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Исраил үчүн һәммә нәрсә яман болуп көрүнди.  
Падиша билән мәликә Худани өч көрди.  Қандақ 
яман үлгә!  Узун өтмәй, адәмләр ялған худаларға 
чоқунушқа башлиди.  Худани яхши көргән бирәр 

адәм барму?



Һә, у йәрдә бирнәччә садиқ ибадәт қилғучилар бар 
еди.  Бир күни Худа уларниң бири - Иляс дегәнгә 
сөзлиди.



Иляс зулум падиша 
Ахабқа: “Исраилниң 
Пәрвәрдигари тирик, 
бу жиллири Мән демәй 
йә шәлдәм, йә ямғур 
болмайду”, - деди.  
Буниң мәнаси –
ачарчилиқ 
болиду дегән сөз! 
Худа Өзиниң 
хәлқи Исраилға 
зулумлуқ қилишни 
давамлаштурушқа 
йол бәрмәс еди. 



Падишаға
агаһландурғандин

кейин Худа
Илясни шәһәр
сиртидики бир

тинич йәргә әвәтти.  Шу йәрдә булақ бойида Иляс 
күтти.  Худа униң қосиғини тойдуруш үчүн қарғиларни 
әвәтти.  Улар әтигәндә вә кәчтә нан билән гөш 
әкеләтти.  Иляс булақ сүйини ичип жүрди.



Узун өтмәй 
булақниң 
сүйи қуруп 
кәтти, 
сәвәви 
ямғур 
яғмиған еди.  Худаниң Сөзи орунланди.  Пүтүн 
әлдә су йәтмәй қалди.  Һосул өсмиди.  Адәмләр ач 
болди.  Мүмкин Иляс әнди, су қуруп кәткәндин 
кейин, маңа немә болиду дәп ойлиған болар.



Худа Илясқа: “Туруп, Сәрәпәткә берип, шу 
йәрдә бол.  Мән тул аялға саңа ғәмхор болушни 

Буйриғинимни
билгин”, - деди.  Худа

Өз хизмәтчисиниң 
муһтаҗлиғини билди.

Бирақ ғәмхорлуқ
қилишниң усули қандақ

қизиқ.  Иляс Худаға 
кәмтарлиқ билән

беқинди.  У  Сәрәпәткә
йәткәндә, тул аял

отқа отун издәп,
шәһәрниң дәрвазиниң 
алдида жүрди. 



“Маңа комзәккә қуюп су 
бәргин”, - дәп Иляс у аялдин 
сориди.  “Бир  бөләк 
нанму елип келәмсән”.  
“Мениңдә нан йоқ”, -
дәп җавап бәрди тул 
аял.  “Тек челәкниң 
түвидә бир 
азирақ 
ун 
билән 
комзәктә 
биразла 
майбар”. 

Әпсус, у аял 
пәйғәмбәргә 
уларниң һәммиси 
пүткәндә, оғли 
иккиси ачтин 
өлидиғанлиғини 
ейтти. 



“Қорқма.  Сән авал маңа кичик бир нан пиширип 
бәргин, андин өзәң билән оғлиңға пишәргин”, -
деди Иляс.  “Униң билән мейиң Пәрвәрдигар йәргә 
ямғур әвәткичә түгимәйдиған болиду”.  Шундақ 
болуш үчүн Худаға мөҗүзә қилиш тоғра келәтти.  
У шундақ қилдидә!  Аял билән униң оғли нурғун 
күнләр бойи нан йеди, бирақ челәктики ун вә 
комзәктики май үзүлгини йоқ.



Иляс улар билән биллә яшиди. Бир күни 
бир қайғулуқ вақиә болди. Тул аялниң оғли 
қайтиш болди. Иляс балиниң җәситини елип 

жуқарқи бөлмигә апарди.
У Пәрвәрдигарға

ялвуруп: “Әй,
ПӘРВӘРДИГАР,
мениң Худайим, 

Саңа өтүнәй, мошу
балиниң җени
униңға қайтип 

кәлсун”, - деди.
Қандақ мүмкин

әмәс дуа!



Пәрвәрдигар Илясниң авазини аңлиди, 
шуниң билән балиниң җени униңға қайтип 
келип, у тирилди. Иляс балини елип уни анисиға 

тапшурғанда: “Әнди буни
көрүп, сениң ағзиңдики
Пәрвәрдигарниң Сөзи

раст екәнлигини 
билимән”, - деди 

балиниң аниси.



Үч жил өткәндә Худа: “Мән йәргә ямғур әвитимән”, 
- дәп, Илясни қайтидин падишаниң алдиға әвәтти. 



Ахабниң алдиға бериш?  Униң аяли Изәбәл Худаниң 
йүзлигән пәйғәмбәрлирини өлтирип ташлиған.  
Бирақ Иляс сөз талашмиди.  У Ахаб падишаниң 
алдиға барди. 



Бу икки кишиләр 
учрашқанда, Иляс Ахабни 
пүткүл Исраил билән 
850 ялған пәйғәмбәрни 
жиғишқа чақирди.  
Кармәл теғи дәп 
атилидиған йәрдә 
Иляс хәлиққә мундақ 
деди: “Әгәр 
Пәрвәрдигар 
Худа болса, Уни 
әгишиңлар”. 



Иляс қурванлиққа икки буқини әкелишкә 
буйриди.  Лекин уларни көйдүридиғанға 
һечқандақ от пайдиланмас керәк еди.  “Силәр өз 
худалириңларниң намини чақириңлар, мән өзәмниң 
Пәрвәрдигаримниң намини чақиримән”, -деди у.   
“От билән җавап беридиған Худа - һәқиқәт Худа”.  
“Бу яхши ейтилди”, - дәп җавап 
бәрди хәлиқ.



Сәһәрдин башлап кәч киргичә ялған пәйғәмбәрләр 
өзлириниң ялған худалирини ялвуруруп чақирди.  
Улар сәкрәп, усул ойнап, өзлирини пичақ билән қан 
чиққичә тилди.  Бирақ от чүшмиди. 



Шуниңдин кейин 
Иляс отун билән 
қурванлиқниң 
үстигә су қуйуп, 
дуа қилди.  “Әй, 
Пәрвәрдигар 
мошу хәлиқ сениң 
Пәрвәрдигар 
Худа екәнлигиңни 
билиш үчүн, мени 
аңлиғайсән...”.



Шу чағда 
асмандин 
Пәрвәрдигарниң 
оти чүшти.  У буқа 
билән отунни 
көйдүривәтти.  
Кейин у таштин 
ясалған қурванлиқ 
суписиниму
көйдүривәтти! 



Буни көргән хәлиқ: “Пәрвәрдигар, У 
Худаниң Өзи!” - дәп вақирди.  Шуңа 
Иляс: “Бут Бағалниң пәйғәмбәрлирини 
тутуңлар.  Уларниң һечқайсиниң қечип 
кетишиға йол бәрмәңләр!” -деди.  
Иляс буниңдин көп вақит бурун Ахаб 
қилиш керәк ишни қилди.  

У ялған 
пәйғәмбәрләрни 
өлтүрди. 



Шуниңдин кейин 
Худаниң хизмәтчиси 
Ахабқа ямғур йеқинлап 
келиватқанлиғини ейтти.  
Бираздин кейин кичик бир булут 
пәйда болди.  Ямғур яғарму?  
Үч жилдин ошуқ вақитқа 
узарған 

хәтәрлик 
қурғақчилиқтин 
кейин?



Узун өтмәй, асман 
булут билән 
борандин қарийип 
кәттидә, қаттиқ 
ямғур яғди.  Худа 
хәлиққә Илясниң 
тоғра ейтқанлиғини 
көрсәтти.  Худа 
Өзиниң Һәқиқәт 
Худа екәнлигиниму 
көрсәтти. 



Қандақ ойлайсиз, Ахаб 
падиша Худани вә Униң 
хизмәтчиси Илясни 
һөрмәтлидиму?  
Һәқиқәттә Изәбәл Илясни 
өлтәрмәк болған, бирақ у 
қечип кәткән еди.  Ахири 
Ахаб урушта вапат болди, 
Изәбәлни болса униң 
қуллири сарайниң егиз 
темидин иштиривәтти.  У 
төвәндики ташларға 
урулуп өлди. 



Илясқа немә болди?  Бир 
күни Худа ялқунлап турған 
ат-һарвуни әвәтти; Иляс, 
Худаниң ялқундәк адими, 

асманға қуюн билән 
чиқип кәтти. 



Ялқун адәм 

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

1 Падишалар 17-19, 2 Падишалар 2

"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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