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1. БИР ЭЛЕ КУДАЙ БАР
Библияны окушпагандыктан, кээ бир љлкљлљрдљгє адамдар Кудай жљнєндљ аябай аз билишет. Алар ар кандай кудайлар бар деп ишенишет. Кээ бири эки кудай бар десе, кээ
бирлери тљрт кудай бар деп ишенишет. Ал тургай, жєздљгљн,
мињдеген кудайлар бар экенине ишенишкен элдер да бар.
Кээ бирљљлљр кєн менен айды кудай деп эсептешип, аларга жєгєнєшљт. Кээде аларга љздљрєнєн муктаждыктарын
айтып сыйынышат.
Ай менен кєн бизге жардам бере алабы? Албетте, жардам
бере албайт! Алар – кудай эмес, Кудай жараткан нерселер.
Кудай жараткан нерселерге эмес, Кудайдын Љзєнљ сыйынышыбыз керек.
Периштелерге сыйынганга болобу? Алар кудайбы? Жок,
алар кудай эмес! Периштелер чынында эле бар, биз аларды
кљрљ албасак да, алардын кээ бирљљлљрє биздин арабызда.
Бирок аларга сыйынууга болбойт! Периштелер кудай эмес,
алар – Кудайдын кызматчылары. Аларды Кудай жараткан.
Алар Кудайды сєйєшљт жана Ага кызмат кылышат. Периштелер ушунчалык кљп болгондуктан, алардын канча экенин
элестете да албайбыз.
Асманда биз ишенген Кудайдан башка дагы кудайлар
барбы? Буга жоопту тљмљнкє кыскача мисалды окуп чыккандан кийин таба аласыњар.
Жыйындын бир жетекчиси кичинекей кыздан:
– Дєйнљдљ канча Кудай бар? – деп сураптыр.
– Бирљљ, – деп жооп берет кыз.
– Муну сен кайдан билесињ?
– Анткени башка кудайлар єчєн дєйнљдљ орун жок, биздин Кудай жер жєзєнєн баарын толтуруп турат.
Бул – абдан жакшы жооп. Ошондуктан биз Кудайды Ал
жараткан бардык нерселерден артык сєйєшєбєз керек.
Окуу єчєн: Мисирден чыгуу 20,1-6
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Суроолор: 1. Дєйнљдљ канча Кудай бар?
2. Биз айга, кєнгљ сыйынсак, алар биздин сыйынуубузду угуп, жооп беришеби?
3. Периштелерге сыйынуу керекпи? Алар кудайбы?
Сыйынуу: Асмандагы Ата! Сен жалгыз Кудайсыњ жана
жараткан бардык нерселерињден алда канча
чоњ жана кєчтєєсєњ. Сени чын жєрљгєбєздљн
сєйєєгљ, жалгыз гана Сага кызмат кылганга
бизге жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын
атынан суранабыз. Оомийин.

2. КУДАЙ КИМ?
Кудай – Инсан. Ал асманда жашайт. Бул асман – булуттар жылып, самолёттор учуп жєргљн биздин єстєбєздљгє
асман эмес, Ыйык Китепте айтылган асман. Кудай жашаган
асманды биз кљрљ албайбыз. «Кудай асманда» деп айтып
жатканда, ал асмандын каерде экенин так билбейбиз, бирок
ал асман аябай сонун экендигине ишенебиз жана ар бирибиз
ошол жакка баргыбыз келерин билебиз. Эгерде биз Кудайды
таанып калсак, Аны сєйсљк, љлгљндљн кийин ошол жакка
барабыз, ал жерде Кудай жана Анын периштелери бар.
Силер Кудайдын Рух экенин билесињерби? Бул нерсе Кудай денесиз Инсан дегенди билдирет. Биздин денебиз бар,
анда рух жашайт. Кудайга болсо дененин кереги жок.
Кудай – бул дєйнљдљгє аябай тањ калтырарлык Инсан.
Ал эч качан жањылыштык кетирбейт. Ушунчалык кєчтєє
болгондуктан, Ал єчєн мємкєн болбогон нерсе жок. Эмнени
кааласа, ошону кылууга кудуреттєє. Кудай бєт ааламды: асманды жана жерди, чљптљрдє жана бак-дарактарды, кєндє,
айды, жылдыздарды жараткан. Ал периштелерди жараткан,
сени жана мени жараткан. Кљрєнгљн жана кљрєнбљгљн нерселердин баарын Кудай жараткан. Чагылганды да, кєндєн
кєркєрљшєн да, карды да, жамгырды да Ал жљнљтљт.
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Кудай каерде? Кудай асманда деп айттык. Бирок Кудай
ошондой эле биздин арабызда жана бизди угат. Кудайдын
бир эле учурда бардык жерде боло алышы тањ каларлык ээ?
Ал адамдарды чоњ океан кемелеринде коштоп жєрљт жана
ошол эле убакытта алыс жактагы миссионерлердин жанында боло алат. Биз болсо бир гана жерде боло алабыз. Ал болсо бир эле убакытта бардык жерде боло алат.
Кудайдын бизди сєйгљндєгє жана кам кљргљндєгє биз
єчєн аябай маанилєє. Биз да Аны сєйљбєз, ошон єчєн Аны
капаланткан жоруктарды жасагыбыз келбейт.
Окуу єчєн: Ышайа 6,1-8
Суроолор: 1. Кудайдын денеси барбы?
2. Кудай азыр болуп турган эки жерди атап берчи.
3. Кудай карањгыда кљрљ алабы?
Сыйынуу: Асмандагы биздин улуу Кудай! Биз жљнєндљ
ар дайым кам кљргљндєгєњ єчєн Сага ырахмат.
Оомийин.

3. КУДАЙДЫ КИМ ЖАРАТКАН?
Кудай тууралуу уккан кљп нерселерди, мисалга, Кудай
бир эле убакытта бардык жерде болуп тургандыгын тєшєнєє кыйын. Биз муну элестете да албайбыз. Кудай да бизге
муну чечмелеп берген эмес. Бирок кийин асманга барганда
бардык суроолорубузга жооп алабыз.
Кудайды ким жараткан? Анын ата-энеси болгонбу? Жок,
Кудайга атанын да, эненин да кереги жок болгон. Ал эч
качан тљрљлгљн эмес жана эч качан кичинекей бала болуп
асманда чоњойгон эмес, себеби Кудай дайыма болгон. Ал
дайыма улук болгон жана бєгєнкє кєнгљ чейин бир азга да
љзгљргљн жок. Кудай сен тљрљлгљнгљ чейин, сенин ата-энењ
тљрљлгљнгљ чейин эле бар болгон.
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Тоолор, чљптљр, жаныбарлар жок кезде эле, Кудай бар
болгон. Эч нерсе жок кезде эле, Ал бар болчу. Кудай тєбљлєккљ жашай берет.
Биз да тєбљлєк жашайбыз, ошол єчєн Кудай тарабынан
жаратылганбыз. Бул жерде биз тєбљлєккљ жашабайбыз.
Биздин денебиз акыры бир кєнє карыйт, ошондо бул жерди
таштап кетебиз. Бирок биз бул жерде Кудайды сєйєп жашасак, тєбљлєк жашоо єчєн, Аны менен асманда жолугабыз.
Жер єстєндљ акылсыз адамдар аз эмес: Кудайды сєйєєнєн ордуна, алар љздљрєн гана сєйєшљт. Алар љлгљндљн
кийин, Кудай аларды Љзєнљ кабыл ала албайт. Алар карањгы, кунарсыз жерге барышат да, тєбљлєккљ Кудайдан
ажырап жашашат.
А биз тєбљлєк жашай турган болгондуктан, ушул жерде
кандай жашап жаткандыгыбызга маани беришибиз керек.
Љзєнєн акыретте да жашай турганын унутуп койгон бир
бай адам тууралуу айтып берейин. Ал адам жеринен жакшы
тєшєм алат. Кырмандары буудайга толот. Бул болсо аны
аябай кубантат, себеби буудайды кымбатыраак сатып, дагы
байымак.
«Кандай жакшы, – деди ал љзєнчљ, – эми иштебей деле
койсом болот. Кљп акчалуу болом, каалаганымды сатып
алам!»
Кечинде тљшљктљ жатканда да, оюнан байлык кеткен
жок. Колунда жокторго жардам берейин деген нерсе анын
оюна да келген жок.
Ошол тєнє ал каза болду. Кудайдын алдына келчє убакыт келип жетти. Кудайга кызмат кылып, колунда жоктор
менен оорулууларга жардам бериш керектиги ошол жерден
анын эсине тєштє. Бирок кеч болуп калган эле.
Окуу єчєн: Лука жазган Жакшы Кабар 12,16-28
Суроолор: 1. Кудайдын туулган кєнє барбы?
2. Тоолор менен дарактар жок кезде, Кудай бар
беле?
3. Кудай качантан бери жашайт?
4. Љлємдљн кийин сен канча жашайсыњ?
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Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Бизге тєбљлєк љмєр бергенињ єчєн, Сага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сени капа кылбай жашаганга жардам бер.
Биз муну Ыйса Тењирдин атынан суранабыз.
Оомийин.

4. КУДАЙДЫН КАЙДА ЭКЕНИН КЉРБЉЙ
ТУРУП, АНЫН БАР ЭКЕНИНЕ КАНТИП
ИШЕНСЕК БОЛОТ?
Ким шамалды кљрљ алат? Мен кљрљ албайм, сен деле кљрљ
албайт болушуњ керек. Шамалды кљрбљсљк да, шамал болорун билебиз. Аны чачтарыбыз менен сезип, шамалдан улам
дарактардын ийилип жатканын кљрљбєз. Бирок шамалдын
љзєн эч ким эч качан кљргљн эмес.
Кудайды да биз кљрљ албайбыз. Бирок Ал чындап эле бар
экенин билсек болот. Биз Аны жасап жаткан иштери аркылуу биле алабыз.
Кудай жасаган жана Анын бар экендигин айгинелеген
нерселердин бир нечесин атап бере аласыњбы?
Мисалга алсак: кєн, ай, жылдыздар. Алар љзєлљрє эле
асманга жайгашып алышты деп ойлойсуњбу? Кимдир бирљљ аларды ошол жерге жайгаштырышы керек болчу да.
Єйдє кљрсљњ, аны жерден љсєп чыкты деп ойлобойсуњ да.
Аны кимдир бирљљ курганы сага айтпаса да белгилєє. Биз
асмандагы кљптљгљн жылдыздарды кљргљндљ, алар ал жерде
кокусунан эле туруп калбаганын билебиз. Кимдир бирљљ
аларды ошол жерге жайгаштырган. Ушул Кимдир Бирљљнєн Љзє – Кудай.
Билесињби, биз эмне єчєн Кудайды кљрљ албайбыз? Кудай
ушунчалык кереметтєє жана улуу болгондуктан, биз Аны
кљрљрєбєз менен эле љлєп калмакпыз. Бирок биз Ага тил
алып жашасак, убагы келгенде Ал бизди Љзєнєн жанына
алып кетет. Ошондо биз Кудайды бєт дањкы менен кљрљбєз.
Кудайды кљзєбєз менен кљрљ албасак да, биз Ага азыр
ишене алабыз, Аны сєйљ алабыз. Ыйык Китеп бизге Кудай
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тууралуу, Анын бизге, адамдарга, болгон сєйєєсє, боорукерлиги тууралуу айтат. Кудайды сєйєш єчєн, Аны сљзсєз эле
кљрєш керек эмес.
Бир жолу энеси кызына Кудайды сєйєє керектигин айтат.
Анда кызы: «Кљрбљй туруп кантип сєйљм?» – дейт. Бир нече
кєндљн кийин почточу ага ал бир да жолу кљрбљгљн эжесинен посылка алып келет. Кыз акырын пакетти ачып, андан
кооз сєрљттљр тартылган китептерди алып чыгат. Кљпкљ
карагандан кийин, энесине жєгєрєп келип:
– Апаке, булар сонун китептер турбайбы! Ал абдан жакшы эже экен ээ, – дейт.
– Бирок сен аны бир да жолу кљрљ элексињ да, кызым, –
дейт энеси.
– Ооба, бирок анын аябай жакшы эже экенин кљрєп турам. Анткени мага ушундай жакшы китепти белек кылбадыбы, – дейт кыз.
Кудайды эч качан кљрбљсљк да, Аны ушинтип сєйсљк
болот. Азыр Аны кљзєбєз менен кљрљ албагандыгыбызга карабай, биз Аны сєйєшєбєз керек. Берген жакшы нерселери
єчєн ыраазычылык келтиришибиз керек.
Окуу єчєн: Башталыш 1,14-28
Суроолор: 1. Сен шамалды кљрљ аласыњбы? Анын бар экенин кайдан билесињ?
2. Сен Кудайды кљрљ аласыњбы? Анын бар экенин кайдан билесињ? Бир нече мисал келтир.
3. Эмне єчєн биз Кудайды кљрљ албайбыз?
4. Аны биз качан кљрљ алабыз?
Сыйынуу: Сєйєктєє Тењирим! Сен жараткан нерселер аркылуу, Сенин бар экенињди биле ала тургандыгыбыз єчєн ыраазыбыз. Кєн, ай, жылдыздар –
баары Сенин улуулугуњду айгинелейт. Убагы
келгенде, Сени кљрљ аларыбыз єчєн ырахмат.
Оомийин.
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5. КУДАЙ АТА, КУДАЙ УУЛ ЖАНА КУДАЙ
ЫЙЫК РУХ
Биз бир гана Кудай бар экенин билебиз. Азыр болсо абдан кунт коюп угушубуз керек, себеби азыр айта турганыбызды тєшєнєє татаалыраак. Бул тема Кудай Сљзєндљгє эњ
маанилєє темалардан болуп саналат.
Биздин Асмандагы Атабыз – Кудай. Бирок силер Ыйса
Машайак да Кудай экенин билесињерби? Ошондой эле Ыйык
Рух да Кудай. Єчљљ тењ Кудай. Бирок бул єч Кудай бар дегенди билдирбейт. Биздин єч бирдиктєє бир Кудайыбыз бар.
Кантип бул єч Инсан – Ата, Уул жана Ыйык Рух – бир
Кудай болот? Балким, Ыйса тєбљлєк Кудайдын башка бир
аты чыгар? Жок! Ата, Уул жана Ыйык Рух Кудайдын жљн
гана ар кандай аттары эмес. Кудайда, мындайча айтканда,
милдеттерди бљлєштєрєє деген бар. Кудай Ата жана Кудай
Уул асман менен жерди жаратышты. Ыйса: «Мен жана Атам
бирбиз», – дейт.
Ыйса тирилгенден кийин, Кудай Атанын жанынан орун
алыш єчєн, асманга кайра кеткен. Бизге Ал Ыйык Рухту жиберген. Ыйык Рух да Кудай. Бул Ыйык Рух Ыйсага ишенген
адамдардын ичинде жашайт.
Ошондой болсо да бир гана Кудай бар. Єч Инсан кантип
бир Кудай боло аларын элестеткенге аракет кылып кљрљлє.
Беденин жалбырагынын єч бариги бар, бирок ошондой болсо да ал бир эле жалбырак. Же мисалга сууну алалы. Адатта
ал суюк абалда болот. Бирок ал жогорку температурада бууга, тљмљнкє температурада музга айланат. Ошондой болсо
да суунун, буунун, муздун составы бирдей. Бул мисалдар
Кудайдын «єч бирдиктєєлєгєн» кандайдыр бир дењгээлде
тєшєнєєгљ бизге жардам берет. Муну толук бойдон асманга
барганда гана тєшєнљт болушубуз керек.
Бизге муну билєє абдан зарыл, себеби кљп адамдар Ыйсанын Кудай экендигине ишенишпейт. Эгер Ал Кудай болбосо, анда биздин Куткаруучубуз да боло алмак эмес.
Эгерде єч бирдик тууралуу окутууну толук тєшєнљ албасањар, кљњєлєњљр чљкпљсєн. Муну толук тєшєнбљй туруп
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деле, Кудайдын буйруктарын аткарып, Ага тил алчаак болууга болот.
Окуу єчєн: Марк жазган Жакшы Кабар 1,9-11;
Жакан жазган Жакшы Кабар 16,7-15
Суроолор: 1. Биз бир Кудайга табынабызбы же бир нече
Кудайгабы?
2. Биздин Кудайдын єч Инсандыгы бар. Сен
аларды атап бере аласыњбы?
Сыйынуу: Улуу Кудай, Асмандагы Атабыз! Биз Сенин табиятыњды толук таанып биле албайбыз. Бизди
сєйгљндєгєњ єчєн Сага ырахмат. Сени дагы кљбєрљљк сєйгљнгљ, урматтаганга жардам бер. Биз
муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз.
Оомийин.

6. КУДАЙ АДАМДЫ ЭМНЕ ЄЧЄН ЖАРАТКАН?
Кудай бизди кандай максат менен жараткан, биз эмне
єчєн жашап жатабыз?
Кудай бизди Љзєн сєйєп жана урматташыбыз єчєн
жараткан. Ал бизден ыраазычылыкты кєтљт жана кубануубузду каалайт, себеби биздин улуу жана боорукер Кудайыбыз бар. Ошондой эле Ал Анын бизге болгон сєйєєсєн
баалашыбызды каалайт. Ал Љз сєйєєсєн жалгыз Уулу Ыйса
Машайакты жерге жиберєєсє менен далилдеген. Ыйса Машайак биздин ордубузга жазаланды. Анын баласы боло ала
тургандыгыбыз єчєн, Ага чын жєрљгєбєздљн ыраазычылык
айтышыбыз керек. Ошондой эле Ал биздин жакындарыбызды сєйєшєбєздє каалайт. Кудай бизди аябай сєйљт, а бул
бизге башкаларды сєйєєгљ кєч берет.
Кудай адамды кандай максат менен жараткандыгын эми
тєшєндєњљрбє? Ал биз єчєн баарын жасады. Эми биз Анын
атын дањктап, Аны сєйєп, Анын эркин аткара алабыз.
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Сен Аны сєйљсєњбє? Бул єчєн Ал сага љмєр берген.
Кудайды абдан сєйгљн бир адам тууралуу мага айтып
беришкен эле. Кудайга жагарын билип, Кудай жљнєндљгє
ырларды ал кубанып ырдачу экен. Єнє жок болгондуктан, кээ бирљљлљр ага: «Сен ырдабай эле койсоњ жакшы
болмок», – деп айтышат. Ал буга: «Асмандагы Атам мен
каргадан жакшыраак ырдай албасам да, менин ырыма кубанат», – деп жооп бериптир.
Эгер биз Кудайды сєйсљк, сєйєєбєз жашообуздан кљрєнєп турушу керек. Ошондо Кудай кубанат.
Окуу єчєн: 146-Забур
Суроолор: 1. Кудай бизди эмне єчєн жараткан?
2. Кудай бизди Љзє єчєн жашасын деп жараткан.
Биз љзєбєз єчєн гана жашай алабызбы?
3. Кандай деп ойлойсуњар, биз жакшы ырдай
албасак деле, Кудай биздин ырыбызды уккусу
келеби?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз, бизге Сага ыраазычылык
келтирип жашаганга жардам бер. Сени дањктоого жана Сенин дањкыњ єчєн жашоого жардам
бер! Муну биз Сенден Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

7. УЛУУ КУДАЙ ТУУРАЛУУ ДАГЫ АЙТАЛЫ
Сен кљп эле нерселер жљнєндљ билесињби? Самолёттор,
машиналар жљнєндљ бир аз билесињ. Жазганды, окуганды
билесињ. Бирок ата-энењ сага караганда кљптє билет. Адам
љмєр бою окуп єйрљнљ берсе болот. Бирок баарын окуп билгенге адамдын љмєрє жетпейт.
Бирок баарын билген Бирљљ бар, Ал – Кудай. Ал баарын
жараткан жана Ал баарын билет. Ал сен азыр эмне жљнєндљ
ойлонуп жатканыњды да билет. Ал мињдеген жылдар мурун
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эмне болгонун жана келечекте эмне болорун билет. Ошондой
эле Аны сєйљр-сєйбљсєњдє да билет. Кудайдан бир нерсени
жашырууга мємкєн эмес, себеби Ал бардык жерде, баарын
билет жана эч нерсени унутпайт.
Ошондой эле Кудай эмнени туура кљрсљ, ошону кылып
коюуга да кудуреттєє. Ал єчєн мємкєн болбогон эч нерсе
жок. Кудай оорулууга ден соолук бере алат. Бороон жиберєєгљ да, аны тынчтантып коюуга да, Анын кєчє жетет. Улуу
Кудай адамдардын кєнљљлљрєн кечирип, аларга тєбљлєк
љмєр бере алат.
Кудайдын дагы бир сапаты биз єчєн абдан маанилєє:
Кудай љзгљрбљйт. Ал дайыма ошол эле: кечээ, бєгєн жана
тєбљлєккљ. Ал эч качан картайбайт жана кєчтљн тайбайт.
Сенин карып, алсырап калган чоњ атањ же чоњ энењ бар чыгар. Адамдар љзгљрєшљт. Жаш кезинде алардын ден соолугу
чыњ, а карыганда алсыз болуп калышат. Кудай кандай болсо, ошол эле бойдон кала берет.
Кудай бизди сєйљт. Ошондуктан биз келечек жљнєндљ
тынчсызданып коркпошубуз керек. Биздин Кудайыбыз –
ажайып Кудай, баарынан кєчтєє Кудай.
Окуу єчєн: 8-Забур
Суроолор: 1. Кудай жараткан бир нече нерсени атап бер.
2. Кудай гана биле турган бир нерсени атап бер.
3. Кудай картаябы?
Сыйынуу: Биздин ажайыптуу жана тєбљлєктєє Кудайыбыз, Асмандагы Атабыз! Баарын жасай ала
тургандыгыњ єчєн, љзгљрєлбљстєгєњ єчєн биз
Сени алкыштайбыз. Бизге болгон сєйєєњ єчєн
биз Сага ыраазыбыз. Жашообуз Сени дањктай
тургандай болуп жашаганга бизди єйрљтљ кљр.
Оомийин.
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8. ПЕРИШТЕЛЕР
Адамды жарата электен мурда эле, Кудай асманда жашай
турган тургундарды жараткан. Алар Библияда периштелер
деп аталат. Биз аларды кљрљ да, алар менен сєйлљшљ да албайбыз. Бирок алар бизди кљрєп турушат. Кээ бирлери биздин жаныбызда, алар бизди коргоп, бизге жардам беришет.
Бул биздин жашообузда эми эч кандай кырсык болбойт
дегенди билдирбейт. Анда бизге Кудайсыз деле жашай берсек болот деген ой дароо келмек. Кудай бизге коопсуз љмєрдє эч качан убада кылган эмес, бирок Ал периштелерине Љз
балдарына кам кљрєєсєн буйрук кылган.
Кээ бир периштелер љзгљчљ орунду ээлешет. Мисалы,
биз Ыйык Жазуудан Жебирейил периште жљнєндљ окуйбуз.
Ал – Кудайдын љзгљчљ элчиси. Даниел пайгамбар бир нече
кєн бою Кудайга сыйынганда, Кудай ага ушул периштени
жиберген. Кийинчерээк ушул эле периште Чљмєлдєрєєчє
Жакандын атасы Захарияга да кљрєнгљн. Ошондой эле Мариямга келип, Кудай аны Ыйса Машайактын апасы болууга
тандап алганын айткан.
Ошондой эле биз Михаел периште тууралуу да окуйбуз.
Ал Кудайдын эњ кєчтєє периштелеринен болуп эсептелет.
Бейт-Лехемдин талааларында периштелердин бєтєндљй
бир тобу кљрєнгљн. Алар койчуларга Куткаруучунун тљрљлгљндєгє жљнєндљ сєйєнчє айтышып, Кудайды мактап
ырдашкан.
Периштелерди да бизди жараткан Кудай жараткан,
ошондуктан биз аларга табынбашыбыз керек. Периште
болуу кандай жакшы деген ой сага келсе керек. Бирок, чынында, сенин абалыњ жакшыраак. Периштелер – Кудайдын
кызматчылары, а биз болсок Анын балдарыбыз. Кудайдын
баласы болуу – улуу нерсе! Кудай бизди тєбљлєк љлємдљн
куткарып калганына сєйєнєшєбєз керек. Ал бизди Љзєнљ
тєбљлєккљ алып кетем деп убада берген.
Силерге кљптљгљн периштени кљргљн жаш жигит жљнєндљгє окуяны айтып берейин. Ал жигит Элиша пайгамбардын
кызматчысы болгон. Сирия падышасы ысрайылдыктарды
басып алуу єчєн келе жатканда, Элиша пайгамбар алардын
15

пландарын билип, ысрайылдыктарга айтып турган. Ошондуктан Сирия падышасы аны кармап кетєє єчєн аскерлерин
жљнљтљт. Бир кєнє эртењ менен пайгамбардын кызматчысы
шаардын бєт айланасы аскерлер менен курчалганын кљрљт.
Пайгамбарды кармап кетиш єчєн, мињдеген аскерлер келишиптир. Кызматчысы пайгамбарга жєгєрєп барып:
– Эми эмне кылабыз, сени кармап кетєє єчєн, бизди
аскерлер курчап алыптыр! – деп кыйкырып жиберет.
Бирок пайгамбар ага:
– Коркпо! Кудай биз тарапта. Айланабызда бизди коргоп
турган периштелер бар, – дейт камырабай.
Элиша Кудайга: «Тењирим, менин кызматкерим Сен
бизди коргосун деп жиберген периштелерињи кљрсєн єчєн,
кљзєн аччы», – деп сыйынат. Ошондо Тењир коргоо єчєн жиберилген оттуу майдан арабаларды кызматчыга кљргљзгљн.
Жоокерлер жакындап калганда, Элиша Кудайдан жоокерлердин кљздљрєн убактылуу сокур кылып коюусун љтєнгљн.
Бул љтєнєчєн да Кудай аткарган. Мына ошентип Элиша
менен анын кызматчысы љлємдљн аман калган.
Окуу єчєн: Элчилердин иштери 12,5-17
Суроолор: 1. Периштелер жљнєндљ эмнелерди билебиз?
2. Эњ жогорку эки периштенин аттары ким?
3. Адам периште боло алабы?
4. Периште болгон жакшыбы же Кудайдын баласы болгон жакшыбы?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Сага кызмат кылышы єчєн,
Сен периштелерди жараттыњ. Периштелерињ
бизди коргоп жєргљндєгє єчєн, биз Сага ыраазыбыз. Сенин балдарыњ болгонубуз єчєн да,
Сага алкыш айтабыз. Оомийин.
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9. ШАЙТАН КИМ?
Шайтанды биз кљрљ албайбыз, бирок ал бар. Бизге, ошондой эле Кудайга жамандык кылууга ал дайыма аракет кылат.
Башында ал Кудайдын улуу периштелеринен болчу. Ал Кудайдын башкы кызматчысы болуп, Анын буйруктарын аткарчу.
Бирок кийин ал Кудайды сєйбљй жана укпай калды.
Эмне єчєн тил албай калганын, бул ой ага кайдан пайда
болгонун билбейбиз. Периште Кудайга кљз артып, Аны менен тењ болгусу келе баштады. Ошентип шайтан Кудайдын
душманы болуп калган, ошондон бери Кудайга залал келтирєєнєн аракетинде.
Убактысы келгенде Кудай Љзєнєн душманын жазалайт.
Тозок деп аталган жай бар. Ошол жерде шайтан жана ага
кызмат кылгандардын бардыгы тєбљлєккљ азап тартышат.
Кээ бир периштелер шайтан тарапка ооп кетишкен. Бул
периштелерди Кудай Сљзє жиндер деп атайт. Алар да шайтан сыяктуу рухтар жана биздин айланабызда жєрєшљт.
Эгерде биз Ыйсаны сєйсљк жана Ыйса биздин жєрљгєбєздљ
жашаса, алар бизге зыян келтире алышпайт. Шайтан жана
жиндер Ыйсадан аябай коркушат. Анткени кийин Ыйса
аларды тєбљлєк отко ыргытарын алар билишет.
Шайтан бизди ар кандай жолдор менен жамандыкка
тєрткєсє келет. Ошондуктан эсибизде болсун: ким шайтанды укса, ал кєнљљ кылат!
Биз шайтандын азгырыктары кєчтєє жерлерден алыс
болушубуз керек. Шайтан менен сєйлљшкљн адамдар бар
(аларды арбак чакыруучулар деп коюшат). Андай убакта
шайтан љњєн љзгљртєп, алардын љлгљн туугандары болуп
келет. Кудай Сљзє мындай адамдар менен сєйлљшєєгљ катуу
тыюу салат. Шайтан жана анын бардык жардамчылары алдамчылар болуп эсептелет.
Бир айылда шайтандан аябай жапа тарткан бала жашаган экен. Ал бала Ыйсаны билчє эмес. Бир жолу баланын
атасы Ыйсанын жакын айылга келгенин угат. Баласын Ага
алып келип, анын ичиндеги жинди кууп чыгуусун љтєнљт.
Ыйса анын љтєнєчєн аткарып, шайтанга ал балага кайра
кайрылып келбљљгљ буйрук берет.
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Ыйсанын алдында шайтан алсыз, себеби Ыйса Машайак – Кудай.
Окуу єчєн: 1 Петир 5,8-10;
Жакып 4,7
Суроолор: 1. Тозок деген эмне?
2. Шайтан ким, ал мурда ким болгон?
3. Ким кєчтєєрљљк: шайтанбы же Кудайбы?
4. Шайтандын максаты эмне?
Сыйынуу: Баарынан кєчтєє Кудай, асман менен жердин
Жаратуучусу! Биз Сенин балдарыњ болгондуктан, шайтан бизге бийлик жєргєзљ албагандыгы
єчєн, Сага ыраазычылык айтабыз. Биздин Куткаруучубуз Ыйса Машайактан жиндер корко
тургандыгы єчєн, Сага алкыш айтабыз. Сага
дайыма ишенимдєє болууга жардам бер. Муну
биз Тењирибиз Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

10. АДАМ АТА МЕНЕН ОБО ЭНЕНИН
ЖАРАТЫЛУУСУ
Кудай жылдыздарды, жерди, жаныбарларды жана башкаларды качан жаратканын билбейбиз. Бирок буларды
кантип жаратканын билесињби? Бул єчєн Ага эч кандай
аспаптардын кереги жок болчу. Кудай бардыгын Љзєнєн
Сљзє менен жараткан. Ал жарык чач дегенде кєн жарык чача
баштаган. Ошондой эле Кудай ар кандай жаныбарларды,
балыктарды, канаттууларды, дарактарды, чљптљрдє жана
гєлдљрдє жараткан. Кудай жараткан дєйнљ абдан кооз болгон. Љсємдєктљр тикенсиз болгон, жаныбарлар бири-бирине
кол салышкан эмес.
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Анан Кудай биринчи адамды – Адам атаны жараткан.
Ыйык Китепте бул окуя минтип сєрљттљлљт: «Кудай-Тењир
топурактан адам жаратып, анын жєзєнљ љмєр демин єйлљдє». Ошондой керемет дєйнљнє кљргљндљгє Адам атанын
абалын элестете аласыњарбы! Мунун баарын Кудай Адам
ата єчєн жараткан. Анан да Адам ата менен сєйлљшєп турган. Балким, Адам ата љзєн кандайча жаратканы тууралуу
сураганда, Кудай ага айтып бергендир.
Анан Кудай дагы бир адамды жаратууну чечти. Адам
атанын жардамчысын – Обо энени жаратты. Алар абдан
бактылуу болушкан. Аларда жаман ой деген жок болгон,
жєрљктљрє таза эле. Кудай аларды, алар Кудайды сєйєшчє.
Кудай адамдарды жаратып, аларды бардык жараткандарынан љйдљ койду. Адамдын жана башка бардык нерселердин жаратылуусу – бул ажайыптуу сыр. Бирок баарынан
чоњ ажайып – биздин Кудайды акылыбыз менен таанып,
жєрљгєбєз менен сєйљ ала тургандыгыбыз.
Окуу єчєн: Башталыш 2,7-25
Суроолор: 1. Кудай Адам атаны эмнеден жараткан?
2. Кудай жерди кантип жараткан?
3. Адамдын жаратылуу тарыхынан эмнени єйрљнљ алабыз?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Жерди, асманды жаратканыњ єчєн Сага алкыш айтабыз. Сєйєєњ менен
кудуретињ єчєн биз Сага ыраазыбыз. Сени дагы
жакшыраак таанып билєєгљ, сєйєєгљ жардам
бер. Оомийин.

11. КЄНЉЉ БУЛ ДЄЙНЉГЉ КАНТИП КИРДИ?
Тил албастыктын айынан мурун Кудайдын кызматчысы
болгон периште – азыркы шайтан Кудайга кызмат кыла
албай калды. Адам ата менен Обо эненин бактылуу абалы,
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алардын Кудайды сєйєшє шайтандын кыжырын келтирчє.
Ошондуктан ал Адам ата менен Обо энени кєнљљгљ тєрткєсє келди. Эгерде алар кєнљљ кетиришсе, Кудай аларды жазалап, биротоло бейиштен кубалап чыгарын ал билген.
Кудай бейиш бактын ортосунда турган дарактын мљмљсєнљн жегенге тыюу салган болчу. Шайтан Обо энеге келип:
«Кудайды укпай койсоњор деле, Ал силерди жазалабайт.
Бул дарактын мљмљлљрє таттуу, ким андан жесе, ал бардыгын билип калат», – деди. Бул калп болчу, бирок Обо эне
шайтандын айтканына ишенди. Ал мљмљдљн єзєп жеп, анан
кєйљљсєнљ да берди, аны кєйљљсє да жеди.
Анан билесињерби, эмне болду? Адам ата менен Обо эне
тыюу салынган мљмљдљн жээри менен алар љлљ турган болуп калышты. Дароо эле љлєп калышкан жок, бирок кєндљн
кєнгљ денелери карып, алсыз жана капалуу боло башташты.
Ошентип, алар мурдагыдай бактылуу болбой калышты.
Кудай аларды бактан кууп чыкты, кайрылып келєєгљ тыюу
салды. Жерди тикенек менен отоо чљп басып, Адам атага
жерди иштетєє кыйын болуп калды. Мунун баары Кудайды
укпай койгондуктан болду. Алардын балдары, неберелери
тил албас болуп чыгышты. Ошондон бери баарыбыз Кудайга тил албас болуп калдык.
Эч ким жамандык кылбаса, кандай жакшы болор эле.
Уурулук да, киши љлтєрєє да, согуш да болмок эмес. Баары
сылык болуп, бири-бирине жардам берип жашашмак.
Бирок ал кєнє адамзат єчєн эњ коркунучтуу нерсе болду:
адамдар љз Жаратуучусуна каршы чыгышты. Ушул тил албастыкты Ыйык Китеп кєнљљ деп атайт.
Адам ата менен Обо эне тыюу салынган мљмљдљн жесек
эч нерсе болбойт деп ойлошкон. Мына дал ушуну шайтан
каалаган.
Ал дайыма адамдарды алдагысы келет, ал биздин Кудайды укпай коюшубузду каалайт. Кудайды укпасањар бактылуу болосуњар дейт ал. Бул калп. Кудай тил албастыкты
жазалайт. Адам ата менен Обо эне муну кеч тєшєнєштє.
Окуу єчєн: Башталыш 3,1-19
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Суроолор: 1. Шайтан Кудайды сєйљбє?
2. Ал сенин Кудайды сєйєшєњдє каалайбы?
3. Обо энеге шайтан эмне деди?
4. Адам ата менен Обо эне тыюу салынган мљмљнє жегенден кийин эмне болду?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Кљп учурда тилињди укпагандыгым єчєн абдан љкєнљм! Тил алчаак
болгонго жардам берчи. Ошондой эле шайтанга
ишенбљљгљ жардам берчи. Муну Ыйса Машайактын атынан суранам. Оомийин.

12. КУДАЙДЫН КУТКАРУУЧУНУ
ЖИБЕРИШИ
Биз Адам ата менен Обо эненин кєнљљгљ баткан кайгылуу
кєнє тууралуу уктук. Алар љзєлљрєнєн душманы – шайтандын тилине киришти, бул болсо аларды бактысыз кылды.
Бирок боорукер Кудай адамдардын бактысыз абалда калышын каалаган жок. Ал биринчи адамдарды кєнљљсє єчєн
жазалады, бирок баары бир аларды сєйљ берди. Туура эмес
иштерињ менен капа кылган болсоњ да, Кудай сени сєйљт.
Ал сени, мени жазадан куткарып алгысы келет. Ал ушул
жазаны Љзєнљ алып, Уулу Ыйса Машайакты жерге, бизге
жиберєєнє чечкен. Ыйса бардык адамдардын кєнљљлљрє
єчєн жазаланышы керек эле.
Ошол єчєн Ыйса Бейт-Лехемде кичинекей бала болуп тљрљлгљн. Ал башка балдардай эле чоњойгон. Бирок Ал эч качан кєнљљ кылган эмес, жаман нерсе жасаган эмес. Кудай Љз
Уулун менин жана сенин кєнљљлљрєњ єчєн жазалады. Ушул
єчєн Ыйса айкаш жыгачта љлгљн. Ал бардыгыбыз єчєн
ошол жерде љлдє. Ыйсанын биз єчєн кандай азап тартканын
элестете да албайбыз. Ал биз єчєн љз эрки менен азап чекти.
Бизди сєйгљндєктљн, Ал Љз љмєрєн берди.
Бир жолу уурулук кылганы єчєн, бир кишини жоопко
тартышты. Аны сотко алып келишти. Сот ал кишини кљ21

рєп, аябай тањ калды, анткени ал адам соттун досторунун
бири экен. Бирок сот адилет болушу керек эле. Досу болгону
єчєн аны жљн гана бошотуп жибере албады. Уурдаган акчаларды кайтарып берсин, бир ай тєрмљдљ отурсун деген љкєм
чыгарды.
– Ал акчаларды жок кылып койбодумбу, кантип тљлљп
берем? – деди ууру.
Сот ушул жерден тањ каларлык иш кылды.
– Карызыњды мен тљлљйєн, – деди сот.
Карызын тљлљдє. Андан кийин мындай деди:
– Мен сен єчєн тєрмљгљ отурам, сен болсо єйєњљ бара
бер.
Сот бир айга тєрмљгљ кетти, ал эми ууру болсо єйєнљ коё
берилди.
Кудай да дал ушундай иш жасады. Кєнљљлљрєбєз єчєн
жазаланмак болчубуз. Бул жаза – тєбљлєк љлєм, Кудайдан
тєбљлєккљ айрылуу. Бирок бизди тєбљлєк љмєргљ ээ болсун
деп, Ыйса биздин кєнљљлљрєбєздє Љз мойнуна алды.
Анын бизге болгон улуу сєйєєсєн биз эч качан толук актай албайбыз деп ойлойм. Сен кандай ойлойсуњ?
Окуу єчєн: Жакан жазган Жакшы Кабар 3,16-18;
Жакандын 1-каты 4,9-10
Суроолор: 1. Кудай сени канчалык сєйљт?
2. Сенин Кудайга болгон сєйєєњ кандай?
3. Кудайга деген сєйєєњдє кантип кљргљзљ аласыњ?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Тењирибиз Ыйса Машайак
бизди сєйљрєн, айкаш жыгачта Ал биз єчєн
љлгљнєн билебиз. Ыйсаны бєт жєрљгєбєз менен
сєйгљнгљ жардам бер. Љмєрєбєз љткљнчљ Сага
кызмат кылгыбыз келет жана Сага толук таандык болгубуз келет. Оомийин.
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13. БИЗДИН ЖАКШЫ КАЙТАРУУЧУБУЗ
Ыйса асманда эмне кылып жаткандыгын билесињби?
Аны Куткаруучу катары кабыл алгандарга Ал Арачы болуп
жатат. Шайтан Кудайга келип, биздин туура эмес иштерибиз жљнєндљ айтчу болсо, Ыйса: «Мен алар єчєн айкаш
жыгачта љлгљм», – деп айтат.
Ал бизге Љзєнєн Ыйык Рухун жиберет. Ыйык Рух болсо
жаман адаттарыбызды ташташыбыз єчєн, бизге аларды
кљрсљтєп турат.
Ыйса биздин жакшы Кайтаруучубуз. Ал бизге таза,
ыйык жашоого жардам берет. Анткени Кудайдын балдары
ыйык жашашы керек.
Бирок бир нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек,
Ыйса бизди эле сєйбљстљн башка адамдарды да сєйљт жана
бардык адамдардын куткарылышын каалайт. Ошондуктан
Ыйса шакирттерине: «Бєт дєйнљнє кыдырып, бардык адамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла», – деген. Биз бардык адамдарга Ыйса алар єчєн љлгљндєгєн жарыялашыбыз
керек. Ал бизге бул ишибизде жардам берет. Башкаларга
жолуктуруу єчєн, Кудай Љз балдарын ар кайсы жерлерге
жиберет. Бул аркылуу кљп адамдар куткарылуу жљнєндљгє
кубанычтуу кабарды угуп калышат. Ыйса бардык адамдарды, Ал тууралуу уккусу келбеген адамдарды да сєйљт.
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 8,35-39
Суроолор: 1. Ыйса асманда биз єчєн эмне кылып жатат?
2. Ыйса бизге болгон сєйєєсєн кантип кљрсљттє?
3. Адамдарга биз эмне жљнєндљ айтып беришибиз керек?
Сыйынуу: Асмандагы Ата, бизди сєйгљндєгєњ єчєн, Сенин
колуњдан бизди эч ким тартып ала албай тургандыгы єчєн, Сага ырахмат айтабыз. Љзєњдє сєйєєгљ жана Сага тил алганга жардам бер. Куткарылуу
жљнєндљгє кабарды башкаларга айтып жеткирєє
єчєн, бизге кєч-кубат бер. Муну биз Ыйса Машайактын атынан љтєнєп сурайбыз. Оомийин.
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14. ЫЙСАНЫ КУТКАРУУЧУ КАТАРЫ
КАБЫЛ АЛУУ
Кудай тєбљлєктєє. Ал башында эле бар болгон. Бир кезде
адамдар да, бул жер да жок болчу. Кудай тєбљлєктєє эле болбостон, Ал баарынан кабардар дагы. Дєйнљ жарала электен
мурун эле Ал сени билчє, сенин тљрљлљрєњдє да билген жана
Ал ошондо эле сени сєйчє.
Ал ошондой эле сенин кандай кєнљљлљрдє кетирерињди
да билген. Бул Аны капаланткан. Ал кєнљљлљрєњ єчєн сени
жазалоого туура келерин билген. Бирок Кудай сени жазалагысы келбей, кєнљљлљрєњ єчєн жазаны Љзєнєн мойнуна
алууну чечти. Ыйса Машайак асмандагы Љзєнєн Атасынын
єйєн таштап, сен тарта турган жазаны жана мен тарта турган жазаны Љз мойнуна алыш єчєн бул жерге келди. Бул
мындан 2000 жылдай мурда болгон. Ыйса бардык адамдар
єчєн љлдє. Азыр сен Андан жеке Куткаруучуњ болуп калуусун сурансањ болот.
Мємкєн, муну кантип кылууну билбейт чыгарсыњ? Бул
љтљ деле кыйын эмес. Кєнљљлљрєбєздљн арылгыбыз келерин
Ал билет. Каалообузду сыйынуубузда айтышыбызды каалайт. Мисалга: «Ыйса, жашоомдо буга чейин Сени капа
кыла турган кљп иштерди жасадым, ошол иштер аркылуу
Сени кљп капа кылдым. Мени кечир! Сен бул дєйнљгљ келип,
менин кєнљљлљрєм єчєн жаза тарттыњ, мен єчєн љз љмєрєњдє кыйдыњ. Мени тєбљлєк жашасын деп, айкаш жыгачта
љлдєњ. Мага болгон мээримињ єчєн Сага ыраазымын. Мен
эч качан љзємљ љзєм жардам бере алмак эмесмин, бирок
Сен мага тєбљлєк куткарылуу бердињ. Ыраазымын Сага.
Оомийин!» – деп кайрылсањ болот.
Албетте, сљзсєз эле ушул сљздљрдє кайталоо зарыл эмес.
Љз сљздљрєњ менен эле сыйынсањ болот. Эгерде кєнљљлљрєбєз єчєн Ыйсадан кечирим сурасак, Ал кубанат. Мємкєн,
сен буга чейин эле кечирим сурагандырсыњ? Эгер кечирим
сурай элек болсоњ, азыр Ага кайрыл. Тењир азыр кайрылышыњды кєтљт.
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Окуу єчєн: Лука жазган Жакшы Кабар 3,1-18
Суроолор: 1. Сенин кєнљљлљрєњ єчєн ким жазаланган?
2. Ыйса жеке Куткаруучубуз болушу єчєн, биз
эмне кылышыбыз керек?
Сыйынуу: Бизди сєйгљн Ыйса! Љз кєчєм менен тєбљлєк
љмєргљ ээ боло албасымды билем. Куткарылууга ээ кылгандыгыњ єчєн, Сага ыраазымын.
Ошондой эле Сени менен тєбљлєккљ асманда
боло ала тургандыгым єчєн да ыраазымын.
Оомийин.

15. ЫЙСА МЕНИ ЭМНЕ ЄЧЄН КУТКАРЫП
АЛДЫ?
Бир кишинин ити болуптур. Ал ага тамак берип, карап,
аны менен дайыма бирге болчу экен. Бир жолу ал кеме менен саякатка чыгат. Итин да алып алат. Ээсинин артынан
жєгєрєп жєрєп, кокусунан ит борттун сыртына кулап кетет.
Иттин кожоюну капитанга жєгєрєп барып:
– Итим, менин жакшы кљргљн итим кулап кетти! Кемени
тезирээк токтоткулачы, антпесе ал чљгєп кетет! – деп кыйкырат.
Капитан болсо кєлєп гана:
– Кайдагы бир ит єчєн токтой албайбыз, – дейт.
– Эгер адам куласа токтотор белењиз?
– Албетте, – дейт капитан.
Ошондо иттин кожоюну кемеден сууга секирет. Аны
куткарып калуу єчєн, кемени токтотууга аргасыз болушат.
Тиги киши да, ит да куткарылат.
Ыйса бизди, иттин ээси итин сєйгљндљн да артык сєйљт.
Ыйса биз чљгєп бара жаткан «кєнљљнєн дењизине» боюн
таштап, бизди куткарып калды.
Бєт периштелер, ошондой эле шайтан да љзєнєн кызматчылары менен Кудайдын бизге болгон керемет сєйєєсєн
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кљрєп турушат. Анын бизге болгон сєйєєсє улуу болгондуктан, кєнљљкљр болсок да, Ал бизди кабыл алды. Ыйса
Машайакты сєйљ алышыбыз єчєн, ал сєйєє бизге жањы жєрљк берет. Асмандагы бардык периштелер Кудайдын бизге
кылган бул иши єчєн, Аны дањкташат. Сен Ыйсаны сєйсљњ,
алар кубанышат.
Љкєнєчтєєсє, биз Кудай каалаган дењгээлге жете элекпиз.
Биз дагы деле кљп жаман нерселерди кылабыз. Кудай болсо
бизди жеткилењ абалда кљрљт. Ыйсанын љлємє аркылуу биздин бардык кєнљљлљрєбєз кечирилген. Бизден бир гана Куткаруучубузга болгон ишеним талап кылынат, ал аркылуу
биз Кудайдын алдында кемчиликсиз жана кєнљљсєз болуп
калабыз.
Окуу єчєн: Лука жазган Жакшы Кабар 15,3-7. 11-24
Суроолор: 1. Кєнљљкљрлљр љзєлљрє эле Кудайдын балдары
боло алышабы?
2. Ким бизди Кудайдын балдары кыла алат?
3. Кантип Кудайдын баласы боло алам?
Сыйынуу: Ыйса Машайак, менин кєнљљлљрєм єчєн айкаш
жыгачта љлгљнєњљ ыраазымын. Оомийин.

16. ЖАКШЫ АДАМ БОЛУУГА АРАКЕТ
КЫЛСАМ, ЫЙСА МЕНИ КУТКАРЫП
АЛАБЫ?
Биз канча жакшы бололу дебейли, эч качан Кудайга жага
тургандай жакшы боло албасыбызды билесињерби? Кээ бир
балдар: «Эгер мен ата-энеме тил алчаак болуп, башкалар
менен чатакташпай, мушташпай, алсыздарды таарынтпасам эле асманга барам», – деп ойлошот.
Бирок мындай эмес. Љз кєчє менен эч ким бейишке бара
албайт. Себеби Кудайды капа кылчу нерселерди биз кайра
эле кыла беребиз. Бир кєндєн ичинде, жок дегенде, бир
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жаман сљз айтып алабыз, же бир жаман ой ойлоп алабыз.
Бул болсо биздин жєрљгєбєздљ али кљп жаман нерселер бар
экенинен кабар берет.
Жакшы болуп кеткен кєндљ да, мурунку кетирген кєнљљлљрєбєз моюнубузда кала бермек. Кантип алардан бошонсок болот? Дагы бир суроо: Кудайдан жаза алуу єчєн, адам
канча кєнљљ жасашы керек? Онбу же жєзбє? Жок, бир гана
кєнљљ жетиштєє.
Биринчи адамдар – Адам ата менен Обо эне Эйден багында Кудайды укпай, кєнљљгљ батышкан. Ошондон бери
бєт адамдар кєнљљкљр болуп калышкан. Ошондуктан кичинекей эле балдар ата-энесин угушпай, урушушуп, ал турсун,
мушташып да кетишет.
Канча аракет кылбайлы, жакшы иштерибиз менен
бейишке бара албайбыз. Кудай адилет, адамдарды кєнљљсє
єчєн жазалайт.
Бирок Кудай адамдарды сєйљт. Ошондуктан биздин ордубузга Ыйса Машайакты жазалап, бардык кєнљљлљрєбєздє
Анын мойнуна жєктљгљн. Ал менин жана сенин кєнљљњ єчєн
љлгљн. Ал биздин ордубузга жазаланган. Ыйса сени ушунчалык сєйгљндєктљн, сен єчєн Љз љмєрєн курман кылды!
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 3,10-18. 23
Суроолор: 1. Жаман иштерди жасадыњ беле? Бир-эки мисал
келтир.
2. Канча кєнљљ кылсањ, бейишке кирбей калышыњ мємкєн?
3. Куткарылып калуу єчєн, сен эмне кыла аласыњ?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Биз баарыбыз Сенин алдыњда кєнљљ кетирдик. Бирок Сен Љз Уулуњду
биздин кєнљљлљрєбєз єчєн курман кылдыњ. Бизге бейиштен орун даярдап койгонуњ єчєн, Сага
чын жєрљктљн ырахмат айтабыз. Оомийин.
27

17. ПАДЫШАНЫН БАЛДАРЫ
Кээде биз: «Машайакчы – бул Кудайдын баласы», – деп
айтабыз. Эгер мындай болсо, биз љз ата-энебиздин балдары
болбой калабызбы? Албетте, андай эмес! Кудай бизге кам кљрсєн жана сєйсєн деп ата-энебизди берген. Бирок Кудай бизге
ата-энебизден да кљбєрљљк кам кљрљт, себеби Ал бизди атаэнебизден да кєчтєєрљљк сєйљт. Эгер биз Анын Уулун сєйєп,
Ага ишенип калсак, анда Кудай бизди Љз єй-бєлљсєнљ кабыл
алып, бизди Љз балдары кылып алат. Бул кандай жакшы!
Кудай бизди эмне єчєн Љзєнєн балдары кылып алды? Кєнљљкљр адамдарды эмне єчєн бала кылып алгысы келет? Биз
єчєн бул – табышмак. Бирок Кудайдын Сљзє, Кудай бизди
Љз балдарым деп атагандан уялбастыгын айтат. Ал бизди эч
качан Љзєнљн тєртєп салбайт. Тењир бизди тил алчаак болбой жєргљн учурубузда да сєйљт. Ал баарын бирдей сєйљт.
Бизди жазалап жаткан учурда да, Ал бизди сєйљт, анткени
биз Анын балдарыбыз.
Ыйык Жазууда Ыйса бизди «бир туугандарым» деп атоодон уялбагандыгы айтылган. Бизди Љзєнєн чоњ єй-бєлљсєнєн
мєчљсє кылуу єчєн, Ал Љз жанын берген. Азыр болсо Ыйса
биз менен Асмандагы Атасынан алган бардык нерселери менен бљлєшєп жатат; Ыйса бизге тєбљлєк љмєр берди. Убагы
келгенде, Ал бизди асманга алып кетет, бизге толук кубаныч
тартуулайт. Ал жерде кєнљљ такыр болбойт. Биз Падышанын
балдары болуп эсептелебиз, себеби Кудай бизди Љзєнєн єйбєлљсєнљ кабыл алды. Ал бизге сонун нерселерди тартуулады, биз Аны менен тєбљлєктљ бирге болобуз.
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 8,14-17
Суроолор: 1. Биз жакшы болгондуктан, Кудай бизди бала
кылып алгысы келеби?
2. Кєнљљ жасаганыбызда да, Кудай бизди сєйљбє?
3. Кудай биздин тил албастыгыбызды кандайча
жазалайт? Бул учурда да Кудай бизди сєйљбє?
4. Эгер Кудай биздин Атабыз болсо, Уулу Ыйса
Машайак бизге ким болуп калат?
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Сыйынуу: Тењирибиз! Бизди бала кылып алганыњ єчєн
кубанычтуубуз. Бизге жакшы мамиле кылып
жатканыњ єчєн ырахмат айтабыз. Ошондой эле
Уулуњ Ыйса Машайак єчєн да рахмат айтабыз.
Оомийин.

18. ЫЙСА ДЄЙНЉГЉ КЕЛГЕНГЕ ЧЕЙИН
КАЙДА БОЛГОН?
Ыйсанын туулган кєн майрамында Ыйса Машайактын
кантип тљрљлгљндєгє тууралуу ыр ырдайбыз, Ал жљнєндљ
айтабыз. Периштелердин бул кубанычтуу кабарды койчуларга кантип жеткиргендиги жљнєндљгє окуяны кызыгуу
менен угабыз.
Бирок сен Ыйса Машайактын бул дєйнљгљ келгенге
чейин эле бар болгондугу жљнєндљ билесињби? Ал Љзєнєн
Асмандагы Атасынын жанында болчу. Ыйса дайыма асмандагы Атасынын жанында болгон, анткени Ал Љзє – Кудай.
Башында Кудай бєт ааламды жаратты. Анан Ал биринчи адамдарды – Адам ата менен Обо энени жаратты. Бирок
Адам ата менен Обо эне Кудайга тил албастык кылды. Тил
албастыктын арты жазага дуушар кылат. Ыйса биздин
жазаланышыбызды каалаган жок. Ошондуктан Ал жерге
келип, биздин кєнљљлљрєбєздє Љз мойнуна алды.
Ыйса жерде тљрљлљ турган кєн да келип жетти. Ал бизди
канчалык сєйљрєн элестете аласыњбы? Бизди ушунчалык
сєйгљндєктљн, наристе болуп тљрљлєєгљ, адамдардын арасында жашоого макул болду.
Ошондуктан ишенип кой, Ыйса бул жарык дєйнљгљ келе
элегињде эле сени сєйчє. Ал сени азыр да сєйљт. Сен љлгљндљн кийин да, Ыйса сени сєйљ берет. Эгер сен Ыйсага чын
дилињден кызмат кылсањ, Аны менен асманда тєбљлєккљ
болосуњ.
Окуу єчєн: Жакан жазган Жакшы Кабар 16,27-28
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Суроолор: 1. Ыйса мындан канча жыл мурун тљрљлгљн?
2. Тљрљлгљнєнљ чейин Ыйса каерде болду эле?
3. Эмне себептен Ыйса асманды таштап, бул
жерге келєєнє чечти?
4. Ыйса сени сєйљбє?
5. Сен Ыйсаны сєйљсєњбє?
Сыйынуу: Ыйса! Асманды таштап, ушул жерге келгендигињ єчєн Сага алкыш айтабыз. Баарыбыз єчєн
курман болгондугуња ыраазыбыз. Сенин дањкыњ
єчєн жашаганга бизге жардам бер. Оомийин.

19. ЫЙСА БАШКА БАЛДАРДАН ЭМНЕСИ
МЕНЕН АЙЫРМАЛАНЧУ ЭЛЕ?
Ыйсанын тљрљлєшє ажайыптуу жана сырдуу. Мариям
Ыйсанын энеси болгон, ал эми Мариямдын кєйљљсє Жусуп
Ыйсанын атасы болгон эмес.
Ыйсанын башка бардык балдардыкындай атасы болгон
эмес, Анын атасы Кудай Љзє болгон. Эмне єчєн мындай?
Ушундай болушу маанилєє беле? Ыйсанын атасы Жусуп
болсо эмне болмок? Эгер Ыйсанын Атасы Кудай болбосо,
Ал биздей эле адам болмок. Анда бардык эле адамдардыкындай Ыйсанын жєрљгє да таза эмес болмок. Эгерде Ыйсанын жєрљгє сен экљљбєздєкєндљй эле болсо, анда Ал биздин
кєнљљлљрєбєз єчєн љлљ алмак эмес. Ал Љзєнєн кєнљљлљрє
єчєн љлєєгљ мажбур болмок. Бирок Ыйса Љзєнєн кєнљљлљрє
єчєн љлгљн жок, себеби Анда такыр кєнљљ жок болчу.
Ыйсанын тљрљлєшє тањ каларлык окуялар менен коштолгон. Анын жердик атасы болбогондуктан, биз Аны кыз
Мариямдан тљрљлдє деп айтабыз. Андан башка эч ким
минтип тљрљлгљн эмес. Бардык башка балдардын жердик
аталары болгон же бар. Ыйсага жердик атанын кереги жок
эле, себеби Кудайдын Љзє Анын Атасы болгон.
Бир киши кумурскаларды карап отурат. Анан алардын
уюгуна басып келет. Ал жерде болсо мињдеген кумурскалар
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жашашат экен. Ага «Эгер мен кумурскалар менен сєйлљшкєм келсе, эмне кылмакмын» деген ой келет. «Кыйкырсам,
тєшєнмљк эмес. Кат жазсам, окуй алышмак эмес». Анан ал
«Эгер кумурскалар мени тєшєнєєсєн кааласам, анда љзєм
кумурска болуп, алардын арасында жашоом керек» деген
жыйынтыкка келет.
«Кудай так ушундай кылган турбайбы, Ал бизди асмандан эле карап турууну чечпестен, адам болуп келєєнє
каалаган тура. Кудай Љзєнєн сєйєєсєн ушинтип далилдеди.
Ошондуктан Ыйса адам болуп тљрљлдє. Адам болуп келєє
аркылуу Ал Кудайдын сєйєєсєн жарыялады жана ошол
сєйєєнє далилдеди. Ошол себептєє Ал Љз жанын берди»
деген ойго келди ал киши.
Окуу єчєн: Матай жазган Жакшы Кабар 1,18-25
Суроолор: 1. Ыйсанын энеси ким болгон?
2. Ыйсанын Атасы ким?
3. Жусуп ким болгон?
4. Эгер Ыйсанын атасы Жусуп болгондо, биздин
абалыбыз кандай болмок?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Ыйса Сенин Уулуњ болгону
кандай сонун! Анын кєнљљлљрє жок болгондуктан, биздин кєнљљлљрєбєз єчєн љлдє. Ырахмат,
Атаке, бизди бала кылып алганыњ єчєн ыраазыбыз. Оомийин.

20. ЫЙСА КЉРСЉТКЉН КЕРЕМЕТТЕР
Ыйса жасаган кээ бир кереметтер жљнєндљ, балким, билет
чыгарсыњ. Мисалы, Ыйсанын шамалды токтоткондугу жљнєндљгє окуяны билесињби? Ыйса шакирттери менен кайыкта сєзєп бараткан, капыстан эле кєчтєє шамал башталды.
Шакирттерди чоњ коркунуч басат, Ыйса болсо бейкапар
уктап жаткан. Алар Устатын: «Тењир, бизди сактай кљр, чљгєп
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баратабыз», – деп ойгото башташат. Ыйса шакирттеринин
ишеними аздыгын кљрєп, абдан капаланган. Туруп, шамалды
токтотот. Дагы бир жолу Ыйса укмуштай керемет кљрсљткљн.
Досу Лазар катуу ооруп, љлєп калат. Туугандары анын сљљгєн коюшат. Лазардын мєрзљдљ жатканынан 4 кєн љтєп кетет.
Лазардын эжелерине Ыйсанын боору ооруйт, анткени Лазар
алардын жалгыз бир тууганы болчу. Мєрзљгљ жакындап келип, Ыйса катуу єн менен Лазарды чакырат. Анан эле мєрзљдљн тирєє Лазар чыгып келет. Ыйса аны тирилтип койгон!
Дагы бир керемет! Бир жолу Ыйсанын айланасына 5000
ден ашуун адам чогулуп калат. Кєн бою алар Ыйсанын
сљзєн угушкан эле. Кечке жуук бардыгы ачка болот, бирок
нан сатып алууга мємкєнчєлєктљрє жок эле. Бир баланын
жанында 5 нан, 2 балык бар экен. Ыйса сыйынгандан кийин,
аларды элге таратып берєєнє буйруйт. Баары тоюп, ал тургай, ашып да калган.
Бир жолу Ыйса бир кичинекей кызды тирилткен. Ошондо Ата-энеси абдан кубанган!
Ыйса дагы кљптљгљн кереметтерди кљрсљткљн. Адамдар
буларды кыла алышпайт. Кереметтерди бир гана Кудай
кљрсљтљ алат. Бир да врач кљз ирмемде ооруну айыктыра албайт. Ыйса кљрсљткљн бардык кереметтер Анын Кудай Уулу
экенин далилдеп турат.
Асманга кљтљрєлљрдєн алдында, Ыйса шакирттерине
Љзєнєн атынан кереметтерди жасоого кєч берген. Ошондуктан элчи Петир да тљкљр адамды Ыйсанын атынан туруп
басууга буйрук берип, айыктыра алган.
Кийинчерээк ушул эле элчини Ыйса жљнєндљ элге айтканы єчєн тєрмљгљ отургузуп коюшкан. Тєн жарымда Кудай
Љзєнєн периштесин жиберип, аны бошотуп, тєрмљдљн алып
чыккан. Бул абдан чоњ керемет болчу.
Кљпчєлєк адамдар Ыйса кљрсљткљн кереметтерге ишенгилери келбейт. Алар: «Ыйса эч кандай деле керемет кљрсљткљн эмес, булар – сыйкырчынын гана амалкљй жоругу», – дешет. Бирок Ыйса сыйкырчы эмес, Ал – Кудай. Ошондуктан
Ал љлєктљргљ да жањы љмєр бере алат. Мємкєн сен: «Бєгєн
да ошондой кереметтер болобу?» – деп сурайт чыгарсыњ.
Албетте! Ыйса муну Љзє да айткан. Кээде врачтар оорулар32

ды айыктыра албай калганда, ишенгендердин сыйынуулары аркылуу Ыйса аларды айыктырат. Албетте, Ал врачтар
аркылуу да жардам бере алат. Адатта колубуздан келбеген
нерсени Кудай кылып берет деп ємєттљнљт эмеспизби.
Кереметтерди Кудай дайыма эле кљрсљтљбє? Жок. Кээде
Ал биз сураганды бербеген жакшыраак деп эсептейт. Ал
бизге чындап эле керектєє болгон нерсени бергиси келет.
Ошондуктан биз Ага толук ишенсек болот.
Окуу єчєн: Лука жазган Жакшы Кабар 8,22-25
Суроолор: 1. Керемет деген эмне?
2. Ыйса Машайак кљрсљткљн бир керемет жљнєндљ айтып бер.
3. Сыйкырчы деген ким? Ал, чын эле, кереметтерди кљрсљтљ алабы?
4. Угулган сыйынууњ жљнєндљ айтып бер.
Сыйынуу: Тењир! Жасаган кереметтерињ єчєн ыраазыбыз.
Бєгєн дагы бизди угуп, кереметтєє иштерди жасап жатканыњ єчєн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз сыйынып жатканда, Сенин жардам
берериње бекем ишенєєгљ жардам бер! Оомийин.

21. ЫЙСА МАШАЙАКТЫН ЉЛЄМЄ
Эми биз тарыхтагы эњ коркунучтуу да, эњ маанилєє да
болгон окуя тууралуу сєйлљшљлє.
Биринчи адамдар – Адам ата менен Обо эне тыюу салынган жемишти кантип жешкени эсињдеби? Ошондо адамдардын жєрљгєнљ кєнљљ кирип, алар Кудайга тил албас болуп
калышкан. Ошондон тартып нан таап жеш єчєн, мањдай тер
тљгєп иштљљгљ туура келген, алар оору менен љлємдљн корко башташкан. Жырткычтар аларга жоо болуп калышкан.
Мунун баары Адам ата менен Обо эненин Кудай алдында
кетирген кєнљљсєнљн улам болгон.
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Бирок баарынан да жаманы, Кудай аларга ушул кєндљн
баштап Љзєнљн оолак жашоолору керектигин айтты.
Бирок эсињден чыгарба, Кудай Адам ата менен Обо энени
мени менен сени сєйгљндљй эле сєйгљн. Сен экљљбєз да ошол
биринчи адамдар сыяктуу эле кєнљљ кетирип, ошондой эле
жазага татыктуу болдук. Бирок Кудай бизди сєйљт, ошондуктан Ал биздин ордубузга Љз Уулу Ыйса Машайакты
жазалоону чечти.
Эч кимибиз башка адамдардын кєнљљлљрє єчєн љлљ алмак эмеспиз, анткени биз љзєбєз кєнљљкљрбєз. Ошондуктан
биз љзєбєздєн кєнљљлљрєбєз єчєн жазаланышыбыз керек.
Кудай Уулу Ыйса кєнљљсєз болгон, ошондуктан ал сен
экљљбєздєн жана башка бєт адамдардын кєнљљлљрє єчєн
љлгљн.
Ыйсаны жек кљргљн адамдар Аны айкаш жыгачка кадап салышты. Ал айкаш жыгачта љлдє. Римдик аскерлер
Анын колу-бутун килейген мыктар менен кагып жатканда,
Ал аябай кыйналган. Биринчи жолу Кудай Аны бир нече
убакытка калтырып койгондо, Ага канчалык кыйын болду
дейсињер? Ыйса жалгыз калган. Ыйса сен єчєн, мен єчєн Љз
эрки менен љлємгљ барды, Аны эч ким мажбурлаган жок. Ал
сен экљљбєздєн жазаланышыбызды каалаган эмес.
Азыр Кудай сенин кєнљљлљрєњдє кечире алат. Ыйса
Машайакка ишенген ар бир адам Кудайдан кєнљљлљрєнљн
кечирим жана тєбљлєк љмєр ала алат. Ушул єчєн сен Ыйса
Машайакка ыраазычылык келтирдињ беле?
Окуу єчєн: Ышайа 53,1-12
Суроолор: 1. Адам ата менен Обо эне Кудайды укпай койгондон кийин, кандай абалга дуушар болушту?
Эгер бул дєйнљдљ кєнљљ жок болсо, адамдардын
ортосунда келишпестик болот беле?
2. Љзєбєз сєйгљн адамдардын кєнљљлљрє єчєн
айып тартып, алар алчу жазаны љзєбєзгљ ала
алабызбы?
3. Эмне єчєн бул мємкєн эмес?
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Сыйынуу: Асмандагы Ата! Кичинекей балдар, биз да, Куткаруучуга муктаж экенибизди кљрєп турабыз,
анткени биз кљп учурда ата-энебиздин тилин албайбыз. Биздин ордубузга љлгљнєњ єчєн, Ыйса,
Сага ыракмат айтабыз. Сени бєт жєрљгєбєздљн
сєйгљнгљ жардам бер. Бизди бекем ишенимге ээ
кыл жана Сага тил алганга жардам бер. Муну
биз Ыйса Машайактын атынан сурайбыз.
Оомийин.

22. ЫЙСАНЫН ТИРИЛЄЄСЄ
Петир, Жакып, Жакан жана башка шакирттер Ыйсанын
љлгљнєнљ аябай кайгырышкан. Алар Ыйсаны Ысрайылдын
Падышасы болот деп ємєттљнєшкљн. Анткени Ал адамдарга кљп жакшылык кылды, кљп кереметтерди кљрсљттє. Чоњ
айкаш жыгачка кадап жатышканда, Анын такыр каршылык кљрсљтпљгљнєнљ, алар тањ калышкан. Аларда «Мємкєн,
Машайак Кудай Уулу болгон эместир, мємкєн, Ал жљн эле
жакшы адам болгондур» деген кємљн саноо пайда болгон.
Машайактын шакирттери єч кєн шаарда тентип басып
жєрєшкљн. Єч жыл ичинде алар Ыйсага ушунчалык кљнєп
калышкандыктан, Ансыз эмне кыларын да билишкен жок.
Биз азыр жекшемби деп айтып жєргљн жуманын биринчи кєнєндљ Ыйсанын кээ бир шакирттери Ыйса коюлган мєрзљгљ
келишкен. Мєрзљнєн бош экендигин кљргљндљ тањ калышкан.
Ыйсанын сљљгє ордунда жок. Аны бирљљ уурдап кеттиби, же
башка жерге которуп коюштубу? Шакирттер ушинтип бири-бири менен сєйлљшєп жатканда, капыстан эле эки периште кљрєнєп, Ыйса тирилгендигин, Кудай Аны тирилткендигин айткан. Албетте, шакирттер буга толук ишене алышкан
эмес. Бирок кљп љтпљй, Ыйса шакирттерине кљрєнљт. Тышкы
кљрєнєшє мурункудай эле болсо да, Анын денеси љзгљрєлгљн
эле. Калыњ дубалдар да эми Ага тоскоол боло алмак эмес.
Эми Ал єйгљ эшик жабык турганда да кире алат. Ошондой
эле кљз ачып-жумганча кљздљн кайым боло алат.
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Кудайдын Љз балдарын љлємдљн кайра тирилтем деген
убадасы бар. «Ушундай да болобу?» – деп сурайттырсыњ.
Бирок Кудайдын колунан баары келет. Ыйсаны тирилткен
Ал башка шакирттерин да тирилте алат. Ыйса Машайакка
ишенгендерге Кудай тєбљлєк љмєр берет.
Кљпчєлєк адамдар: «Ыйсанын чындап эле тирилип кеткенин кайдан билесињер?» – деп сурашат. Мунун чын экенин
шакирттердин жашоосунан кљрљбєз. Ыйса љлгљндљн кийин,
алар аябай кайгырышкан. Бирок Аны кайра тирєє кљрєшкљндљ, кубанышып, тайманбас болуп калышкан. Шакирттеринин кљбєн кийин жазалашкан, анткени алар Ыйсанын
тирилгенин бардык жерде айта башташкан. Эгер бул чындык
болбосо, алар љз љмєрлљрєн минтип кыйышмак эмес.
Ыйса љлгљндљн єч кєндљн кийин, эки шакирти Иерусалимдин жанындагы айылга бара жатышкан. Албетте, алар
Ыйсанын љлємє тууралуу сєйлљшєп баратышкан. Эмне
єчєн Ал љлєп калды? Алар Ыйса тєбљлєк жашап, алардын
Падышасы болот деп ойлошподу беле? Алар сєйлљшєп баратканда, аларга єчєнчє Жолоочу кошулду. Сљзгљ аралашкан Ал бул экљљнєн эмне єчєн кљњєлдљрє чљгєњкє экенин
сурады. Жооп алгандан кийин: «Кудай Сљзєндљ «Машайак
кљп азап чегип, љлљт» деп айтылганын билбейсињерби. Љлємє тууралуу Ал Љзє деле алдын ала айтпады беле», – деди
Ал. Аларга Анын љлємє кокустук эмес экенин Байыркы
Келишимдеги пайгамбарчылыктардан тартып тєшєндєрєп
берди. Бардык адамдардын кєнљљсє єчєн Кудай Аны жерге
жиберген. Эгер Ыйса айкаш жыгачта љлбљсљ, эч ким кєнљљлљрєнљн кечирим алмак эмес.
Жолду катар ањгемелешип, алар кыштакка келишти.
Шакирттер Бейтааныштан љздљрє менен бирге калууну љтєнєштє, себеби кеч кирип калган эле. Ал алар менен калды.
Кечки тамакка отурушканда, шакирттер Бейтааныш адам
љздљрєнєн Устаты экенин таанышты.
Кљрсљ, љлємє тууралуу ушунчалык так тєшєндєрєп берген Ал Љзє тура. Алар ушинтип тањ калып турганда, Ыйса
кљздљн кайым болуп кетти.
Тирилип кеткен Ыйсаны кљргљн алар кандай бактылуу
эле! Эми баары башкача болуп калды: алар капаланбай, эч
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кимден коркпой калышты, анткени алардын Устаты тирєє
эле. Иерусалимге кайтып келишип, алар болгонун болгондой башка шакирттерге айтып беришти.
Окуу єчєн: Жакан жазган Жакшы Кабар 20,1-18;
Лука жазган Жакшы Кабар 24,13-32
Суроолор: 1. Мєрзљнєн бош экенин кљрєп, шакирттер эмне
єчєн тањ калышты?
2. Ыйсага эмне болду?
3. Тирилгенден кийинки Ыйсанын денеси биздин денебизден эмнеси менен айырмаланган?
4. Ыйса жана Анын эки шакирти тууралуу окуяны кайталап айтып бере аласыњбы?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Ыйса Машайакты тирилткенињ єчєн, Сага алкыш айтабыз. Ыйса менен
тєбљлєккљ жашай турганыбыз єчєн да, Сени
алкыштайбыз. Сенин сєйєєњдє жана Сенин
кудуреттєєлєгєњдє ыраазычылык менен эстеп
турганга жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

23. ЫЙСА АТАСЫНА КАЙРА КЕТТИ
Ата-энењден бљлєнєп, бир нече кєнгљ бир жакка кеткен
кєндљрєњ болду беле? Балким, чоњ энењдикинде же туугандарыњдыкында болгондурсуњ. Єйгљ кайтканда кубанганыњ
эсињдеби?
33 жылга жакын Ыйса бул жерде болгон. Атасына, периштелерге кеткиси келгенин элестете аласыњбы? Бирок Ал
асманга кетчє убакыт да келип жетти.
Ал Љзєнєн шакирттери менен тоого чыкты. Шакирттери
менен сєйлљшєп жатканда, Аны чоњ булут каптап, алардын
кљз алдынан алып кетти.
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Ыйса асманга кайра барып, ал жерден Кудайдын тактысынан орун алды. Албетте, биз муну кљрљ албайбыз. Бирок
качандыр бир мезгилде Ыйсага ишенип, Ага кызмат кылгандар, ал жерде Ыйса менен бирге болушат.
Ыйса кайтып барганда, асмандагылар кандай кубанганын элестете да албайбыз. Миллиондогон периштелер Аны
тосуп турушкан, не бир сонун гимндерди ырдашкан. Алар
Анын жер жєзєндљгє бардык адамдарга болгон сєйєєсєн
дањкташып, Ага таазим кылышкан. Сени жана мени куткаруу єчєн, Ал Љз дањкын калтырып адам кейпинде келди.
Эми Ал єйєнљ кайтып келди! Келгенине кубанып, Кудай
Ата Аны Љзє тосуп алды.
Ыйса азыр да асманда. Ал бизге ал жерден орун даярдап
жатат. Ал бизди кєтєп жатат жана Ал бардык адамдардын
Љзєнљ ишенип калуусун каалайт. Љзєнљ ишенген ар бир
адамга Ал тєбљлєк љмєр берет.
Ыйса Машайак ошондой эле биз єчєн Кудайдын алдында арачылык кылат. Љзєнљ кызмат кылып жаткандарды асманга алып кетєє єчєн, Ыйса жерге дагы бир ирет
келет.
Окуу єчєн: Элчилердин иштери 1,9-14
Суроолор: 1. Ыйса жерде канча убакыт жашап кеткен?
2. Асмандагы Атасына кайтарда, Ыйса Љз шакирттери менен кантип ажырашканын айтып
бер?
3. Ыйса асманга кайтып келгенде, периштелер
Аны кантип тосуп алышкан?
4. Ыйса азыр каерде?
5. Ыйса асманда эмне кылып жатат?
Сыйынуу: Ыйса Машайак, Сен азыр асмандасыњ жана
бизди кљрєп турасыњ. Биздин сыйынуубузду уга
кљр. Бизди ушунчалык сєйгљндєгєњ єчєн жана
келечекте Сени менен бирге боло ала тургандыгыбыз єчєн Сага ыраазыбыз. Сенин эркињ
боюнча жашоого бизге жардам бер. Оомийин.
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24. ЫЙСА ДАГЫ БИР ЖОЛУ КЕЛЕТ
Ыйса дагы бир жолу келет. Анын качан келерин билбейбиз, бирок келгенде балдарын Љзє менен алып кетерин билебиз. Бул керемет кєн болот! Ошондо биз Тењирибиз Ыйса
Машайакты кљрљбєз. Дайыма кєтєшсєн деп, качан келерин
бизге айткан эмес. Ал ошондой эле биздин туура жашоого
ар дайым умтулуубузду каалайт. Эгерде качан келерин бизге
айтып койгон болсо, анда ар кєнє Анын эркин аткаруу єчєн,
мынчалык аракет кылбайт элек. Биз баарын акыркы кєнгљ
калтырмакпыз. Бирок анда кеч болуп калмак.
Мына ошондуктан Ыйса качан келерин бизге айткан эмес.
Ошондой эле биз Анын кантип келери тууралуу да аз билебиз. Кандай болсо да, Кудай Сљзєндљ Машайактын келєєсє
тууралуу жетишерлик айтылган. Ыйса бизди асманга алып
кетєє єчєн келери жљнєндљ, Ал жањы жер, жањы асман жаратары жљнєндљ Ыйык Китепте айтылган. Бул жер жана биз
кљрєп турган бардык нерселер качандыр бир кезде жок болот.
Кудай баарын жањы жаратат. Ошондо коркунуч да, кєнљљ да
болбойт. Тењирибиз келгенде баары кандай љзгљрљрєн элестетип кљрєєгљ аракет кылуунун кереги деле жок. Азыр биз єчєн
маанилєєсє – Анын келишине даяр болуп жашоо.
Ыйса Машайакты кљрєєнє каалайсыњбы? Сенин куткарылууњ єчєн љмєрєн Бергендин алдында башыњды ийип
таазим кыл. Ал кєтєлбљгљн убакта келип калышы мємкєн.
Ошондо Ал сени да Љзєнљ тєбљлєккљ алып кетет.
Окуу єчєн: Тесалоникалыктарга жазылган биринчи кат
4,13-18; 5,1-6
Суроолор: 1. Ыйса экинчи жолу качан келет?
2. Ыйса Машайактын кєтєлбљгљн убакытта келип каларын билєє эмне єчєн маанилєє?
Сыйынуу: Ыйса Тењирим, дагы бир жолу бул жерге келе
турганыњ єчєн, биз Сага ыраазыбыз. Сен тууралуу кєн сайын ойлоого, Сенин келєєњљ даяр
болууга бизге жардам бер. Оомийин.
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25. ЫЙЫК РУХ
Єч жактуу болуп ачылган бир гана Кудай бар экендиги
тууралуу биз буга чейин сљз кылганбыз. Ыйык Рух – Ушулардын Бири. Биз Аны Кудай Ыйык Рух деп айтабыз. Андан
башка Кудай Ата жана Кудай Уул бар.
Ыйык Рух бардык убакта болгон. Ааламды жаратууда
бул Єчљљ тењ катышкан.
Љлљр алдында Ыйса Љз шакирттерине Асмандагы Атасына кетери тууралуу айткан. Аларга Ыйык Рухту жиберєєнє убадалаган. Ыйсанын асманга кљтљрєлгљнєнљн он кєн
љткљндљн кийин, шакирттеринин жєрљктљрєнљ Ыйык Рух
толгон. Бир жолу сыйынуу убагында катуу шамалдыкындай добуш чыгат. Шакирттер бири-бирине тањ кала карашат. Ошондо алардын ар биринин єстєнљ оттун жалынындай, экиге бљлєнгљн тилдей болгон бир нерсе келип тєшљт.
Бул Ыйса Машайак жиберген Ыйык Рух эле. Ал нерсе тез
эле жок болуп кетти, бирок Ыйык Рух шакирттердин жєрљктљрєндљ жашап калды. Алардын ар бири капыстан эле
башка тилде сєйлљй ала турган болуп калышты. Ал тургай,
кээ бирљљлљрє адамдарды айыктырып, љлгљндљрдє тирилте
алышкан. Ишенгендерди Ыйык Рух бактылуу кылып, Ыйсага ишенгени єчєн куугунтуктап, сабашканда да, ырдаганга
кєч-кубат берген.
Ыйса Машайакты кабыл алган ар бир адамга Ыйык
Рух белек кылынат. Ал Машайак єчєн жашоого жардам
берет. Эгер сен чыныгы машайакчы болсоњ, Ал сенин да
жєрљгєњдљ жашап жатат. Бардык жакшы ой-каалоолор
Андан гана келет. Ыйсага ишенип жашоого жана Ага тил
алчаак болууга Ал жардам берет. Ал ошондой эле сенин
кубанып жєрєєњљ жана чынчыл болууња жардам берет.
Ошондуктан сен жєрљгєњдљ сєйєєнє, кубанычты жана
бакытты сезип жатасыњ. Сенин жєрљгєњ – Анын турак
жайы.
Ыйык Рух машайакчылардын жєрљктљрєндљ гана эмес,
бир эле убакта бардык жерде боло алат. Сен кээ бир нерселер єчєн Тењирге кантип сыйынышты билбейсињ, ошондо
Ыйык Рух сага жардам берет. Ал Љзє Кудай болгондуктан,
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кантип сыйынуу керек экендигин билет жана ошол сыйынууга Кудай сљзсєз жооп берет.
Сыйынууга Кудай Љзє жардам берип жатканы кандай
жакшы!
Ыйык Рух сага гана жардам бербестен, Ал машайакчы
боло элек адамдарга да жардам берет. Ал аларда Кудайга
болгон сєйєєнє ойготот, Ыйсанын алар єчєн эмне кылганын тєшєнєєгљ жардам берет. Эгер сага кљп нерсе тєшєнєксєз болуп жатса, Анын аларды тєшєндєрєп берєєсєн Андан
сурап, сыйын.
Окуу єчєн: Жакан жазган Жакшы Кабар 16,7-15
Суроолор: 1. Ыйык Рух Ким?
2. Ал каерде?
3. Ал кылган бир нече ишти атап бер.
4. Ыйык Рухтун бизге бере турган жардамына
љзєбєз тоскоол болушубуз мємкєнбє? Кантип
тоскоол болушубуз мємкєн?
Сыйынуу: Тењир, кљйгљйлљрєбєздљ жардам берєє єчєн,
бизге Ыйык Рухту жибергениње ыраазыбыз.
Ыйык Рухтун жетегинде жашоого жардам бер.
Оомийин.

26. МАШАЙАКЧЫЛАР ТУУРА ЭМЕС
ИШТЕРДИ КЫЛСА БОЛОБУ?
Тєбљлєк љмєрдє мураска алууга эч качан татыктуу боло
албасыбызды билип калдык. Ыйса Машайак аркылуу гана
куткарылууга ээ боло алабыз. Бул нерсе биз каалагандай
жашай берсек болот дегенди билдиреби? Ойлонуп кљрљлєчє, Ыйсадан Куткаруучум бол деп суранган кєндљн тартып,
биз машайакчы болуп калдык. Андан ары деле кєнљљ кыла
берєєгљ батынабызбы?
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Тењир биздин жєрљгєбєздљн орун алгандан тартып, биздин жакшы болушубузга жардам бергиси келет. Айласыздан
мындай суроо туулат: буга карабай эмне єчєн биз кайракайра эле туура эмес иштерди кыла беребиз?
Муну шайтан жасап жатат. Ал абдан кєчтєє; эњ эле кєчтєє деген периштелер да шайтандан алсызыраак. Ал кантип
алдашты, кантип азгырышты билет. Асманга барганда,
Кудай бизге жањы жєрљк берет. Ошондо биз бардык жаман
ойлордон алыс болобуз.
Жерде жашап жатканыбызда биз кєнљљ кылып алабыз.
Ыйса жєрљгєбєздљн орун алгандан тартып, кєнљљ менен
кєрљшєєгљ Тењир бизге жардам бере баштайт. Шайтанды
кууп, жашообузду Љзє башкарышын Ыйсадан ар дайым
суранышыбыз керек.
Жањы жєрљк алган кандай жакшы! Ошондо бизди эч
нерсе жамандыкка тєртпљйт жана эч нерсе биздин ачуубузду келтирбейт.
Ыйса Машайак шайтандан кєчтєє экенин, шайтан Андан коркорун эч качан унутпа. Тењирден жардам сураган
учурда, шайтан качып кетет.
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 6,1-10
Суроолор: 1. Шайтан эмне кылгысы келет?
2. Сен шайтандан кєчтєєсєњбє?
3. Ким шайтандан кєчтєє?
4. Шайтанга биз кантип каршы тура алабыз?
Сыйынуу: Кудай болгондугуњ єчєн, баарынан кєчтєє болгондугуњ єчєн, шайтандан кєчтєє болгондугуњ
єчєн, Ыйса Машайак, биз Сени алкыштайбыз.
Сен єчєн жєрљгєбєздє таза сактоого жардам
берчи. Оомийин.
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27. СЕНИН ЖЄРЉГЄЊДЄН ТАКТЫСЫНДА
КИМ ОЛТУРАТ?
Такты деген эмне экенин билесињби? Бул деген чоњ олтургуч, анда падыша олтуруп алып, љзєнєн љлкљсєн башкарат.
Сенин жєрљгєњдљ да такты бар экенин жана анда да
кимдир-бирљљ олтурарын билесињби? Ал жерде сен љзєњ
олтурган жоксуњ. Мен кадимки тактыны айтып жаткан
жокмун. Биздин жєрљгєбєздљ да чыныгы Падыша бар. Ал
Кудайдын балдарына кантип туура жашашты єйрљтљт. Бул
Падыша – Машайак.
Бирок дагы экљљ бар, алар да ушул тактыда олтуруп
алып бизди башкарууну каалайт. Булардын бири – шайтан, экинчиси – биздин «менибиз». Ыйса сенден бир нерсени талап кылганда, сен башка бир нерсени жасап жатсањ,
ал учурда тактыда Машайак олтурган жок. Ал учурда сен
љзєњ падышачылык кылып жатасыњ. Мындай учурда шайтан жыргап кєлљт. Эгер ал жерде Тењир олтурбаса, шайтан сени ар кандай жамандыктарга: кыжырданууга, суз
болууга, кљз артууга тєртљт. Сени башкарыш єчєн, Тењир
тактыњда олтурбаса, булардын баарын жасап коюу шайтан
єчєн опоњой.
Жєрљгєњдєн тактысында љзєњ олтуруп, љмєрєњдєн падышасы љзєњ болсоњ, шайтан жєрљгєњдєн тљрєнљ тоскоолдуксуз
кирип, бєт баарын астын-єстєн кылат. Ал љзєнєн сенден кєчтєє экенин билет, ошондуктан сени шылдыњдап кєлљт. Анткени ал сени башкарып, эмне кааласа, ошону жасай алат.
Эгер тактыда Тењир олтурса, шайтан жамандык жасоого батынбайт. Тактыга љзєњ олтурмайынча, ал тийише
албайт.
Тењирибиз абдан чыдамдуу, боорукер жана айкљл. Тактыга Ал сен суранганда гана олтурат. Машайакчы болгондуктан, Ага тактыны биротоло бошотуп беришињ керек.
Кудайдан сурасањ, Ал жардам берет. Ыйык Рух бул жљнєндљ
дайыма эсиње салып турат.
Сенин жашооњдун падышасы ким? Ким сенин жєрљгєњдєн тактысында олтурат? Сен љзєњ олтуруп алып, шайтанга
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љмєрєњдє башкарганга уруксат берип жатасыњбы же тактыњда Ыйса Тењир олтурабы?
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 6,14-23
Суроолор: 1. Жєрљгєњдєн тактысына ким олтургусу келет?
2. Эгер тактыга љзєбєз олтурсак, шайтан эмне
кылат?
3. Эгер тактыда Ыйса Тењир олтурса, шайтан
эмне кылат?
Сыйынуу: Кудурети кєчтєє Кудай, биздин Асмандагы
Атабыз! Бизге Сенин жардамыњ керек, биз Ыйса
Машайактын биздин жєрљгєбєздєн тактысын
ээлљљсєн жана шайтандын азгыруусуна тоскоол
болуусун суранабыз. Ыйса шайтандан кєчтєє
болгону єчєн Сага алкыш айтабыз.
Оомийин.

28. ПАДЫША ЖЄРЉГЄЊДЄН ТАКТЫСЫНДА
ДАЙЫМА ОЛТУРУШУ КЕРЕК
Жєрљгєњдєн тактысы жљнєндљ сєйлљшкљнєбєз эсињдеби? Ал тактыга єч падыша олтургусу келгенин билесињ.
Алардын бири – чыныгы Падыша Ыйса Машайак, ал эми
калган экљљ – шайтан жана сенин «менињ». Сен ошол тактыны ээлерињ менен, шайтан уурданып кирет да, баарын
тескери кыла баштайт. Эгерде тактыњда Ыйса Машайак
олтурса, анда шайтанга качууга туура келет. Ошондо жєзєњ
жарык болуп кубанычтуу жєрљ аласыњ. Ыйса сенин жашооњду кљрєп кубанат, ошондой эле ата-энењ да кубанат. Тењир
жєрљгєњдє башкарып турган убакта баары љз жайында
болот, оюња келгенди кыларыњ менен, баары тескерисинче
боло баштайт.
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Тењир биз єчєн баарын кылды. Эми жашообузду љзєбєз
башкаралы дегенибиз туурабы? Албетте, туура эмес. Бирок
биз кљп учурда љзєбєз башкаргыбыз келет.
Жєрљгєбєздєн тагында Ыйса олтуруп, падышачылык
кылышы єчєн эмне кылышыбыз керек? Тењирди жакшыраак таанып билєєгљ аракет кыл. Ошондо Аны чын жєрљгєњдљн сєйљ аласыњ жана жєрљгєњдљ Ал гана бийлик кылуусун каалап каласыњ.
Тењирди канчалык жакын таанып билсек, ошончолук
Аны сєйљ алабыз, ошончолук Ага таяна алабыз жана љмєрєбєздє Анын колуна тапшырабыз. Аны канчалык жакын
таанып билген сайын, жєрљгєбєздєн тактысында Ал гана
олтуруусун каалап калабыз.
Бизге эки ой келет. Бири: «Муну жасаба», – десе, экинчиси: «Эч нерсе деле болбойт», – дейт. Кайсынысы Ыйык
Рухтун єнє, кайсынысы шайтандыкы экенин кантип ажыратууга болот? Кичинекей бала энесинин єнєн башка єндљрдљн эрте эле айырмалай баштайт, чоњойгон сайын кљптљгљн
єндљрдєн ичинен оњой айырмалай алат. Ошол сыяктуу эле
биз да Ыйык Рухтун єнєнљ кљнєп, аны шайтандын єнєнљн
айырмалап калабыз.
Буга жетєєнєн эњ жакшы жолун билесињби? Адамды жакындан тааныш єчєн, аны менен кљбєрљљк сєйлљшєє керек.
Тењирди биз кљрбљйбєз да, кантип анан Аны менен сєйлљшљ
алабыз? Биз Аны менен сыйынуу аркылуу сєйлљшљбєз. Ал
бизди дайыма угат, аябай акырын сєйлљсљк да Ал угат.
Тењирди жакшыраак таанып билєєнєн дагы бир ыкмасы бар: Анын айткандарына кулак тљшљљ. Тењир биз
менен Ыйык Китеп аркылуу сєйлљшљт, себеби Ыйык Китеп – Кудайдын Сљзє. Тењир бизге эмне айткысы келгенин
дайыма эле тєшєнљ бербейбиз, бирок баарын дароо эле
тєшєнєєнєн кажети жок. Эгер биз Ыйык Китепти окусак, андан кийин окуганыбыздын єстєндљ ой жєгєртсљк,
Тењирди жакшыраак таанып билєєгљ Ыйык Рух сљзсєз
жардам берет.
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 12,1-3
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Суроолор: 1. Сенин жєрљгєњдљ бир эле убакта канча падыша бийлик жєргєзљ алат?
2. Эмне єчєн Тењирди жакшыраак таанып билєє
зарыл?
3. Тењирди кантип жакшыраак таанып билєєгљ
болот?
Сыйынуу: Тењир, биз Сени жакшыраак таанып билгибиз
келет. Сага келе ала турганыбыз єчєн, сыйынууда Сени менен сєйлљшљ ала турганыбыз єчєн кубанычтабыз. Сени жакшыраак таанып билєєгљ
жардам бер. Сени дагы кљбєрљљк сєйљ алгандай,
Сага таяна алгандай бололу. Оомийин.

29. ЖЕМИШ БЕРЄЄ
Бир бала љзєнєн атасы менен сейилдеп жєрєп, дарактын
тєбєндљгє куурап жаткан бутакты кљрєп калат.
– Ата, карачы мобул бутакты! – дейт ал кыйкырып. – Мен
аны алып барып олтургузам, балким, жемиш берер!
– Жок, бул куурап калган бутак турбайбы, – деп атасы
каршы болот, – ал эч качан бєчєр байлап, мљмљ бербейт.
– Ал тєшєм бериши єчєн, эч нерсе кыла албайбызбы?
– Жок, анткени ал куурап калган, – дейт атасы. – Бир
гана мємкєнчєлєк бар, эгер Тењир ага жањы љмєр берсе, ал
кайра кљгљрљт.
Биз да ушул бутак сымал љлєк болчубуз, Ыйса болсо –
љмєр дарагы. Љзєбєзгљ љзєбєз жардам бере албайбыз. Ошондуктан Кудай бизди – куураган бутакты алды да, даракка
улаштырып койду. Эми биз кубаныч, сєйєє, чыдамдуулук
деген тєшємдљрдє берип жатабыз.
Биз жакшы иштерди Машайакты сєйгљндєгєбєздљн улам
кылабыз. Биз куураган бутак сымал болчубуз, бирок Тењир
бизге жањы љмєр белекке берди.
Окуу єчєн: Жакан жазган Жакшы Кабар 15,1-8
46

Суроолор: 1. Куураган бутак жемиш бере алабы?
2. «Кєнљљкљрлљр кєнљљлљрє менен љлєк», – дейт
Ыйык Китеп. Эмне єчєн биз куураган бутакка
окшошпуз?
3. Адамдарды куткарып алуу єчєн, Ыйса эмне
кылды?
Сыйынуу: Асмандагы Ата, кєнљљлљрєбєздљн арылтуучу
Куткаруучуга муктаж экендигибизди билебиз.
Бизди куткарып алгандыгыњ єчєн, Ыйса Машайак аркылуу жањы љмєр бергенигињ єчєн,
биз Сага алкыш айтабыз. Жакшы жемиш берєєгљ жардам бер. Оомийин.

30. АДАМДЫН ТЕЊИРДИ СЄЙЉРЄН
КАНТИП БИЛСЕ БОЛОТ?
«Бул адам Машайакты чын эле сєйљбє?» деген суроо сага
кљп эле келсе керек. Муну сурабай эле билип алса болот.
Ыйса Љзє берген єлгє бар, ошол єлгє менен љзєбєздє текшерєє аркылуу Аны канчалык сєйљрєбєздє билип алабыз.
Аны сєйљр-сєйбљсєбєздє кылып жаткан иштерибиз аркылуу билєєгљ болот. Аны кубандыруу єчєн, бардык кєч-кубатын жумшаган адамдарды, чындап эле Машайакты сєйљт
деп айтууга болот. Кээ бирљљлљр Машайакты сєйљм дегени
менен, Ал каалаган иштерди жасабайт. Демек, андай адамдар Аны сєйбљйт.
Биздин Тењирге болгон сєйєєбєз эмнеден кљрєнљт?
Биринчиден, биз бардык адамдарды сєйєшєбєз керек, кичипейил болушубуз керек. Биз буга ата-энелерибиз менен
болгон мамиледе єйрљнљбєз, бир айтканда эле тил алганга
аракет кылышыбыз керек.
Мисалы, бљбљгєбєз менен оюнчуктарыбызды бљлєшљлє,
классташтарыбызга керектєє учурда жардам берели. Кайсы
учурда эмне кылышты љзєњ деле билип аласыњ.
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Тескерисинче, башкаларга кош кљњєл болуп жатсањ,
анда љзєњдє Ыйса Машайакка караганда кљбєрљљк жакшы
кљрљсєњ. Эгер сен Ыйсаны чын эле сєйсљњ, канчалык кыйын
болсо да, Ага тил алууну кааламаксыњ.
Албетте, бул оњой эмес. Буга кљнєгєє керек. Пианинодо
ойноону же сєзгљндє єйрљнєє єчєн кљнєгєє керек. Ошол
сыяктуу эле тил алчаак болууга да кљнєгєє керек. Биз бири
бирибизге жылуу, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Эгер
бирљљ сага кыйкырып сєйлљсљ, кыйкырып жооп берєє оњой.
Љзєнљ жараша орой мамиле кылбастан, кичипейилдик
кљрсљтєєгљ аракет кылышыбыз керек. Машайакчыларды
башкалардан айырмалап турган нерсе сєйєє болуш керек деп єйрљтљт Ыйык Китеп. Машайакчынын жеке жєрєш-турушунан эле анын Кудайды канчалык сєйљрєн билип
алууга болот.
Эгерде биз љзємчєл болсок, башкалар Машайакты сєйгљндє кантип єйрљнєшмљк эле?
Окуу єчєн: Жакандын биринчи каты 2,3-14
Суроолор: 1. Адамдын Ыйса Машайакты сєйљрєн кантип
билсе болот?
2. Башка адамдарга кантип жакшы мамиле кылууга болот?
3. Пианинодо ойноого же сууда сєзєєгљ єйрљнєє
єчєн кљнєгєє керекпи?
4. Жакшы мамиле кылууга кљнєгєє керекпи?
5. Бирљљ сага туура эмес мамиле кылып жатса,
эмне кылышыњ керек?
Сыйынуу: Тењир, Сен бизге боорукердик кљрсљттєњ, бизди
аябай жакшы кљргљндєктљн, куткарып алдыњ.
Бири бирибизди сєйгљнгљ жардам бер. Башкалар да Сенин балдарыњ болуп калсын єчєн,
Сенин сєйєєњ бизден кљрєнсљ экен. Оомийин.
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31. КУДАЙДЫН БАЛАСЫ КЄНЉЉ КЕТИРИП
АЛСА ЭМНЕ БОЛОТ?
Сєйгљнєњљ карабастан Аны капа кылып алып жатсањ
эмне кылыш керек? Ыйса биздин Тењирибиз болгон кєндљн
тартып бизде эми кыйынчылыктар болбойт деп ойлоо туура
эмес. Шайтан дале бизди жамандыкка тєрткєсє келет. Бир
аз сергек болбосок эле, шайтан љз максатына жетет.
Эмне кылуу керек? Ыйык Китеп бул суроого мындай
жооп берет: Ыйсанын алдында кєнљљлљрєбєздє моюнга
алуубуз керек, ошондо Ал бизди кечирет жана Аны менен
болгон мамилебиз кайра калыбына келет. Ошол кєнљљбєздє
дагы кайталабашыбыз єчєн, Ыйса кээде бизди жазалайт.
Андай убактарда Ал мурун бизге кубаныч менен бере турган нерседен баш тартат.
Бирок биз Ыйсага ар дайым келип, Андан кєнљљлљрєбєз єчєн кечирим сурай алабыз, кечиргендиги єчєн Ага
ыраазычылык келтире алабыз. Ошондо Анын бизге болгон
сєйєєсєн кайрадан мурдагыдай эле сезе алабыз. Муну атаэнењдин жазасына окшоштурса болот. Бул учурда ата-энењ
да сен сыяктуу эле капаланат. Бирок баары љз калыбына
келгенден кийин, жєрљктљр кайрадан кубанычка толот.
Бир да адам кєнљљнє кечире албайт, Кудай гана кєнљљнє кечире алат. Кудай: «Силер Мага келсењер болот жана
келишињер керек», – дейт. Љз кєнљљлљрєбєз єчєн Ага башка бирљљнє жибере албайбыз. Ал љзєбєздєн келишибизди
каалайт.
Окуу єчєн: Жакандын биринчи каты 1,8; 2,3
Суроолор: 1. Кудайдын баласы кєнљљ кылып алса, эмне
кылышы керек?
2. Тењир кээде бизди кантип жазалайт?
3. Ал бизди эмне єчєн жазалайт?
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Сыйынуу: Асмандагы Атабыз, кєнљљлљрєбєз кечириле тургандыгы єчєн Сага ыраазыбыз. Кєнљљ кылып
алганда, кечирим сурасак, Сенин бизди дайыма
кечирерињди эстеп жєрєєгљ жардам берчи. Бул
сєйєєњ єчєн Сага ыраазыбыз. Оомийин.

32. ЭМНЕ ЄЧЄН КУДАЙ КЭЭДЕ БИЗДИ
ЖАЗАЛАЙТ?
Кандай деп ойлойсуњ, ата-энењ эгерде сени жазалап жатса, алар ачуулуу адамдар болуп эсептелеби? Албетте, андай
эмес! Тескерисинче, алар Кудайды угуп жатышат, анткени
Кудай: «Ким тил албас болсо, ал жазаланууга тийиш», – деп
айткан. Ыйык Жазууда Кудай: «Жаза жакпашы мємкєн,
бирок ал оњолууга тєрткє болот», – дейт. Балдар ата-энесине тил алышы керек, эгерде тил албай жатса, ата-энелер
аларды жазалашы керек.
Жаза жардам берет. Эгерде дагы туура эмес иш кылгыњ
келип жатса, эрксизден бул єчєн алган жазањды эстейсињ да,
токтоп каласыњ. Ошондой эле жаза Тењирди капалантып
жатканыбызды эскертип турат.
Тентек балдарды жазалабаса эмне болот? Андай балдар
ата-энелерине љздљрє каалаган убакта гана тил алышат,
мугалимдерди да угушпайт, кийин таптакыр эле бейбаш болуп кетишет. Жаза кљрбљгљн бала коркунучтуу кылмышкер
болуп кетиши ыктымал, себеби алар љз билгенин жасаганга
кљнєп калышкан, башкалар жљнєндљ ойлоп да койбойт.
Кљрдєњбє, ата-энењ сени жазалап жатканда, сага эч жамандык каалабайт. Алар сага башка адамдардын кызыкчылыгы, алардын укуктары жљнєндљ, же болбосо Кудай сенден
эмнени кєтљрє жљнєндљ ойлонууга жардам беришет. Кудай
сенин љз каалооњду гана аткарышыњды каалабайт. Жаза
сага келечектеги кљп кыйынчылыктардан алыс болууга
жардам берет.
Бирок баарынан мурда биз ата-энебизге, мугалимдерибизге жана башкаларга тил алчаак болууну єйрљнєшєбєз
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керек, себеби аларга тил алчаак болсок, анда биз Машайакка да тил алчаак боло алабыз. Эгерде ата-энелерибиз бизди
туура эмес иштерибиз єчєн жазалап жатышса, алар биздин
Ыйсаны кљбєрљљк сєйєшєбєзгљ, Анын эркин аткарышыбызга жардам берип жатышат. Ата-энебизге тил алуу аркылуу
Кудайга тил алууну єйрљнљбєз.
Демек, балдарын жазалабаган ата-энелер алардын келечегине зыян келтиришєєдљ. Мындан ары ата-энењ сени
жазалаганда кыжырланба, андан кљрљ бул сага тил алчаак
болууга жардам берери тууралуу ойлон.
Кимдин огороду бар болсо, ал билет: отоо чљптљрдє отоп
турбаса, алар жашылчалардын љсєп чыгышына тоскоолдук
кылат.
Биздин жєрљгєбєз да огородго окшош. Ата-энебиз аны
тазалап турганы єчєн, биз аларга ыраазы болушубуз керек.
Окуу єчєн: Эфестиктерге жазылган кат 6,1-9
Суроолор: 1. Эмне єчєн жаза пайдалуу?
2. Балдар жазаланбаса эмне болот?
3. Кандай деп ойлойсуњ, эгерде ата-энење тил алганды єйрљнсљњ, Кудайга да тил ала аласыњбы?
Сыйынуу: Кудуреттєє Кудай, Асмандагы Атабыз! Туура
эмес иш кылсак, Атабыз болгондугуњ єчєн Сен
бизди кээде жазалайсыњ. Кетирген каталарыбызды кайталабаганга жардам бер. Ата-энебиздин тилин алганга, аларды сыйлаганга жардам
бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.

33. КУДАЙДАН КЕЛГЕН КАТ
Эгер атањ Африкада болсо, сени менен сєйлљшљ алабы?
Сєйлљшљ албайт. Себеби ал алыста. Телефон аркылуу эле
сєйлљшпљсљњ, анын єнєн уга да албайсыњ, аны кљрљ да
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албайсыњ. Бирок бир мємкєнчєлєк бар. Аны менен кат аркылуу байланышсањ болот. Ал сага љзєнєн каалоосун кат
аркылуу жазып жиберсе болот.
Кудай сени менен сєйлљшкєсє келет. Сєйлљшєєгљ Љзє
келсе, сен Анын алдында тура алмак эмессињ. Ошондуктан
Ал сени менен мындайча сєйлљшљт: Ал сага узун кат жазган.
Аны окуу аркылуу Анын сага эмне айткысы келгенин билип
аласыњ. Бул кат – Библия. Ал Кудай жљнєндљ, Анын иштери
жљнєндљ, Анын сага болгон каалоосу жљнєндљ айтып берет.
Анын катын буга чейин окудуњ беле? Бул катты жазып жатканда, Ага карандаштын, ручканын, жазуучу машинканын
да кереги жок болчу. Ал Љзєн чындап сєйгљн адамдарды
тандап алды да, алар аркылуу ар тєрдєє каттарды жазды.
Ошол каттар Ыйык Китепти тєзљт. Кудай аларга тєштљр
аркылуу, кљрєнєштљр аркылуу сєйлљгљн. Алар болсо бул
нерселердин баарын кагазга тєшєрєшкљн. Ал Жазуулардын
жоголуп кетпешине Кудай кам кљрдє. Ошентип, Ыйык Китеп бизге чейин жетти.
Кээде ал адамдар љздљрєнєн Кудай жљнєндљгє ойлорун,
Кудайды канчалык жакшы кљрєшљрєн жазышкан. Ошондой
адамдардын бири Дљљт падыша болгон. Ыйык Китепте ал
жазган кљп ырлар бар.
Кээ бирљљлљрє љздљрєнєн же досторунун башынан љткљргљндљрєн жазышкан. Бул нерсени аларга Кудай кылдырып жатканын алар убагында билишпесе керек.
Ыйык Китеп канча жылдын аралыгында жазылганын
билесињби? 1500 жылдын аралыгында жазылган.
Бизге ушундай кат калтырган Тењир кандай мээримдєє!
Ошентип биз асман, Ыйса жана Анын бизге болгон сєйєєсє
тууралуу кљп нерсени биле алабыз.
Досуњ сен ага жазып жиберген катты таптакыр окубай
койсо, кандай акыбалда калат элењ? Менимче, сен аябай капаланмаксыњ. Љзєњљ арналган бул катты окубай койсоњ, Кудай да капаланат. Ошондуктан Ыйык Китепти окуу абдан
маанилєє. Балким, анын кљп жери сен єчєн тєшєнєксєздєр,
бирок кунт коюп окуй турган болсоњ, аз да болсо тєшєнљ
аласыњ. Чоњойгон сайын сен єчєн кљбєрљљк тєшєнєктєє
боло баштайт.
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Ден соолук чыњ болуш єчєн, жакшы тамактаныш керек.
Ошол сыяктуу эле Кудайды кљбєрљљк таанып билєє єчєн,
Ыйык Китепти кљбєрљљк окуу керек.
Окуу єчєн: Тиметейге жазылган экинчи кат 3,14-17
Суроолор: 1. Жєзмљ жєз кљрєшпљй туруп, досуњ менен кантип байланышууга болот?
2. Бизге Љз Сљзєн жеткирєє єчєн, Кудай кандай
жолду тандап алды?
3. Кудайдын сага жиберген катын окуп жатасыњбы?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз, бизге берген катыњ, Ыйык
Китебињ, єчєн Сага ыраазыбыз. Анда айтылгандардын баарын аткарууга жардам бер. Жолубузда ал жарык болсун. Муну Сенден Ыйса
Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

34. ЫЙЫК КИТЕПТИН ЧЫНДЫК ЭКЕНИН
КАНТИП БИЛЄЄГЉ БОЛОТ?
Ыйык Китеп – дєйнљдљгє эњ баалуу китеп, анткени ал бизге Кудай жљнєндљ айтып берет. Ал бизге Кудай адамды, дєйнљнє кантип жаратканы тууралуу айтып берет. Эч бир китеп
бул тууралуу толук баяндап бере албайт. Библиясыз Кудай
буларды кантип жаратканы тууралуу эч нерсе биле алмак
эмеспиз, анткени кантип жаратканын эч ким кљргљн эмес.
Кээ бир адамдар дєйнљнє ким жаратканын љз кљзєбєз
менен кљрбљгљндљн кийин, аны Кудай жаратты дегенге кантип ишенебиз дешет. Алар Ыйык Китепте жазылганга ишенишпейт. Ыйык Китеп чындык экендигин башка адамдарга
кантип тєшєндєрсљк болот?
Мисалы, бул фактыларды келтирсе болот: кљптљгљн окуялар ал окуя боло элегинде эле Ыйык Китепте жазылган.
Анда жєйєт элинин Палестинадан куулуп чыгары жана
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Кудай аларды љз жерине кайра алып келери жљнєндљ жазылган. Булардын баары азыркы учурда аткарылып жатат.
Булардын баарына биз кєбљ болуп жатабыз, ошондуктан
Ыйык Китептин чындык экенине ишенсек болот. Экинчи
бир мисал: Библияда мындан кљптљгљн жылдар мурда жашаган падышалардын аттары жазылган. Ыйык Китепке
ишенбеген адамдар: «Мындай падышалар болгон эмес,
мунун баары ойдон чыгарылган», – дешет. Археологдор бул
падышалардын Ыйык Китепте жазылгандай, ошол убакта,
ошол љлкљдљ чындап эле жашагандыктарын далилдешти.
Ыйык Китептин чындыгын далилдеген дагы бир факт
бар. Ыйык Китепте кєнљљлљрєбєз кандайча кечирилип, жашообуз кандай љзгљрєлљрє жљнєндљ айтылган. Кудайга кайрылган ар бир адамдын жашоосу љзгљрљт. Ыйык Китептин
чындык экенин бул нерсе эњ жакшы далилдейт.
Ошол себептєє жашообузду Ыйса башкарганы маанилєє. Болбосо, Ыйык Китепте жазылгандардын баары чындык экенине досторубуздун ишениши кыйын.
Окуу єчєн: Петирдин экинчи каты 1,16-21
Суроолор: 1. Дєйнљнєн жаратылганын ким кљргљн?
2. Дєйнљнєн кантип жаратылганын Ким айтып
бере алат?
3. Бул тууралуу Кудай бизге кайсы жерде айтат?
4. Ыйык Китепте алдын ала айтылган бир пайгамбарчылыкты мисалга келтир?
Сыйынуу: Асмандагы Ата, тєбљлєктєє болгонуњ єчєн,
биз Сага алкыш айтабыз. Ыйык Китепте жазылгандардын баары чындык экени єчєн да
ыраазыбыз. Аны окууга, туура тєшєнєєгљ жана
аткарууга жардам бер. Оомийин.

54

35. ЫЙЫК КИТЕПТИ ОКУБАЙ КОЙСОК
ЭМНЕ БОЛОТ?
Ыйык Китепти окуп, андагы жазылгандарды аткаруу
аябай маанилєєбє? Ооба, аябай маанилєє! «Аны окуунун,
анда жазылгандарды аткаруунун зарылчылыгы деле жок»
деген адамдар да бар экенин билесињби? Алар: «Эмнени билиш керек болсо, анын баарын билебиз», – дешет. Кудайды
таанып билєє жљнљкљй иш эмес экенин алар тєшєнљ алышпайт. Кєнљљ Кудайга жийиркеничтєє экенин Ыйык Китепсиз алар кантип тєшєнљ алышмак? Ыйсанын алардын кєнљљлљрє єчєн љлгљнєн Ыйык Китепсиз кантип билишмек?
Албетте, бизди курчаган жаратылышка карап, Кудай жљнєндљ кээ бир нерселерди билсек болот. Мунун баары бизге
Кудайдын улуулугун айтып турат! Кєн, ай жана жылдыздар
Кудайдын улуу жана кудуреттєє экенин кљрсљтєп турат. Бирок
Анын бизди кандай сєйљрєн Ыйык Китептен гана биле алабыз.
Биз аны толук окуп, анда жазылгандарды аткаруубуз
керек. Окуп жатып, андагы кээ бир бљлємдљр мындан кљп
жылдар мурда жашаган адамдар єчєн жазылганын кљрљбєз.
Мисалы, жаныбарларды курмандыкка алып келєє єчєн, курмандык чалынуучу жайды кандай куруу керектиги жљнєндљ
жазылган. Ушул курмандыктар аркылуу Кудай алардын кєнљљлљрєн кечиргиси келген. Бизге бєгєн курмандык чалуунун
кереги жок. Анткени Курмандык Козу, Ыйса Машайак, айкаш
жыгачта бардыгы єчєн курман болгон. Бизге эми башка курмандыктардын кереги жок. Бирок азыр аткаруунун кереги
болбогон жерлерин окуу баары бир пайдалуу жана сабак болот, анткени алар бизге Кудайдын пландары, Анын сєйєєсє
жана Ыйса Машайак жљнєндљ айтат. Ошентип, Ыйык Китептин бардык жерлери маанилєє жана аны изилдеп окуу керек.
«Бєгєнкє окуганымдан эмнени єйрљнсљм болот?» – деп
љзєбєздљн ар дайым сурап турушубуз керек. «А, мунун мага
тиешеси жок. Бул башка бирљљ єчєн жазылса керек», – деп
ойлогондон сак болушубуз керек. Ыйык Китеп сен єчєн
жазылган. Ошондуктан каалайсыњбы, каалабайсыњбы Кудайдын Љз Сљзє аркылуу айткан нерселерин аткарууга мил55

деттєєсєњ. Анда жалган нерсе жазылган деп ойлобо. Анда
жазылгандарды четке какпа! Биз анын сљздљрєнљ эч нерсе
кошпой, андан эч нерсе кемитпешибиз керек.
Окуу єчєн: Забур 118,9-15
Суроолор: 1. Ыйык Китептин жардамысыз эле, биз Кудай
тууралуу эмнелерди биле алабыз?
2. Ыйык Китептен Кудайдын кандай љзгљчљ сапаттарын биле алабыз?
3. Ыйык Китептеги курмандык чалуу жљнєндљгє буйруктарды да аткарышыбыз керекпи? Эмне
єчєн аларды азыр аткаруунун кереги жок?
4. Ыйык Китептеги ал жерлер эмне єчєн маанилєє?
Сыйынуу: Ыйса, Ыйык Сљзєњ – Библия єчєн биз Сага
ыраазыбыз. Ыйык Китепте биздин кєнљљлљрєбєздєн кечирилгендиги тууралуу айткандыгыњ
єчєн ырахмат. Кєн сайын Ыйык Китепти окууга, анда айтылгандарды аткарууга жардам бер.
Оомийин.

36. КУДАЙ МЕНДЕН ЭМНЕНИ КЄТЉТ?
Кудайдын баласынын эњ башкы милдети – бул Кудайдын
тилин алуу. Ошондо гана чындап бактылуу болууга болот.
Балким, сен: «Кудай менден эмнени кааларын кантип
билем?» – деп тањ калаттырсыњ. Буга жоопту Анын Љзєнљн
сурашыњ керек. Бирок Ал жооп береби? Ооба, жооп берет.
Ал сага кубана жооп берет. Балким, Тењирге суроо берип,
ага жооп алуу башында сага оор болор. Атањ менен апањды
кєндљ кљрљсєњ, угасыњ, алар менен сєйлљшљ да аласыњ. А
бирок Кудайды биз кљрљ да, уга да албайбыз. Анда Ал бизден эмнени кааларын кантип биле алабыз?
Бир аз ой жєгєртсљк, буга жооп берєє кыйын эмес. Мисалы, алыста жашаган адамдардан кантип кабар алууга бо56

лот? Бул тууралуу биз сљз кылганбыз: кат аркылуу. Почточу
алып келип берет, сен аны окуп чыгып, катты жиберген
адамдын эмнени каалап жатканын билип аласыњ.
Кудай бизге узун кат жазган. Ал кат – Ыйык Китеп. Эгер
аны окуй баштасак, анын башка каттардан айырмаланарын
бат эле байкайбыз. Ал кадимки каттан алда канча узун жана
кызыктуу. Анда Тењирге эмне жагары, эмне жакпары тууралуу жазылган. Ошондуктан Ыйык Китепти окуу абдан
маанилєє.
Љзєнєн каалоосун Тењир бизге башка жолдор аркылуу да
билдирєєгљ аракет кылат. Ал биздин жамандыктан алыс болуп, туура жолдо жєрєшєбєздє каалайт. Эмне жакшы, эмне
жаман экенин, адатта, љзєбєз деле билебиз.
Жаман бир нерсе кылганда, жєрљгєбєз кайгырат, бул
сезимди бизге Кудай салып койгон. Бир нерсе кылайын деп
жатсањ, бирок жєрљгєњдљ тынчтык жок болсо, анда бул учурда
сага Кудай сєйлљп жатканын, сени кєнљљдљн сактап калгысы
келип жатканын бил. Бул – Кудайдын же абийирињдин єнє.
Кудайга кантип тил алчаак болууну, Ал бизден эмнени
кааларын башка жол менен да билєєгљ болот. Бул жљнєндљ
атањдан, апањдан же Ыйсаны жакшы кљргљн адамдан сура.
Эгерде сен чыныгы машайакчы болсоњ, Ыйса Машайакты сєйсљњ, Кудайдын тилин алып, Анын эркин аткаргыњ
келсе, Кудай Љз эркин билєєгљ сага сљзсєз жардам берет.
Окуу єчєн: Башталыш 24,34-48
Суроолор: 1. Кудайдан кайсы суроого жооп алгыњ келет?
2. Кудай сага периштеси аркылуу жооп береби?
3. Љзєнєн эркин Кудай кандай жолдор менен
билдирет?
4. Сыйынуубузду Кудай дайыма угабы?
Сыйынуу: Кудуреттєє Кудай, Уулуњ Ыйса Машайакка ємєттљнгљндљрдєн Атасы Сенсињ. Суроолорубузга
жооп берип жатканыњ єчєн Сага ырахмат. Эркињди таанып билєєгљ жардам берерињ єчєн да ырахмат. Эркињди аткарууга жардам бер. Оомийин.
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37. МАШАЙАКЧЫЛАР ЭМНЕ ЄЧЄН БАРДЫК
УЧУРДА ЭЛЕ ЫНТЫМАКТУУ ЭМЕС?
Бир жолу эне љзєнєн эки уулуна: «Мен огородго барайын, нан алып койгула», – деди. Балдар велосипед менен
дєкљндє кљздљй сызышты. Бирок дєкљнгљ келгенде, кандай
нан аларын билишпей, талашып калышты. Бири: «Апам
ак нанды каалайт», – десе, экинчиси: «Кара нанды жакшы
кљрљт», – дейт. Алардын мындай талашына дєкљндљгєлљр
баштарын чайкап жатышты.
Ыйык Китептин кээ бир жерлери да ушундай талаш-тартыштарды туудурат. Мисалы, Ыйык Китептен Ыйсага ишенип калгандар чљмєлєєсє керек деп окуйбуз. Бирок кантип
чљмєлдєрєє керек? Машайакчылар бул боюнча ар тєрдєє
пикирде. Кээ бирљљлљр кичине балдарды чљмєлдєрєє керек
десе, башкалар чоњдорду гана, ким белгилєє бир куракка
жетип, Ыйсаны Куткаруучу катары кабыл алса гана чљмєлдєрєє керек деп тєшєнєшљт. Бирљљлљр чљмєлтєп жатканда,
сууну башына куюу керек десе, башкалар толук чљмєлтєє
керек дешет.
Тењирдин Кечки тамагы жљнєндљ да ар кандай пикирлер
бар.
Ошол себептєє адамдар ар кандай жыйындарга барышат. Бирљљлљр љздљрєн баптист деп, башкалары лютеранбыз же католикпиз деп аташат. Ушул сыяктуу дагы кљп
жыйындар бар.
Ар кандай жыйындар бар болгону менен алардын ортосунда бир жалпылык бар: љздљрєн машайакчыбыз деп эсептегендердин баары Ыйсаны кєнљљлљрдє кечире ала турган
жалгыз Куткаруучу деп ишенишет. Бул – эњ башкысы.
Ошентип, ишенимдеги кээ бир суроолордо ар кандай
пикирлердин бар экенине карабастан, ар бир жыйында Тењирди сєйгљн, Ага таандык адамдар бар.
Ошондой эле азыр атап љткљн маанилєє пункттарда
Ыйык Китепти жолдобогон жана башка машайакчылар менен биримдикте болбогон жыйындар да бар. Албетте, булар
чыныгы жыйындар эмес жана мындай жыйындагылардын
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кљпчєлєгє машайакчы эмес. Алар, жада калса, Ыйсанын
алар єчєн љлгљнєн да билишпейт.
Ыйса Машайакты Куткаруучу катары жарыялаган жыйындарда љздљрєн машайакчыбыз деп эсептешкен кээ бир адамдар
бар. Бирок алар, чынында, машайакчы эмес. Алар Ыйсанын
љлємє љздљрє єчєн кандай мааниге ээ экенин да тєшєнєшпљйт.
Ата-энелери ишенген адамдар болгону єчєн, алар кљнємєш
адат боюнча жыйындарга барышат, асманга баруу єчєн,
ушул эле жетиштєє деп ойлошот алар. Биз мындай адамдар
єчєн сыйынышыбыз керек, аларга Кудайдын куткаруу планын тєшєндєрєп берєєгљ аракет кылышыбыз керек.
Окуу єчєн: Римдиктерге жазылган кат 14,1-13
Суроолор: 1. Биздин ањгемебизде эки бала эмне жљнєндљ
талашышат?
2. Ыйсага ишенгендердин кайчылаш пикирлеринен бир нече мисалдарды келтир.
3. Кайсы маанилєє пунктта машайакчылар бир
пикирге ээ?
4. Кимди чыныгы машайакчы деп атоого болот?
Сыйынуу: Асмандагы Кудуреттєє Атабыз, Сага тил алчаак
болгондорго ырайымыњ кљп болгону єчєн ыраазыбыз. Сенин Сљзєњдє тєшєнєєгљ жана башка
пикирдеги машайакчыларга чыдамдуулук менен мамиле кылууга жардам бер. Оомийин.

38. КЕЧИРЄЄ ДЕГЕН ЭМНЕ?
Ыйса: «Силерди таарынткандарды, жек кљргљндљрдє
кечиргиле», – деп айтат. Кечирєє – адилетсиздик кљрсљткљн
адамга карата кек сактабоо.
Эгер сени бирљљ коюп жиберсе, эмне кыласыњ? Сен да
аны уруп жибересињби? Же кечиресињби? Ыйык Китепте
жамандык кылган адамды кечирєє тууралуу кљп айтылган.
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Душмандарга кандай мамиле кылуу керектигин Ыйса
Љзє кљрсљтєп кетти.
Бир жолу бир адам кљчљдљ элдерге Ыйса жљнєндљ айтып
жатты. Ањгыча бир киши арка жагынан келип, аны уруп
жиберди. Угуп жаткандар аны кармап алышып, полиция чакырышты. Полиция хулиганды алып кетерде, жанагы адам:
«Аны коё бергиле», – деп айтты.
Жанында турган адамдар тањ калышты:
– Ал сизди уруп жибербедиби, ошондуктан ал жазасын
алсын.
– Жок! – деп кайталады ал. – Мен айтып жаткан Ыйса
таарынткандарды кечир деп буйрук берген.
Анан ал уруп жиберген адамга бурулуп мындай деди:
– Мен сизди кечирдим, бирок бул єчєн сиз мага эмес,
Ыйсага карыздар экенињизди унутпањыз.
Муну уккандар уккан кулактарына ишене алышпады.
Алар Ыйса тањ каларлык адам болсо керек деп ойлошуп, Ал
тууралуу кљбєрљљк билгилери келди.
Эгер Ыйсага ишенген адам тиги киши менен уруша кетсе
эмне болмок? Адамдар анын сљзєнљ кулак салмак эмес. Эгер
Ыйсага ишенген адам да ачууланып кетсе, анда тигилер
мунун тигинден айырмасы деле жок турбайбы деп ойлоп
калышмак.
Эгер сени бирљљ капалантып жатса, эмне кылышыњ керек билесињби? Таарынуу, ачуулануу оњой, бирок Ыйса сага
ачуу менен таарынычты жењєєгљ жардам берет. Ыйсадан
кєч алып жатып, Анын дайыма биз менен экенин сезгенибизде, кубанычка батабыз. Ал бизди чыдамкайлыкка єйрљтљт, бул аркылуу биз адамдарды кечиргенге єйрљнљбєз.
Алар бизге жаман мамиле кылса да, Ыйса аларды да бизди
сєйгљндљй эле сєйљт.
Окуу єчєн: Матай жазган Жакшы Кабар 5,43-48
Суроолор: 1. Сени капа кылган адамга кандай мамиле кыласыњ?
2. Эгер аны кечирсек, бизге љч алуу жљнєндљ ой
келеби?
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3. Бизди капа кылган адамды канча жолу кечирєє керек?
Сыйынуу: Асмандагы Ата, кєнљљлљрєбєздє кечиргенињ
єчєн ырахмат. Сен бизди канча ирет кечирдињ.
Бизди таарынткандарды кечирєєгљ єйрљт!
Аларды сєйєєгљ, аларга Сен жљнєндљ айтууга
жардам бер. Оомийин.

39. СЕНИН СЫЙЛЫГЫЊ
Ыйса сен єчєн сыйлык даярдап койгонун уктуњ беле? Ал
кандай сыйлык? Бул тууралуу менден сураба, мен билбейм.
Бул сен єчєн сюрприз болсун.
Бул сыйлыкты алууга биздин укугубуз жок, анткени биз
дайыма туура эмес иштерди кылабыз, кєнљљ кетиребиз.
Бирок Ыйса ошол сыйлыкка татыктуу болгон жана аны
биз менен бљлєшкєсє келет. Ал бизден бир гана нерсени:
жашообуз менен Ага ыраазы экенибизди кљрсљтєєнє кєтљт.
Бул ыраазычылыкты биз жердеги љмєрєбєздљ жасап жаткан
жакшы иштерибиз аркылуу кљрсљтљ алабыз.
Ошондуктан биздин кандай жашап жатканыбыз абдан
маанилєє. Биз жер бетинде аябай аз жашайбыз. Балким, 60 же
70 жыл бизге аябай узак болуп кљрєнљр, бирок бул тєбљлєккљ
салыштырмалуу абдан кыска. Кудайдын балдары тєбљлєк
жашарын билебиз. Бизди кєтєп турган башкы сыйлык – бул
Ыйса менен тєбљлєк чогуу болуу. Бул сыйлыктан ажыраганыњды тєбљлєктљ кљрєє кандай кайгылуу. Бирок анда кеч болуп
калат. Азыр болсо убакыт бар. Љмєрєњ љз колуњда, аны толугу менен Ыйсага арнасањ болот. Бала кезињден тартып эле љз
љмєрєњдє Ыйсага арноону чечкендигињ єчєн кубанасыњ.
Биз асманга барганда, Ыйса биздин иштерибиз жазылган китепти ачат да, бизди эмне єчєн жана кандай сыйлоону чечет. Ошол саатта кєтєлбљгљн кљп иштер болот. Кээ
бир адамдар Кудай єчєн кљп нерсе жасадык деп ойлосо да,
љздљрєнљ эч нерсе жазылбаганын кљрєшљт, анткени алар Ку61

дайды чындап сєйєшкљн эмес. Ал эми сыйлык кєтпљгљндљр
сыйлык алышат. Алдыда бизди эмне кєтєп турганын билбейбиз, бирок жакшы иштери менен Ыйсага љз ыраазычылыктарын билдирген адамдар љмєр таажысына ээ болорун
билебиз.
Окуу єчєн: Жакандын биринчи каты 3,1-2;
Корунттуктарга жазылган биринчи кат 2,9-10
Суроолор: 1. Асманда бизди кандай эњ башкы сыйлык кєтєп турат?
2. Бул сыйлыкты бизге Ким берет?
3. Бул сыйлык кимге ыйгарылат?
4. Сени куткарганы єчєн, Ыйсага кантип ыраазычылык келтирип жатасыњ?
Сыйынуу: Ыйса, асманда даярдап койгон сыйлыгыњ єчєн
Сага ыраазыбыз. Сени сєйєєгљ, Сага ыраазы
болууга, Сени дањктоого бизге жардам бер.
Адамдарга кубаныч тартуулоо аркылуу Сенин
атыњды дањктоого жардам бер. Оомийин.

40. ТЕЊИР КЄНЄ
Жекшемби – бул љзгљчљ кєн. Аны Кудай аптадагы ар
кандай иштерден, тєйшєктљрдљн эс алып алышыбыз єчєн
жараткан. Жекшемби кєнє биз мектепке барбайбыз, ата-энелерибиз болсо жумушка барышпайт. Жекшембиде досторубуз менен жыйынга барып, Кудайга жакшылыктары єчєн
ыраазычылык келтирсек болот. Жекшембилик чогулуштар
болбосо, бєт жєрљгєбєздљн Тењирди мактоо кыйыныраак
болмок. Биз башка машайакчылар менен мамиледе болуп,
Аны чогуу макташыбызды Кудай каалайт. Жекшембиде
кыла ала турган эњ жакшы нерсе ушул. Андан сырткары,
жекшембиде ата-энелердин балдары єчєн кєндљгєгљ караганда кљбєрљљк убактысы болот.
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Бул кєнє биз Ал жљнєндљ кљбєрљљк ойлонушубуз керек,
кубаныч менен Ага ыраазычылык келтиришибиз керек.
Эгерде жекшембиде иштей турган болсок, же кєн бою футбол ойной турган болсок, минте албас элек. Ыйык Китепте
Кудай ааламды жараткандан кийин, жетинчи кєнє эс алып,
аны ыйыктады деп жазылган. Ошондуктан эврей эли ийбадатканада курмандык чалып ишембини майрамдашкан.
Кудай Ысрайылга: «Ишемби кєндє ыйык тутуп, эсињден
чыгарба», – деп буюрган. Ыйсага ишенгендер ишембинин
ордуна, Ыйса Машайак кайра тирилген кєндє, жекшембини, майрамдашат. Биз бул кєнє Тењирди дањктайбыз, Ага
ыраазычылык айтабыз, биздин кєнљљлљрєбєз єчєн љлгљн
жана тєбљлєк љмєрдє белек кылган Машайак жљнєндљгє
кубанычтуу кабарды башкаларга жарыялайбыз.
Окуу єчєн: Забур 104,1-4
Суроолор: 1. Жекшембиде кыла турган эњ жакшы иш кайсы?
2. Кудай жљнєндљ жекшемби кєнє гана ойлонушубуз керекпи, Ага жекшемби кєнє гана сыйынышыбыз керекпи?
3. Эмне єчєн Кудай биздин жекшемби кєнє эс
алышыбызды каалайт?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз, бизге жекшемби кєнєн белек кылганыњ єчєн Сага ыраазыбыз. Аны ыйык
тутканга жардам бер. Оомийин.

41. КУДАЙ МЕНЕН ЭЛДЕШТИЊ БЕЛЕ?
Ыйык Китепте «элдешєє» деген бир маанилєє сљз бар.
Мен сага бул сљздєн маанисин тєшєндєрєп бергим келет.
Мисалы, эгерде бирљљ сенин оюнчугуњду сындырып койсо,
сен, албетте, капаланасыњ же ага ачууланасыњ. Бирок ал
муну капысынан кылып алганын айтып, сенден кечирим
сураса, сен аны кечирип, таарынычсыз аны менен андан ары
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ойной баштайсыњ. Ушул учурда сен оюнчугуњду сындырган
бала менен элдешкен болосуњ.
Бирок ал сен аны кечиргенден кийин деле ачуулана берсе, бул туура эмес. Ал буга ыраазы болуп кубанышы керек
да! Бирок мындай да болот: сен ал адамды кечирсењ да, ал
сага жакшы мамиле кылбайт.
Кудай менен ишенбеген адамдын ортосундагы мамилени
ушул абалга салыштырса болот. Кудай адамга жаман иштери єчєн ачууланып жаткан. Бирок Ыйса келип, адамдын
кєнљљсє єчєн љлдє. Кудай ошол єчєн адамдын кєнљљсєн
кечирип, аны менен элдешти.
Адамдын Кудай менен элдешпегени абдан коркунучтуу.
Кудай аны кечиргиси келсе да, адам Ага моюн сунбай жатат.
Адамдар Кудайга баш ийишпей, оюна келгендерин кылып
жєрєшљт.
Кудай адамдан эмнени кєтљт?
Адам кєнљљлљрєн мойнуна алып, Кудайдан кечирим сурашы керек. Эгер кечирим сураса, ал љзєнєн Кудай менен
элдешкенин сезет. Кудай аны башынан эле сєйчє, эми адам
да Кудайды сєйљт. Кандай кубанычтуу! Адам Кудай менен
элдешти.
Окуу єчєн: Корунттуктарга жазылган экинчи кат 5,17-21
Суроолор: 1. «Элдешєє» деген сљз эмнени билдирет?
2. Кєнљљлљрєњдє Кудай качан кечиргиси келет?
3. Кудай бизди кечириши єчєн эмне кылышыбыз
керек?
4. Сен Кудай менен элдештињ беле?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Сени менен тынчтыкта болбоо кандай жаман. Сенин бизге болгон каалооњ
жакшы. Сени сєйєєгљ жардам бер, анткени Сен
бизди аябай сєйљсєњ. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.
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42. ЖЫЙЫНДАГЫ ЧОГУЛУШТАР
ЖЉНЄНДЉ
Чогулуштарга дайыма баруу эмне єчєн маанилєє? Анткени Кудай биздин башка ишенгендер менен жолугушуп
турушубузду, Анын кылган иштери жљнєндљ бири бирибизге кєбљлљндєрєшєбєздє, чогуу сыйынышыбызды каалайт.
Эгер чогулуштарга барбасак, Аны сєйєє кыйыныраак
болуп калат. Кудай бизди бири бирибиз менен сєйлљшєєгљ
муктаж кылып жараткан.
Эсињде болсуњ, эгер сен чогулушка барып жатсањ, Кудай сени ал жакка Љз сєйєєсє жљнєндљ кљбєрљљк билип, ал
жљнєндљ башкаларга да айтып берсин деп жљнљтєп жатат.
Ошондуктан насаат сљздє кунт коюп ук, башкалардын угушуна да жолтоо болбо.
Ыйсаны тааныбаган балдар-кыздарды чогулушка чакыр. Бул абдан маанилєє. Ыйса жљнєндљ аз билген досторуњ
барбы? Балким, аларды чогулушка чакырып кљрљсєњ? Ал
жерден алар Кудайдын сєйєєсє жљнєндљ угуп калышат.
Жаш балдарга Кудай Сљзєн аягына чейин угуп отуруу
кыйын, насаатчы бир аз татаалыраак сєйлљсљ, андан бетер
кыйын. Бирок унчукпай кљњєл коюп угуу аябай маанилєє.
Сага тєшєнєксєз сљздљр кездешсе, анын єстєндљ ой жєгєртсљњ болот.
Эгер сен ишембиде эртењ жекшемби экенин жана чогулушка барарыњды эстесењ, анда Тењирден: «Сени жакшыраак таанып билгенге жардам берчи», – деп сурансањ болот.
Ушундай жакшы даярдыктан кийин, тынч отуруп угуу сага
оор болбойт деп ойлойм.
Окуу єчєн: Эврейлерге жазылган кат 10,24-25
Суроолор: 1. Эмне єчєн чогулуштарга баруу керек?
2. Чогулуштарга баруу менен башка балдарга
кантип жардам бере аласыњ?
3. Эмне єчєн ишембиде эле жекшембилик чогулуш жљнєндљ ойлонуу пайдалуу?
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4. Эгер тынч отура албасак, чогулушка баруунун кереги барбы?
Сыйынуу: Асмандагы Атабыз, Сен жљнєндљ сєйлљшљ ала
турган башка кљп Љзєњљ ишенгендер бар экени
єчєн, Сага ырахмат айтабыз. Насаатчылар єчєн
ырахмат. Аларды алкышта, кийинки жекшембиге даярданууга аларга жардам бер. Айтылган
насаат сљздє тєшєнєєгљ жардам бер. Оомийин.

43. ЧОЊОЙГОНДО КИМ БОЛГУЊ КЕЛЕТ?
Бул жљнєндљ ойлондуњ беле? Кесиптер кљп болгондуктан,
кайсынысын тандарды билбей жєргљндєрсєњ. Сен дарыгер
же инженер, механик же тигєєчє боло аласыњ. Бирок ким болоруњду азыр эле билип турган Бирљљ бар. Ал – Кудай. Ал
убакыт-сааты келгенде, кайсы кесип сага ылайыктуу экенин
кубана айтып берет. Ошондуктан тынчсызданба.
Бирок Кудай аны кантип айтат? Сени менен сєйлљшєє
єчєн Анда мємкєнчєлєктљр кљп. Мисалы, Ал сага берген
жљндљмдєєлєктљр. Балдардын арасында тубаса усталар
бар, мык какканды билбегендери да бар, бирљљлљрє жакшы ырдай алышат, башкаларынын болсо ырга шыгы жок
болушу мємкєн. Эгер Кудай сени устачылыкка шыктуу
кылып жаратпаса, конструктор бол деп айтпайт. Балким,
ал сени скрипкада, пианинодо ойноого жљндљмдєє кылып
жараткандыр. Балким, сенден жакшы музыкант чыгар.
Мємкєн, Ал сага врач же жазуучу боло ала тургандай жљндљм бергендир. Эгер электрик болууну аябай кааласањ, врач
болууга каалоњ жок болсо, бул – Кудайдын врач болбой эле
кой дегени.
Ар кандай кесиптерди оюњда элестетип, кайсылары сага
кљбєрљљк жагары жљнєндљ ойлонгон жакшы. Чоњойгонуњда кайсы бир гана кесип сени баарынан кљп кызыктырып
калат. Эгер сен Кудайдан сурасањ, Ал сага туура кесипти
тандап алдыњбы, жокпу, кљрсљтєп берет.
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Кээ бир балдар менен кыздар чоњойгондо ким болорун
азыр эле билишет; башкалар болсо окууну бєткљндљн кийин
чечишет. Кээде, Кудай љмєр жолубузду тандоону алдын ала
билдирбей биз чоњойгонго чейин кєттєрљт. Убакыт жеткенде, Ал бизге кљрсљтєп берет. Болгону, Ага таян!
Окуу єчєн: Забур 36,4-5
Суроолор: 1. Кайсы кесипти тандаш керектигин Кудай кантип кљрсљтєп берет?
2. Эгер Кудайдан кењеш сурасак, Ал биздин жањылып калышыбызга жол береби?
3. Бала чагыбызда бул суроого Кудай дайым эле
жооп береби?
Сыйынуу: Ыйса, Сен мага атайын тапшырма даярдап
койгонуњду билем, аны Сенин дањкыњ єчєн аткарууга мен даярмын. Чоњойгондо жашоодогу
ордумду кљрсљтєп беришињди суранам. Жолумду љз убагында кљрсљтєп берериње ишенем.
Оомийин.

44. КУДАЙ МЕНЕН КИМ СЄЙЛЉШЉ АЛАТ?
Эгерде сен борбордо болсоњ, мамлекет башчысы менен
сєйлљшкєњ келсе, аны менен сєйлљшљ алар белењ? Албетте,
жок! Сага љзгљчљ уруксат керек, анткени кљргєсє келген бардык адамдар менен эле сєйлљшљ бергенге анын убактысы
жок. Мамлекет башчысынын кабылдамасында болуу – љзгљчљ сый, буга баары эле татыктуу боло бербейт.
Кудай мамлекет башчысынан канча љйдљ! Минтип ойлоп
кљрсљњ, Аны менен сєйлљшєєгљ эч кимдин укугу болмок
эмес. Бирок тањ калычтуусу, эгер биз Ага барсак, каалаган
убактыбызда кубаныч менен кабыл алат.
Сени Жаратканга барып келєє чындап эле абдан кызыктуу болмок ээ? Баарын билген Кудай менен сєйлљшєє сага
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жакпайбы? Арийне, эгер сен мындай чакыруу алган болсоњ,
абдан толкунданмаксыњ. Мына ушуну Кудай кылып жатпайбы. Ал – бардыгынын Жаратуучусу, Ал сенин да жашооњду башкаргысы келет. Сени кабыл алууга, сени угууга
Анын дайыма убактысы бар.
Кудай менен жолугуша аласыњ. Бул кандай сонун!
Эгер ушуну кааласањ, кљзєњдє жумуп, башыњды ий да,
Кудай сени канчалык катуу сєйљрє тууралуу ойлон! Ага
баарын айт! Сага кљрсљткљн ырайымдуулугу єчєн адегенде
ырахмат айт. Андан кийин сенин кєнљљлљрєњ єчєн љлгљн
Ыйса Машайак єчєн ырахмат айт. Жылуу кийимињ, атаэнењ, досторуњ єчєн ырахмат айт. Мектепке бара аларыњ
єчєн ырахмат айт, кээ бир љлкљлљрдљгє балдар мындай
мємкєнчєлєккљ ээ эмес.
Суранычыњ болсо, бейкапар эле айта берсењ болот. Суранычыњды, каалоолоруњду Ал кубаныч менен угат.
Кудай сени угабы? Ооба. Ал сенин жаныњда жана эмне
сєйлљп, эмне ойлонуп жатканыњдын баарын билет. Ойлоруњду єнєњдє чыгарып айтуу зарыл деле эмес, анткени Тењир
жєрљгєњдљгєнє билет.
Ага келип, Аны менен сєйлљшкљнєњ Кудайга жагат.
Анткени Анын баласысыњ да! Ал Сенин досуњ жана Атањ!
Ошондуктан Ага бардык кљйгљйлљрєњдє, муктаждыктарыњды тартынбастан айт жана Анын сага болгон сєйєєсє єчєн
ырахмат айт.
Окуу єчєн: Матай жазган Жакшы Кабар 6,6-8
Суроолор: 1. Мамлекет башчысы менен каалаган эле убакта сєйлљшљ аласыњбы?
2. Кудай эмне єчєн министрден да жогору экенин тєшєндєрєп бер.
3. Кудай менен биз канча жолу сєйлљшљ алабыз?
Эмне єчєн андай?
4. Кудай менен сєйлљшкљндљ айта турган муктаждыктарыњдын бир нечесин ата.
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Сыйынуу: Асмандагы Атабыз! Каалаган убакытта Сага
келип, љз кљйгљйєбєздє айта ала тургандыгыбыз
єчєн, Сага ырахмат. Бизди сыйынууга єйрљт.
Сенин улуу жана боорукер экенињди эсибизден
чыгарбоого жардам бер. Сага бардыгы єчєн
ырахмат. Оомийин.

45. КАЛП
Кудай жек кљрљ да алары сени тањ калтырбайбы? Адатта
биз «Кудай – сєйєєнєн Кудайы» деп ойлойбуз. Бул – чындык. Бирок Ал жек кљргљн нерселер да бар: мисалы, калп!
Ошол себептєє калптан баш тартканыбыз оњ.
Кудай Љзєнєн балдарынын ишенимдєє болушун, алардын љз сљздљрєнљ турушун каалайт. Алардын сљздљрє менен
иштери бир болушу керек. Мисалы, эгерде кандайдыр бир
сырды айтпайм деп убада кылса, кандай гана болбосун айтпоого тийиш.
Бирок дайым эле чындыкты айта берсек, кыйын абалга
тєшєп калбайбызбы? Албетте, кыйын! Жањылыштыгыњды мойнуња алсањ, жазаланышыњ да мємкєн. Бирок калп
айткандан кљрљ, адилет жазаланган жакшы. Эгерде моюнга алуунун ордуна алдап койсоњ, эки жолу туура эмес иш
кылган болосуњ. Кудай бул єчєн жазалоого аргасыз болот.
Ата-энеден алган жаза жењилирээк.
Дайыма чындыкты сєйлљгљн балдар менен кыздар ишенимдєє адамдардан болуп чоњоюшат. Аларга жоопкерчиликтєє кызматтарды ишенип тапшырышат, анткени аларга
ишенсе болот.
Жалган айтсак, максатыбызга тезирээк жетчєдљй болуп
сезилет. Бирок андай эмес. Кудайга таянышыбыз керек.
Эгер биз чынчыл болсок, Ал бизге жардам берет.
Окуу єчєн: Эфестиктерге жазылган кат 4,25;
Колостуктарга жазылган кат 2,9;
Жакан жазган Жакшы Кабар 8,44
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Суроолор: 1. Эгер балдар калп айтышса, ким кубанат?
2. Кээде адамдар калп менен кљп нерсеге жетишет. Кээде муну эч ким билбей калат. Демек,
калп айтса болот экен да? Же калп айтпаш керекпи? Эмне єчєн калп айтпаш керек?
3. Калп айтып алсак, Тењир бизди кечиреби?
Калп айтып алсак, эмне кылышыбыз керек?
Сыйынуу: Тењир, биздин жањылыштыктарыбызды дайым
кљргљзєп турганыњ єчєн, Сага ырахмат айтабыз.
Бизди кечир, айтууга оор болсо да, дайыма чындыкты айтууга єйрљт. Бизге кылган жакшылыгыњ єчєн, Сага ырахмат айтабыз. Оомийин.

46. БАРДЫГЫНЫН ЖАРАТУУЧУСУ КИМ?
Ылайдан же кумдан бир нерсе жасап кљрдєњ беле? Окшоштуруп єй же жаныбар жасаган аябай кызык ээ? Ылайдан тирєє
итти жасап кљрдєњ беле? Албетте, жасай албайсыњ. Тирєє кылып Кудай гана жарата алат. Эч качан эч бир адам тирєє бир
нерсе жарата алган эмес. Муну бир гана Кудай кыла алат.
Жашоо кантип пайда болгон? Биринчи ит кайдан пайда
болду? Жер кантип жаралды? Ыйык Китеп бул тууралуу абдан жљнљкљй баяндап берет. Мунун баарын Кудай биз єчєн
жараткан. Муну бир гана Кудай кыла аларын билебиз.
Бул дєйнљнє Кудай жараткан эмес, Кудай жок деген
адамдар да бар. Алар миллиондогон жылдар мурун кичинекей ылай кумалак љзєнљн љзє љљрчєп жашай баштаган деп
ойлошот. Минтип ойлоо – акылсыздык! Ал адамдар жашоо
кантип пайда болгонун билишпейт, бирок Кудай жараткан
эмес деп айтышат.
Ыйык Китеп: «Кудай дєйнљнє жараткандан кийин, адамды да жаратып, ага љмєр демин єйлљдє», – дейт. Бир гана
Кудай љмєр бере алат.
Эки дос, Акыл менен Бекболот кљл жээгинде басып жєрєштє.
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– Мага, бул дєйнљнє Кудай жаратканын биз эч качан так
биле албачудай сезилет, – деди Акыл. Капыстан алар кумдан адамдын изин кљрєп калышты.
– Бул жерде эртењ менен кимдир-бирљљ болуптур, – деди
Акыл.
– Аны кайдан билдињ? – деп сурады Бекболот.
– Сен эмне кљрбљй турасыњбы, мында адамдын издери
турбайбы, ошону кљрєп айтып жатам.
– Кљрдєњбє! – деп Бекболот кубана сєйлљдє. – Биз да
ушинтип жерди Кудай жараткан деп айта алабыз, анткени
дарактар менен гєлдљр, кєн менен жамгыр Анын издери болуп саналат, алар бизге Анын Жаратуучу экенин кљргљзєп
турат.
Окуу єчєн: Башталыш 1,1-23
Суроолор: 1. Адам кандайдыр бир тирєє нерсени жаратып
кљргљнбє?
2. Асмандагы жылдыздар кантип пайда болгон?
3. Эмне єчєн кээ бир адамдар аларды Кудай жаратканына ишенишпейт?
Сыйынуу: Асмандагы Ата, бєт дєйнљнє жаратканыњ єчєн,
бизге љмєр бергенињ єчєн, Сага алкыш айтабыз.
Бир кезде Сен бизди Љзєњљ алып кетесињ, тєбљлєк Сени менен болорубуз єчєн алкыш айтабыз.
Бизге ушундай шартты тєзєп берген Ыйса Машайак єчєн да ырахмат айтабыз. Оомийин.
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Эгерде сизде суроолор пайда болсо
же мындан башка китептерди алгыњыз келсе,
бизге тљмљнкє дарек боюнча кат жазыњыз:
_________________________________
_________________________________
Электрондук почтабыз: kitepter@gmail.com

