинидин қичишип кәтти, 
амма падиша Худаға бой бәрмиди. 



Униңдин 
кейин 
Худа 

чивинләрни 
әвәтти. Мисирлиқларниң 
маллирини өлтүрүш үчүн 
Худа ағриқ әвәтти. Худа 
жириңлиқ яра әвәтти. 
Адәмләр қаттиқ азап 
чәкти. Шундақтиму 
падиша Худаға 
қаршилиқ көрсәтти. 



Яра апитидин 
кейин Худа 
чекәткиләрни 
әвәтти. 
Чекәткиләр 
йәрдики 
өсүмлүкләрни  
йәп түгәтти. 



Андин Худа үч 
күн зулмәт 
қараңғулуқ 
әвәтти. Лекин 
қирсиқ падиша 
исраиллиқларни 
азат қилғиси 
кәлмиди. 



“Мән йәнә бир апәт әвәтимән”, 
- дәп агаһландурди 
Худа. “Түн 
йеримида адәмләр  
вә малларниң 
һәммә тунҗилири 
өлиду”. Худа 
исраиллиқларға, 
әгәр улар 
өйлириниң 
ишиклириниң 
беши вә кешигигә 
қошқарниң қенини 
сүркәп қойса, уларниң 
тунҗилири аман қалиду деди. 



Түн йеримида Мисирда 
қаттиқ жиға-зар аңланди. 
Әжәл кәлди. Һәр бир 
өйдә һеч болмиғанда 
бир адәмдин өлди. 



“Дәрһал кетиңлар, - дәп 
падиша Мусаға ялвурди. 
“Берип Пәрвәрдигариңларға 
ибадәт қилиңлар”. Худаниң 

хәлқи Мисирниң 
чегарисидин тез 
өтүп кәтти. 



Худа Мусаға “Өтүп кетиш”
түнни әстә тутуңлар, сәвәви Худаниң

Периштәси исраиллиқларниң өйлиридин өтүп 
кетип, падишаниң вә униң хәлқини һалак қилди.



Мисирда болған 430 жилдин
кейин Худаниң хәлқи әнди азат болди.

Худа уларни күндүзи булут түврүги арқилиқ, 
кечиси от түврүги арқилиқ башлап маңди. 



Бирақ падиша исраиллиқлар 

билән ишини техи
пүтәрмигән еди.  У

қайтидин Худани
унтуп қалди.

У қайтидин сөзидин
қайтти. У әскәрлирини

жиғип қулларниң
кәйнидин маңди. Узақ

өтмәй улар деңиз вә қия
ташниң арисида тузаққа
чүшүп қалди. 



“Пәрвәрдигар силәр үчүн җәң қилиду”, -
деди Муса. Муса суниң четигә келип, 

қолини узартти. 



Улуқ мөҗүзә 
болди. Худа 
деңиз арқилиқ 
йол ачти. 
Адәмләр 
теч-аман 
өтүп кәтти. 



Шуниңдин кейин, падишаниң әскәрлириму Қизил 
деңизгә кирди. “Әнди биз уларни тутувалимиз”, - дәп 
ойлиди әскәрлири. Бирақ Худа судики йолни 
япти. Мисирниң қудирәтлик әскири суға 
ғәриқ болди. Исраилниң Худаси 
һәмминиң Пәрвәрдигари 
екәнлигини 

падиша 
әнди билди. 



Хош бол, падиша!

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мисирдин чиқиш 4-15

"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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