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же басып чыгарууга укугуңуз бар.

Байыркы убакта Кудай Жебирейил 
периштени Мариям деген таттуу жаш 
жүйүт кызга жиберген. Ал ага: “Сен 
уулдуу болосуң жана Анын атын 
Иса коёсуң. Ал Эң Жогорку 
Кудайдын Уулу деп аталат. Ал 

түбөлүккө 
падышалык 

кылат”, 
- деди.
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Мариям балалуу 
болууга даяр болчу. 
Бирок Жусуп эч 
жерден бөлмө таба 
алган жок. Бардык 
мейманканалар 
толуп калган.

Түшүндө Кудайдын периштеси Жусупка 
бул бала Кудайдын Уулу экенин айтат. 
Жусуп Мариямга Исага жардам 
бериши керек болчу.

Ошондо периште 
Мариямга анын 
аталаш тууганы 
Элизабет карыганда 
балалуу болгонун 
айтат. Бул да бир 
керемет болду.
Көп өтпөй Мэри 
Элизабетке барган. 
Алар Кудайды 
чогуу даңкташты.

Жусуп Кудайга ишенип, ага баш ийди. Ал өз өлкөсүнүн 
мыйзамдарына да баш ийди. Жаңы мыйзамдан улам ал 
Мариям экөө өздөрүнүн 
кичи мекени Бетлехемге 
салыктарды төлөө 
үчүн кетишкен.

Мариям Жусуп деген 
кишиге турмушка 
чыккан. Жусуп 
Мариямдын бала 
күтүп жатканын 
укканда капа болгон. 
Ал башка бирөөнүн 
атасы деп ойлоду.

“Бул кантип болсун?” деп сурады таң 
калган кыз. “Мен эч кандай эркек 
менен болгон эмесмин.” Периште 
Мариямга бала Кудайдан келерин 
айтты. Адам ата болмок эмес.
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Экөө тең Ыйсанын Кудайдын 
Уулу, убадаланган Куткаруучу 
экенин билишкен. Жусуп 
эки канаттууну 
курмандыкка чалды. 
Бул Кудайдын 
мыйзамына ылайык, 
жакырлар жаңы 
төрөлгөн баланы 
Теңирге тартуулашы 
керек болгон 
курмандык эле.

Чабандар короого шашылышты. 
Ымыркайды көргөндөн кийин алар 
жолуккандардын баарына периштелер 
Ыйса жөнүндө эмне деп айтканын 

айтышты.

Жакын жерде чабандар уктап жаткан койлорун кайтарып 
турушкан. Кудайдын периштеси келип, аларга эң сонун 
кабарды айтты. “Бүгүн Дөөттүн шаарында силерге 

Куткаруучу төрөлдү, ал 
Теңир Машайак.  

Ымыркайдын 
акырда жаткан 
жерин табасың".

Кырк күндөн кийин Жусуп менен 
Мариям Ыйсаны Иерусалимдеги 
ийбадатканага 
алып келишти. 
Ал жерде Шымон 
деген киши ымыркай 
үчүн Кудайды 
даңктады, ал эми 
Теңирдин дагы бир 
кызматчысы Анна 
карыя ыраазычылык 
билдирди.

Күтүлбөгөн жерден дагы көптөгөн жаркыраган 
периштелер пайда болуп, Кудайды даңктап: 
“Эң Жогорку Кудайга даңк жана жер 

бетинде тынчтык, 

адамдарга 
жакшылык 
болсун” деп 
айтышты.

Жусуп акыры сарай тапты. Ал жерде Ымыркай Иса 
төрөлгөн. Энеси Аны акырга, адатта, малдын 
тамак-ашы коюлчу жерге 
жаткырып койгон.
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Ирод өлгөндө, 
Жусуп Мариям 
менен Ыйсаны 
Мисирден алып 
келди. 

Алар Галилея деңизинин 
жанындагы кичинекей 
Назарет шаарында жашашкан.

Кудай Даанышмандарды 
үйлөрүнө жашыруун 
кайтууларын эскерткен. 
Ирод ачууланды. Ыйсаны 
жок кылууну чечкен каардуу 
башкаруучу Бетлехемдеги 

бардык ымыркайларды 

өлтүргөн.

Ирод падыша Акылмандар 
жөнүндө уккан. Кыйналып, 
ал алардан Ыйсаны 
тапканда айтып 
берүүнү суранды. 
“Мен да Ага табынгым 
келет”, - деди Ирод. 
Бирок ал калп айтты. Ирод 
Ыйсаны өлтүргүсү келген.

Бирок Ирод Кудайдын 
Уулуна зыян келтире 
алган эмес! Түшүндө 
эскертилген Жусуп 
Мариям менен Исаны 
Мисирге коопсуз 
жерге алып кетти.

Жылдыз Даанышмандарды Мариям менен 
Жусуп кичинекей Бала менен жашаган так 

үйгө алып барды. Чөгөлөп 
сыйынган саякатчылар Ыйсага 
алтын жана жыпар жыттуу 
бай белектерди беришти.

Бир нече убакыт 
өткөндөн кийин, 
өзгөчө бир жылдыз 
Даанышмандарды 
Чыгыш 
өлкөсүнөн 

Иерусалимге алып барган. 
“Жүйүттөрдүн Падышасы болуп 
төрөлгөн Ал кайда?” алар сурады. 
“Биз Ага сыйынгыбыз келет”.
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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

Ыйсанын төрөлүшү

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги окуя,

ичинде табылган

Матай 1-2; Лука 1-2

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык берет.” 
Забур 119:130 21 22
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