
Еремия, көз 
йешини төккән 

адәм

Балиларға арналған Муқәддәс китап
Һекайисини көрситиду



Язған: Edward Hughes

Сүрәтлирини ясиған: Jonathan Hay
Alastair Paterson

Қобул қилған: Mary-Anne 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.  



Еремия Йәһудийә 
падишалиғида роһаний 
аилисидә дунияға кәлди.
Униң атиси Хелкийә роһаний 
болған. Униң аилиси 
Йерусалимға йеқин йәрдики 
Анатот дегән шәһәрдә турди.  
Бәлким, Еремияниң ата-
анисиму уни роһаний болиду 
дәп ойлиғанду.  Бирақ 
Худаниң ойлиғини башқа еди.



Еремия туғулған чағда, 
Худаниң хәлқи Худаниң 
ейтқиниға тоғра өмүр 
сүрмиди.  Дәлиләп 
ейтқанда падишадин 
башлап әң аддий 
хизмәткарғичә, Худаниң 
муқәддәс өйидиму ялған 
худаларға ибадәт қилди.



Еремия 
яш жигит 
болған 
чағда, Худа 
униң билән 
сөзләшти.  
“Мән сән 
дунияға 
кәлмигән 
вақтиңдила 
билгән, - деди 
Худа Еремиягә, - шу чағда сениң Мән үчүн 
сөзләйдиғиниңни алдин-ала таллап қойғанмән”.



Худаниң ейтқини Еремияни қорқутуп қойған охшайду 
“Әй, Пәрвәрдигар Худа!” - дәп у үнини қаттиқ 
чиқарди.  “Мән сөзләшкә уюлимән, сәвәви мән техи 
кичик балимән”.  У йеши жигирмигә йәткән жигит 
еди.  Бирақ Еремия Худаниң етидин өзини қорчап

турған зулумлуққа
қарши

сөзләлмәйдиғанлиғини
ойлиди.



“Қорқма!” -дәп Худа Еремияни 
ишәндүрди.  “Мән сени әвәткән яққа
барисән.  Мениң саңа 
ейтқанлиримниң 
һәммисини 
ейтип бәргин.  

Мән сениң 
билән 
биллә, 

Мән сени 
ховуп-хәтәрдин 
сақлаймән”.  Андин 
Худа аламәт бир иш қилди.  
Худа Еремияниң ағзиға 
қолини тәккүзди.



Худа Еремияға күч, сәвирчанлиқ билән даналиқ 
бәрди. У адәмләргә Худаниң уларни сөйидиғинини 
йәнә уларға ярдәм қилидиғинини есиға селип, 

әркин сөзлиди.  Бирақ уни һеч ким тиңшимиди.  
Падишаму қулақ салмиди. 



Шундақла роһанийларму ғәзәплинип, Худа 
тоғрисида ейтишқа тохтитишни сориди.  Еремия 
растини ейтмайду дегән ялған пәйғәмбәрләрму 
болди.



Еремия хәлиққә буниңдин йүз жил илгири Худани 
ташлап кәткән Исраил падишалиғини есиға салди.
Уларниң дүшмәнлири Ассурийәлиқлар, уларни 
бесивелип, исраиллиқларни жирақ йәрләргә йәр 
авдуруш қилди.



Андин Йәһудийә 
хәлқи - җәнубтики 
падишалиқта Худани 
ташлап кәтти.  
Дүшмән әскири һуҗум 
қилидиғанға тәйяр 
турған!  Худа өзиниң 
хәлқи қоғлинип 
кәткинигә йол 
берәмду?



Адәмләр өзлириниң ялған һәйкәл худалириға 
ишәнчә қилди.  Бутлар уларни дүшмәндин 
қутқузаламду?  Яқ!  Уларни бир тирик Худа 
қутқузалайду!  Адәмләр Еремиягә шундақ 
қаттиқ рәнҗидики, улар уни явузларчә 
өлтәрмәккә сөз бағлиди.  

Бирақ Худа өзиниң 
хизмәтчисини 

қорғап 
қалди.



Ахирида Худа 
Еремияни қаттиқ 
һәйран қалғидәк бир 
нәрсә ейтти.  Худа: 
“Бу адамләр үчүн дуа 
қилма. Улар Мәндин 
ярдәм сорап ялвурған 
чағда, Мән уларни 
аңлимаймән”, - деди.



Еремия падишаға униң 
бабиллиқ әскәрдин 
йеңилип қалидиғинини 
әскәртти.  Падишаниң 
аччиғи келип, Еремияни 
зинданға ташлатти. У 
зинданда худаниң 
сөзини сөзләп, Худаға 
қаттиқ ишәнчә қилди.



Зиндандин чиққандин 
кейин, Еремия падиша 
билән хәлиққә, уларниң 
Худаға қайтип келип 
сәҗдә қилишини сориди.  

Бу қетим падиша 
Еремияни әң 
чоңкур патқақ 
зинданға 
ташлашни
буйриди.



Бирақ Худа падишаниң жүрүгидә һәрикәт қилди. У 
Еремияни йошурун қутулдуруп, Худа униңдин немә 
халайдиғинини сориди.  “Тутқунға чүш, шу чағда 
сән өмүр сүрисән 
деди 
Худа”, -
униң 
җавави 
мошу 
болди.



Бабил әскәри Иерусалим билән 
пүткүл Йәһудийәни бесип алди.
Улар қорған билән барлиқ 
имарәтләрни қийратип от қойди.  
Худа Өзиниң хәлқи қуллуқта 
йәтмиш жил 
болидиғинини, 
йәнә уларни 
Вәдә қилған 

йеригә 
қайтуруп елип 
келидиғинини 
ейтти.



Еремия, көз йешини төккән адәм

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Еремия

"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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