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Буруңқи заманда күчлүк әскәрләр Йәһудийәгә 
һуҗум қилип, Худа хәлқиниң нурғунини Бабилға 

қуллуққа елип кәтти.  Өйлиридин жирақта,
у исраиллиқлар Ховар дәриясиниң 

бойида яшиди.  Уларниң
ичидә Әзәкиял исимлиқ 

Худаниң 

хизмәтчиси 
болди. 



Бир күни Худа Әзәкиялға ғайибанә 
бәрди.  Худаниң шан-шәрипи төрт 
қанатлиқ отлуқ җан егилириниң түридә 
ялқунлиған йоруқ охшаш көрүнди.  Уларниң 
һәр бириниң төрт йүзи вә төрт қанити 
болди.  Уларниң үстидә Һасан-һүсәнгә 
охшаш һәр хил рәңләргә тола гөзәл яқут 
тәхт оруншалқан еди. 



Худа Әзәкиялға сөзлиди.  “Мән сени Исраилниң 
оғуллириға әвитимән.  Уларға Мениң сөзимни 
ейтқин, сәвәви улар бойсунмайду”.  
Түртәкни тутуп турған қол пәйда 
болди.  “Мошу түртәкни йәп 
қой”, - деди Худа, “Кейин 
берип Исраилниң өйигә 
сөзлигин”.  
Қандақ 
қизиқ 
буйруқ!  
Бирақ 
Әзәкиял беқинип, 
түртәкни йәп, кетип қалди. 



Худаниң Роһи Әзәкиялни көтирип, уни Ховар 
дәриясиниң башқа йеридә қуллиқта яшаватқан 
исраиллиқларға 
апарди.  Йәттә күн 
бойи у көргинигә 
һаң-таң болуп, улар 
олтарған йәрдә 
олтарди.  Андин Худа 
Әзәкиялни күзәтчи 
қилди.  У зулум 
адәмләрни Худаға 
беқинмай 
қоймаслиғи 

һәққидә 
агаһландуруш керәк еди. 



Әзәкиял
адәмләргә Худаниң
сөзини чүшәндүрүш үчүн 

көплигән қизиқ нәрсиләрни қилди.  У Иерусалимниң 
сүрәтини лайдин ясалған тахтиниң үстигә оюп 
ясиди.  Мүмкин адәмләр, у Йерусалимниң 
чәт-чөрисини чөгүләп турған әскәрниң сүрәтини 
селиватқанда, униң мүрисиниң үстидин қариған
болар.  У Худаниң муқәддәс шәһири йеқинда 
вәйран болидиғанлиғини көрсәтти.



Исраил, шималий падишалиқ, Худаға 390 жил, 
Йәһудийә, җәнубий падишалиғи болса, 40 жил 
бойи беқинмиди.  Шуңлашқа Исраил вәйран болуп, 
Йәһудийә болса йеқинда вәйран болиду.  Худа 
Әзәкиялға уларниң қилған гуналирини есиға селиш 

үчүн сол тәрипидә 390 күн, 
андин оң тәрипидә 40 күн 

бойи йетишқа буйриди. 



Бәлким адәмләр Әзәкиялни бәк 
қизиқ адәм дәп ойлиғанду.  У 
униңға Худа дегәнниң һәммисини 
қилди.  Бир күни у чечини қирип 
чүшириветип, униң үчтин бир 
бөлигини көйдүрүвәтти.  Бу, 
Бабил әскәрлири шәһәргә һуҗум 
қилғанда, Йерусалим хәлқиниң 
үчтин бир бөлиги кесәл вә 

ачарчилиқтин өлидиғанлиғини 
көрситиш керәк еди.



Әзәкиял йәнә үчтин бирини елип, уни қилич 
билән чепип ташлиди.  Бу, адәмләрниң үчтин бири 
дүшмәнниң қиличидин өлидиғанлиғини көрситиш 
керәк еди.  Ахирқи учинчи бөлүгини Әзәкиял шамалға 
учиртивәтти.  Бирақ у бир нәччә чечини кийиминиң 
етигигә тикип, Худа Өз хәлқиниң бәзилирини 

бехәтәрликтә сақлап, 
уларни 

Вәдилигән
йәргә қайтуруп
келидиғанлиғини
бәлгүлиди.



Бу, батур пәйғәмбәр қуллуқтики 
исраиллиқларға барлиғи 
улар үмүтләнгәндәк 
яхши болмай, әксичә, 
начарлишидиғанлиғини 
ейтти.  Хәлиқ Әзәкиялға 
ғәзәпләнди, лекин у 
Худаниң Сөзини 
ейтишни 
давамлаштурди.



Бир күни у Исраилниң ақсақаллири 
билән олтарғанда, Худа 
униңға бир ғайибанә бәрди.  
Ғайибанида Худа уни 
чечидин көтиривелип, 
Йерусалимдики 
ибадәтханиға апарди. 



Ибадәтханида Худа Әзәкиялға йәр беғирлап 
маңғучи, һарам һайванлар вә бутларни көрсәтти.  
Улар Худаниң ибадәтханисида һечқачан болмиши 
керәк еди. 



Ақсақаллар Худаға әмәс, уларға чоқунатти.  
Худа шундақла Әзәкиялға Өзиниң Шан-шәрипи 
ибадәтханини ташлап чиқидиғанлиғини, ибадәтхана 
болса вәйран болидиғанлиғини көрсәтти.  Ғайибанә 
аяқлашқанда, Әзәкиял бу тоғрисида 

исраиллиқларға 
ейтип бәрди. 



Худа ейтқанниң һәммиси орунланди.  
Йерусалим вәйран болди.  Нурғун адәмләр 
өлди.  Бабилда қуллуқта болған адәмләр буни 
аңлиғанда, Худа Өзиниң хәлқини мәңгүгә 
ташлап кәттиму дәп сорашти. 



Бирақ Худа Өзиниң пәйғәмбәригә 
башқа ғайибанә бәрди.  У Әзәкиялни 
қуруп кәткән сүйәкләргә - адәм 
сүйәклиригә тола вадиға 
елип кәлди.



“Инсан оғли, бу сүйәкләр өмүр сүрәләмду?” - дәп 
Худа Әзәкиялдин сориди.  “Әй, Пәрвәрдигар Худа, 
буни Сән билисән”, - дәп җавап бәрди Әзәкиял.  
Әлвәттә, қуруқ сүйәкләр қайтидин өмүр 
сүрәлмәйду. 



Пәрвәрдигар униңға мундақ деди: “Бу сүйәкләргә 
пәйғәмбәрлик қилип мундақ дегин: ‘Әй, сүйәкләр, 
Пәрвәрдигарниң сөзини тиңшаңлар!  Силәр өмүр 
сүрисиләр’”.  У беқинип, шуни ейтқанда, Әзәкиял 
қаттиқ бир аваз аңлиди.  Қандақ 
ойлайсиз, буниң сәвәви немә болди?



Пәйғәмбәр һәйран болуп қариди, сүйәкләр 
бир-бири билән қошулувататти. 



Андин уларниң әтлири қелиплашти. 



Кейин уларға терә йепилди, бирақ уларда нәпәси 
йоқ еди. 



Пәрвәрдигар мундақ деди: “Инсан Оғли, 
пәйғәмбәрлик қилип ейт: ‘Төрт яқтики шамалдин 
кәл, әй, нәпәс.  Улар өмүр сүрүш үчүн уларға нәпәс 
қил’”.  Әзәкиял шуни ейтқанда уларға нәпәс кирди.  
Улар тирилип, путлирида тик турди.  Йоған әскәр 

Вадини
толтурди.



Худа Бабилдики исраиллиқларниң Йерусалим 
ғуллиғанда үмүтсизләнгәнлигини билди.  У 
Әзәкиялниң ғайибаниси арқилиқ хәвәр әвәтти.  “Бу 
сүйәкләр - Исраилниң пүткүл өйи”, - деди Худа.  “Мән 
саңа Өзәмниң нәписимни берип, сени өз йериңгә 

маканлаштуримән”. 



Худадин кәлгән үмүт хәвири қандақ улуқ!  Худаниң 
Әзәкиял арқилиқ бәргән вәдиси кейинирәк, 
исраиллиқлар өз йәрлиригә қайтип кәлгәндә, 
орунланди.  Уларни өйлиригә ПӘРВӘРДИГАР Худа 

елип кәлгәнлигини 

билди.  Худаниң 
Сөзи дайим 
орунлиниду. 



Әзәкиял: ғайибанә көридиған адәм

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Әзәкиял

"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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