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Ҳангоме ки Худо исроилиёнро 
аз Миср наҷот дод, Мусо исроилиёнро 
ба ибодат роҳнамоӣ мекард. Ӯ таронаи 
ҳамду сано эҷод кард: “Барои Худованд 
месароям, зеро Ӯ бо бузургӣ ғолиб 
омадааст”. Мусо дар бораи ҳама корҳои 
бузурге ки Худо барои Исроил кардааст, 
суруд хондааст.



Пас аз се рӯз дар биёбон 
мардуми ташна чашмае ёфтанд. 
Аммо онҳо оби талхро нӯшида 
натавонистанд. Одамон ба ҷойи 
дуо, шикоят карданд. Вале Худо 

хеле меҳрубон буд.

Вай обро барои 
хӯрдан муносиб кард. 



Ба назар
мерасид, ки

одамон дар бораи ҳама чиз
шикоят мекунанд. “Мо дар Миср

хӯрок доштем. Дар биёбон бошад, мо аз гушнагӣ 
мемирем” — гиря карданд онҳо.  Ҳамон бегоҳ Худо 
парандаҳое фиристод, ки бедона ном доштанд.
Мардум онро ба осонӣ дошта гирифтанд.



Саҳари дигар Худо манна фиристод. Манна 
як навъи нон буд ва мазааш ба кулчаҳои асалин 

монандӣ дошт. Ҳар саҳар
манна дар рӯйи замин

барои чидан тайёр
меистод.

Бо ин роҳ Худо
халқашро дар

биёбон таъмин
мекард.



Ба мардум лозим буд, ки барои хӯроки нав ҳар рӯз 
ба Худо бовар кунанд.  Вале ҳарчанд Худо гуфт, 
ки манна шабона мепӯсад, баъзе одамон бисёр 
манна чинданд.  



Дар ҳақиқат, ба ғайр аз маннаи рӯзи Шанбе, 
маннаи дирӯза кирм зада буд. Дар рӯзи махсуси 
ҳафтум, мардум истироҳат карда, маннаи 
дирӯзаро мехӯрданд.



Худо 
исроилиёнро 
дар биёбон 
нигоҳубин мекард.
Ӯ барояшон обу хӯрок 
медод ва онҳоро аз 
душманон муҳофизат 

мекард. 

Ҳангоми ҳуҷуми халқи 
Амолеқ, то даме ки Мусо 

асои Худоро боло 
бардошта истод, 

исроилиён ғалаба
кардан

гирифтанд.



Худо ба исроилиён гуфт: “Агар ба овозам гӯш 
диҳед, халқи интихобкардаи Ман мешавед”.
Мардум ба Мусо гуфтанд, ки ҳар чӣ Худо гӯяд, 
иҷро мекунанд. Онҳо ба пояи кӯҳи 
Сино омаданд ва замоне ки Мусо барои бо 
Худо вохӯрдан рафт, интизор шуданд.



Мусо чил рӯз 
дар кӯҳ 
ҳамроҳи Худо 
буд.  Худо дар 
ду тахтасанг 
Даҳ қонун 
навишт. Ӯ ба 
Мусо гуфт, ки 
чӣ тавр 
мехост, ки 
халқаш 
зиндагӣ 
кунанд. 



1. “Ғайри Ман 
набояд худоёни 
дигар дошта бошӣ”. 

2. “Ягон бут насоз ё 
ба он саҷда набар”.

3. “Номи Ман 
Худовандро беҳуда 
ба забон нагир”.

4. “Рӯзи Шанберо 
дар хотир дор, то 
онро муқаддас 
нигоҳ дорӣ.”

5. “Падару 
модаратро 
ҳурмат кун”.



6. “Одам накуш”.

7. “Зино накун”.

8. “Дуздӣ накун”.

9. “Дурӯғ нагӯй”.

10. “Чизи 
одамонро 
ҳавас накун”.



Ҳангоме ки Мусо дар 
кӯҳи Сино бо Худо буд, 
исроилиён як кори бад 
карданд. Онҳо ба 
Ҳорун фармон доданд, 
ки гӯсолаи тиллоӣ 
созад. Баъд ба ҷойи 
Худо, ба он саҷда 
карданд. Худо сахт ба 
хашм омад.
Мусо низ.



Вақте Мусо гӯсола 
ва мардуми рақс 
карда истодаро дид, 
тахтасангҳоро ба 
замин зада шикаст.
Сипас хашмгинона 
гӯсолаи тиллоиро 
вайрон кард.
Одамони баде ки ба 
он ибодат 
мекарданд, кушта 
шуданд.



Худо боз тахтасангҳои нав 
дод. Ӯ ба Мусо гуфт, ки 
Хаймае созад. Ин ҷое ки 
гирдаш маҳкам буд. Дар он ҷо 
Худо бо халқаш зиндагӣ хоҳад 
кард. Онҳо бояд дар он ҷо Худоро 
парастиш менамуданд. Сутуни 
абр ва сутуни оташ нишон 
медоданд, ки Худо бо 
онҳо буд. 



Ҳамин ки онҳо ба Канъон наздик шуданд, Мусо 
дувоздаҳ мардро фиристод, то заминеро, ки Худо 
ба халқаш ваъда дода буд, дида бароянд.



Ҳамаи мардон якдилона гуфтанд, ки Канъон 
зебост. Аммо танҳо ду кас, Юшаъ ва Колеб бовар 
доштанд, ки онҳо бо ёрии Худо заминро забт карда 
метавонанд.



Даҳ ҷосуси дигар аз шаҳрҳои 
девордору одамони 
азимҷуссаи он замин 
тарсиданд. “Мо 
заминро гирифта 
наметавонем”
— нолиш 
карданд онҳо.

Онҳо корҳои 
бузурге ки Худо барои 
озод намуданашон аз 
Миср карда буд, 
фаромӯш карданд. 



Мардум низ он даҳ марди нобоварро пайравӣ 
намуданд. Онҳо гиря карда, барои ба Миср 
баргаштан тайёрӣ диданд. Мардум ҳатто Мусоро 
куштанӣ шуданд!



Худо ҳаёти Мусоро наҷот дод. Сипас ба мардум 
гуфт: “Шумоён чил сол дар биёбон саргардон 
хоҳед шуд. Танҳо Колеб, Юшаъ ва фарзандонатон 
умр мебинанд, то ба замине, 
ки шумо аз он нафрат 
кардед, дароянд.”



Чил сол

Ҳикоя аз Каломи Худо

Раҳоӣ 15, Ададҳо 14

“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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