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Соққини тартишқа 
өкүз йетишмиди.  
Йәнә бири керәк 

болди.  

Бирақ бу Елиша исимлиқ яш 
дехан жигитни тохтатмиди.  
У йетишмигән өкүзниң 
орниға туруп, өкүзләр билән 
биллә ишлиди.  У күчлүк, 
әқиллиқ вә әмгәкчан адәм 

болған болуш керәк. 



Елиша йәр чанап 
ишләватқанда, Худаниң 
пәйғәмбири Иляс униң 
йенидин өтүп кетиветип, уни 
чақирди.  Яш жигит Худаниң 
хизмәтчиси болуш үчүн 
өзиниң ишини ташлап кәтти.  
Бир күни Худа Илясни қуюн 

билән асманға елип
чиқип кәтти.

Шундақ қилип,
Елиша Исраил
үчүн Худаниң 
Пәйғәмбәри
болди.



Илясниң кетип қалғиниға Елиша 
қайғурсиму, у Худадин Илясниң 
күчидәк күч беришни сорап дуа 
қилди.  Елиша Илясниң чапинини 

елип, униң билән еқиватқан
суниң үстидин урди.  

Су иккигә бөлүнди!
Әнди Елиша Худаниң

униң билән биллә 
екәнлигигә ишәнди. 



Елиша Бәйтәл 
шәһиригә кетип 
барғанда, бир топ яш 
балилар уни заңлиқ 
қилишти: “Кәт, таз!” 
Елиша Худаниң 
хизмәтчиси екәнлиги 
уларға бәрибир еди.  
Уларға болған нәрсә 
һаң-таң болғидәк.  
Икки чиши ейиқ 
җаңгалдин чиқип, 42 
балини титип 
ташлиди. 



Бир күни Елиша қәризини төләлмигән тул аялни 
учратти.  Қәризини қайтурувелиш үчүн қәриз бәргән 

адәм униң икки
оғлини қуллиққа
алмақчи болди.
“Берип холум-
хошнилириңдин
коза өтнә сорап
ал ... қуруқ коза”,
- деди Елиша.  Бу
аял үчүн Худа
әҗайип бир нәрсә 
қилмақчи болди. 



Тул аялниң өйидә кичик бир 
козида зәйтүн йеғи болған.  
Лекин у әшу кичик козидин 
һәммә козиларни тоштуруш 
үчүн йетәрлик қуювалди.  
Әгәр шу заманда уларда 
ванна болған болса, қандақ 
ойлайсиз, Худа уларниму 
тоштураттиму?  Тул аял 
яғни сетип, өзиниң 
оғуллирини қутқузувалди.



Башқа бир аял билән униң ери 
Елиша шу йәрдин өткәндә 
туридиғанға өзлириниң 
өйидә бир бөлмә салди.  
Бөлмигә каравәт, 
үстәл, орундуқ 
вә чирақ қойди.  
Бу бөлмә 
һәрдайим 
Елиша үчүн 
сақлинип турди. 



Елиша бу әр-аялға қилған яхшилиқлирини қандақ 
қайтурса болидиғанлиғини ойлиди.  Уларниң 
балилири йоқ екәнлигини билгәндә, у шу аял 
аранла ишәнгидәк бир нәрсә ейтти.  “Тәхминән 
келәр жили мошу 
чағда бир оғул 
пәрзәнт 
қучиғиңда 
болиду”.  
Һәқиқәтән бир 
жил өткәндә 
бала туғулди. 



Дәл шу бала бир нәччә жилдин кейин өзиниң дадиси 
билән биллә етизда болди.  “Бешим, бешим”, - дәп 
вақирап кәтти бала.  Балини анисиға елип кәлгәндә, 
у чүш болғичә униң қучиғида олтирип, кейин 
җан үзди.  Аниси балини Елишаниң бөлмисидики 

каравәткә ятқузди.  Қандақ
ойлайсиз, униңға ким 
ярдәм қилалайдиған 

еди?



Сиз Елиша дедиңизму?  Тоғра шундақ!  Аял ешәккә 
минип, уни издәйдиғанға кәтти.  Елиша униң өйигә 
келип, жуқуриға өзи ялғуз чиқип, Пәрвәрдигарға дуа 
қилди.  Худа балини өмүргә қайтурди.  Елиша аялни 

чақирип униңға:
“Балаңни ал”, 

- деди.  У
қанчилик
бәхитлик

болғанду!



Йенидики Аррам (Сирия) 
йеридә Нааман исимлиқ 
қошунниң беши яшиди.  
У батур вә күчлүк еди, 
бирақ униңда мохо дәп 
атилидиған қорқунучлуқ 
бир терә кесили болди. 



Нааманниң аялиниң Исраил 
йеридин қуллуққа елинған 
хизмәтчи қизи бар еди.  Шу 
кичик қиз: “Әгәр Нааман 
Исраилдики пәйғәмбәр 
билән бир көрүшкән болса!  
У уни мохо кесилидин 
сақайтиветәтти”, - деди. 



Нааман пәйғәмбәр билән көрүшиш үчүн 
йолға чиқти.  У соғиға күмүч, алтун вә 
чирайлиқ кийим-кечәкләрни алди. 



Елишаниң 
хизмәтчиси 
чиқип:

“Берип, Иордан 
дәриясида йәттә мәртәм 
жуюнғин, шундақ қилсаң 

тениң әслигә келип, 
паклиниду”, - деди.
Нааман ғәзәпләнди.  
У өзиниң йери 
Аррамдики таза 
суларда жуюнса 
болматтиму?  
Аччиқланған Нааман 
бурулуп өйигә қарап 
маңди. 



Нааманниң бәхтигә, униң хизмәтчилири 
уни Елишаниң буйруғиға 

беқинишқа чақирди.  
Шуңа Нааман берип, 
Иордан дәриясида 
йәттә мәртәм 

жуюнди.  Шундақ қилип, 
мохо Нааман сақийип 

кәтти.  Шу вақитта Нааман 
өзини мохо кесилидин 
сақайтқан һәқиқәт 
Пәрвәрдигар Худаға, 
Елишаниң Худасиға

тазим қилди. 



Худа өзиниң
хизмәтчиси Елишани у 

қайтиш болғандин кейинму 
пайдиланди.  Бир күни 
буниңдин көп вақит бурун 
йәрләнгән Елишаниң сүйиги 
ятқан өңкүргә бир адәм 

йәрләнди.  Шу адәмниң 
җәсити пәйғәмбәрниң 
сүйигигә тегип 
кәткәндә, у тирилип 
путида тик турди.  Худа 

Өзиниң улуқ күчини Өзиниң 
садиқ хизмәтчиси Елиша 
арқилиқ көрсәтти. 



Елиша, мөҗүзиләр қилған адәм

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

2 Падишалар 2-13

"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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