Ізгі Хабар

Добрые вести

Алтыншы айда Құдай Жəәбірейіл періштені Ғалилея аймағының Назарет
қаласындағы бір қызға жіберді. Қыздың есімі Мəәриям болатын, ол (Исраил елінің
ежелгі патшасы) Дəәуіттің əәулетінен шыққан Жүсіп есімді жігітке айттырылып
қойылған еді. Періште үйге кіріп, оған: — Сəәлем саған, Құдай жарылқаған жан,
Жаратқан Ие саған жар! — деп тіл қатты. Мəәриям періштені көріп, оның айтқан
сөздеріне селк етіп, бұл қандай сəәлемдесу деп ойланып тұрып қалды. Ал періште
оған: — Қорықпа, Мəәриям, саған Құдай рақымын түсірді. Енді құрсақ көтеріп, Ұл
табасың, Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мəәртебелі болып, Құдай Тағаланың
рухани Ұлы деп аталады. Құдай Ие Оған арғы атасы Дəәуіттің тағын сыйлайды. Иса
Жақыптың үрім бұтағына мəәңгі бақи Патшалық құратын болады. Оның
Патшалығының шегі болмайды, — деді. Сонда Мəәриям: — Мен Жаратқан Иенің
күңімін; айтқаныңыз болсын! — деді. Бұдан кейін періште оның қасынан ғайып
болды.
ЛҰҚА 1:26-33 & 38
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что́ бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел.
Eвангелие от Лука 1:26-33 & 38

Жүсіп те Ғалилеядағы Назарет қаласынан жолға шығып, Дəәуіт
патшаның туған қаласына, Яһудея аймағындағы Бетлехемге, тізімге
тіркелуге барды. Себебі Жүсіп Дəәуіттің əәулеті мен руынан шыққан еді.
Аяғы ауыр əәйелі Мəәриям оған еріп жүрді. Олар Бетлехемде болғанда
Мəәриямның босанатын уақыты жетіп, тұңғыш Ұлын тапты. Оны
құндақтап, қорадағы шөп салатын ақырға жатқызды. Себебі қонақүйде
оларға орын болмады.
ЛҰҚА 2:4-7
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому
что не было им места в гостинице.
Eвангелие от Лука 2:4-7

Сол өңірде малшылар жүретін.
Олар далада түнеп, малдарын
күзетіп жатты. Кенеттен қастарына
Жаратқан Иенің періштесі келіп, төңіректеріне Иеміздің нұрлы салтанаты
сəәулесін төгіп жіберді. Малшылар зəәрелері ұша қорықты. Ал періште оларға
тіл қатып: «Қорықпаңдар! Мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын, ол
қуаныш барлық халыққа да ортақ: бүгін Дəәуіттің қаласында сендердің
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəәсіх! Мұның сендер үшін
белгісі мынау: сендер ақырда құндақтаулы жатқан Нəәрестені көресіңдер», —
деді. Кенеттен періштенің қасына көктегі періштелердің үлкен бір тобы
қосылып, Құдайды былай деп дəәріптеді: «Заңғар көкте Құдай мадақталсын!
Жер жүзінде Өзі риза болған Адамдарға тыныштық болсын!» ЛҰҚА 2:8-14
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу
у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь;
я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!
Eвангелие от Лука 2:8-14

Бала өсіп, күш жинап, даналыққа кенеле берді. Құдайдың
мейір-шапағаты Оның үстінде болды.
ЛҰҚА 2:40
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем.
Eвангелие от Лука 2:40

Осы сөздерге сай, Жақия пайғамбар (Иордан алқабындағы) иен далада пайда болып,
кездестірген адамдарына былай деп уағыз айтты: «Теріс жолдан қайтып, Құдай жолына
түсіңдер! Соның белгісі ретінде шомылдыру рəәсімінен өтіңдер! Сонда Құдай күнəәларыңды
кешіреді». Содан бүкіл Яһудея аймағы мен Иерусалим қаласынан адамдар Жақияға ағылып
келіп жатты. Олар күнəәларын мойындаған соң, Жақия оларды Иордан өзенінде шомылдыру
рəәсімінен өткізді. Жақия түйе жүнінен шапан киіп, қайыс белбеумен белін буып жүретін, əәрі
шегірткелерді жəәне жабайы араның балын жеп тамақтанатын. Жақия былай деп те уағыз
айтты: «Менен құдіретті Біреу менен кейін келе жатыр! Оның құлы болып кебісін əәперуге
де тұрмаймын. Мен сендерді суға шомылдыру рəәсімінен ғана өткіздім, ал Ол сендерді
Құдайдың Киелі Рухына шомылдырады». Сол күндері Ғалилея аймағындағы Назарет
қаласынан Иса осы жерге келді. Жақия Оны Иордан өзенінде шомылдыру рəәсімінен өткізді.
Иса судан шыққан бойда көктің ашылып, Киелі Рухтың көгершін сияқты Өзінің үстіне
қонғанын көрді. Көктен: «Сен Менің сүйікті рухани Ұлымсың, Саған толықтай ризамын!»
— деген дауыс шықты.
МАРҚА 1:4-11
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него
все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедывал,
говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись,
развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом
Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
Eвангелие от Марка 1:4-11

Бұдан кейін Иса бір тауға көтеріліп, қалаған адамдарын Өзінің
қасына шақырды. Олар таяп келгеннен кейін, араларынан он екісін
Өзімен бірге болуға тағайындап, «елшілер» деп атады. Оларды
уағыз айтуға жіберді, əәрі оларға (ауруларды сауықтырып) жындарды
қуып шығару билігін де тапсырды.
МАРҚА 3:13-15
Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли
к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы
посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от
болезней и изгонять бесов.
Eвангелие от Марка 3:13-15

Парызшылдар арасында яһуди халқының Нікөдем есімді басшысы бар еді. Ол
Исаға түнде келіп: — Ұстаз, Сіздің Құдайдан келген мұғалім екендігіңізді білеміз.
Себебі Сіз жасаған керемет істерді Құдайдың қолдауынсыз ешкім де орындай
алмайды, — деді. Иса: — Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын: кімде-кім
қайтадан туылмаса, Құдайдың Патшалығын көре алмайды, — деді. Нікөдем: —
Есейген адам қалайша қайта туылады? Шешесінің құрсағына еніп, екінші рет
дүниеге келуі мүмкін бе? — деп сұрады. Иса: — Саған өте маңызды шындықты
айтайын: кімде-кім судан жəәне Киелі Рухтан туылмаса Құдайдың Патшалығын көре
алмайды. Тəәннен — тəән, Рухтан — рух туады.
ЖОХАН 3:1-6
Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он
пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви́! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с
ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух.
Eвангелие от Иоанна 3:1-6

Біраздан кейін
Иса Наин атты
қалаға барды. Оған
шəәкірттері жəәне көп халық
еріп жүрді. Иса қала қақпасына
жақындаған кезде жұрт
біреудің мəәйітін қабірге қоюға
алып шығып келе жатты. Бұл бір жесір əәйелдің
жалғыз ұлы екен. Жесірге қаладан көп халық ілесіп
шығып келе жатты. Иеміз Иса əәйелді көргенде оған
жаны ашып: «Жыламаңыз!» — деп жұбатты. Содан Ол жақындап барып, табытқа
қолын тигізді. Табыт көтергендер тоқтағанда, Иса: «Балам, саған айтамын, түрегел!»
— деді. Сонда өлген жігіт түрегеліп отырып, сөйлей бастады! Иса оны шешесіне
табыс етті. Жұрттың бəәрін үрей биледі. Олар: «Арамыздан ұлы Пайғамбар шықты!»
«Құдай өз халқына игілік істеуге келді!» — деп Құдайды мадақтады. ЛҰҚА 7:11-16
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из
учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским
воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была
вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над
нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились,
и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал
говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога,
говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
Eвангелие от Лука 7:11-16

Иса басын көтеріп қарағанда, қарақұрым халықтың Өзіне қарай ағылып келе жатқанын көрді.
Содан Иса Філіпке: — Бұларды тамақтандыратын нанды қайдан сатып аламыз? — деді. Иса осы
сөзін оны сынау үшін айтты, себебі не істемекші болғанын Өзі біліп тұрды. Філіп Оған: — Бізде
тіптен екі жүз күндік жалақыға келетін нан болып, əәркім бір жапырақтан ғана жегеннің өзінде
бəәріне бірдей жетпес еді, — деп жауап берді. Сонда басқа бір шəәкірті, Шимон Петірдің інісі ƏӘндір,
Исаға былай деді: — Осында бір бала жүр, оның бес күлше арпа наны мен екі кепкен балығы бар.
Бірақ олар осынша көп кісіге не болады? — Ал Иса: — Адамдарды жайғастырып отырғыза
беріңдер! — деп тапсырды. Сол жерде шөп қалың болып, бес мыңдай ер адам жайғаса алды. Иса
күлшелерді алып, шүкірлік етті де, жайғасқандарға үлестірді; кепкен балықтардан да жұртқа
қалағандарынша берді. Бəәрі жеп тойған соң, Иса шəәкірттеріне: «Босқа ысырап болмас үшін нанның
қалдықтарын жинап алыңдар», — деді. Олар жұрт жеген бес күлше арпа нанының қалдықтарын
жинап, он екі себетті толтырды. Адамдар Иса жасаған осы кереметті көргенде: — Дүниеге келуге
тиіс Пайғамбар — шынымен Осы! — десті.
ЖОХАН 6:5-14
Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где
нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что
хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы
каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона
Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что
это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много
травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав
благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего
не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов,
оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир.
Eвангелие от Иоанна 6:5-14

Кешке Исаның шəәкірттері көл жағасына ылдилап барды. Сол жерде
бір қайыққа мініп, көлдің батыс жағындағы Қапарнаумға қарай бет алды.
Қараңғы түскен кез еді, ал Иса оларға əәлі келген жоқ болатын. Сонда қатты
жел соғып, көлдің астан-кестені шығып, толқи бастады. Шəәкірттер бес-алты
шақырымдай қайықпен жүргеннен кейін, кенеттен көл бетімен жаяу жүріп
қайыққа таяп қалған Исаны көрді. Олар қорқып кетті, ал Иса: «Қорықпаңдар,
келе жатқан Менмін ғой!» — деп көңілдерін орнықтырды. Сонда шəәкірттері
Оны қайыққа мінгізіп алғылары келді. Сол сəәтте-ақ қайық олар бет алған
жағаға жетіп қалды.
ЖОХАН 6:16-21
Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю и, войдя в лодку,
отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а
Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось.
Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса,
идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он
сказал им: это Я; не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас
лодка пристала к берегу, куда плыли.
Eвангелие от Иоанна 6:16-21

Адамдар Исаға балаларын алып келіп, Одан соларға қолын тигізіп бата
беруін өтінді. Бірақ шəәкірттері (Исаны мазалағандары үшін) оларды сөкті.
Мұны байқаған Иса наразы болып былай деді: — Балалардың Маған
келуіне жол беріңдер, оларға кедергі жасамаңдар! Құдайдың Патшалығы
сондайларға арналған. Сендерге шындығын айтайын: кім Құдайдың
Патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды. — Содан Иса
балаларды құшақтап, үстеріне қолын қойып бата берді. МАРҚА 10:13-16
Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же
не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на
них и благословил их.
Eвангелие от Марка 10:13-16

Мен «ізгі Бағушымын»: ізгі Бағушы қойлары үшін жанын
қияды. Өз «қойларым» даусымды естіп, бағынады. Мен оларды
жақсы білемін, олар Маған еріп жүреді. Соларға мəәңгілік өмір
беремін. Олар ешқашан жойылмайды, ешкім оларды Менің
қолымнан тартып та алмайды.
ЖОХАН 10:11 & 27-28
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их;
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
Eвангелие от Иоанна 10:11 & 27-28

Сонда басты діни қызметкерлер мен парызшылдар Жоғарғы кеңестің мəәжілісін
шақырып: — Біз не істесек екен? Мына Кісі көптеген кереметтер жасап жүр. Оны
осылай қалдырсақ, бəәрі Соған сенетін болады. Сонда римдіктер келіп, киелі үйіміз
бен ұлтымызды біздің қолымыздан тартып алып жүрер! — десті. Олардың біреуі,
сол жылы бас діни қызметкер болған Қаяфа, тіл қатып: — Сендер түк білмейсіңдер
ме? Бүкіл ұлтымыздың құрып кетуінен гөрі, бізге халық үшін бір Адамның өлгенінің
жақсы екенін ойламайсыңдар ма? — деді. Бұл сөзді ол өздігінен айтқан жоқ, қайта,
сол жылы бас діни қызметкер болғандықтан: «Иса халқымыз үшін өлуге тиіс» деп
алдағы оқиғаны білдірді. Ал Иса Исраил халқы үшін ғана емес, сондай-ақ жер
жүзіне таралған басқа халықтардың енді Құдайдың рухани балалары болулары
үшін де өлуге тиісті болды. Ондағы мақсаты — екі жақты жинап, біріктіру еді. Сол
күннен бастап олар Исаны өлтіру туралы берік байламға келді.
ЖОХАН 11:47-53
Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать?
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и
придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто
Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и
не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы
весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ,
но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить
Его.
Eвангелие от Иоанна 11:47-53

Кеш түсе Иса он екі шəәкіртімен бірге дастарқан басында
жантайды. Тамақ ішіп отырғанда Иса оларға қарап: — Сендерге
шындығын айтайын: араларыңдағы біреу Маған опасыздық
жасайды, — деді. Олар еңселері түсіп, қатты абыржып бірінен соң
бірі: — Мырза, сол адам мен емес пе екенмін? — деп сұрай бастады.
— Табақтағы тұздыққа Менімен бірге бір үзім нанын батырып алып
жатқан біреуің Мені ұстап бересің.
МАТАЙ 26:20-23
Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему,
каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ:
опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня.
Eвангелие от Матфея 26:20-23

Царь
Иудейский

Жасақшылар Исамен бірге екі қылмыскерді де өлтіруге алып бара жатты.
Олар «Маңдайтөбе» деген жерге жеткен соң, Исаны айқыш ағашқа керіп
шегелеп іліп, көтеріп қойды. Сондай-ақ, сол екі қылмыскерді де, біреуін
Исаның оң, екіншісін Оның сол жағына айқыш ағаштарға керіп шегелеп іліп,
көтеріп қойды. Айқышқа ілінген екі қылмыскердің біреуі Исаға тіл тигізіп: —
Мəәсіх болсаң, кəәне, Өзіңді де, бізді де құтқар! — деп мысқылдады. Екіншісі,
керісінше, оны тоқтатып: — Құдайдан қорықпайсың ба? Өзің де осыған
кесілдің ғой. Біздің үкіміміз əәділ, істерімізге лайық жаза тартып тұрмыз. Ал
Бұл еш жамандық істеген жоқ, — деді. Содан кейін: — Иса, Патшалығыңызға
кіргенде мені есіңізге ала көріңіз, — деп өтінді. Иса оған: — Саған шындығын
айтамын: бүгін-ақ Менімен бірге жұмақта боласың! — деді.
ЛҰҚА 23:32-33 & 39-43
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую
сторону. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты
Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты
не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо,
потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И
сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
Eвангелие от Лука 23:32-33 & 39-43

Яһудилердің
Патшасы

Бұл уақыт тал түстің шамасы еді. Сол кезде күннің жарығы сөніп,
бүкіл жерді қараңғылық басты, ол үш сағатқа созылды. Киелі үйдегі
шымылдық ортасынан қақ айырылып, екіге бөлінді. Иса қатты
дауыспен айқайлап: «ƏӘке, Сенің қолыңа рухымды тапсырамын!»
— деді. Мұны айтқаннан кейін жан тəәсілім етті. Осы оқиғаларды
көріп тұрған жүзбасы: «Бұл шынымен əәділ Адам болған!» — деп,
Құдайды дəәріптеді.
ЛҰҚА 23:44-47
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле
до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась
по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев
происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был
праведник.
Eвангелие от Лука 23:44-47

Кеш түспес бұрын Жүсіп есімді ариматеялық бір бай кісі келді. Өзі де
Исадан тəәлім алған шəәкірті еді. Жүсіп Пилатқа барып, Исаның мəәйітін
қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Пилат мəәйітті оған табыс етуге бұйырды.
Жүсіп сүйекті түсіріп алып, кіршіксіз таза бəәтес кебінге орады. Содан оны
жартастан үңгіп жасаған өзінің жаңа қабіріне апарып қойды. Содан кейін
қабірдің дəәу қақпақ тасын домалатып əәкеліп, қабірдің кіреберіс аузын
сонымен мықтап жауып, кетіп қалды. Сол жерге келген мағдалалық
Мəәриям мен өзге Мəәриям қабірдің қарсы алдында отырды. МАТАЙ 27:57-61
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем
Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела
Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил
его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который
высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.
Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против
гроба.
Eвангелие от Матфея 27:57-61

Жексенбі күні əәлгі əәйелдер дайындаған иісмайларын алып, (басқа да əәйелдермен
бірге) таң сəәріде қабірге барды. Сонда жеткенде олар үңгір аузындағы дəәу қақпақ
тастың домалатылып, былай қойылғанын көрді. Ішке кірген əәйелдер Иеміз Исаның
сүйегін таба алмады! Олар бұған аң-таң болып тұрғанда, киімдері найзағайдай
жарқыраған екі ер адам кенеттен қастарына келіп, тұра қалды. ƏӘйелдер үрейленіп,
жерден көздерін алмай тұрғанда, əәлгі екі кісі оларға үн қатып: «Тіріні өлілердің
арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, қайта тіріліп кетті! Оның Ғалилеяда
жүрген кезінде сендерге алдын ала айтқандарын естеріңе түсіріңдер: көктен келген
Билеуші күнəәкар адамдарға ұстап беріліп, айқышқа шегеленіп өлтірілуге, алайда
үшінші күні қайта тірілуге тиіс екенін Өзі алдын ала білдірген еді ғой», — деді.
Сонда Исаның айтқан сөздері олардың естеріне түсті.
ЛҰҚА 24:1-8
В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли
они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным
от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о
сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они
были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть
предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день
воскреснуть. И вспомнили они слова Его.
Eвангелие от Лука 24:1-8

Сол сəәтте орындарынан тұрып, Иерусалимге қайтып, сонда жиналған он бір елшіні
де, олардың қасындағы өзге сенушілерді де кездестірді. Олар: — Иеміз шынында да
қайта тіріліп, Шимонға көрінді! — деді. Ал ана екеуі жолда не болғанын жəәне
дастарқан басында нанды үзген кезінде өздерінің Иеміз Исаны қалай танығандарын
айтып берді. Екі шəәкірт осыны айтып тұрғанда, Мəәсіх Исаның Өзі жиналғандардың
орталарына келіп, тұра қалды да, оларға: «Сендерге амандық пен тыныштық болсын!»
— деп батасын берді. Шəәкірттері қатты абыржып қорқып, елес көріп тұрмыз деп
ойлады. Бірақ Иеміз: «Неліктен абыржып тұрсыңдар? Көңілдеріңде неге сондай ой
туады? Қол-аяғыма қараңдар: бұл — Менің Өзім. Маған қол тигізіп денемнің шынайы
екеніне көз жеткізіңдер! Елестің еті мен сүйегі болмайды ғой», — деді де, оларға
Өзінің қол-аяғын көрсетті.
ЛҰҚА 24:33-40
И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать
Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и
явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан
ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди
них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят
духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца
ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотри́те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это,
показал им руки и ноги.
Eвангелие от Лука 24:33-40

Былай деп жазылған ғой: Мəәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта
тірілуге тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға да
теріс жолдан қайтқан адамдардың күнəәларын Құдай кешіреді деген Ізгі
хабарды жариялау да қажет. Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен
көрген куəәгерлерсіңдер. Мұнан соң Мəәсіх сенушілерді қаладан
шығарып, Бетанияның маңына ертіп барды. Сол жерде қолын жайып
оларға батасын берді. Батасын беріп тұрғанда олардан бөлініп, көкке
көтеріліп кетті.
ЛҰҚА 24:46-48 & 50-51
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. Вы же свидетели сему. И вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
Eвангелие от Лука 24:46-48 & 50-51

Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын
құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əәркім жаны тозаққа түспей, мəәңгілік өмірге ие болады.
Құдай Өзінің рухани Ұлын адамзатты соттауға емес, құтқаруға жіберді. Оған сенушілер
қияметте сотталмайды. Ал Құдайдың жалғыз рухани Ұлына сенбейтіндер əәлдеқашан
сотталған.
ЖОХАН 3:16-18
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Eвангелие от Иоанна 3:16-18
____________________________

Егер «күнəәсізбіз» десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де
күнəәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де əәділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді
барлық əәділетсіздігімізден тазартады.
ЖОХАННЫҢ 1 1:8-9
Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды.
Первое послание Иоанна 1:8-9
____________________________

Иса оған: — Жол, шындық жəәне шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де
ƏӘкеге бара алмайды.
ЖОХАН 14:6
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня.
Eвангелие от Иоанна 14:6
____________________________

Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, Еңселерін тым ауыр жүк басқандар, Менің қасыма
келіңдер, бəәрің, Жандарыңды Мен рақатқа бөлеймін! Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер
Өзімнен, Өйткені жуас, кішіпейілмін шын жүректен, Тыныштық табады сонда көңілдерің.
Себебі ыңғайлы — қамытым Менің, ƏӘрі жеңіл — жүктейтін міндеттерім». МАТАЙ 11:28-30
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Eвангелие от Матфея 11:28-30
____________________________

Иса шəәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді.
Ал жазылғандары Исаның Құтқарушы Мəәсіх, Құдайдың рухани Ұлы екендігіне сендер
сенсін, əәрі сенімдерің арқылы Онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге
ие болсын деген мақсатпен жазылған.
ЖОХАН 20:30-31
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не
писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Eвангелие от Иоанна 20:30-31
____________________________

Алғашқы да Соңғы, Бастапқы да Ақырғы, Басы да Аяғы Менмін.

АЯН 22:13

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

AW

Откровение Иоанна 22:13

Бұл мінəәжат сенің жүрек қалауыңды білдіреді ме? Егер қаласаң, осы
мінəәжатпен сиын, сонда Ол Өзі уəәде бергендей, жүрегіңнен орын алады.
Ием Иса, мен күнəәһар екенімді түсіндім, бұл өмірде Саған мұқтажбын.
Менің күнəәларым үшін айқышта құрбан болғаныңа рақмет. Менің
күнəәларымды кешіріп, маған мəәңгілік өмір бергенің үшін алғысым шексіз!
Сені өзімнің өміріме Құткарушы жəәне Жаратушы Ием деп шақырамын.
Менің өмірімді Өзіңнің қоластыңа ала гөр.
Есімің:________________________________ Бүгінгі күн:_______________
______________________________________________
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