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Ісая був пророком.  Його справою 
було розповідати людям, що сказав  
Бог. 

Узії  

Йотама  

Ахаза  

Єзекії 



Люди не завжди бажали слухатися 
Божого слова, але Ісая ніколи не 
підводив  
Бога. 

Узії  

Йотама  

Ахаза  

Єзекії 



Ісая проповідував протягом 
царювання чотирьох різних царів: 

Узії  

Йотама  

Ахаза  

Єзекії 



Цар Узія правив землею Юди з  
міста Єрусалиму.  Спочатку Бог 
благословив Узію тому що він  
робив добре в очах Божих. 



Але Узія загордів і припинив 
підкорятися Богу.  Він зробився 
жебраком і мусив жити сам,  
поки не вмер.  



Цар Узія правив більше 60 років.  
Коли він помер, його син Йотам  
            посів його місце і царював  
            сімнадцять років. 



Бог благословив Йотама, бо він  
               слухався того, що Бог  
               казав через Ісаю та  
               інших пророків.  



Ахаз був сином царя Йотама.  Коли 
Ахаз зацарював, йому було двадцять 
років, і він правив у  
Єрусалимі протягом  
шістнадцяти років.   
Ахаз не  
дбав  
за  
Бога. 



Він поклонявся ідолам і фальшивим 
богам; він змусив багатьох Божих людей  
     робити те ж саме. Ісая    попереджав  
                його, та Ахаз не       слухався 
Божих пересторог.  Він  
помер, коли йому було  
лише  
35  
років. 



Бог благословив 
 наступного царя 

 Єзекію, бо він 
 позабирав 

 усіх ідолів та 
 фальшивих 

 богів і молився 
 справжньому 

 Богу. 



Коли Юдею атакувала 
ворожа армія, Єзекія 

знав, що його армія 
була надто слабою, 

щоб перемогти. 
  Він попросив Ісаю 

молитися про 
 Божу допомогу.  



Ісая послав царю вістку: “Не бійся... 
він... вернеться до свого краю.  І Я 
вражу його мечем  
у його краї!”  
 
Незабаром  
          Бог  

 
зробив так, що ворожа 
 армія пішла, навіть не 

                         бившися з Єзекією.  



Хоч люди 
навколо 

 Ісаї не дуже 
 думали про 

Бога, він 
 думав 

 про 
 Бога 

 багато. 



Одного дня він 
 мав видіння, 
 тобто неначе 

 бачив сна, 
 але не 
 спав. 



У видінні Ісая 
 бачив, який 

 ГОСПОДЬ 
 славний та 

святий. 



“Кого Я пошлю..?” – 
запитав Господь у  
видінні.  “Ось я, -  
пошли Ти мене!” –  
відповів Ісая.  Він  
був готовий робити  
те, що Бог попросить  
і йти туди, куди Бог  
пошле.  



Може, Ісая думав, що Бог пошле 
його до людей, які  були далеко 

 й не чули про Бога.  Але ні, 
                                              Бог цього 
                                              не зробив. 



Бог сказав Ісаї говорити до його 
власного народу у його власній 
країні.  Він мав сказати їм, що 

 Бог гнівався 
 за їхній гріх  



Було й інше, що Ісая мусив розповісти 
своєму народові – чудові речі про Особу,  
           яка буде       сильним визволителем  
                                                             і прийде   
                                                              спасти їх  
                                                                від гріха  
                                                                   та усіх  
                                                                      їхніх 
                                                                 ворогів.  



Єврейський народ називав цю Особу 
“Месією”.  Хоч вони й чекали, що Бог  
              пошле        Месію, та багато людей  
                                                            жили так,  
                                                                  нібито  
                                                                   Він 
                                                                   ніколи   
                                                                       не 
                                                                  прийде. 



Усе, що Ісая 
розповів 

 про Месію, 
записано у 
його книзі. 



Хоч він написав про ці речі 
 за сотні 

 років перед 
 тим, як вони 

 сталися, 
 усе, що 

 Ісая сказав 
 про Месію, 

 здійснилося.  



Ісая сказав, що Сам  
Бог подасть  
ознаку.   
                   Він сказав: “Ось  
            Діва в утробі зачне,  
            і Сина породить,  

і назвеш  
ім’я Йому:  

Еммануїл.” 



Люди знали, що Ісая  
казав про  
Божого                 Месію,  
                   бо жінка не може  
              бути незайманою  
                    і народити  
                    дитину.              Також ім’я 

 Еммануїл 
 означає “Бог 

                                             з нами!”  



“Бо Дитя народилося нам, 
 даний нам Син, і влада 

 на раменах Його, і 
 кликнуть ім’я Йому: 

 Дивний Порадник, 
 Бог сильний, Отець 

 вічності, Князь миру.” 



Ісая був так упевнений, 
 що Божі обіцянки 

 здійсняться, що 
 говорив, неначе та 
 подія вже сталася. 

  Це називається 
 пророцтвом.  



Ісая сказав, що Месія буде великий і 
робитиме великі речі.  Бог також сказав 
Ісаї розповісти людям, що Месія 
постраждае і буде забитий.  
Ісая, мабуть, роздумував,  
як це Месія може бути  
великий і могутній і,  
водночас, слабий і  
                поранений. 



Але Ісая не сперечався  
з Богом – він лише  
повторював те, що  
Бог наказав йому  
розповісти.  Бог  
зробить так, щоб  
Його пророцтво  
здійснилося.  



Месія приходив – і не лише для 
Єврейського народу. Бог сказав 
 Ісаї, що Месія буде “світлом” для 
 поган.  Погани – це всі люди світу, 
 які не є євреями.  Бог любить усіх, і 
Його Месія прийде благословити  
                                 кожного і принести 
                                            спасіння до 
                                            кінців землі.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Ісая бачить майбутнє 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Ісая, голови 1, 6, 7, 9, 36, 53 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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