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Исая беше пророк.  Неговата работа беше да 
казва на хората това, което Бог говори.

Озия

Йотам

Ахаз
Езекия



Озия

Йотам

Ахаз
Езекия

Хората не винаги искат да чуят Божието Слово, но 
Исая никога нека разочарова Бога.  Исая проповядва 
по време на 
управлението 
на четири 
различни 
царе. 



Цар Озия управляваше Юдовата земя, от 
Ерусалим.  В началото, Бог благослови Озия 
(който се казваше и Амасия), тъй като той 
вършеше правилните неща, в Божиите очи.  
Но Озия се възгордя и вече не се покоряваше на 
Бога.  Той стана прокажен и трябваше да живее 
сам, до деня на 
смъртта си.



Цар Озия царува над 60 години.  Когато 
той умря, синът му Йотам зае мястото 
му и царува 17 години.  Бог благослови 
Йотам, защото той слушаше това, 
което Бог казваше чрез 
Исая и други пророци.



Цар Йотам имаше син на име Ахаз.  Ахаз беше на 
20 години, когато се възцари, и царува 16 години 
в Ерусалим.  Ахаз не мислеше за Бога.  Той се 
покланяше на идоли и лъжливи      богове, и 
накара много от Божиите хора           да направят 
същото.  Въпреки че Исая го 
предупреди, Ахаз не се вслуша 
в Божиите предупреждения.  
Той умря, 
когато 
беше 
само на 
35 години.



Бог благослови следващия 
цар, Езекия, защото той 
премахна всички идоли и 
лъжливи богове, и се молеше 
на истинския Бог.  Когато 
вражеска армия атакува 
Юда, Езекия знаеше, че 
неговата армия е твърде 
слаба, за да спечели.  Той 
накара Исая да се моли за 
Божията помощ.



Исая изпрати съобщение до царя: “Така казва 
Господ: Не се страхувай от този враг ... Аз ще го 
съборя...” Скоро след това, Бог накара вражеската 
армия да се оттегли, без дори 
да воюват с Езекия.



Въпреки, че 
хората около 
него не 
мислеха 
много за 
Бога, Исая 
го правеше.



Един ден той получи 
видение, което

е нещо като
сън, когато не

сте заспали.  Във 
видението, Исая 

видя колко
е славен

и свят
Господ.



“Кого да изпратя?”  Бог 
попита във видението.  
“Ето ме, изпрати мен”, 
отговори Исая.  Той 
беше готов да извърши 
каквото Бог поиска, и да 
отиде там, където Бог го 
беше изпратил.



Може би Исая мислеше, че Бог ще го 
изпрати до далечни хора, които не бяха 
чували за Бога.  Но не, Бог не направи 
това.



Бог каза на Исая да говори на собствения 
си народ, в собствената му страна.  Той 
трябваше да им каже, че Бог е ядосан на 
греха им.



Имаше и други неща, които Исая трябваше да каже 
на своя народ - прекрасни неща за един Човек, Който 
щеше бъде силен освободител и да дойде да ги спаси 

от греха и от
всичките им

врагове.



Еврейският народ нарича този човек “Месия”.  
Въпреки че те очакваха Бог да изпрати Месията, 
много хора живееха така, сякаш Той никога нямаше 

да дойде.



Всички неща, 
които Исая каза 

за Месия са 
написани в 
книгата му.  

Въпреки, че той 
написа тези неща 

стотици години, 
преди те да се 

случат, всичко, 
което Исая каза

за Месия ще
се сбъдне.



Исая каза, че Сам 
Бог ще даде знак.  
Той каза:                                      “Ето, 

девицата ще 
роди син и ще го 

нарече Емануил.”  Хората 
знаеха, че Исая говори за 
Божия Месия, защото 
една жена не може да 

бъде девствена 
и да има дете.                Също така, 

името Емануил 
означава: Бог 
с нас!



“Защото ни се роди 
Дете, Син ни се даде; и 
управлението ще бъде на 
рамото Му и Неговото 
име ще бъде: Чудесен, 
Съветник, Бог могъщ, 
Отец на вечността, Княз на 
мира.”  Исая беше толкова 
сигурен, че Божиите 
обещания ще се сбъднат, 
че той говори така, сякаш 
събитието вече се 
е случило.  Това се 
нарича: пророчество.



Исая каза, че Месията ще бъде велик, и ще извърши 
велики неща. Бог също така каза на Исая да каже на 
хората, че Месията ще пострада и ще бъде осъден на 
смърт. Исая може би се е чудел как Месията може 
да бъде велик и могъщ, а в същото 
време слаб и раним. Но Исая не 
спореше с Бога - той просто 
повтори онова, което Бог 
му беше казал да каже. 
Бог искаше да се увери, че 
пророчеството Му ще се 
сбъдне.



Месията щеше да дойде - не само за еврейския народ.  
Бог каза на Исая, че Месията ще бъде “светлина на 
народите”.  Езичниците са всички хора по света, 
които не са евреи.  Бог обича всички и Неговият 
Месия ще дойде да благослови всички, и да донесе 
спасение до края на земята.



Исая вижда бъдещето 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Исая 1, 6, 7, 9, 53 

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130



27 60

Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16
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