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(The Good News Message – Kyrgyz) 
Жакшы кабар сүйлөшүү 

 

Ыйса тирүү. Ыйса өлүп, кайра тирилген.1 Ыйса кайтып келе жатат.2 

Ыйса кайра асманга калуунун жападан жалгыз жолу.3 Иса куткарат.4 

Лука 4 айтылгандай, Ыйса ушунун баарын кыла алат.5 Иса Машаяк 

Падыша болуп саналат, жана ал Падышалыкка бар.6 Бул Падышалык 

гана жолу кайрадан төрөлбөсө керек.7  

 

Ыйса айкаш жыгачта курман жана Анын денесинин үстүнө, ар бир 

күнөө алды. Анын жарааттары менен, биз айыктык.8 Ал биз үчүн азап 

чегип, ошондуктан биз Аны менен түбөлүк өмүр бою мүмкүн.9 Кудай 

бул дүйнөнү ушунчалык Ал биздин жерде өлүп анын Уулу Ыйса 

жиберген көп жакшы көрчү.10 Кудай биз бааны төлөй албай турганын 

жакшы билишкен. T Ал баа улуу болчу, биз Кудайдын талаптарына 

жооп берүү мүмкүн эмес.11 Иса келдим.  

 

Иса Сөз адам болуп саналат. Иса адам болуп калды.12 Ыйса бул 

жерди, өзү үстүнө кайгы жана баш тартуу ар сезип жүрдү.13 Ал четке 

кагып, жек көрүндү болду. Эч ким, ал тургай, аны карап келген14 бирок, 

ал биз үчүн улуу иш кылды: Ал бизди Атасы менен элдештирди. Иса 

эмне үчүн биз мындан ары Кудайдан бөлүнүп калган болушу керек. 

Иса биз дагы бир жолу Атасы менен жакын мамиледе болуу мүмкүн 

жумду.15 Ыйса биздин өмүр алышы үчүн, көз жумду.16 Ыйса аркылуу 

биз түбөлүк өмүргө ээ болот.17 Ыйса аркылуу биз күнөө кечирилет.18 

Иса өмүр берет, себеби, Ыйсага ишенген адам, чынында эле, эч качан 

өлбөйт.19 Ыйса Ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүр берет.20 Ал 

түбөлүк өмүр сен жүрөгүндө Аны кабыл учурду башталат.21  

  

Сиз асманга үчүн жакшы иштерди же иштерди аткаруу үчүн жок.22 Эгер 
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чын Ыйсага ишенип турат. Анын ысымын чакыргыла. Анткени сени 

куткарыш үчүн, Аны сурагыла. Сени куткарыш үчүн, Аны сурагыла. Ал 

бул жерде. Анын Руху сени жардам берүү үчүн бул жерде. Жахабанын 

ысмын чакырам. Ыйсага чакыргыла, сиз аман каласыз. Эгер Исанын 

Мырзабыз экенин өз оозу менен мойнуна алып, Кудайдын Аны 

өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөктөн ыйман болсо, сиз 

аман каласыз.23 Сиз түбөлүк өмүргө ээ болот. Сен Кудайдын, 

Кудайдын Падышалыгы бир жарандын баласы болуп калат.24 

Кудайдын Падышалыгы түбөлүк турат.25 Кудайдын Падышалыгы бул 

жерде азыр ошондой эле Мырзабыздын жана Куткаруучубуздун 

катары кабыл алгандардын баарына жеткиликтүү болуп саналат. Ыйса 

кайра асманга калуунун жападан жалгыз жолу. биз куткарыла алат 

турган асман астындагы башка ысым жок.26  

 

Бир күнү Ыйса кайтып келет. Ал кайра кайтып келе жатат.27 Анан бир 

күнү, ал бийлик жана бул жерден падышачылык кылат.28 Бул билдирүү 

сени коркутуп эмес, сүйгөн жигитим. Бул кабар ошол убактысынын аз 

калганын билип, Машаяктын кайтып жакында жол болуп саналат. 

Ыйса Машайак кайра кайтып келет.29 Мен Ал бала кезинде бир жолу 

келип, анткени, "дагы бир жолу" деп, ал эми экинчи жолу келгенде, ал 

падыша туруштук келет.30  

 

Азыр даяр, кымбаттуу досум боло турган убак. Азыр уга турган убак. 

Азыр убакыт болуп саналат. Сиздин жүрөгүн катуулантып коём да жок. 

Кудайга каршы чыкпагыла.31 Бүгүн куткарылуу күнү.32 азыр бир аз 

алып, Жахабанын жол бошотуп бер. Ага өз жанын берет. Ага ойлонуп 

ийдик. Ал жерде силер үчүн ошентип жатабыз. Ал жүрөк даба-

айыктырып терең ишти аткарууга, жана сизди күнөөдөн тазалоо 

уруксат берүү. Ал алат. Ал бул жерде. Кел чогуу тиленгиле көрөлү:  

 

Урматтуу Иса, мен өзүмдүн күнөөлөрүмдүн баарын мен сизден 
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кечирим суроого. Мен, мени сакташ үчүн, сени сурашат. Сага менин 

бурулуп, эми болсо Сага бара жатам. бардык адилетсиздиктен 

тазалайт мени суранам. Суранам, мени айыктырат. Сураныч, 

менин жашоомдун ар бир аймакта, мени айыктыра. Баарынан 

маанилүүсү, мага ичинде жашап келет. Мен сени каалайм. Мен ар 

дайым силер менен мамиледе болгубуз келет. Мен сага 

таандыкмын. Мен түбөлүк Сеники болсом, менин Кудайым, менин 

Падышам +, мен күн бою сени ага кызмат кылууну тандаганбыз. 

Ырахмат сага, Жахаба, мени өлүп үчүн, мени сактоо үчүн. Мен 

жалгыз гана мага тиешелyy болсо, ошонун баарын алышат. Мен 

силер менен түбөлүк бирге болуп чыдамсыздык менен күтүп 

жатабыз. Оомийин.  

 

Урматтуу бир туугандар, азыр ишеним менен, бул намазды жана чын 

жүрөктөн Ыйсаны кабыл тиленип, тагыраак айтканда, сиз азыр 

Машаяктын бир жаңы жаратуу болуп саналат.33 Силер мындан ары да 

ушундай болот. Мындан ары ал адам бир нече мүнөт мурун эле бар; 

Ыйса жүрөгүндө азыр.34 Кандай сонун Анын Руху сени менен болот. 

Ооба, Ыйык Рух сени менен болот. Ал сага Кудайдан келген Анын 

чындыкты таануу аркылуу жол көрсөтүп, силерди алып, сага жардам 

берет.35  

  

Азыр да, сен ошол жакта эмне кылышы керек болгон бир канча жагдай 

бар: дайыма Кудайдын Сөзүн окуйбуз.36 Ыйык Китепти алып, Жакан 

жана китебиндеги башталат. Окуп жана Кудай Сөзүн изилдөө, анткени 

ал сенин оюн өзгөртөт.37 Дагы бир нерсе: күн сайын Кудайга тиленип 

убакыт бөл. ошондой эле угууга үйрөн. Бул тынчтык болот. Бул Анын 

үнүн менен Аны менен убакыт өткөрүү уга билүүгө болот.38 Ал сиз 

менен сүйлөшкүсү келет, андыктан сиз да угуп, үйрөнүшүбүз керек. 

Машаякты уяткарган, ошол нерселерден оолак бол. Сен Иса 

пайгамбар жөнүндө көбүрөөк биле турган ордун табууга жардам 
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бериш үчүн ыйык рухун сурап.39 Мен биз менен бирге бул жолу болгон 

абдан сүйүнөм. Мен, Жахаба, сени өмүр берген абдан сүйүнөм. Сен 

да эч качан. Мырзабыз жана Куткаруучубуз Иса Машаяктын ырайымы, 

билимге ээ болгула.40
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