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Юсуф, ки сарвазир буд, вафот 
кард. Тамоми мисриён ба 
ғаму андӯҳи хонаводаи 
вай шарик шуданд. Худо 
Юсуфи ибриро барои 

аз гуруснагӣ наҷот 
додани мамлакат 
истифода 
бурда буд. 
Ӯ роҳбари 
маҳбуб ва 
хирадманд 
буд. Ҳоло вай 
мурда буд. 



Зиёда аз сесад соли дароз гузашт. Халқи Юсуф, 
яъне ибриён дар Миср ба нажоди боқувват табдил 
ёфтанд. Фиръавни нав аз тарси он ки ибриён бар 
зидди вай мебароянд, ҳамаи онҳоро ғулом кард.



Фиръавн бо ибриён бераҳмона муносибат мекард.
Вай онҳоро маҷбур менамуд, ки шаҳрҳои калон 
созанд. Вале новобаста аз он ки фиръавн 
чӣ қадар сахт онҳоро кор мефармуд, 
шумораи ғуломони 
ибрӣ меафзуд.



Як рӯз фиръавн чунин фармони даҳшатнок дод: 
“Тамоми писарчаҳои навзоди ибриро ба дарёи 
Нил андозед”. Фиръавни золим қарор карда буд, 
ки шумораи ибриёнро кам кунад. Вай ҳатто 
кӯдаконро мекушт!



“Мо чӣ кор карда метавонем” — бояд ҳайрон 
шуда бошанд як оила. Онҳо қарор карданд, ки 
тифлашонро ба дарёи Нил мегузоранд. Аммо 
кӯдак дар даруни сабади бароҳати обногузар 
хоҳад буд. 



Сабад-киштича бори қиматбаҳои худро кашонда, 
дар байни қамишзор шино мекард. Бо ин кӯдаки 

майдаяк чӣ рӯй доданаш 
мумкин

буд?



Апаи кӯдак аз дур ба сабади қиматбаҳо, ки дар 
байни қамишзор оҳиста-оҳиста меҷунбид, нигоҳ 

мекард.



Ногаҳон духтари фиръавн ва хизматгоронаш
барои оббозӣ ба лаби дарё омаданд.
Барои пинҳон кардани он сабад ягон

роҳ набуд. Шояд онҳо аз наздаш
гузашта мераванду онро
намебинанд.



“Ваҳ! Сабадро бинед! Ана он ҷо, байни қамишҳо...
Мехоҳам донам, ки дар дарунаш чӣ аст” — гӯён 
духтари фиръавн ба хизматгораш 
фармон дод, ки сабадро 
биёранд. Ҳангоме ки вай 
сабадро кушод, тифл ба 
гиря даромад. Шоҳдухтар 
гуфт: “Ин кӯдаки 
ибрӣ аст.”



“Бечорек... Ту хеле зебо ҳастӣ”. Эҳтимол духтари 
фиръавн бо кӯдак тавре гап зада бошад, ки бисёр 

одамони калон гап мезананд. Шояд вай
ҳатто ба забони мисрӣ

“гиғ-гиғ-гиғ”
гуфта бошад.



Худо ба апаи тифл доногии махсус бояд дода 
бошад. Вай давида ба назди шоҳдухтар рафт 
ва гуфт: “Ман барои нигоҳубини кӯдак ба ту ягон 
зани ибрӣ ёбам?” “Майлаш” — ҷавоб 
дод шоҳдухтар. Шумо чӣ фикр 
мекунед, духтарча барои 
овардани кӣ 
давида рафт?



“Очаҷон! Тезтар биё! Тезтар!”  Эҳтимол духтарча 
барои фаҳмондани воқеа вақт надошт. Онҳо 
дукаса ба воситаи 
пайраҳа давида 
рафтанд.



Дар назди дарё шоҳдухтар кӯдакро ба зан дода 
гуфт: “Ба ин кӯдак шир деҳ. Пулашро ба ту 
медиҳам. Номи вайро Мусо мон”.
Эҳтимол, Мусо ба 
забони мисрӣ 
писари обӣ 
маъно дошт. 



Ҳамин тавр Мусо ба назди 
волидонаш, ба хона баргардонида 
шуд. Онҳо ба вай ёд доданд, ки 
Худо ва ибриёнро дӯст дорад. Ба 
наздикӣ Мусо дар 
қаср ҳамроҳи 
духтари фиръавн 
бояд зиндагӣ 
мекард. Худо, ки 
ҳаёти вайро наҷот 
дода буд, барои 
Мусои хурдсол 
ояндаи бузургро 
пешбинӣ 
карда буд.



Шоҳзодае аз дарё

Ҳикоя аз Каломи Худо

Раҳоӣ 2

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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