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Кауандыр бир  
мезгилде

aйтылгaн  aйтылгaн  
ззң ң мaнилуу  мaнилуу  

бaянбaян
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Сиз эң мaнилуу бaян 
айтып берем деп убада 
бергенсиз, эсиңиздеби?

Болултур! Анда Кудайдын 
Бибпия.  

деген китебиндеги  
эң манилуу баянды айтып 

берейин.

Сураныч, 
ата.

Таалай, Динар! 
Эмне болду?

Ыйык 
Китеп 

Кудайдын 
китеби 

экенин биз 
кайдан 

билебиз?

Ыйык Китеп 
окуясыбы?

Жөн эле Ыйык 
Китеп окуясы эмес. 
Ыйык Китеп баштан 

аяк Кудайдын 
адамзат үчүн 
болгон планы 

жөнүндө 
баяндайт.
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Кудай, Ал 
чындыгында 

кандай?

Кудай 
китеп 

жазбайт 
эмеспи?

Качандыр бир мезгилде Кудай 
дүйнөнү жана андагы бардык 

нерселерди жараткан. Ошондо Кудай 
Эден аталган бакты жаратып, аны Өзү 
жараткан өзгөчө бир жан үчүн даярдап 

койгон.

Кудай бизге кам көрөт да, жардам сураганыбызда, 
жооп берет. Ал ыйык жана адал. Силер аны көрө 

албайсыңар, бирок Ал бардыгын көрөт жана билет. 
Анын колунан баары келет. 

Кана, атаңарга кулак салгыла да, чындыгында ушундай 
экенин өзүңөр билип алгыла.

Ошол жан 
– бизбиз!

Бул ишке, Таалай, Кудай 40 башка 
адамды колдонгон. Ыйык Китепти 

жазганга 1500 жыл керек болду. 
Ыйык Китеп 66 китептен турат да, 
алардын баары бири-бирине төп 
келет. Бул сыяктуу китепти Кудай 

гана жарата алмак.
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АДАМ МЕНЕН 
ОБОНУ ЖАРАТУУ
Ыйык Китеп, Башталыш 1, 2

Кудай: «Өз бейнебизде, Бизге окшош 
кылып адам жараталы», - деди. Анан 
Кудай жердин топурагьнан адамдын 
денесин жасап, анын ичине өмүр демин 
үйлөдү. Ошентип адам тирүү жан болуп 
калды.

«Топурактанбы?» 
«Ооба, Таалай, Кудай баарын жасай алат!» 
Андан кийин Кудай мындай деди: 

«Адамдын жалгыз болгону жакшы эмес. 
Мен ага жардам бере тургандай түгөй 
жаратайын». Ошентип Кудай Адамды 
терең уйкуга батырды. Ал Адамдын 
бир кабыргасын алып, кабыргадан аял 
жасады.

Кудай Обону Адамга алып келип, ага жубай 
кылып берди.

Бактын ортосуна Кудай өмүр дарагын 
жана жакшылык менен жамандыкты 
билүү дарагын жайгаштырды. Бирок 
Кудай Эге адамга мындай эскертүү 
берди: «Бактагы бардык жемиштен жей 
берсең болот. Бир гана жакшылык менен 
жамандыкты билүү дарагынын мөмөсүнөн 
жебегин. Эгерде анын мөмөсүнөн даам 

татсаң, сөзсүз өлөсүң».
Адам менен Обо бак ичинде жашап, 

абдан бактылуу болушту. Кудайга 
жакын болгонунан ырахат табышты. 
Бирок бир күнү...

MIS Kyrgyz.indd   4MIS Kyrgyz.indd   4 10/7/21   4:31 PM10/7/21   4:31 PM



MIS Kyrgyz.indd   5MIS Kyrgyz.indd   5 10/7/21   4:31 PM10/7/21   4:31 PM



MIS Kyrgyz.indd   6MIS Kyrgyz.indd   6 10/7/21   4:31 PM10/7/21   4:31 PM



АДАМ МЕНЕН ОБО 
КҮНӨӨ КЫЛЫШТЫ
Ыйык Китеп, Башталыш 3

Кудайдын душманы шайтан жылан болуп кубулду. 
Ал Адам менен Обонун Кудай менен болуусун, Ага баш 
ийүүсүн каалабады. 

Шайтан Обого мындай суроо берди: «Кудай чын 
эле бактагы бардык мөмө-жемиштен жебешиңер 
керек деп айттыбы?».

Аял ага: «Бактын ортосундагы дарактын жемишин 
гана жегенге уруксат берилген эмес, – деди. – Кудай 
айткандай, биз андан жебешибиз, ал турсун ага 

тийбешибиз да керек, антпесе өлүп калабыз».
«Жок, өлбөйсүңөр! – деп кышылдады жылан. 

– Анын ордуна Кудайдын Өзүндөй болуп 
каласыңар».

Аял ишенди. Жемиш да ушундай жагымдуу, 
даамдуу өңдөндү. Анын үстүнө ал аялды 

акылдуу да кылмак! Ошентип ал... 
«Жо-ок, Обо, жебе андан!»

«Кеңешиң жакшы, Таалай. Бирок Обо да, андан 
соң Адам да жемиштен жешти». 

Аңгыча аларга коркунуч келди. Кудай бак ичине 
сейилдегени келгенде, Адам менен Обо Андан 

жашынышты. 
Кудайга баш ийбей койгону менен алар 

күнөөгө батышкан эле. Ошон үчүн 
Кудай аларды Эден багынан кууп 

жиберди.
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Аларды кууп 
жиберди? Кудай 
аларды ошондон 

кийин сүйбөй 
калдыбы?

Мен шайтанды 
укпайт болчумун!

Алар Кудайды 
кайра көрүштүбү?

Ай, токтосоңор! Кудай 
аларды дагы эле сүйүп 

жатты. Бирок Ал күнөөнү жек 
көрөт. Күнөө бизди Кудайдан 
ажыратып турат.

Анда Кудай 
даракты ал жакка 
эмнеге отургузган?
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Кудай Адам менен 
Обону жакшы көргөн. 

Аларда тандоо 
эркиндиги болсун, 
Кудайды сүйүүнү 

жана Ага баш ийүүнү 
өздөрү тандасын 
деген. Бирок алар 

баш ийбөөнү тандап 
алышты. Кудайдан 
ажыроо канчалык 

коркунучтуу болорун 
алар билишкен жок.

Алар күнөө кылууну 
тандагандыктан, 

алардын бардык укум-
тукуму да күнөөлүү 

болуп төрөлүп, 
Кудайдан бөлүнүп турат.

Демек, биз 
алардын айынан Кудай 
менен боло алайбайт 
экенбиз да? Бул туура 

эмес!

Алардын гана айынан эмес, 
Таалай. Биз баарыбыз туура эмес 

иш кылып, күнөө кетиребиз. 
Ошентсе да, Кудай бизди Өзүнө 
алып келүү үчүн укмуштай план 
түздү. Ага биздин күнөөлөрүбүз 
үчүн өмүрүн берүүчү жеткилең 

бир адам гана керек болду. 

Баары даяр болгондо, 
Кудай өз планын ишке 
ашыра баштады. Бул 

кичинекей наристеден 
башталды!
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ЫЙСА ТУУЛДУ
Ыйык Китеп, Матай 1, Лука 2

Кудай Өз Уулун кичинекей бала түрүндө Мариямга берди. 
Аны багууда Мариямга жардам берүү үчүн Кудай Жусупту 
тандады. Кудайдын Уулу болгондуктан, бул бала эч күнөөсү 
жок болуп төрөлдү.

Кудайдын периштеси Жусуптун түшүнө кирди. 
Периште ага мындай деди: «Мариям уулдуу болот, 

сен ага Ыйса деп ат коюшун керек, анткени Ал өзүнүн 
элин күнөөлөрүнөн куткарып алат». (“Ыйса” деген 
ысымдын мааниси “Кудай сактайт”)

Бала туулардан мурун, Жусуп менен Мариям 
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Бейт-Лехемге барышы керек болду. 
Ошол жерде болгон кезде Мариям өзүнүн тун 

баласын, уулун төрөйт.
Кудай Уулунун туулгандыгы жөнүндө элге кабар берүү үчүн 

периштелерди жиберди. Эл укмуштуу бул окуяны – Кудай 
Уулунун бала болуп төрөлгөнүн көргөнү келди.

«Ыйса силерге окшоп чоңойгон, балдарым».
«Ата, ал мектепке барды беле? Ал ойногонбу?»
«Ооба, Таалай. Ошондой эле Ал Өз ата-энесинин тилин 

алып, чыныгы Атасы – Кудайга да баш ийген. Дагы, Ал эч 
качан күнөө кылган эмес!»
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ЫЙСА – ОКУТУУЧУ
Ыйык Китеп, Лука 2, Матай 22, Жакан 3

12 жашында Ыйса Иерусалимде устат-
окутуучуларга жолуккан.

Ийбадатканада отуруп, Ыйса алар менен 
олуттуу маселелерди талкуулады. Аны 
уккандардын баары Анын түшүнүгүнө жана 
жоопторуна таң калышты. 

Ыйсанын бою да, оюда өсүп, Ал Кудайдын 
да, Өзүн тааныган бардык адамдардын да 
сүймөнчүгүнө татыды.

Отуз жашка чыкканда, Ыйса насаат айтып, окута 
баштады. Ал элге Кудай Өз назарын адамдардын эмнени 
ойлоп, кандай иш кылганына салгандыгы жөнүндө 
айтып жатты. «„Кудай Эгеңди чын жүрөгүң менен, 
жан-дилиң менен, бүт акылың менен сүй”, – деди 
Ал. – Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. 
Экинчиси ушуга эле окшош: „Өзүңдү кандай 
сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй”».

Ыйса Кудайдын бизди Өзүнө алып келүү боюнча 
укмуштуу планы жөнүндө айтты.

Ал мындай деди: «Кудай бул дүйнөнү абдан 
сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. 
Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, 
түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди».

«Мен Ыйсага ишенем, Ата!»
«Бул эң сонун, Динар!»
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ЫЙСА – 
АЙЫКТЫРУУЧУ
Ыйык Китеп, Матай 4, 9

Ыйса элге Кудайдын кандай экенин 
түшүнүүгө да жардам берген. Кудай 
аларды сүйөөрүн билдирген. Кудай 
сүйүүсүн көрсөтүүнүн бир жолу катары 
Ыйса ар кандай оору-сыркоолорду 
айыктырган.

Көп өтпөй, оорулуулар айыгуу 
үчүн келе баштады. Алар эмне 
менен гана оорубасын же эмнеден 
гана кыйналбасын, аларды жин 
басканбы, талма кармаганбы 
же алар шал болгонбу –  Ыйса 
баарын айыктырып жатты.

Күндөрдүн биринде бир башкаруучу 
келип, Ыйсанын бутуна жыгылды.

«Менин кызым өлүп калды, 
– деди ал. – Бирок 
келип, анын үстүнө 
колуңду койсоң, Cен 
аны кайра тирилте 
аласың». 

Ыйса барып, 
кызды колунан 
алды да – ал 
тирилип, өйдө турду.

«Мына шумдук! Ыйса 
чындыгында эле адамдарды 
айыктырганбы, ата?»

Так ошондой, Таалай. Ал 
бүгүн да айыктырат. Ал үчүн 
мүмкүн болбогон эч нерсе 
жок. 
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ЫЙСА – КЕРЕМЕТ 
КӨРСӨТҮҮЧҮ
Ыйык Китеп, Матай 14, Жакан 6

«Ыйса башка да укмуштуу нерселерди жасаган. 
Ал борoондорду токтотуп, суу үстү менен баскан!»

«Бул элди аң-таң калтырган болуш керек, ээ!»
«Так ошондой, Таалай. Дагы бир жолу беш миңден 

ашык адам Ыйсаны алыскы бир жерге ээрчип барды. Кеч 
киргендиктен, Ыйсанын шакирттери элди өздөрүнө тамак 
сатып алганы жибермекчи болушту».

«Кереги жок, – деди муну билген Ыйса, – тамакты 
аларга өзүңөр бергиле». 

Анда Андрей мындай деди «Бул жерде бир баланын 
арпадан жасалган беш токочу менен эки балыгы бар 
экен. Бирок мынча элге бул эмне болмок эле?»

Ыйса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык 
келтирди да аларды элге узатты. Андан кийин 
балыкты да дал ошондой кылды. Анан алардын 
баары тойгончо жешти!

«Эми кешиктерди чогулткула, – деди Ыйса 
шакирттерине, – эч нерсе ысырап болбосун».

Башында беш арпа токочтон башка эч нерсе 
жок болсо, эми элден арткан нан үзүмдөрүнө он 
эки себет толду!

«Жей баштагандагы тамактан кешиктер көп 
болуп чыкты го?»

«Туптуура, Динар. Ыйса элге Кудай 
алардын бүт муктаждыктарын 
канааттандыра аларын окутуп жатты. 
Биз сураганда, Ал биз үчүн да ушундай 
кылат».
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ЫЙСА ЖАНА БАЛДАР
Ыйык Китеп, Матай 19, Марк 10

«Ыйса элге Кудай балдарды жакшы көргөнүн да билдирген. 
Ыйса балдарды айыктырган, алардын жардамдашуусуна 
жол берген (алиги тамагы бар бала сыяктуу), атүгүл аларды 
өлгөндөн тирилткен!»

Бир күнү, үстүлөрүнө колдорун коюп сыйынсын 
үчүн, Ыйсага балдарды алып келишти. Шакирттери 
болсо элге Анын тынчын албоону буйрушту. 

Эмне болуп жатканын көргөндө, Ыйса мындай деди: 
«Балдарды Мага коё бергиле. Аларды токтотпогула! 
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Кимде-ким алардыкындай ишенимге ээ болбосо, 
эч качан Кудай Падышачылыгына кирбейт». 
Анан балдарды Өзүнө алды да, колдорун алардын 
баштарына коюп, бата берди.

«Мен да Ыйсадан бата алгым келет!»
«Сен бата алсаң болот, Таалай. Ыйса бүгүн да ошондой, Ал 

балдарды мурдагыдай эле абдан жакшы көрөт».
«Ошентсе да, бардыгы эле Аны сүйө берген жок. Анын 

жасагандары менен окуткандары дин башчыларынын 
ачуусун келтирди. Эл Ыйсаны канчалык сүйгөнүн көрүп, алар 
кызганышты. Ошентип, алар Андан кутулуунун амалын ойлоп 
табышты».
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ЫЙСАНЫН КАМАЛЫШЫ 
ЖАНА СОТТОЛУШУ
Ыйык Китеп, Лука 22, Жакан 18

«Бир түнү, Ыйса Өзүнүн достору менен сүйлөшүп 
отурганда, дин башчылары колуна союл менен кылыч 
кармаган бир топ адамдарды жөнөтүштү».

«Чабышалыбы, Теңир? – деп кыйкырышты 
шакирттери. – Канжарларыбыз жаныбызда!» Ошондо 
бирөө канжарын шилтеп, кулдун оң кулагын кесе чапты.

Бирок Ыйса: «Каршылык көрсөтпөгүлө», – деди. 
Анан жанакы адамдын кулагы кесилген жерине 
колун койду да                           аны айыктырды.
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«Ыйса Өз душмандарынын бирин айыктырдыбы?»
«Ооба, Динар. Ал ар бир адамды сүйөт».
Алар Ыйсаны кармашты да камакка алышты. Аны 

ошол аймактын башкаруучусу – Пилатка алып келишип, 
соттошту. Жоокерлер Ыйсаны сабап, башына тикенектен 
өрүлгөн таажы кийгизип, аны мазакташты. Анан Пилат элге 
кайрылды.

«Азыр мен Аны алдыңарга чыгарганы жатам, 
бирок билип алгыла, мен андан эч айып таппадым».

«Аны алып кет, – деп кыйкырды эл. – Айкашка 
керип сал Аны!»

Ошондо Пилат Ыйсаны айкаш жыгачка керүү үчүн 
алардын колдоруна тапшырды.

«Бирок Ал эч жаман иш жасаган жок да! Бул калыс эмес!»
«Туура айтасың, Таалай. Бирок унутпа, Кудайдын планы 

бар болчу».
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ЫЙСА АЙКАШ ЖЫГАЧКА 
КАДАЛЫП ӨЛӨТ
Ыйык Китеп, Лука 23

«Алар Ыйсаны айкаш жыгачка кадап коюшту».
Ыйса мындай деди: «Ата, бул элди кечир, себеби 

алар эмне кылып жатышканын өздөрү билишпейт». 
Ыйсадан башка дагы эки адам, экөө тең 

кылмышкер, жазаланган болчу. Ыйсанын жанында 
асылган кылмышкерлердин бири Аны шылдыңдап 
сурады: «Сен Машаяк экенсиң да, ыя? (Машаяк деген 
Кудай Уулунун дагы бир аты). Анда ошону далилдеп, 
бул жерде болгуча Өзүңдү – анан бизди да сактап 
калбайсыңбы!»

Бирок экинчи кылмышкер аны тыйып, мындай деди: 
«Сен өлүм алдында туруп да Кудайдан коркпойсуңбу? 
Биз го өзүбүздүн жаман иштерибиз үчүн өлүмгө 
татыктуу болдук. Бул адам болсо эч жамандык 
жасаган жок». Анан Ыйсага кайрылып: «Ыйса, Өз 
Падышачылыгыңа барганда, мени эстей көр», – деди. 

Ыйса: «Мага ишен, бүгүн Мени менен бейиште 
болосуң», – деп жооп кайтарды.

«Ал өлгөндөн кийин Ыйса менен болдубу?»
«Ошондой, Динар!»
«Убакыт өткөн соң, Ыйса Кудай Атасын каттуу үн 

чыгарып чакырды да жан берди».
«Кана-кана, Кудай планындагы адам Ыйса эмес беле?» 
«Туптуура, Таалай. Кудай Өзүнүн жеткилең Уулун – 

Ыйсаны жиберип, Ыйса биздин күнөөлөрүбүздүн 
жазасын Өзүнө алып өлгөн».

MIS Kyrgyz.indd   22MIS Kyrgyz.indd   22 10/7/21   4:31 PM10/7/21   4:31 PM



MIS Kyrgyz.indd   23MIS Kyrgyz.indd   23 10/7/21   4:31 PM10/7/21   4:31 PM



ЫЙСА ТИРҮҮ
Ыйык Китеп, Матай 28, Лука 24

Ыйсанын сөөгүн достору көргө коюшту. 
Жуманын биринчи күнү, эрте менен эрте эки аял көргө 

келишти.
Күтүүсүздөн жер катуу силкинди, анткени 

Кудайдын периштеси асмандан түшүп келип, көрдүн 
оозундагы ташты четке тоголотуп салды. 

«Коркпогула, – деди ал, – мен силердин айкаш 
жыгачка кадалган Ыйсаны издеп жатканыңарды 
билем. Ал бул жерде жок! Өзү мурда айткандай, 
Ал өлгөндөн тирилди. Эми тез барып, муну Анын 
шакирттерине айткыла».
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«Окуянын эң сонун жери ушул турбайбы!»
«Так ошондой, Таалай! Ыйса күнөөлөрүбүздүн кунун 

төлөгөндөн кийин, Кудай Аны тирилтип алды. Кудайдын планы 
эң башынан ушундай эле».

Кийинчирээк, шакирттери бул жөнүндө сүйлөшүп жатканда, 
Ыйса Өзү күтүүсүздөн алардын арасында пайда 
болуп: «Тынчтык силерге», – деп учурашты. Бирок 
чогулгандардын баары Аны арбак экен деп, аябай 
коркуп кетишти! 

«Эмнеге коркуп жатасыңар? – деп сурады Ыйса. 
– Колдорумду карагыла. Буттарымды карагыла. Бул 
чын эле Мен экенимди билсеңер болот. Мени кармап 
керүп, арбак эмес экениме ынангыла!»
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ЫЙСА БҮГҮН КАЙСЫ 
ЖЕРДЕ
Ыйык Китеп, Жакан 16, Элчилердин иштери 1

«Көп жума бою Ыйса Өз шакирттери менен бирге болду».
«Алар аябай бактылуу болгон болушу керек, ээ!»
«Туура, бирок азыр Ыйса кайда?»
«Жакшы суроо, Динар».
Ыйса мындай деди: «Чынында силер үчүн Менин 

кеткеним жакшы болот. Анткени Мен кетпесем, 
анда Ыйык Рух келбей калат. Ал эми кетсем, анда Ал 
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келет, себеби Мен Аны силерге жөнөтөм».
Ыйса шакирттери менен сүйлөшүп бүткөндө, алар Анын 

асманга көтөрүлүп, булуттардын арасында көздөн кайым 
болгонун көрүштү. Ошондо эки периште шакирттерге: «Ыйса 
силерден асманга алынып кетти. Бир күнү болсо Ал 
дал ушундай эле жол менен кайра кайтып келет!» - 
дешти.

Күндөрдүн биринде Ыйса Кудайдын бардык балдары 
үчүн кайтып келет. Кудайдын балдары – бул Ыйса алар үчүн 
өлгөнүнө ишенип, Кудайдан кечирим алгандар. Биз Аны менен 
түбөлүк бирге болобуз. Бизди Кудайдын сүйүүсүнөн эми эч 
нерсе эч качан ажырата албайт!
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Мөн Кудайдын 
баласы болгум келет, 

ошондо Аны менен 
бирге болом.

Эң сонун, Таалай! Бул - сен өмүрүңдө жасай турган 
чечимдердин эң маанилүүсү! Ыйык Китеп айткандай, күнөөбүз 
бизди Кудайдан бөлүп турат. Анда мындай деп да айтылган: 

«Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык 
таанысаң, Кудайдын Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине 
чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам 
чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат, оозу менен ачык 

таануу аркылуу куткарылат». 
Римдиктерге 10:9-10Мен чын эле 

ушундай дей алам! 
Мен чындыгында 
Ыйсага ишенем!

Анда кел, муну Кудайга айталы. 
Ал дайыма угуп турат, Таалай. Кудай 

сыйынуубузду угат жана бизге жооп берет. 
Мени менен бирге сыйынчы.
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Кудайым, мен өзүмдүн күнөөкөр экенимди 
билем. Мен туура эмес нерселерди тандап, туура 
эмес иштерди кылганыма өкүнөм. Суранам, мени 
кечир. Сенин Уулуң Ыйса 
менин күнөөлөрүм үчүн 
өлгөнүн билем жана Сен 
Аны өлгөндөн тирилткениңе 
ишенем. Мен Ыйсанын менин 
Теңирим болушун каалайм. 
Мени сүйгөнүң үчүн, Өзүңдүн 
балаң кылып алганың үчүн 
ырахмат. Эми мени Өзүңдүн 
Ыйык Рухуңа толтур, сага 
баш ийүү үчүн керек болгон 
күч-кубатты мага бер. 
Оомийин.
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Ай-ий! Мен эми Кудайдын 
баласы болдум, ээ?

Албетте!

Эми, Кудайды жакшыраак тааныш 
үчүн, Аны менен сыйынууда 

сүйлөшкөндөй жана Анын китебин 
– Ыйык Китепти окугандай бол. 
Кудай сага Ыйык Китеп аркылуу 
сүйлөйт жана сен жасай турган 

маанилүү нерселерди айтат.

Кудайды сүйүү, 
адамдарга Ыйса 
жөнүндө айтуу, 

аларга Кудайдын 
сүйүүсү менен 

кудуретин 
көрсөтүү. 

Бул кайсы 
нерселер, 

Ата?

Ыйса Өзүнүн жолдоочуларына мындай деп айткан: 
«Баргыла да, бардык элдерди Мага шакирт кылгыла... 

Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга 
үйрөткүлө... Мен дайыма силер менен болом». Матай 

28:19-20
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Ыйса асманга көтөрүлүп кеткенден 
кийин бизге Ыйык Рухту жөнөттү. Ыйык Рух 
сени багыттайт, үйрөтөт жана башкаларга 

Кудай жөнүндө айтуу үчүн өзгөчө күч берет.

Мен өзүмдүн 
досторума 

айткым келип 
турат!

Уккула! Азыр эле 
эң жакшы окуя 
болду! Силерде 
да ушундай эле 

жакшы окуя 
болушу мүмкүн. 

Силер да ишенип, 
мага окшоп чечим 
кылсаңар болот. 

Сыйынгыла, Кудай 
силерди сөзсүз 

угат. Ал силерди 
сүйөт. Ал силерди 

көчирет. 
Ал силерди 

Өзүнүн балдары 
кылып алат. 
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«Кудайдын китебин колуңарга 
алгыла өмуруңөрдөгу удуу  

окуяны баштагыла!»
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