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Айым ызы-чуулуу 
тоонун боорунда турду, 
кайгылуу көздөрү 
коркунучтуу көрүнүштү 
карап турду. Анын уулу 
өлүп жаткан. Анын 
энеси Мариям эле, ал 
Ыйса айкаш жыгачка 
кадалган жердин 
жанында турган.



Мунун баары кантип 
болду? Кантип Ыйса 
ушундай сонун жашоону 
мынчалык коркунучтуу 
жол менен 
бүтүрдү? 
Кантип Кудай 
Уулунун айкаш, 
ошол жерде өлүшүнө 
жол бере алат? Ыйса 
Өзүнүн ким экендиги 
жөнүндө жаңылыштык 
кетирдиби? Кудай ишке 
ашпай калдыбы?



Жок! Кудай жок кылган 
жок. Ыйса эч кандай 
ката кетирген эмес. Ыйса 
жаман адамдар тарабынан 
өлүм жазасына тартыларын 
дайыма билген. Иса ымыркай 
кезинде да Шымон деген 
карыя Мариямга кайгы 
күтүп турганын айткан.



Ыйсаны өлтүрөрдөн 
бир нече күн мурун, 
бир аял келип, Анын 
бутуна жыпар жыттуу 
май куюп салат. “Ал 
акчаны ысырап кылып 
жатат”, - деп нааразы болушту 
шакирттери. “Ал жакшы иш 
кылды,” деди Иса. “Ал мени көмүү 
үчүн жасады.” Кандай кызык сөздөр!



Ошондон кийин Ыйсанын он 
эки шакиртинин бири Жүйүт 
30 күмүш тыйынга Ыйсаны 
жогорку динкызматчыларга 
өткөрүп берүүгө макул болгон.



Жүйүттөрдүн Пасах майрамында 
Ыйса шакирттери менен акыркы 
тамактанган. Ал аларга Кудай жана 
Анын Аны сүйгөндөргө берген 
убадалары жөнүндө сонун нерселерди 
айтып берди. Анан Ыйса аларга 
бөлүшүш үчүн нан менен чөйчөк 
берди. Булар Ыйсанын денеси 
жана каны күнөөлөр үчүн 
кечиримдүүлүк 
үчүн берилгенин 
эскертиш үчүн 
болгон.



Ошондо Ыйса досторуна Анын чыккынчылыкка 
кабылаарын, алар качып кетишерин айтты. 
“Мен качпайм,” деди Петир. “Короз кыйкырганга 
чейин, силер Менден үч жолу баш тартасыңар”,
- деди Ыйса.



Ошол түнү Иса Машаяк 
Гетсемани багына 
сыйынганы барган. Аны 
менен бирге болгон 
шакирттери уктап 
калышты. “Оо, Атам,”
деп сыйынды Иса,
“... Бул чөйчөк Менден 
өтсүн. Бирок мен 
каалагандай эмес, Сен 
каалагандай болсун”.



Күтүлбөгөн жерден Жүйүт башында турган топ 
бакка кирип келди. Ыйса каршылык көрсөткөн 
жок, бирок Петир адамдын кулагын кесип салды. 
Ыйса акырын анын кулагына колун тийгизип, 
аны айыктырды. Ыйса 
Анын камакка алынышы 
Кудайдын эркинин бир 
бөлүгү экенин билген.



Эл Ыйсаны башкы дин кызматчынын үйүнө алып 
барды. Ал жерде жүйүт башчылары Ыйса өлүшү керек 
деп айтышкан. Жакын жерде Петир 
кызматчылардын 
отунун жанында 
туруп, карап турду.



Үч жолу эл Петирди тиктеп: “Сен Иса менен 
болгонсуң!” дешти. Ыйса айткандай, Петир 
үч жолу четке каккан. 
Петир атүгүл 
тилдеп, карганган.



Аңгыча короз кыйкырды. 
Бул Петирге Кудайдын үнү 
сыяктуу эле. Ыйсанын 
сөздөрүн эстеп, Петир 
катуу ыйлады.



Жүйүт да өкүндү. Ал 
Ыйсанын эч кандай күнөө же 
кылмыш үчүн күнөөлүү эмес 
экенин билген. Жүйүт 30 
күмүш тыйынды кайра алды, 
бирок ыйык кызмат 
кылуучулар аны 
алган жок.



Жүйүт акчаны ыргытып, 
сыртка чыгып, 
асынып алды.



Дин кызматчылар Ыйсаны Рим 
башкаруучусу Пилаттын алдына 
алып келишти. Пилат: “Мен бул 
Адамдан эч кандай айып тапкан 
жокмун”, – деди. 
Бирок эл: “Аны 
айкаш жыгачка када!”



Акыры Пилат моюн сунуп, Ыйсаны 
айкаш жыгачка кадалды. Жоокерлер 
Ыйсаны муштап, бетине түкүрүп, 
камчы менен сабашат. Алар узун курч 
тикенектерден ырайымсыз таажы 
жасап, аны Анын башына кысып 
коюшту. Анан өлүшү үчүн Аны 
жыгач айкашка кадап коюшту.



Ыйса дайыма ушундай өлөөрүн билген. Ошондой эле 
Анын өлүмү Ага таянган күнөөкөрлөр үчүн кечирим 
алып келерин билген. Ыйсанын жанында эки 
кылмышкер айкаш 
жыгачка кадалган. 
Бирөө Ыйсага ишенип, 
Бейишке кирди. 
Экинчиси жок.



Саат азап чеккенден кийин, 
Ыйса: “Бүттү” деп, өлдү. 
Анын иши аякталды. 
Достору аны жеке 
мүрзөгө коюшту.



Андан кийин римдик 
жоокерлер мүрзөнү 
мөөр басып, 
кайтарышты. Эми 
эч ким кирип же 
чыга албады.



Окуянын аягы ушул болсо, 
кандай гана кайгылуу болмок.
Бирок Кудай кереметтүү 
бир нерсе жасады.
Ыйса өлбөй калган!



Аптанын биринчи күнү эртең 
менен Исанын айрым шакирттери 
таштын мүрзөдөн тоголонуп 
жатканын көрүшкөн. 
Алар ичин 
карашканда, Ыйса 
ал жерде жок экен.



Бир аял мүрзөнүн жанында ыйлап 
жатты. Ыйса ага көрүндү! Ал башка 
шакирттерине айтып берүү үчүн 
кубаныч менен артка чуркады. 
“ИСА ТИРҮҮ! ИСА
ӨЛҮМДӨН КАЙТТЫ!”



Көп өтпөй Ыйса шакирттерине келип, аларга 
тырмактары тырык болгон колдорун көрсөттү.

Бул чын болчу. ИСА КАЙРА ТИРИЛДИ! 
Ал Петирди Өзүнөн баш тартканы үчүн 

кечирип, шакирттерине бардыгына Ал жөнүндө 
айтып берүүнү буйруду. Анан Ал келген жерге 

кайра асманга кетти.



Биринчи Пасха

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги окуя,

ичинде табылган

Матай 26-28; Лука 22-24
Жакан 13-21

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык берет.” 
Забур 119:130



Акыры



Бул Ыйык Китептеги окуя бизди жараткан жана аны таанып-
билүүңдү каалаган кереметтүү Кудайыбыз жөнүндө айтып 

берет.
Кудай биздин күнөө деп атаган жаман иштерди 

кылганыбызды билет. Күнөөнүн жазасы – өлүм, бирок Кудай 
силерди ушунчалык сүйөт, Ал Өзүнүн жалгыз Уулун, Ыйсаны 

айкаш жыгачта өлүп, күнөөлөрүң үчүн жазаланышы үчүн 
жиберди. Ошондо Ыйса кайра тирилип, Бейишке кеткен! 

Эгер сиз Ыйсага ишенип, Андан күнөөлөрүңүздү кечирүүсүн 
сурансаңыз, Ал муну аткарат! Ал азыр келип, сенин ичиңде 

жашайт, сен Аны менен түбөлүк жашайсың.

Эгер бул чындык экенине ишенсең, Кудайга мындай деп айт:
Урматтуу Ыйса, мен Сенин Кудай экениңе ишенем, жана 
менин күнөөлөрүм үчүн өлүш үчүн адам болдуң, эми Сен 

кайра жашап жатасың. Сураныч, менин жашоомо кир жана 
менин күнөөлөрүмдү кечир, ошондо мен азыр жаңы жашоого 
ээ болушум үчүн жана бир күнү түбөлүк Сени менен болушум 

үчүн. Сага баш ийүүгө жана Сен үчүн балаңдай жашоого 
жардам бер. Оомийин.

Ыйык Китепти окуп, күн сайын Кудай менен сүйлөш! 
Жакан 3:16
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