
Ишаъё ояндаро мебинад

Китоби Муқаддас барои кӯдакон



Муаллиф: Edward Hughes

Рассом: Jonathan Hay
Alastair Paterson

Адаптатсиякунанда: Mary-Anne S.

Тарҷумон: Tajikistan Bible Society

Тартибдиҳанда: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Литсензия: Шумо ҳақ доред, ки ин ҳикояро нусхабардорӣ ё 

чоп кунед, аммо ба фурӯхтан иҷозат надоред.



Ишаъё пайғамбар буд. Кори вай суханони Худоро 
ба одамон расонидан буд. Одамон на ҳамеша 
Каломи Худоро 
шунидан 
мехостанд, 
...

Уззиё

Ютом

Оҳоз

Ҳизқиё



Уззиё

Ютом

Оҳоз

Ҳизқиё

... вале Ишаъё ягон вақт Худоро дар ҳолати 
ногувор намемонд. Ишаъё дар айёми ҳукмронии 
чор подшоҳи 
гуногун. 
мавъиза 
кардааст.



Шоҳ Уззиё аз шаҳри Уршалим бар сарзамини 
Яҳудо ҳукмронӣ мекард. Дар аввал Худо 
Уззиёро баракат дод, зеро вай он чӣ ки дар 
назари Худованд дуруст буд, анҷом медод. 
Вале Уззиё ҳавобаланд шуда, ба Худо итоат 
карданро бас кард. Баъд вай ба касалии пӯст 
гирифтор шуда, маҷбур гардид, ки то охири 
умраш танҳо 
зиндагӣ кунад. 



Шоҳ Уззиё зиёда аз 60 сол подшоҳӣ кардааст. 
Пас аз маргаш писари ӯ, Ютом ҷойи падарашро 
гирифта, ҳабдаҳ сол подшоҳӣ кардааст. Худо 

Ютомро баракат дод, зеро вай ба 
суханони Худо, ки ба воситаи Ишаъёву 
пайғамбарони дигар 
гуфта буд, гӯш дод.



Писари шоҳ Ютом, Оҳоз ном дошт. Оҳоз дар 
синни бистсолагиаш подшоҳ шуда, шонздаҳ 
сол аз Уршалим ҳукмронӣ кардааст. 
Оҳоз парвои Худо надошт. 
Ӯ бутҳову худоёни 
дурӯғинро парастиш кард.



Инчунин аз халқи Худо бисёриҳоро водор намуд, ки 
чунин кунанд. Ҳарчанд Ишаъё вайро огоҳ карда 
бошад ҳам, Оҳоз ба огоҳиҳои 
Худо гӯш намедод. Ӯ ҳамагӣ 
35 сол дошт, ки мурд.



Худо шоҳи навбатӣ, Ҳизқиёро 
баракат дод. Зеро вай тамоми 
бутҳову худоёни дурӯғинро дур 
намуда, ба Худои ҳақиқӣ дуо 
кард. Вақте ки лашкари 
душман ба Яҳудо ҳуҷум намуд, 
Ҳизқиё медонист, ки лашкараш 
барои ғалаба кардан хеле 
беқувват аст. Ӯ аз Ишаъё 
хоҳиш намуд, ки барои ёрии 
Худо дуо кунад. 



Ишаъё ба шоҳ чунин паём фиристод: “Худованд 
мегӯяд, ки аз ин душман натарс, Ман водор 
мекунам, ки ӯ фурӯ ғалтад...”  Базудӣ, баъд аз ин 
Худо чунин кард, ки лашкари 
душман ҳатто бо Ҳизқиё 
ҷанг накарда, 

баромада рафт.



Атрофиёни 
Ишаъё он 
қадар зиёд 
дар бораи 
Худо фикр 
накунанд 
ҳам, 

Ишаъё дар бораи Ӯ
бисёр фикр мекард.

Рӯзе ба ӯ як чиз
намудор шуд. Ин ба 

монанди он аст, ки
шахс дар ҳоле ки

хоб нест, хобе
мебинад. Дар

аёншавӣ
Ишаъё
дид, ки

Худованд чӣ
қадар бузургу

муқаддас
аст.



“Ман киро фиристам” — пурсид 
Худо дар ин аёншавӣ. “Мана 
ман, маро фирист” — ҷавоб 
дод Ишаъё. Ӯ мехост, ки ҳар 
хоҳиши Худоро иҷро кунад 
ва ба ҳар ҷое ки Худо 
мефиристад, равад. 



Шояд Ишаъё хаёл кард, ки Худо вайро ба 
назди одамони ҷойҳои дур мефиристад, ки 
дар бораи Худо нашунидаанд.



Аммо не, Худо чунин накард. Худо ба Ишаъё 
гуфт, ки дар мамлакати худаш, ба халқи худ 
гап занад. Ӯ бояд ба онҳо мегуфт, ки Худо аз 
гуноҳҳои онҳо ба ғазаб омадааст.



Чизҳои дигаре низ буданд, ки Ишаъё бояд ба 
халқаш мегуфт. Ин чизҳои аҷиб дар бораи Шахсест, 
ки наҷотдиҳандаи боқувват хоҳад буд. Ӯ барои он 

меояд, ки онҳоро аз гуноҳ ва
аз дасти тамоми
душманонашон

наҷот
диҳад.



Яҳудиён ин Шахсро Масеҳ меномиданд. 
Ҳарчанд онҳо интизор буданд, ки Худо Масеҳро

мефиристад, бисёр одамон тарзе зиндагӣ 
мекарданд, ки

гӯё Ӯ ҳаргиз
намеояд. 



Ҳар чизе ки Ишаъё дар бораи
Масеҳ гуфтааст, дар

китоби худаш
навишта
шудааст.

Ҳарчанд вай ин 
чизҳоро садҳо

сол пеш, пеш аз
рӯй доданашон,
навишта бошад
ҳам, ҳар чизе ки

Ишаъё дар бораи
Масеҳ гуфта буд,

иҷро мешуд.



Ишаъё гуфт, ки Худованд 
Худаш аломате медиҳад. 
Ӯ чунин гуфтааст: 

“Инак, бокирае 
ҳомила мешавад ва Писаре 

мезояд ва Ӯро Имонуил меномад”.
Одамон медонистанд, ки 

Ишаъё дар бораи Масеҳи 
Худо гап мезад, зеро зан 

наметавонад ҳам 
бокира ва ҳам 
кӯдакдор 
бошад. Инчунин Имонуил 

маъно дорад, ки 
“Худо бо мост”. 



“Зеро ки кӯдаке барои мо 
таваллуд ёфт, Писаре ба 
мо дода шуд, Ва ҳукмронӣ 
бар дӯши Ӯ хоҳад буд, Ва 
номи Ӯ Мушовири аҷиб, 
Худои тавоно, Падари 
абадият, Мири осоиш 
хонда хоҳад шуд”. Ишаъё 
сахт бовар дошт, ки 
ваъдаҳои Худо иҷро 
мешаванд. Ӯ тавре гап 
мезад, ки гӯё воқеаҳо 
аллакай амалӣ шудаанд. 
Инро пайғамбарӣ 
меноманд.



Ишаъё гуфт, ки Масеҳ одами бузург хоҳад буд ва 
корҳои бузург хоҳад кард. Инчунин Худо ба Ишаъё 
гуфт, ки ба одамон гӯяд, ки Масеҳ азоб кашида, ба 
марг супорида мешавад. Шояд Ишаъё ҳайрон шуда 
бошад, ки чӣ хел Масеҳ ҳам бузургу 
боқудрат ва ҳам беқуввату маҷрӯҳ 
буда метавонад. Аммо Ишаъё бо 
Худо баҳс накард. Ӯ танҳо 
чизҳое ки Худо гуфтанашро 
фармуд, такрор кард. Худо 
боварӣ ҳосил хоҳад кард, 
ки пешгӯйиҳояш амалӣ 

мешаванд. 



Масеҳ на фақат барои яҳудиён меомад. Худо ба 
Ишаъё гуфт, ки Масеҳ “барои халқҳои дигар нуре”
хоҳад буд. Халқҳои дигар, ҳама одамони ҷаҳон 
ҳастанд, ки онҳо яҳудӣ нестанд. Худо ҳамаро 
дӯст медорад ва Масеҳи Ӯ барои ҳамаро баракат 
додан омада, ба тамоми канораҳои замин 
наҷотро меорад.



Ишаъё ояндаро мебинад

Ҳикоя аз Каломи Худо

Ишаъё 1, 6, 7, 9, 53

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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