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Худа исраиллиқларни Мисирдин 
қутқузивалғандин кейин, Муса 
хәлиқни ибадәт қилидиғанға елип 
барди. У мәдһийә нахшисини 
ейтти. “Пәрвәрдигарға һәмдусана 
ейтимән, чүнки У шанлиқ ғәлибә 
қучти”. Муса Исраил үчүн қилған 
Худаниң һәммә ишлири тоғрисида 
нахша ейтти. 



Чөлдики үч күндин кейин наһайити 
уссиған адәмләр бир булақ тапти. 
Бирақ улар аччиқ суни ичәлмиди. 
Дуа қилидиғанниң орнида, 
адәмләр наразилиқ билдүрди. 
Худа бәк меһриван еди. 

У суни ичкили 
болидиған татлиқ 
суға айландурди.



Адәмләр
һәммә немигә наразилиқ

билдүргәндәк болди. “Биздә
Мисирда тамақ болған. Биз бу чөлдә ачтин 

өлидиған болдуқ”, - дәп ғумутлашти улар. Шу күни 
кечиси Худа бөдүнә дәп атилидиған қушларни 
әвәтти. Адәмләр уларни оңайла тутувалди.



Әтиси әтигәндә Худа уларға манна әвәтти. Бу дәми 
һәсәл қошулған нанға охшаш нанниң бир түри еди. 

Һәр күни әтигәндә жиғишқа
тәйяр турған манна йәрдә

ятатти. Шундақ қилип,
Худа Өз хәлқини чөлдә

тамақ билән
тойдурди. 



Улар һәр күни йеңи тамақ тепишта Худаға ишәнч 
қилиш керәк болди. Бирақ, Худа мананни бир 
түндә чирип кетиду десиму, бәзи адәмләр уни 
артуғи билән жиғивалди. 



Әлвәттә, шәнбә күнидин башқа түнүгүнки артуқ 
жиғип алған манна қурутлап кетәтти. Бу алаһидә 
йәттинчи күни адәмләр дәм елип, түнүгүнки 
маннани йәйдиған еди. 



Худа 
чөлдә жүргән 
исраиллиқларға 
ғәмхор болди. У 
уларға тамақ вә су 
берип, дүшмәнләрдин 
қоғдиди. 

Амаләкләр һуҗум 
қилғанда, Муса 
Худаниң тайиғини 
көтирип турған 
вақитта, Исраил 

җәңни йеңип 
келәтти. 



Худа исраиллиқларға: “Әгәр силәр 
Маңа бойсунсаңлар, Силәр Мениң алаһидә 
хәлқим болисиләр”, - деди. “Худа немә десә, 
биз шуни қилимиз”, - деди хәлиқ Мусаға. 
Улар Синай теғиниң етигигә келип, Муса 
Худа билән көрүшүп кәлгичә күтти. 



Муса Худа 
билән қириқ 
күн тағда 
болди. Худа 
Он пәризни 
икки ташлиқ 
тахтиға язди. 
У Мусаға Өз 
хәлқи қандақ 
яшаш 
керәклигини 
ейтти. 



1. “Мәндин 
башқа һеч
қандақ 
илаһиң
болмисун”. 

2. “Ибадәт 
қилиш үчүн, 
бут ясима”. 

3. “Пәрвәрдигар 
Худаниң 
намини 
орунсиз тилға 
алма”. 

4. “Шәнбә күнини 
муқәддәс күн 
билип, униңға 
әмәл қил”. 

5. “Ата-анаңни 
һөрмәт қил”. 



6. “Сән 
өлтүрмәш 
керәк”. 

7. “Нека 
садиқлиғини 
бузма”. 

8. “Оғрилиқ 
қилма”.

9. “Ялған 
гувалиқ 
бәрмә”. 

10. “Башқа 
адәмгә мәнсүп 
болғанға көз 
қириңни 
салма”.



Муса Худа билән 
биллә Синай теғиниң 
чоққисида болған 
вақитта, исраиллиқлар 
қорқунучлуқ бир иш 
қилди. Улар Һарунға 
алтун мозай бутни 
ясашни буйруп, улар 
Худаниң орнида бутқа 
тазим қилди. Худа 
қаттиқ ғәзәпләнди. 
Мусаму ғәзәпләнди. 



Муса мозайни вә 
уссулға чүшкән 
халайиқни көргәндә, у 
таш тахтини йәргә 
ташлап чеқивәтти. 
Ғәзәпләнгән Муса 
алтун мозайни йоқ 
қилди. Униңға тазим 
қилған зулум адәмләр 
өлтүрүлди. 



Худа икки таш тахтини 
йеңидин алмаштурди. 
У Мусаға Ибадәт 
чедирини - әтрапида қаша 
бар чедир - ясашқа буйруқ 
бәрди. Улар Худаға шу йәрдә 
ибадәт қилиш керәк болди. 
Булт түвриги вә от түвриги 
Худаниң улар 
билән биллә 
екәнлигини 
көрсәтти.



Улар Қананға йеқинлиғанда, Муса, Худа Өз хәлқигә 
беримән дәп вәдә қилған йәрни көрүп келиш үчүн, 
он икки пайлақчи әвәтти. Пайлақчиларниң һәммиси 
у йәрниң чирайлиқ йәр еканлиги билән келишти. 
Лекин иккисила, Нунниң оғли Йошува вә Халиб, 

әшу йәрни Худаниң 
ярдими билән ишғал 
қилалайдиғанға 
ишәнди. 



Қалған он пайлақчи күчлүк 
шәһәрләр вә шу йәрдики йоған 
адәмләрдин қорқти. “Биз у 
йәрни алалмаймиз”, - деди 
улар. Уларни 
Мисирдин азат 
қилип елип 
чиқиш үчүн 

Худаниң қилған 
улуқ ишлирини 
унтуп кәтти. 



Хәлиқ ишәнчи йоқ он пайлақчиниң кәйнидин 
маңди. Улар жиғлап Мисирға қайтип кетишкә 
тәйярланди. Улар Мусаниму өлтәрмәк болди. 



Худа Мусаниң  һаятини қутулдурди. Шуниңдин 
кейин У хәлиқкә мундақ деди: “Силәр қириқ жил 
чөлдә мусапир болуп жүридиған болисиләр. 
Силәр  яратмиған йәргә кириш үчүн пәқәт 
Халиб һәм Нунниң оғли 
Йошува, вә силәрниң 
балилириңлала 

тирик қалиду.” 



Қириқ жил

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мисирдин чиқиш 15 - Чөлдә 14

"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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