
The Good News

Ізгі Хабар



   Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, 
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David.  The virgin’s name 
was Mary.  And having come in, the angel said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is 
with you; blessed are you among women!”  But when she saw him, she was troubled at his  
saying, and considered what manner of greeting this was.  Then the angel said to her, “Do not be 
afraid, Mary, for you have found favor with God.  And behold, you will conceive in your womb 
and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.  He will be great, and will be called the Son 
of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David.  And He will reign 
over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”  Then Mary said,  
“Behold the maidservant of the Lord!  Let it be to me according to your word.”  And the angel 
departed from her.             Luke 1:26-33 & 38

   Алтыншы айда Құдай Жəбірейіл періштені Ғалилея аймағының Назарет қаласындағы бір 
қызға жіберді. Қыздың есімі Мəриям болатын, ол (Исраил елінің ежелгі патшасы) Дəуіттің 
əулетінен шыққан Жүсіп есімді жігітке айттырылып қойылған еді. Періште үйге кіріп, 
оған: — Сəлем саған, Құдай жарылқаған жан, Жаратқан Ие саған жар! — деп тіл қатты. 
Мəриям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне селк етіп, бұл қандай сəлемдесу деп 
ойланып тұрып қалды. Ал періште оған: — Қорықпа, Мəриям, саған Құдай рақымын 
түсірді. Енді құрсақ көтеріп, Ұл табасың, Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мəртебелі 
болып, Құдай Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. Құдай Ие Оған арғы атасы Дəуіттің 
тағын сыйлайды. Иса Жақыптың үрім бұтағына мəңгі бақи Патшалық құратын болады. 
Оның Патшалығының шегі болмайды, — деді.  Сонда Мəриям: — Мен Жаратқан Иенің 
күңімін; айтқаныңыз болсын! — деді. Бұдан кейін періште оның қасынан ғайып болды.   
                    ЛҰҚА 1:26-33 & 38



   Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to  
the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and 
lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with 
child. So it was, that while they were there, the days were completed for her to  
be delivered.  And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in  
swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for  
them in the inn.                 Luke 2:4-7

   Жүсіп те Ғалилеядағы Назарет қаласынан жолға шығып, Дəуіт патшаның 
туған қаласына, Яһудея аймағындағы Бетлехемге, тізімге тіркелуге барды. 
Себебі Жүсіп Дəуіттің əулеті мен руынан шыққан еді. Аяғы ауыр əйелі  
Мəриям оған еріп жүрді. Олар Бетлехемде болғанда Мəриямның босанатын 
уақыты жетіп, тұңғыш Ұлын тапты. Оны құндақтап, қорадағы шөп салатын 
ақырға жатқызды. Себебі қонақүйде оларға орын болмады.    ЛҰҚА 2:4-7



   Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch 
over their flock by night.  And behold, an angel of the Lord stood before them, and the 
glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.  Then the angel said to 
them, “Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to 
all people.  For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ 
the Lord.  And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling 
cloths, lying in a manger.”  And suddenly there was with the angel a multitude of the 
heavenly host praising God and saying: “Glory to God in the highest, and on earth peace, 
goodwill toward men!”                           Luke 2:8-14

   Сол өңірде малшылар жүретін.  
Олар далада түнеп, малдарын  
күзетіп жатты. Кенеттен қастарына  
Жаратқан Иенің періштесі келіп, төңіректеріне Иеміздің нұрлы салтанаты 
сəулесін төгіп жіберді. Малшылар зəрелері ұша қорықты. Ал періште оларға 
тіл қатып: «Қорықпаңдар! Мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын, ол 
қуаныш барлық халыққа да ортақ: бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! Мұның сендер үшін 
белгісі мынау: сендер ақырда құндақтаулы жатқан Нəрестені көресіңдер»,  
— деді. Кенеттен періштенің қасына көктегі періштелердің үлкен бір тобы 
қосылып, Құдайды былай деп дəріптеді: «Заңғар көкте Құдай мадақталсын! 
Жер жүзінде Өзі риза болған Адамдарға тыныштық болсын!»    ЛҰҚА 2:8-14



    And the Child grew and became strong in spirit, filled with wisdom; 
and the grace of God was upon Him.                       Luke 2:40

   Бала өсіп, күш жинап, даналыққа кенеле берді. Құдайдың 
мейір-шапағаты Оның үстінде болды.         ЛҰҚА 2:40



  John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission 
of sins.  Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and were all  
baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.  Now John was clothed with camel’s 
hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.  And he preached, 
saying, “There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to 
stoop down and loose.  I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy 
Spirit.” It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized 
by John in the Jordan.  And immediately, coming up from the water, He saw the heavens parting 
and the Spirit descending upon Him like a dove.  Then a voice came from heaven, “You are my 
beloved Son, in whom I am well pleased.”            Mark 1:4-11

   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 рəсімінен өтіңдер! Сонда Құдай күнəларыңды 
кешіреді». Содан бүкіл Яһудея аймағы мен Иерусалим қаласынан адамдар Жақияға ағылып 
келіп жатты. Олар күнəларын мойындаған соң, Жақия оларды Иордан өзенінде шомылдыру 
рəсімінен өткізді. Жақия түйе жүнінен шапан киіп, қайыс белбеумен белін буып жүретін, əрі 
шегірткелерді жəне жабайы араның балын жеп тамақтанатын. Жақия былай деп те уағыз 
айтты: «Менен құдіретті Біреу менен кейін келе жатыр! Оның құлы болып кебісін əперуге 
де тұрмаймын. Мен сендерді суға шомылдыру рəсімінен ғана өткіздім, ал Ол сендерді 
Құдайдың Киелі Рухына шомылдырады». Сол күндері Ғалилея аймағындағы Назарет 
қаласынан Иса осы жерге келді. Жақия Оны Иордан өзенінде шомылдыру рəсімінен 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



   And He went up on the mountain and called to Him those He Himself 
wanted.  And they came to Him.  Then He appointed twelve, that they might 
be with Him and that He might send them out to preach, and to have power to 
heal sicknesses and to cast out demons.             Mark 3:13-15

   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, 
əрі оларға (ауруларды сауықтырып) жындарды қуып шығару билігін де 
тапсырды.               МАРҚА 3:13-15



   There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.  This man 
came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that You are a teacher come 
from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him.”  Jesus  
answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he 
cannot see the kingdom of God.”  Nicodemus said to Him, “How can a man be born 
when he is old?  Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”   
Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, 
he cannot enter the kingdom of God.  That which is born of the flesh is flesh, and that 
which is born of the Spirit is spirit.”         John 3:1-6

   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 жəне Киелі Рухтан туылмаса Құдайдың Патшалығын  
көре алмайды.  Тəннен — тəн, Рухтан — рух туады.     ЖОХАН 3:1-6



   Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; and many of His disciples 
went with Him, and a large crowd.  And when He came near the gate of the city, behold, a dead 
man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow.  And a large crowd 
from the city was with her.  When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, 
“Do not weep.”  Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood 
still.  And He said, “Young man, I say to you, arise.”  So he who was dead sat up and began to 
speak.  And He presented him to his mother.  Then fear came upon all, and they glorified God, 
saying, “A great prophet has risen up among us”' and “God has visited His people.” Luke 7:11-16

   Біраздан кейін  
Иса Наин атты  
қалаға барды. Оған  
шəкірттері жəне көп халық  
еріп жүрді.  Иса қала қақпасына  
жақындаған кезде жұрт  
біреудің мəйітін қабірге қоюға  
алып шығып келе жатты. Бұл бір жесір əйелдің  
жалғыз ұлы екен. Жесірге қаладан көп халық ілесіп  
шығып келе жатты.  Иеміз Иса əйелді 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 бəрін үрей биледі. Олар: «Арамыздан ұлы Пайғамбар шықты!» 
«Құдай өз халқына игілік істеуге келді!» — деп Құдайды мадақтады.    ЛҰҚА 7:11-16



     Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, 
“Where shall we buy bread, that these may eat?”  But this He said to test him, for He himself knew what 
He would do.  Philip answered Him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that 
every one of them may have a little.”  One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, 
“There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?”  
Then Jesus said, “Make the people sit down.”  Now there was much grass in the place.  So the men sat 
down, in number about five thousand.  And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He  
distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down; and likewise of the fish, as much 
as they wanted.  So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, 
so that nothing is lost.”  Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of 
the five barley loaves which were left over by those who had eaten.  Then those men, when they had seen 
the sign that Jesus did, said, “This is truly the Prophet who is come into the world.”    John 6:5-14

   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, əркім бір жапырақтан ғана жегеннің өзінде 
бəріне бірдей жетпес еді, — деп жауап берді. Сонда басқа бір шəкірті, Шимон Петірдің інісі Əндір, 
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. Бəрі жеп тойған соң, Иса шəкірттеріне: «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



   Now when evening came, His disciples went down to the sea, got into the boat, and 
went over the sea toward Capernaum.  And it was already dark, and Jesus had not come 
to them.  Then the sea arose because a great wind was blowing.  So when they had 
rowed about three or four  miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near 
the boat; and they were afraid.  But He said to them, “It is I; do not be afraid.”  Then 
they willingly received Him into the boat, and immediately the boat was at the land 
where they were going.                   John 6:16-21

   Кешке Исаның шəкірттері көл жағасына ылдилап барды. Сол жерде  
бір қайыққа мініп, көлдің батыс жағындағы Қапарнаумға қарай бет алды. 
Қараңғы түскен кез еді, ал Иса оларға əлі келген жоқ болатын. Сонда қатты 
жел соғып, көлдің астан-кестені шығып, толқи бастады. Шəкірттер 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.  ЖОХАН 6:16-20



   Then they brought little children to Him, that He might touch them; but the disciples 
rebuked those who brought them.  But when Jesus saw it, He was greatly displeased 
and said to them, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of 
such is the kingdom of God.  Assuredly I say to you, whoever does not receive the 
kingdom of God as a little child will by no means enter it.”  And He took them up in 
His arms, laid His hands on them, and blessed them.      Mark 10:13-16

   Адамдар Исаға балаларын алып келіп, Одан соларға қолын тигізіп бата 
беруін өтінді. Бірақ шəкірттері (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



   “I am the good shepherd.  The good shepherd gives His life for the sheep.  
My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me.  And I give 
them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch 
them out of My hand.”      John 10:11 & 27-28

   Мен «ізгі Бағушымын»: ізгі Бағушы қойлары үшін жанын қияды. 
Өз «қойларым» даусымды естіп, бағынады. Мен оларды жақсы 
білемін, олар Маған еріп жүреді. Соларға мəңгілік өмір беремін. 
Олар ешқашан жойылмайды, ешкім оларды Менің қолымнан 
тартып та алмайды.          ЖОХАН 10:11 & 27-28



    Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, “What shall we do?  
For this Man works many signs.  If we let Him alone like this, everyone will believe in Him, 
and the Romans will come and take away both our place and nation.”  And one of them,  
Caiaphas, being high priest that year, said to them, “You know nothing at all, nor do you 
consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not that the 
whole nation should perish.”  Now this he did not say on his own authority; but being high 
priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for that nation 
only, but also that He would gather together in one the children of God who were scattered 
abroad.  Then, from that day on, they plotted to put Him to death.       John 11:47-53

   Сонда басты діни қызметкерлер мен парызшылдар Жоғарғы кеңестің мəжілісін 
шақырып: — Біз не істесек екен? Мына Кісі көптеген кереметтер жасап жүр. Оны 
осылай қалдырсақ, бəрі 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



     When evening had come, He sat down with the twelve. Now as they were 
eating, He said, “Assuredly, I say to you, one of you will betray Me.”   
And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, 
“Lord, is it I?”  He answered and said, “He who dipped his hand with Me in 
the dish will betray Me.”        Matthew 26:20-23

   Кеш түсе Иса он екі шəкіртімен 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



    There were also two others, criminals, led with Him to be put to death.  And when they 
had come to the place called Calvary, there they crucified Him, and the criminals, one on 
the right hand and the other on the left.  Then one of the criminals who were hanged  
blasphemed Him, saying, “If You are the Christ, save Yourself and us.”  But the other,  
answering, rebuked him, saying, “Do you not even fear God, seeing you are under the 
same condemnation?  And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds; 
but this Man has done nothing wrong.”  Then he said to Jesus, “Lord, remember me when 
You come into Your kingdom.”  And Jesus said to him, “Assuredly, I say to you, today 
you will be with Me in Paradise.”       Luke 23:32-33 & 39-43

King of
the Jews

   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: — Мəсіх болсаң, кəне, Өзіңді де, 
бізді де құтқар! — деп мысқылдады. Екіншісі, керісінше, оны тоқтатып:  
— Құдайдан қорықпайсың ба? Өзің де осыған кесілдің ғой. Біздің үкіміміз əділ, 
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 & 49-53



 

   Now it was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until 
the ninth hour.  Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in 
two.  And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, into your 
hands I commit My spirit.”  Having said this, He breathed His last.  So when the 
centurion saw what had happened, he glorified God, saying, “Certainly this was  
a righteous Man!”           Luke 23:44-47

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:  
«Əке, Сенің қолыңа рухымды тапсырамын!» — деді. Мұны айтқаннан кейін 
жан тəсілім етті. Осы оқиғаларды көріп тұрған жүзбасы: «Бұл шынымен əділ 
Адам болған!» — деп, Құдайды дəріптеді.    ЛҰҚА 23:44-47



   Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, 
who himself had also become a disciple of Jesus.  This man went to Pilate and asked for 
the body of Jesus.  Then Pilate commanded the body to be given to him.  When Joseph 
had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his new tomb 
which he had hewn out of the rock; and he rolled a large stone against the door of the 
tomb, and departed.  And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting  
opposite the tomb.                    Matthew 27:57-61

   Кеш түспес бұрын Жүсіп есімді ариматеялық бір бай кісі келді. Өзі де 
Исадан тəлім алған шəкірті еді. Жүсіп Пилатқа барып, Исаның мəйітін 
қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Пилат мəйітті оған табыс етуге бұйырды. 
Жүсіп сүйекті түсіріп алып, кіршіксіз таза бəтес кебінге орады. Содан оны 
жартастан үңгіп жасаған өзінің жаңа қабіріне апарып қойды. Содан кейін 
қабірдің дəу қақпақ тасын домалатып əкеліп, қабірдің кіреберіс аузын 
сонымен мықтап жауып, кетіп қалды. Сол жерге келген мағдалалық Мəриям 
мен өзге Мəриям қабірдің қарсы алдында отырды.        МАТАЙ 27:57-61



     Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other 
women with them, came to the tomb bringing the spices which they had prepared.  But 
they found the stone rolled away from the tomb.  Then they went in and did not find the 
body of the Lord Jesus.  And it happened, as they were greatly perplexed about this, that 
behold, two men stood by them in shining garments.  Then, as they were afraid and 
bowed their faces to the earth, they said to them, “Why do you seek the living among the 
dead?  He is not here, but is risen!  Remember how He spoke to you when He was still in 
Galilee, saying, ‘The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be 
crucified, and the third day rise again.’”  And they remembered His words.   Luke 24:1-8

   Жексенбі күні əлгі əйелдер дайындаған иісмайларын алып, (басқа да əйелдермен 
бірге) таң сəріде қабірге барды. Сонда жеткенде олар үңгір аузындағы дəу қақпақ 
тастың домалатылып, былай қойылғанын көрді. Ішке кірген əйелдер Иеміз Исаның 
сүйегін таба алмады! Олар бұған аң-таң болып тұрғанда, киімдері найзағайдай 
жарқыраған екі ер адам кенеттен қастарына келіп, тұра қалды. Əйелдер үрейленіп, 
жерден көздерін алмай тұрғанда, əлгі 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 күнəкар 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



   So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and those who 
were with them gathered together, saying, “The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon!”  
And they told about the things that had happened on the road, and how He was known to them in 
the breaking of bread.  Now as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, 
and said to them, “Peace to you.”  But they were terrified and frightened, and supposed they had 
seen a spirit.  And he said to them, “Why are you troubled?  And why do doubts arise in your 
hearts?  Behold My hands and My feet, that it is I Myself.  Handle Me and see, for a spirit does 
not have flesh and bones as you see I have.”  When He had said this, He showed them His hands 
and His feet.                Luke 24:33-40

   Сол сəтте 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 жəне дастарқан 
басында нанды үзген кезінде өздерінің Иеміз Исаны қалай танығандарын айтып берді. Екі 
шəкірт осыны айтып тұрғанда, Мəсіх Исаның Өзі жиналғандардың орталарына келіп, тұра 
қалды да, оларға: «Сендерге амандық пен тыныштық болсын!» — деп батасын берді. 
Шəкірттері 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



     And He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to 
suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins 
should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.  And you are 
witnesses of these things.”  And he led them out as far as Bethany, and He lifted up His 
hands and blessed them.  Now it came to pass while He blessed them, that He was  
parted from them and carried up into heaven.                Luke 24:46-48 & 50-51

   Былай деп жазылған ғой: Мəсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге 
тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға да теріс жолдан 
қайтқан адамдардың күнəларын Құдай кешіреді деген Ізгі хабарды жариялау 
да қажет. Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен көрген куəгерлерсіңдер.  
Мұнан соң Мəсіх 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



Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын 
құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім жаны тозаққа түспей, мəңгілік өмірге ие 
болады. Құдай Өзінің рухани Ұлын адамзатты соттауға емес, құтқаруға жіберді. Оған 
сенушілер қияметте сотталмайды. Ал Құдайдың жалғыз рухани Ұлына сенбейтіндер 
əлдеқашан сотталған.           ЖОХАН 3:16-18 

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
should not perish but have everlasting life.  For God did not send His Son into the world to  
condemn the world, but that the world through Him might be saved.  He who believes in Him is 
not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed  
in the name of the only begotten Son of God.      John 3:16-18 

____________________________ 

Егер «күнəсізбіз» десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де 
күнəларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де əділетті болғандықтан оларды кешіріп,  
бізді барлық əділетсіздігімізден тазартады.     ЖОХАННЫҢ 1 1:8-9 

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess our 
sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.  
             I John 1:8-9    

____________________________ 

Иса оған: — Жол, шындық жəне шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды.         ЖОХАН 14:6 

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life.  No one comes to the Father except 
through Me.”             John 14:6 

____________________________ 

Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, Еңселерін тым ауыр жүк басқандар, Менің қасыма 
келіңдер, бəрің, Жандарыңды Мен рақатқа бөлеймін! Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер 
Өзімнен, Өйткені жуас, кішіпейілмін шын жүректен, Тыныштық табады сонда көңілдерің. 
Себебі ыңғайлы — қамытым Менің, Əрі жеңіл — жүктейтін міндеттерім».  МАТАЙ 11:28-30 

“Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke 
upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your 
souls.  For My yoke is easy and My burden is light.”       Matthew 11:28-30 

____________________________ 

Иса шəкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер 
істеді. Ал жазылғандары Исаның Құтқарушы Мəсіх, Құдайдың рухани Ұлы екендігіне 
сендер сенсін, əрі сенімдерің арқылы Онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге  
ие болсын деген мақсатпен жазылған.        ЖОХАН 20:30-31 

And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this 
book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that 
believing you may have life in His name.       John 20:30-31 

____________________________ 

Алғашқы да Соңғы, Бастапқы да Ақырғы, Басы да Аяғы Менмін.  АЯН 22:13 

“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” 
              Revelation 22:13 

AW



Does this prayer express the desire of your heart?  If it does, pray this prayer and 
Christ will come into your life as He promised: 
“Lord Jesus, I realize that I am a sinner and need you in my life.  I thank you for 
dying on the cross to take away my sins.  Thank you for forgiving my sins and  
giving me eternal life.  I invite you into my life as Savior and Lord.  Please take 
control of my life.” 

Name _________________________________ Date ______________________ 

______________________________________________

Бұл мінəжат сенің жүрек қалауыңды білдіреді ме? Егер қаласаң, осы 
мінəжатпен сиын, сонда Ол Өзі уəде бергендей, жүрегіңнен орын алады.  

   Ием Иса, мен күнəһар екенімді түсіндім, бұл өмірде Саған мұқтажбын. 
Менің күнəларым үшін айқышта құрбан болғаныңа рақмет. Менің 
күнəларымды кешіріп, маған мəңгілік өмір бергенің үшін алғысым шексіз! 
Сені өзімнің өміріме Құткарушы жəне Жаратушы Ием деп шақырамын. 
Менің өмірімді Өзіңнің қоластыңа ала гөр.  

Есімің:________________________________ Бүгінгі күн:_______________
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