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Ыйса жерде жашаганда шакирттерине 
Асман жөнүндө айтып берген. Ал аны 
“Атамдын үйү” деп атап, 
ал жерде сарайлар 
көп экенин айтты. 



Особняк – бул чоң, кооз үй. Бейиш жердеги 
үйлөрдүн баарынан чоңураак жана кооз.



Ыйса: “Мен силерге орун даярдаганы барам. 
Эгерде мен барып, силерге орун даярдасам, 
кайра келип, сени Өзүмө кабыл алам”, - деди. 



Ыйса өлгөндөрдүн арасынан тирилгенден 
кийин, асманга кеткен. Шакирттери карап 
турганда, Ыйса көтөрүлүп, алардын көзүнөн 
булут Аны кабыл алды.



Ошондон бери Ыйсанын жолдоочулары 
Ыйсанын кайтып келип, аларды алуу 
жөнүндөгү убадасын эстеп 
калышты. Ыйса күтүлбөгөн 
жерден, күтүлбөгөн 
жерден кайтып 
келерин айткан. 

ЖАХАБАГА 
БЕР



Ал келгенге чейин өлгөн христиандар 
жөнүндө эмне айтууга болот? Ыйык 
Китепте алар түз эле Иса менен 
бирге болушат деп айтылат. 
Денеде жок болуу –
Теңир менен 
бирге болуу. ЖАХАБАГА 

БЕР



Аян, Ыйык Китептин акыркы китеби Асман 
кандай кереметтүү экенин айтып берет. Эң 
сонун нерсе - бул, өзгөчө, Бейиш Кудайдын 
үйү. Кудай бардык 
жерде, бирок Анын 
тактысы Асманда.



Периштелер жана башка асман жандыктары 
асмандагы Кудайга сыйынышат. Өлүп, 
Бейишке кеткен Кудайдын 
бардык эли ошондой 
кылышат. Алар Кудайды 
даңктаган өзгөчө 
ырларды 
ырдашат.



Алар ырдаган бир ырдын кээ бир сөздөрү: 
САГА ТАТЫКТУУСУҢ
БИЗДИ КАНАҢ МЕНЕН 
АР БИР УРУДАН, 
УЛУТТАН КУДАЙГА 
КУТКАР БИЗДИ 
КУДАЙЫМЫЗГА 
ПАДЫШАЛАР ЖАНА 
ДИН КЫЗМАТЧЫЛАР 
ЖАСАДЫ. (Аян 5:9)



Ыйык Китептин эң акыркы барактарында 
Асман “Жаңы Иерусалим” деп сүрөттөлөт.
Бул абдан чоң, сыртында бийик дубалы бар. 
убал кристаллдай тунук, яшма ташынан. 



Дубалдын пайдубалын асыл таштар жана 
асыл таштар каптап, кооз түстөр менен 
жаркырап турат. Шаардын ар бир дарбазасы 
бир чоң берметтен жасалган!



Ошол берметтей дарбазалар эч качан 
жабылбайт. Кирип, айлананы карап 

көрөлү... WOW! 



Бейиш ичи андан да кооз. Шаар тунук 
айнектей таза алтындан жасалган. Жада 
калса көчө да алтындан жасалган.



Кудайдын тактысынан өмүр суусунун 
кооз, тунук дарыясы агат. Дарыянын эки 
тарабында биринчи жолу Эйден багында 
табылган өмүр дарагы бар. 



Бул дарак абдан өзгөчө. Ал он эки түрдүү 
жемиш берет, ай сайын ар кандай мөмө 
берет. Ал эми өмүр дарагынын 
жалбырактары элдерди айыктырат.



Асман жарык үчүн күнгө же айга муктаж 
эмес. Кудайдын өзүнүн даңкы аны 
кереметтүү жарыкка толтурат. 
Ал жерде эч качан түн болбойт.



Жада калса Бейиштеги жаныбарлар да 
башкача. Алардын баары назик жана 
достук. Карышкырлар менен козулар 
чөп менен чогуу тамактанышат. 



Күчтүү арстандар да саманды өгүздөй 
жеп жатышат. Теңир мындай дейт: 
“Алар Менин бүт ыйык тоомдо зыян 
келтиришпейт, кыйратпайт”.



Айланабызга көз чаптырсак, 
Бейиштен жетишпеген 
нерселер бар экенин 
байкайбыз. Эч качан 
ачууланган сөздөр 
угулбайт. Эч ким 
урушпайт же 
өзүмчүл эмес. 



Эшиктерде кулпу жок, анткени 
Бейиште уурулар жок.
Жалганчылар, 
киши өлтүргүчтөр, 
сыйкырчылар жана 
башка жаман 
адамдар жок. 
Бейиште эч 
кандай күнөө жок.



Бейиште Кудай менен 
мындан ары көз жаш жок. 
Кээде Кудайдын эли бул 
жашоодо чоң кайгылардан 
улам ыйлашат. Бейиште 
Кудай бардык көз 
жашты аарчыйт.



Бейиште да өлүм жок. Кудайдын эли 
түбөлүккө Теңир менен болот. Мындан 
ары кайгы, ый жок, оору жок. Оору жок, 
ажырашуу жок, 
жаназа жок. 
Асмандагы ар 
бир адам 
Кудай менен 
түбөлүк 
бактылуу.



Баарынан да жакшысы, Бейиш Иса 
Машаякты Куткаруучу катары ишенген 
жана Мырзасы катары Ага баш 
ийген балдар жана кыздар 
(жана чоңдор да) үчүн.



Асманда Козунун өмүр китеби деген китеп 
бар. Ал адамдардын ысымдарына толгон. 
Ал жерде кимдердин ысымдары 
жазылганын билесизби? 
Ыйсага таянган бардык 
адамдар. 

Сиздин атыңыз 
ошол жердеби?



Ыйык Китептин Асман жөнүндөгү акыркы 
сөздөрү эң сонун чакыруу.



“Жана Рух менен колукту: ‘Кел!’ дейт.
Ал эми уккандар: ‘Кел!’ – деп айтсын. 

Суусаган келсин, ким кааласа, 
өмүр суусун бекер алсын”.



Бейиш, Кудайдын кооз үйү

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги 
окуя,

ичинде табылган

Жакан 14; 2 Корунттуктар 5
Аян 4, 21, 22

“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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