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көчүрүшкә яки бесип чиқиришқа һоқуқиңиз бар.  



Йәшая пәйғәмбәр болған.  Униң иши 
адәмләргә Худаниң ейтқинини йәткүзүш болди.

Узийә

Йотам

Аһаз

Һизикийә



Адәмләр Худаниң Сөзини һәрқачан аңлиғуси 
кәлмиди, бирақ Йәшая Худани йәргә қаратқан әмәс.  

Йәшая төрт 
падишаниң

һөкүмранлиқ
қилған

вақтида вәз
қилған

еди.

Узийә

Йотам

Аһаз

Һизикийә



Узийә падиша Иерусалим билән Йәһуда йеригә 
башчилиқ қилди.  Авал Худа Узийәни 
бәрикәтлиди, сәвәви у Пәрвәрдигарниң көз 
алдида тоғра ишларни қилди.  Бирақ Узийә 
өркөкирәклик қилип, Худаға бойсунушни қойди.
У мохо ағриғиға челинип өлгичә ялғуз өзи 
турушқа мәҗбүр болди. 



Узийә падиша 60 жилдин артуқ падишалиқ қилди. У 
қайтиш болған чағда, униң оғли Йотам униң орнини 
егилиди.  Худа Йотамни берикәтлиди, сәвәви у 

Худаниң Йәшая вә башқа 
пәйғәмбәрләр арқилиқ 
ейтқанлириға қулақ салди.



Йотам падишаниң оғли Ахаз болди.  Падишалиқ 
қилватқан чағда, Ахазниң йеши жигирмидә еди, 
вә он алтә жил Йерусалимда 
һөкүмранлиқ қилди.



У ялған худаларниң һәйкәллиригә вә бутлириға 
сиғинип, Худаниң нурғун адәмлирини ялған 
худаларға сәҗдә қилишқа мәҗбүрлиди.  Йәшая 
униңға әскәртсиму, Ахаз 
Худаниң әсқәртишигә қулақ 
салмиди. У бари-йоқи 
35- яшқа кәлгәндә 
көз жумди.



Худа кейинки падиша 
Һизикийәни бәрикәтлиди, 
сәвәви у барлиқ ялған 
тәңирләр билән худа 
һәйкәллирини йоқитип,
тирик Худаға сәҗдә қилди.  
Дүшмән әскәри Йәһудийәгә 
қарши чиққанда, Һизикийә 
өзиниң әскәрлириниң 
йеңишкә йетиши наһайити 
осал екәнлигини билди. У 
Йәшаядин Худадин ярдәм 
соришини өтүнди.



Йәшая бу хәвәрни падишаға йәткүзди:
“Пәрвәрдигар мундақ деди: бу дүшмәндин 
қорқмаңлар…Мән уни ғуллитимән…”.  Буниңдин 
аз вақит өткәндә, Худа дүшмән 
әскәрини Һизикийә билән 
соқушмастин кетип 

қелишқа.  
мәҗбүрлиди.



Өзиниң 
йенидики 
адәмләр 
Худа 
тоғрилиқ аз 
ойлисиму, 

Йәшая у тоғрисида
көп ойлатти.  Бир
күни у ухлимайла

чүшкә охшайдиған
бир аян көрди. У 

көрүништә Йәшая
Пәрвәрдигар

муқәддәс
вә

шанлиқ
екәнлигини

көрди.



“Мән кимни әвәтсәм 
екән!” Худа аянда 
шундақ сориди.  “Мана 
мән бар.  Мени әвәт”, -
дәп җавап бәрди 
Йәшая.  У Худа немә 
сориса шуни қилишқа, 
нәгә әвәтсә шу яққа 
меңишқа тәйяр болди.



Бәлким, Йәшая Худа Өзи тоғрилиқ 
аңлимиған жирақтики адәмләргә әвәтиду 
дәп ойлиғанду.  Бирақ ундақ әмәс.  Худа 
ундақ қилмиди.



Худа Йәшаяға өз хәлқи билән өзиниң жутида 
сөзлишиш керәклигини ейтти.  У уларға 
гуналири үчүн Худаниң қәһиридин қорқуш 
керәк екәнлигини ейтишқа мәҗбүр болди.



Йәшая өз хәлқигә ейтишқа тегишлик башқа 
нәрсиләрму болди: уларни гунадин йәнә барлиқ 
дүшмәнләрдин қутқузуш үчүн келидиған қудрәтлик 

күч Егиси болидиған 
Адәм тоғрилиқ

әжайип
нәрсиләр.



Йәһудий хәлқи шу Адәмни Мәсиһ дәп атиди.  Худа 
Мәсиһни әвәтиду дәп күткинигә қаримастин, көп 
адәмләр У һечқачан кәлмәйдиғандәк өмүр сүрди.



Йәшаяниң Мәсих тоғрисида ейтқанлириниң 
һәммиси униң китавида йезилған.  У мошу нәрсиләр 

болмастин
йүзлигән жиллар

бурун йезилсиму,
Йәшаяниң Мәсиһ

тоғрисида 
ейтқанлириниң

һәммиси
орунлиниду.



Йәшая Худаниң Өзи бәлгү 
беридиғинини ейтти.  У: 
“Мана, пак қиз оғул 
туғиду, 

униңға Иммануел дәп 
атайсән”, - деди.  Адәмләр 
Йәшаяниң Худа әвәтидиған 
Мәсиһ тоғрисида 
ейтқанлиғини билди, 

сәвәви аял-киши 
пак қиз болуп, бала туғуши мүмкин 

әмәс.  Шундақла
Иммануел дегән “Худа

биз билән биллидур!”
дегән мәна бериду.



“Сәвәви бала дунияға кәлди, 
бизгә Оғул пәрзәнт берилди; 
һакимийәт Униң қолида 
болиду.  Униң нами Әҗайип 
Мәслиһәтчи, Қудрәтлик 
Худа, Мәңгүлүк Ата, 
Тиничлиқниң Шаһи дәп 
атилиду”.  Йәшая Худаниң 
вәдилири орунлинидиғиниға 
ишәшлик болғини шунчилик, 
мошу вақиә болғандәк ейтип 
бәрди.  Бу, пәйғәмбәрлик 
дәп атилиду. 



Йәшая Мәсиһ улуқ болидиғанлиғини, улуқ ишларни 
атқуридиғанлиғини ейтти.  Худа Йәшаяға, шундақла, 
Мәсиһниң азап чекип өлтүрилидиғанлиғини ейтишқа 
буйриди.  Йәшая, мүмкин, Мәсиһ қандақчә улуқ вә 
қудрәтлик болуп туруп, Һалсиз 
болуп, ярилиниду дәп ойлиғанду.
Бирақ Йәшая Худа билән 
таллашмиди: У Өзигә Худа ейт 
дәп буйруғинини йәткүзди.  
Худа Униң пәйғәмбәрлик 
сөзлириниң орунлишини 
назарәт қилиду.



Мәсиһ бир йәһудий хәлқи үчүнла келиши керәк 
әмәс еди.  Худа Йәшаяға Мәсиһниң “худасиз 
хәлиқләргиму нур” болидиғинини ейтти.  Йәһудий 
әмәс хәлиқләргә мошу дуниядики барлиқ хәлиқләр 
ятиду.  Худа барлиқ хәлиқни сөйиду, шундақла 
Униң Оғли Мәсиһ барлиғини бәрикәтләп, йәрниң 
четигичә барлиғини қутқузуш үчүн кәлди.



Йәшая келәчәкни көриду

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Йәшая 1, 6, 7, 9, 53

"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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