
Дерек Принцтиң хызмети назеринизге усынады. 

Темаq. Қарғыс-нәлеттен азат болыў 

Бул, Қудай мени 6йреткен сол ҳақыйқатлы3лар. Мен соңғы 5 жылда деп 

айтқан болар едим. Сол ҳақыйқатлықлар мениң өмиримде өзгерис пайда етти 

ҳәм усы ҳақыйқатлық пенен хызмет етиўге мыясар болған, басқа көплеген 

есап-сансыз адамлардың өмиринде де. Айырым жерлерде хызмет ўақтында, 

мен хызмет тамам болғаннан кейин адамлардан сорадым, Қудай усы 

ҳақыйқатлық арқалы усынып атырған нәрседен олар пайдаланыўды қәлей ме 

деп. Мен буны 95%и қалейтугынын айтты деген болар едим. ҳәм бизлер 

адамлардың қалай өзгергенин өз көзлеримиз бенен көрдик. Мениң есимде, 

бир неше жыл алдын, ўақыя Орайлық Африканың Мозамби деген жеринде 

болды. Мен бул ҳақыйқатлықты өз басымнан өткиздим. ҳәм соңында менин 

алдыма бир ер Адам келди. Африкалылар, адетте жарлы болады. Бирақ бул 

ер адам жақсы кийинген ҳәм оқыған адам еди. Ол жерге жығылды ҳәм егер 

мен рухсат берсем, мениң аяқларымды сүйген болар еди. Буннан кейин ол 

турды. Жасы шама менен 40 жаслар шамасында еди ҳәм ол былай деди. 

Пүткил өмирим бойы, мен азапландым ҳәм бахытсыз едим. Мениң бирде бир 

бахытлы күним болған жоқ деди. ҳәм қосымша етип, мен сиз бенен ибадат 

еткен ўақтымда мениң ишимде ҳәммеси өзгерип кетти. Мен аўырықтан 

пүткиллей азат болдым, мен басқа адам болып өзгердим. Солай етип, бул 

темада күш бар. Ҳәзир дыққатымызды ўайызлығымыздың тийкары 

сыпатында Галаталылыларға жазылған хаттың 3-бабының 13-14-аятларына 

қаратсақ сөзимиз мәниске ийе болады. Галаталылар 3-13-14  Масих бизлер 

ушын нәлетленгенликтен, Қудайдың Ибрайымға берген жарылқаўы Масих 

Ийса арқалы басқа миллетлерге несип етеди ҳәм бизлер ўәде етилген 

Мухаддес Руўхты исенимимиз арқалы аламыз. Масих бизлерди Мухаддес 

Нызамның нәлетинен қутқарды. Өйткени Ағашқа асылған ҳәр бир адам 

нәлетий деп – жазылған. Бул аятларда гап Ийса атанақ ағашында илинип 

турған ўақытта жүз берген алмасыў ҳаққында кетип атыр. Ески келисимде, 

Левитлер китабында терекке асылыў арқалы өлген қәлеген адам нәлетий деп 

айтыл2ан. Ийса атана3 а2ашында илинип турган 7а3ытта Ол н1летий болды. 

Сол ж6з берген н1рсе №удай т1репинен алдыннан ойланган алмасы7, бул 

ту7ралы усы аятларда аны3 айтыл2ан. Ийса бизлерди4 3ар2ыс-н1летимизди 

%зине алды, бизлерди4 барлы3 3ар2ыс н1летимизди. Бизлерди 3ар2ыс-

н1леттен жу7ып тазала7 ушын 81м бизлерди №удай 5з 8ал3ы ушын таярлап 

3ой2ан сол жарл3а72а алып бары7 ушын. Солай, етип жуда 

апиуайы амелий алмасыу бар, Ийса бизлер 

жарылкау ала алыуымыз ушын каргыс-налет болды. 

Бул сизлер ушын хакыйкатлыкка айланыуы ушын, 

менин менен такирарлап айтканынызды калеген 

болар едим. Мен сизлердин оз колларыныздан 



пайдаланганынызды калеген болар едим. Шеп 

колынызды жаман затлар ушын, он колынызды жаксы 

затлар ушын. Даслеп менин калай ислегенимди корип 

алын, ал оннан кейин бизлер буны биргеликте 

ислеймиз. Ийса каргыс налет болды, бизлер жарылкау 

ала алыуымыз ушын. Якшы, есинизде саклан 

сизлердин шеп колыныз менин он  колыма карама 

карсы, сонын ушын мен себепли алжастырып 

жибермен, касыныздагы адамнын мурнына урып 

жибермен, буны тартип пенен ислен. Таярсызлар ма? 

Ийса бизлер ушын каргыс налет болды, бизлер 

жарылкауды ала алыуымыз ушын. Ал хазир болса мен 

каргыс налет пенен жарылкаудын табиятын 

тусиндирип беремен. Бул Мухаддес Жазыудагы ен 

ахмийетли еки тема. Менин ойымша жарылкау сози 

Библияда 600 ден кобирек ушырасады. Ал каргыс-

налет сози болса шама менен 2 есе аз. Бирак мен сол 

нарсени байкадым, копшилик Кудайдын балалары 

негизинде каргыс-налет хам жарылкаудын табияты 

хаккында билмейди. Мен исенемен, бизлер ушын 

Масийх аркалы тазаланыудагы Кудайдын максети 

каргыс-налеттен азат болыуды хам жарылкаудан 

рахатлениуди алдына койган болып есапланады. 

Бирак кай жерде болмасамда, мен копшилик 

Кудайдын балалары жарылкаудан лаззет алып 

рахетленип жасаудын орнына каргыс-налетти 

басынан откизеди. Бунын ен баслы себеби олар 

каргыс-налеттин хам жарылкаудын не екенин 

айырыуды билмейди. Баска бир себеби болса, хаттеки 

олар тусинетугын болса да, онда каргыс налеттен 

калай азат болыуды хам жарылкауга кириуди 



билмейди. Сонын ушын маган созимди  жарылкау 

хам каргыс налеттин апиуайы аныкламасы 

хаккындагы гапттен баслауга рухсат берин. Екеуи де 

табияттан тыс, илахий куштин откизгиши болып 

есапланады. Бизлер путкиллей илахий зат пенен 

байланыска ийе болатугынымызды тусинип 

алыуымыз жуда ахмийетли. Бул табийийлыктын 

шегарасынан шыгып кетеди. Жарылкау табияттан тыс 

куштин жаксылык ушын (сауап ислер) откизгиши 

болып есапланады. Ал каргыс налет болса 

жауызлыкка. Хам олар ушын тан болган нарсе бул 

жуда копшилик уакытлары олар бир ауладтан екинши 

ауладка отиуин дауам етеди. Копшилик уакытлары 

кимдур буны калай узип таслауды тусинип 

жетпегенше, бул каргыс-налет бар болган жагдайда. 

Бунын натийжесинде копшилик адамлар, 

айырымлары усы жерде отырганлар, оз омиринде коп 

ауладлар алдын жуз берген сол жагдайлар себепли 

жабир шегеди. Хам сиз билиуиниз керек, сизин 

машкаланыз кай жерде басланганын. Азат болыу 

ушын бир нарсе ислеу керек. Жарылкау хам каргыс 

налеттин откизгиш каналы адетте соз болып 

есапланады. Бул айтылган соз болыуы мумкин ямаса 

жазылган соз ямаса оз-озине айтылган соз. Солай 

болса да каргыс-налет хам жарылкау затлар аркалы да 

отеди ямаса бериледи. Физакалык затлар аркалы. Хам 

копшилик уакытлары бул тек апиуайы соз емес. Мине 

жуда апиуайы мысал. Бизлер масийхый сыпатында 

белгилейтугын жарылкау кесеси. Павел айтады. 

Бизлер жарылкайтугын жарылкау кесеси Масийхтын 

денесинин жарылкауы болып есапланбай ма. Солай 



етип физикалык зат болып есапланатугын, ишинде 

жузим сууы бар кесе аркалы Кудай бизлерге 

жарылкау береди. Ески келисимде затлар аркалы 

берилген каргыс-налеттин коп турлери бар. Атап 

айтатугын болсак Муусанын нызамы бойынша 

куйеуине садыклыкта шубха кылынган хаялды 

айрыкша тексериу болган. Рууханий оны мухаддес 

шатырга алып кирген хам каргыс налетлерди жазган, 

оннан кейин болса каргыс налет созлерин, сыяны 

сууы бар кеседе жууган. Хам бул хаялды сол суды 

ишиуге хам оз-озине каргыс-налет созлерин айтыуга 

мажбурлеген. Егер ол хаял айыпсыз болса, оган хеш 

нарсе болмаган, онын куйеуинин енди оны 

айыплауына хеш кандай хукыкы болмайтугын еди. 

Егер ол айыплы болса, онда онын денесинде 

коркынышлы затлар жуз бериуи керек еди. Мен тек 

физикалык зат аркалы берилген каргыс-налетке 

мысал келтирип атырман. Бул жерде сууы бар кесе. 

Бул хакыйкатлыкка мен жеке тажирийбем аркалы 

жетистим. Мен бир нарселер хаккында абстракт турде 

(тек ойымдагы затлар тууралы) сийрек уайызлык 

етемен. Мен уйреткеzн нарселердин дерлик хаммеси 

калай болганда да менин омиримде жуз берген 

нарселер менен байланыслы. Асиресе бул усы 

уайызлыкка тийисли. Мен сизлерге жеке омиримде 

болган, асте-асте мени сергек болыуга уйреткен 3 

уакыяны айтып беремен. Бул бирден жуз берген жок. 

Хакыйкатлыкты таныу процеси асте-асте болды. Мен, 

Кудай менин билимимди кадагалап турды деп 

ойлайман. Ол маган айырым нарселерди басымнан 

откизиуге хам менин козлеримди ашкан, айырым 



болып откен уакыялардын гууасы болыуга жол 

койды. 60 ыншы жыллардын акырында мен 

Флоридада, Форте Лоудер Делиде жасаган уактымда 

биринши хаялым Леди менен бирге анам тарептен 

болган атамнан, Кытай маденияты хам 

исскусствосына тийисли болган хар турли затларды 

мийрас кылып алдым. Гап сонда, менин атам Уллы 

Британиядагы армияда офицер болды хам Британия 

хукимети 1904-жылы Кытайга жиберген 

экспедициялык корпусты баскарды. «Боксерлык 

котерилис» деп аталган котерилисти бастырыу ушын. 

Ол сол жактан Кытайдан алынган хар турли затлар 

менен кайтып келди. Оз уактында, анам аркалы, бул 

затлардын айырымлары мийрас болып маган отти. 

Олардын арасында сулыу етип токып салынган 4 

айдарханын суурети бар еди. Хар кайсысы тауардын 

болек болегинде еди. Хам ренлери болса баскаша 

ажайып еди. Китай маденияты менен таныс болган 

кимдур маган бул императордын айдархалары деп 

айтты. Адеттеги айдархаларда 4 панже болады, ал 

императордикинде 5 панже болады. Мен атам менен 

катты жакын едим. Сонын ушын бул айдархалар мен 

ушын коп маниске ийе еди. Бизлер озлеримиздин 

Форте Лоудер Делидеги уйимизде орналаскан 

уакытта, мен бул 4 айдарханы рамкага жайластырдым 

хам конак жайга илдирип койдым. Бирак азгана уакыт 

откеннен кейин Мухаддес Руух мени 

тынышсызландырып баслады. Мухаддес Руух сизди 

де тынышсызландырган уакыт болды ма? Билесизбе 

бизлер биринши гезекте силкинип таслаймыз хам бул 

айтеуир зат деймиз. Ол, Мухаддес Руух ондай кыла 



алмайды деп. Бирак соган карамастан М.Р маган 

сойледи. Библия бойынша айдарха кимнин тымсалы? 

Мен жууапка ийе болыу ушын Библияны жетерли 

дарежеде жаксы билетугын едим. Айдарха Аян 

китабында жуда анык кылып шайтанды корсетеди. 

12-бап 9-аят хам тагы баска… Оннан кейин Ол М.Р. 

маган Кудайдын хызметкери сыпатында оз конак 

жайыннын дийуалында шайтанды реклама кылатугын 

сууретти илдирип койыу саган жарасама? деди. 

Билесиз бе мен бунын менен бир канша уакыт 

гурестим, бирак акырында айттым, якшы Кудайым, 

Сен уттын, мен бул айдархадан азат боламан дедим. 

Хам мен буны иследим. Мен буны тек гана Кудайга 

кулак салыудын аркасында иследим. Бирак натийжелери ен 

ажайып болып шыкты. Сол уакытка шекем менин финанслык жагдайым 

орташа дарежеде еди. Мен баска калаларга барып уайызлык еттим хам бул 

ушын сыйлык алдым. Бул бизлердин мутажликлеримизди каплайтугын еди. 

Бирак бизлерде хеш кандай жыйнаган акшамыз болмады. Сондай ак менин 

шанарагымда да тан калдырарлык затлар жуз берди. Менде кыйыншылыклар 

улыума хаялым менен байланыслы болган жок. Буннан кейин мен ата-

анамнан жуда коп мугдардагы сумманы мийрас кылып алдым. Бирак баска 

адамлардын жууапкерсизлиги себепли мийрас белгиленбеген уакытка 

иркилип калды. Мен айдархалардан азат болган уактымда ак тусинип 

басладым, менин жасау жагдайымнын дарежеси озгерди. Мен айырыкша хеш 

нарсе ислемедим. Бирак келеси жылы менин табысым 2 есеге ости. Мен 

тарептен хеш кандай куш салыу болган жок. Оннан кейин мен мийрасты 

кабыл етип алдым, ол азатлыкка шыкты хам бизлер хаялымыз екеуимиз жай 

сатып ала алдык. Бизлер тарептен исенимнин улкен адымы болды. Бирак 

бизлер бул уйди алганымызда Кудайдын жуда анык жетелеуин сездик. Мен 

жаксы жасау хаккында уайызлык етип атырганым жок, себеби мен бул 

тууралы жуда абайлы болып айтыу керек деп есаплайман. Бирак мен 

максетли жаксы жасауды назерде тутып атырман. Бизлер бул уйге кошип 

оттик хам бул уйде 9 жыл жасадык. Хам оны, сатып алганымызга караганда 3 

есе коп бахага саттык. Бул акшалар менен менин екинши хаялым Рут хам мен 

Ерусалимде уй сала алдык. Бул жуда кымбат. Кудай бизлерге сол уйди 

сатыуымыз аркалы финанс берди. Бизлер буны жобаластырган жок едик. 

Менин ойымда ондай нийетте болган жок. Бирак мен тусиндим, менин 

уйимдеги айдархалар себепли карангы жауыз кушлер орналасып алган еди. 

Хам бул куш кууып шыгарылмаган уакытта мен, Кудайдын менин омирим 



хам хызметим ушын дузилген жобасынын толыклыгына кире алмадым. 

Кызыгы сонда, мен хаттеки билмедим, Кудайда мен ушын не бар екенин, 

меннен не нарсе иркилип турганын. Мен буны баска коп адамлардын 

омиринде де байкадым. Адамлардын омиринде гаргыс налет болган уакытта 

олар гаргыс-налеттен азат болыу дегеннин не екенин билмейди. Олар буны 

коз алдына келтире алмайды. Кейинирек мен присвитрян жамаатиндеги 

хызметте, АКШ тын орта батысы деп аталатугын жерде мен оз 

уайызлыгымды тамамладым хам кафедра артында турган едим, мен жане не 

ислейтугынымды улыума билгеним жок. Бирак озимнен шеп тарепте 

биринши катарда отырган шанаракты байкадым. Акеси, анасы хам жас 

оспирим кыз. Мен оларга караган уакытта М. Р. бул шанарактын устинде 

гаргыс-налет бар екенин айтканын сездим. Мен бул тууралы, уайызлык 

етпедим, ойламадым да. Хам не ислеу кереклигин улыума билмедим. Хам 

мен тек кутип турдым хам кайтадан жуда анык еститтим. Бул шанарактын 

устинде гаргыс-налет бар. Сонын ушын да акесинин касына барып былай 

дедим. Сэр мен исенемен Кудай маган айтканына, сизин шанарагыныздын 

устинде гаргыс-налет бар. Калейсизбе мен сизлерди Ийсанын атынан азат 

кылганымды. Менде хеш кандай тажирийбе де жок еди. Мен тек исеним 

менен алга кадем бастым. Ол дарриу ауа деп жууап берди. Кейинирек мен 

билдим, онын омиринде хам шанарагында сонша апатшылыклар болганын 

хам ол буны гаргыс-налет деп кабыл еткен. Оннан кейин мен дауысымды 

шыгарып кыскаша апиуайы ибадат пенен сол шанаракты гаргыс-налеттен 

азат етип ибадат еттим. Мен Ийсанын атынан деп айткан уакытта 

шанарактын хар бир агзасынын денесинде анык бир нарселер жуз берди, мен 

оларга колларымды тийгизбеген болсам да. Мен артка орныма кайтып 

барганымда жас оспирим кыздын бир аягы гипсте екенин байкадым, белинен 

баслап аягынын бармакларынын ушына шекем. Мен кайтып келип, 

кызыныздын аягынын шыпаланыуы ушын ибадат еткенимди калейсиз бе 

дедим. Ол дарриу ауа деди, бирак косымша етип, сиз билиуиниз керек, онын 

бир аягында сонгы бир ярым жыл ишинде 3 марте бирдей сынык болды, 

врачлар ол тауир  болмайды деп айтты деди. Егер де мен бугин кимниндур 

аягы 1 ярым жыл ишинде 3 марте сынганын еситсем онда гаргыс-налет бар 

екенине шубхаланбаган болар едим. Бирак сонда мен, менин колымнан 

келетугын нарсе, аякты колыма алып апиуайы ибадат пенен ибадат етиу, 

менин ислейугын нарсем сол дедим. Бир неше хапте откеннен сон сол 

адамнан мен жарылканган миннетдаршылык хатын алдым, хатта былай деп 

айтылган: олар больницага аягын рентген кылыу ушын кайтып барганда 

рентген онын аягын сау деп корсеткен хам тез арада буннан кейин гипсты 

алып таслаган. Мен бул тууралы ой-пикир журиткенимде, мен тусиндим, 

Кудай маган корсеткен сол шанарактын гаргыс налети кызынын аягынын 

шыпаланыуына тоскынлык болып хызмет етти. Тоскынлык алып 

тасланбаганша аяктын шыпаланыуы ушын етилген ибадат натийжели 

болмаган болар еди. Мен 100 леген марте бул принциптин гууасы болган 

болар едим. Шанарак ямаса жеке адамнын устиндеги гаргыс-налет, бул 

адамлар ушын Кудай тарепинен алдыннан жобаластырылган жарылкауды 



услап туратугын, коринбейтугын тоскынлык болып есапланады. Менин 

жагдайымда айдархалар себепли бул жарылкау, финанслык жаксы турмыс 

хам Кудайдын еркинин азатлыкка шыгыуы. Кыздын жагдайында болса 

жарылкау онын аягынын сыныктан шыпаланыуынан ибарат болды, буган 

тоскынлык гаргыс-налет болды. Буннан кейин мен усы тема бойынша 

уйретип басладым хам гаргыс-налет деп аталган 3 уайызлыклар топламын 

косып бир неше кассеталарды иследим. Шыпаланыудын себеплерин. Олар 

таркалып баслады хам мен тан калдырарлык гууалыкларды алып басладым. 

Жеке адамлар менен жуз берген гууалыкларды гана емес, ал путин 

жыйналысларда болган гууалыкларды да. 3 кассетадан ибарат болган 

комплектлерден бири Кубла Африкага барып тускен. Кейинирек бизлер Рут 

екеуимиз Кубла Африкада Кейптаунда хызмет алып бардык. Хам бизлер 

Ийемиз Ийса менен ушыраскан хам Оны озинин Куткарыушы Миссиясы деп 

тан алган еврей кыз бенен таныстык. Ол бизлерге сондай уакыяны айтып 

берди хам бул биринши колдан, ол кыз жуда жокары квалификацияланган 

секретарь болган, онын жаксы айлык толенетугын жумысы болган, бул 

жумыс озинин жеке компаниясынын президенти болган бир адамнын 

колында болган. Бир неше уакыт откеннен кейин ол кыз, президент те хам 

компаниянын барлык хызметкерлери де тусиниксиз бир сектага байланып 

калганын байкайды. Бул сектаны хаял Буру баскарган. Президент озинин 

секретарына сол хаял Буру хызметшилерге каратып айткан айырым 

жарылкауларды терип жазып бериуин илтимас еткен. Сонда бизин 

танысымыз оларды терип жазып баслаганда ол тусинген, бул 

масийхыйшылык коз-карастан караганда баска хамме нарсе болыуы мумкин, 

бирак бул жарылкау емес екенин. Сонын ушын ол босына барып айткан. 

Кеширерсиз мен буны терип бере алмайман деп. Бос карсылык корсетпеген 

хам кеширерсиз, егер де мен бул сизин хужданынызга карсы екенин 

билгенимде сизге илтимас етпеген болар едим деген. Бул солай болып 

жуумакланган. Бизлер бир нарсени усыныс етиуимиз мумкин. Менин 

исенимим камил Буру бул жарылкау созлерди терип жазыудан бас тарткан 

сол секретар кыз тууралы еситкенине. Хам ким биледи ол хаялдын не 

ислегенин. Ол ибадат еткен болыуы мумкин ямаса гаргыс-налет айткан 

болыуы мумкин. Бирак бул не болганы ахмийетли емес (маниске ийе емес). 

Бир неше хаптеден кейин бул секретарь кыз оны Мэриям деп атаймыз, бул 

ойлап табылган ат, мине Мэриямнын бармаклары жазылып-дузиуленбей 

калады хам коп кешикпей ол оларды буге алмай да калады. Бул оган катты 

азаплы ауырык корсеткен. Ол айтты, сол ауырыкты тарийплеп бериу кыйын 

деп. Онын куйеуинен болек жатыуына туура келген, себеби куйеуи бир 

капталдан екинши капталга аударылган уактында, онын тосеги дирилдеп 

кететугын болган хам бармаклары шыдап болмайтугын дарежеде 

ауырыйтугын болган. Ол врачка барып коринген, рентген ислеген хам оган 

бул ревматикалык артрит деп айткан. Баскаша кылып айтканда ол кыз майып 

болып калды. Харизматикалык топардан болган баска бир хаял сол менин 3 

кассетамды алган хам Мэриям оларды еситиуи керек деп шешим кабыл 

еткен. Мэриям оларга жуда кууанбады деп ойлайман. Ол бул тууралы 



карсылыкларга ийе еди. Балки ол гаргыс-налет бул алыста калган, орта 

асирлерге тийисли зат деп ойлаган болса керек. Бирак онын достысы созинде 

турып алган хам олар бул кассеталар топламын биргеликте еситкен. 3-

касетанын акырында мен озлеринин омиринин устиндеги гаргыс-налеттен 

азат болатугын адамлар менен бирге ибадат етемен. Бул ибадат басланган 

уакытта кассета шайналып калады хам ол алдыга да артка да козгалмай 

калады. Хам оны алыу да мумкин емес болады. Бунда кандайда бир 

табияттан тыс илахий куш болган еди. Сонлыктан да Мэриям, демек мен 

ибадат ете алмайман деди. Онын шаршамайтугын достысы жууап берип, о як 

мен ибадатларды терип жазып шыгарган едим, оларды саган акелип беремен 

деген. Солай етип, ол Мэриямды кондирген. Онын еркине карсы, сол 

ибадатты окыуга. Ибадат ен коп дегенде 3 минут уакытты алады хам Мэриям 

кулак салып ибадатты окыган хам окып баслаганнан баслап тамамлайман 

дегенге шекемги уакыт аралыгында онын бармаклары хам коллары толык 

азат болады. Артриттин хеш кандай изи де калмайды. Ол кайтадан врачка 

барып коринеди хам врач шыпаланыудын медициналык гууалыгын береди. 

Мумкин мен айрыкша дыккатынызды каратып айтпакшыман. Ол кыз шыпа 

тууралы ибадат еткен жок, ол бул тууралы ойлаган да жок, ол тек гаргыс-

налеттен азат болды. Бирак гаргыс-налет алып тасланган уакытта ауырыуга 

хеш кандай орын калган жок. Тусинип атырсызлар ма? Бул коринбейтугын 

тоскынлыктын жане бир мысалы. Енди мен Библиянын жарылкаудын хам 

гаргыс-налеттин коринислери тууралы айтканы хакындагы созге 

токтамакшыман. Ески келисимде тек гана жарылкау хам гаргыс-налетке 

багышланган бир бап бар. Ким биледи, бул кайсы бап екенин. Нызамларды 

кайталау 28. Якшы, ол жерде 14 аят жарылкау хаккында хам 54 аят гаргыс-

налет хаккында. Бизлер буган толык токтап отыра алмаймыз. Уакыт 

жетпейтугыны себепли. Егер бул сизге керек болса, мен сизлерге оз 

бетинизше бул бапты уйрениуинизди усыныс кыламан. Мен буны бир-неше 

марте уйренип шыктым хам сизлерге озим шыгарган жуумакларды усыныс 

кыламан. Бирак мархамат озлериниз ой-пикир журитин, бул сондай. Ямаса 

ондай емес пе? Мине менин шыгарган жуумакларым. Тийкаргы жарылкау, 

бойынша, тийкаргы гаргыс-налет бойынша, негизинде булар бир-бирине 

карама-карсы затлар. Мине 7 жарылкау. Номери 1. Жокарыга котерилиу. Бул 

жокарыда болыу дегенди анлатады. Енди жагдайлардын астында 

жасамайсыз. Номер 2. Мен онимлилик (натийжелилик) созин колланаман. 

Бул аныгырак кылып айтатугын болсак, бул адам Кудайдын жарылкауынын 

ишинде болады. Омиринин хамме тарауларында онимли. Номер 3. Ден-

саулык. Номер 4. Жаксы турмыс ямаса табыс. Номер 5. Женис. Номер 6. 

Мууса сен бас боласан, ал куйрык емес деди. Номер 7. Сен балентте боласан, 

ал томенде емес. Мен бир неше жыл алдын буны уйренип шыкканымда 

Кудайдан сорадым. Бас пенен куйрыктын паркы неде деп. Мен, Ол маган 

жууап берди деп ойлайман. Бас шешим кабыл етеди, ал куйрык болса тек 

изинен суйретилип журеди. Солай етип сиз калай жасайсыз. Шешим кабыл 

етесиз бе? Жагдайларды кадагалай аласыз ба? Ямаса тек жагдайлардын 

куйрыгында суйретилип журесиз бе? Хам куш, сиз тусинбейтугын хам 



кадагаламайтугын. Егер сиз куйрык болсаныз, онда сиз гаргыс-налет астында 

жасап атырган болыуыныз мумкин дегенге жуда жакын. Мен бул 

жарылкаулардын барлыгы усы себептен келип шыккан деп айтпакшы 

емеспен. Бирак сизлер озлериниз ажыратып билиуиниз керек. Бул тарауда 

тек бир гана эксперт бар. Онын аты Дерек Принц емес. Ал Мухаддес Руух. 

Тек Онын Ози гана сизин жеке озинизге корсетеди. Мен улыума 

хакыйкатлыкты уайызлык етиуим мумкин. Бирак сиз Мухаддес Руухтан анык 

тусиндирме алыуыныз шарт. Енди келинлер гаргыс-налетке карап коремиз. 

Хам олар путкиллей бир-бирине карама-карсы. 1. Кемситиу (хорлау), 2. 

Кайта ондириу укыплылыгынын жоклыгы ямаса насилсизлик. Мен 

насилсизлик баркулла кандайда бир жол менен гаргыс-налет пенен 

байланыслы деп айткан болар едим. Номери 3. Хар турли ауырыу-

кеселликлер. Хам сиз Нызамларды кайталау китабынын 28-бабын 

окыганынызда айтып отилмеген хеш бир кеселлик жок. Номери 4. Жарлылык 

(камбагаллык) хам ауметсизлик. Номери 5. Зыянланыу, бузылыу. Номери 6. 

Сиз куйрыксыз, ал бас емессиз. Номери 7. Сиз томендесиз, ал жокарыда 

емес. Сиз балким еситкен шыгарсыз сондай гурринди. Еки масийхый 

ушырасып калып, биреуи-екиншисинен жагдайын калай тууыскан деп 

сорайды. Ол жууап берип, енди… жагдайлардын астында дейди. Бул 

англичанша тури. Менин жумысларым жаман емес. Хам биринши масийхый 

оган: жагдайлардын астында не кылып атырсан дейди. Бизлер жокарыда 

болыуымыз керек, ал томенде емес. Солай етип, бир жыл дауамында, бул 

дизимнен гарезсиз турде мен симптомлардын кишкене дизимин дуздим. Бул 

дизим мени, балким  омиримде гаргыс-налет болган шыгар деген ой менен 

мени сергеклендирди. Мен тек, мумкин деп айтып атырман. Мен буны 

Нызамларды кайталау китабынын 28-бабынан гарезсиз турде дуздим. Бирак 

тан калдырарлыгы сонда бул сол 28-бапка жакын. Бул дизим 7 пункттен 

ибарат. Мен анык етип дыккатынызды каратып айтпакшыман, егер де сизде 

усы дизимдегилердин биреуи бар болса, онда сиз гаргыс-налет астында 

екенинизди толык исеним менен айтыуга болады деп айтпакшы емеспен. Сиз 

мумкинликти иззертлеп кориуиниз керек хам Кудайдын жузин излеуиниз 

керек. Егер де сизде олардын бир нешеси бар болса, олар коп болган сайын, 

бул гаргыс налет деген итималлык кобирек болады. Мине сизге кишкене 

дизим. Номери 1. Акылый ямаса эмоционаллык бузылыу. Адамлар 

капаланган уакытта, хазирги адамлардын айтатугынындай. Ол ямаса ол хаял 

тек капаланган дейди. Тап сол тууралы… мен эмоционаллык, акылый 

бузылыу деп айтып атырман. Эмоцианаллык ямаса акылый биргеликте. 

Номери 2. Кайталанатугын ямаса узакка созылган ауырыулар (хронический). 

Асиресе, олар насилден насилге отип киятырган болса. Себеби гаргыс-налет, 

билесиз бе, бир ауладтан екинши ауладка отеди. Жане де, врачлар хеш 

кандай нормал себеп тауа алмайтугын жагдайлар. Номери 3. хаяллардын 

ауырыулары деп аталатугын ауырыулар. Курсак котермеушилик 

(туумаслык). Такирарланыушы тусик тусириулер хам етек келиу менен 

байланыслы машкалалар. Рут хам мен усыган усаган коплеген уакыялар 

менен ушырасыуга туура келди. Бирак кимдур сол уакытта сол болим 



бойынша ибадат еткизиу ушын келсе, онда бизлер сол принцип тийкарында 

харекет етемиз. Бул гаргыс-налет екенин анык даллилеп турады. Бизлер 

сондай жуумакка келдик, копшилик уакытлары бизлер ауырыуларга хызмет 

етип атырып, оларды даслеп гаргыс-налеттен калай азат болыу кереклигин 

уйретпей уакытты жогалтамыз деген. Бир куни бизлер хаялларда 

ушырасатугын машкалалары бар адамларды бир сапкка дизилиуин илтимас 

еттик хам олардын арасында бир еркек бар екен. Хам наубет оган жетип 

келгенде оган мен, сизге не болды дедим. Калайынша сизде хаялларда 

болатугын машкала болыуы мумкин дедим. Ол, менин машкалам депрессия, 

ал бул болса хаяллардын машкаласы деди. Бирак мен онын арызын кабыл 

кылмадым. Кейингиси. Некенин кулауы хам шанарактан шетлетилиу. 

Шанараклар бузылган уакытта, некелер бузылган уакытта, балалар ата-

аналарынан шетлетилген уакытта, ажагалар карындасларынан, жуда 

ахмийетли, гаргыс-налеттин тасири бар екенин билиу. Кейингиси. 

Финанслык жетиспеушиликлер. Мен жуда абайлылык пенен айтпакшыман, 

жарлылык белгили уакытка шекем Кудай бизлерди алып отетугын сынак 

болыуы мумкин. Егер де сизге баркулла жетпесе, егер де сизде хеш кашан 

жеткиликли болмайтугын болса, егер де баркулла бирин-бирине зорга 

жеткеретугын болсаныз (еплеп зорга кун коретугын болсаныз), онда мен сиз 

гаргыс-налет астындасыз деп ойлайман. Кейингиси бул баркулла «оган бир 

нарсе болады» деп аталады. Баскаша кылып айтканда сиз баркулла 

бахытсызлык жуз беретугынлардын биреуисиз. Бул баска маниде адилликти 

талап ететугын жагдай, себеби камсызландырыу компаниялары сизди 

тексерип кореди хам сизге анагурлым жокары камсызландырыу хошаметин 

тайынлайды, егер де сизге баркулла бир нарсе болатугын категорияга туура 

келетугын болсаныз. Мен сизде баркулла балтырыныз сынатугын болса бул 

табийий емеслигин назерде тутып атырман, сиз тротуардан отип атырган 

уактынызда. Ямаса сизин хаялыныз баркулла машинаныздын есигин сизин 

бармагыныздын устине жабатугын болса хам тагы баскалар. «Тек сизин 

козинизге гана шыбын уймелейтугын болса». Мен бул баркулла дауам 

ететугын болса табийий емес екенин назерде тутып атырман. Хам акыргысы: 

Шанарактагы озин-ози олтириулер ямаса табийий емес олимлер. Егер де 

шанаракта бул коп (тез-тез) болатугын болса. Мен буны жане бир марте 

такирарлауыма рухсат етин. Акылый ямаса эмоционаллык бузылыу. 

Такирарланатугын ямаса узак созылган (хронический) ауырыулар. Асиресе, 

олар насилий машкала болса. Хаялларга тийисли машкалалар. Некенин 

бузылыуы. Шанарактан шетлетилиу. Финанслык жетиспеушилик. Баркулла 

болатугын бахытсызлык. Озин-ози олтириу жагдайлары хам  шанарактагы 

табийий емес олимлер. Бул хаммеси емес. Сонлыктан да мен улыума картина  

деп атайтугын нарсени сизлерге бермекшимен. Себеби сондай коп нарселер 

бар, ягный олар гаргыс-налеттин натийжеси болып есапланады. Бирак ол 

менин дизимиме кирмеди. Бул коп адамлар менен коплеген хар турли 

адамлар менен болган тажирийбемнин натийжесинде жыйналды. Бул гаргыс-

налетти откен омирдин узын жауыз колына уксайды деп айтыу мумкин. Бул 

кайсы алыс отмиштен екенин аныклап болмайды. Ол сиз мине, мине табыска 



жакын келгенинизде баркулла пайда болады, сиз болыуды калеген жерге 

тускен уактынызда. Ал бул жауыз кол сизди услап калады, хам сиз кайтадан 

котерилиуиниз керек хам барин жанадан баслауыныз керек, сиз кайтадан 

кандайда бир дарежеде алга илгерилейсиз хам кайтадан сурнигесиз, бул 

сизин омир тарийхыныз болады. Сиз тан калган болар единиз, коп 

адамлардын маган сондай уакыяларды айтып бергенин билгенинизде. Солай 

етип, олар копшилик уакытлары деп айтты: мине тап сондай уакыя менин 

акемде де, атамда да болды деп. Баскаша кылып айтканда бул адамда сондай 

тасир калдырады, ягный бул бизлердин шанаракларымыздагы 

таусылмайтугын машкала. Ямаса минекей, жане бир апиуайы коринис, сизин 

омириниздин устинде откен ауладлардан киятырган карангы булт, ол 

Кудайдын жарылкауынын куяш нурын жауып турады. Сиз, баска адамлар 

калай куяш нурында жургенин коресиз, хам сиз билесиз, ол усы жерде, ол 

хакыйкат, бирак калайда куяш сизге нурын зорга тусиретугын болса, солай 

етип, егер де буннан бир нарсе сизге тийисли болатугын болса, онда сиз 

Кудайдын жузин излеуиниз керек, бизин гурринимизден тыскары, Мухаддес 

Руух сизге, сизин анык мутажлигиниз кандай екенин корсетсин. Жагдайыныз 

ямаса машкаланыз. Хикметлер китабынын 26-бап 2-аяты. Автор жуда 

ахмийетли затты айтады. Ол: «Шымшыктын пыр етип ушып кеткениндей, 

карлыгаштын ушып кеткениндей, жонсиз айтылган гаргыс та адамга 

тиймес». Баскаша кылып айтканда, егер гаргыс-налет бар болса, онда 

баркулла онын себеби де бар, кандай да бир нарсе оны келтирип шыгарган. 

Оз тажирийбемнин аркасында менин толык козим жетти, копшилик 

уакытлары пайдалы хам хаттеки себебин табыу катты зарур, гаргыс-налетти 

тусинип, оны жок кылыу ушын. Енди, мен гаргыс-налеттин библиялык 

себеплерине азгана уакыт ажыратаман. Бул, жеткиликли дарежеде узын 

тарийхка ийе. Хам ол кейинги гурринимизде де дауам етеди. Келинлер, 

нызамларды кайталау китабына дыккатымызды каратайык. 28-бап. Ол жерде 

баслы себеплери атап отилген. Жарылкау сыяклы, гаргыс-налет те. Бахытка 

коре олар жуда апиуайы. Мине, не айтылган, нызамларды кайталау 

китабынын биринши еки аятында. «Егер де сен Озиннин Кудайыннын 

дауысына кулак салатугын болсан, бугин саган буйырып атырган 

буйрыкларымды дыккат пенен орынлайтугын болсан, сени Кудай Ийен 

жердеги барше халыклардан жокары кылып кояды хам саган усы 

жарылкаулардын барлыгы келеди хам сенин устинде орынланады, егер 

Озиннин Кудайыннын дауысына кулак салатугын болсан». Бул заманагой 

аударма. Бирак путкил Библия егер де Кудайдын дауысына кулак салатугын 

болсан деген ой-пикирге синдирилген. Бул жуда анык аударма. Иврит 

жазыуында бул фразада баркулла кулак салыу сози такирарланады. Егер 

кулак салып , сен кулак саласан, бул айрыкша белгиленип айтылады, 

Озиннин Кудайыннын дауысын хам Ол айткан затларды ислесен, солай етип, 

барлык жарылкаулардын жуда, жуда апиуайы себеби Кудайдын дауысына 

дыккат аударыу хам Онын айтканларын орынлау болып есапланады. Гаргыс-

налет болса путкиллей карама-карсы келип шыккан. Сол баптын 15-аяты. 

«Егер Озиннин Кудайынын дауысына кулак салмайтугын болсан хам Онын 



барлык буйрыкларын хам мен саган бугин буйырган Онын карарларын 

орынлауга харекет етпесен (тырыспасан), онда сенин устине усы гаргыс-

налетлердин барлыгы келеди хам саган тийеди». Солай етип гаргыс-налет 

деген не? Кудайдын дауысына дыккат аудармаушылык. Ол айткан затларды 

орынламау. Солай етип 2 баслы себеби бар: Жарылкаудын себеби – 1. 

Кудайдын дауысына кулак салыу, Ол айткан нарселерди ислеу. Гаргыс-

налеттин себеби – 1. Кудайдын дауысына кулак салмау. Ол айткан 

нарселерди ислемеу. Мен сизлерге хазир ак айтып коймакшыман. Егер де 

кейинирек бизлер хызмет откизсек, хам егер сиз гаргыс-налеттен азат 

болсаныз, онда жарылкаудын ишинде болыуыныз ушын, сиз усы шартти 

орынлауыныз шарт: Даслеп Кудайдын дауысына кулак салыу хам Ол айткан 

нарсени ислеу. Егер кайтадан кулак салмаушылыкка кайтып келсениз, онда 

сиз кайтадан гаргыс-налет астына тусиуиниз мумкин. Жане де Библияда 

гаргыс-налеттин хар турли дереклери хам анык себеплери корсетилген. 

Бизлер улыума себепти корип шыктык. Енди келинлер болеклерине 

токтаймыз. Гаргыс-налеттин биринши себеби хам  сизлердин 

айырымларынызды тан калдырады. Бул Кудайдын Ози. Библияда Кудайдын 

Ози айткан коп гаргыс-налетлер бар. Балким Кудайдын бойсынбайтугын 

адамларга ямаса халыкларга беретугын хукиминин (судынын, жазасынын) ен 

коп таркалган турлеринин бири олардын устине гаргыс-налет айтыу болып 

есапланады. Ал, оннан кейин гаргыс-наалет орынланса, онда бул Кудайдын 

хукиминин натийжеси, тусинип атырсызлар ма? Кудай кайтип 

жарылкайтугын болса, сондай етип гаргайды. Солай етип, енди бизлер ен 

даслеп Кудайдын Озинен келип шыгатугын гаргыс-налетлерди корип 

шыгамыз. Шыгыс китабында 20-бап 3-5-аятларда ахмийетли себеплери 

корсетилген. Шыгыс 20, 3-5. Бул 10 буйрыктын биринши болими. Маган 

мына нарсени айтыуга рухсат етин. Гаргыс налеттин адамлардын омиринде 

ен улкен хам ен коп таркалган себеплеринин бири биринши 2 буйрыкты 

бузыу болып есапланады. Хакыйкатында мен бул буйрыкларды бузыуга 

болмайды хам оз басына гаргыс-налетти тусириуге болмайды деп исениуге 

мейилмен. Маган бул созлерди окып бериуге рухсат етин. «Менин жузимнин 

алдында сенин баска кудайларын болмасын», бирак бул ивритте меннен 

тыскары дегенди билдиреди. Бул жерде гап Кудайды бас кудай кылып койыу 

дегени емес. Сондай ак баска кудайларды да. Ол айтады: Мен Кудайман хам 

меннен тыскары баска кудай жок. Сонын ушын да сизлер хакыйкый 

Кудайдан баска хеш кандай баска кудайды тан алмауыныз керек. Ал 

екиншиден болса, бизлер бутпаразлык деп атайтугын нарсе. Озине жокарыда 

аспанда да, томенде жер бетинде де хам жердин томенинде суда хеш кандай 

сыйынатугын бут ямаса суурет ислеме. Оларга сыйынба хам оларга хызмет 

етпе. Ойткени мен сенин Кудайынман. Кызганыушы Кудайман. Акесинин 

айыбы ушын, Мени жек коретугынларды ушинши хам тортинши ауладка 

шекем жазалайтугын Кудайман. Дыккатынызды каратынлар. Гаргыс-

налеттин ажыралып туратугын белгилеринин бири бул онын дауам 

ететугыны болып есапланады. Ен болмаганда 3, балким 4 ауладка шекем. 

Жер бетиндеги миллионлаган адамлар хаккында ойлап корин. Ата-



бабаларынын хаммеси бутларга сыйынган. Коп асирлер дауамында. 

Жыйналып калган, жаман гаргыс-налет хаккында ойлап корин. Кубла-

Шыгыс Азияда болып корин. Менин ойымша, егер гаргыс-налет сорауын 

тусинип алмасан ол жерде хызмет откериудин пайдасы жок. Себеби ол 

жердеги путкил халыктын 95%и гаргыс-налет астында. Бул олар жаман 

адамлар дегени емес. Булар ажайып адамлар. Бирак откен ауладлардан 

калган бир нарсе бар. Мына нарсени тусинип алыу жуда ахмийетли. 

Хакыйкый Кудайдан тыскары баска калеген кудайлар оз ишине 

дууаханлыктын (окультизмнин) калеген турлерин киргизеди. Бугин менин 

уактым жок, дууаханлыктын барлык турлери тууралы тусиндирип отырыуга. 

Себеби олар сан-санаксыз коп. Бирак, баркулла тек гана хакыйкый Кудайды 

излеу хукыкына ийе болганнан горе, хакыйкый Кудайдан тыскары калеген 

бир дерекке муражат ететугын болсаныз, онда сиз негизинде бул деректи 

озиниздин кудайыныз кылган боласыз. Солай етип, егер сиз оз 

келешегинизди билиу ушын палкерлерге муражат ететугын болсаныз, ал 

Кудай болса катал турде буны кадаган етеди. Усы палкер аркалы онын 

артында турган сол кушти озиниздин кудайыныз кыласыз. Ямаса сиз 

олилердин руухын шакырып сойлесиу менен шугылланасыз. Егер сиз 

библиялык кушти, библиялык хакыйкатлыкты бийкар ететугын барлык 

дууаханлык турлери менен шугылланатугын болсаныз, булардын 

хаммесинде сиз хакыйкый Кудай болмаган кудайды кудай кыласыз. Солай 

етип, мына нарсени айтып отиу жуда ахмийетли, биринши еки буйрыкты 

бузганы ушын айтылган гаргыс-налет хамме гаргыс-налет турлерин оз ишине 

камтыйды. Кудай айтады: тортинши ауладына шекем деп, кишкене есап-

санак жургизип корин, торт аулад кейинге кайтып корин, бизлердин хар 

биримизде 30 ата-бабамыз бар. Бизлердин кайсысымыз, анык исеним менен 

30 агайининин ишинен хеш кайсысы дууаханлыкка тартылмаган деп айта 

алады. Жуда аз ганасы… менин ойымша. Мен буны айта алмаган болар едим. 

Мине, жуда апиуайы мысал. Коп жыллар алдын мен адеттеги уй ибадатында 

болдым, бул сол уакытлары жуда кен таркалган еди. Мен 20 жаслар 

шамасындагы жас жигиттин касында отырып калдым. Мен оннан сорадым. 

Мухаддес Руух менин журегиме салды деп ойлайман. Сиз Мухаддес Руухты 

кабыл кылдыныз ба деп. Ол, ауа бирак…хам хамме уакытта сондай сорауга 

ауа бирак…деген жууап берилсе, сиз билесиз бунын не «бирак» екенин. Мен 

жана тиллерде сойлемеймен. Маган болса, ол негизинде сойлеуди 

калейтугын болып коринди. Мен оны мажбурлеуге урынбадым. Онын менен 

тартысып отырмадым. Бирак Кудай мени оннан мына сорауды сорауга 

ийтермеледи. Сиз бурын палкерге бардыныз ба деп. Ол ойланып, ауа мен 15 

жаста болган уактымда деди. Бирак мен буны кулки ушын иследим. Буган 

хеш кандай ахмийет бермедим. Мен айттым, демек сиз бардыныз деп. Ол ауа 

деди. Мен, билесиз бе Кудай буган усаган затларды кадаган етеди дедим. 

Жакпагандай болып турды, бирак ол буны макуллады. Мен, балким сиз 

менин кейнимнен бунын гуна екенин аузыныз бенен тан алып хам бунын 

себебинен келип шыгатугын барлык акыбетлерден азат болыу ушын ибадат 

етерсиз дедим. Ол разы болды, мен болса, ол меннен тезирек кутылыуды 



калеп турган шыгар деп ойлап едим. Мен онын менен бирге ибадат еттим. 

Жуда апиуайы ибадат пенен. Кудайым мен сол палкерге барган гунаны 

аузым менен тан аламан хам тагы баска. Менин оган айтканларым тек солар 

гана. Мен тек онын ийнине колымды койдым хам сондай етип ибадат еттим. 

Ол дарриу, зууылдатып жана тиллерде сойлеп баслады. Бир неше минуттан 

кейин ол хамме нарсени умытып кетти. Кординизлер ме? Оны тил 

азатлыгынан услап турган козге коринбейтугын тоскынлык бар еди. Бул не 

еди. Дууаханлык. Бул мысал. Нызамларды кайталау китабынын 27-бабынын 

15-аятынан баслап 26-аятына шекем 12 гаргыс тури айтылган. Израил уаде 

етилген жерге кирген уакытта, олардын усы барлык гаргыс-налетлерди 

озлери-озлерине айтыуына туура келди. Егер олар нызамды бузган болса, 

онда олар автомат турде гаргыс-налет астына тусти. Олар бул нарсесиз уаде 

етилген жерге тусе алмады. Менин ойымша бизлердин Кудай менен карым-

катнасымыз буган жуда уксайды. Егер бизлер кулак салгыш болсак, 

жарылкауга ийе боламыз. Егер кулак салгыш болмасак, онда бизлерге 

гаргыс-налет астына тусиу каупи келеди. Нызамларды кайталау китабы 27-

бап 15-аят хам оннан кейинги аятлардан келип шыгып, мен гаргыс-налет деп 

аталатугын затларга кыскаша жуумак шыгараман. Номери 1. Жане кайтадан 

бутпаразлык, отирик кудайлар. Бул баркулла биринши орында. Номери 2. 

Ата-ананы хурмет кылмау. Хам бул Жана Келисимде де такирарланады. 

Ефесликлерге жазылган хат 6-бап. Акенди хам ананды хурмет кыл. Бул уаде 

менен берилген биринши буйрык. Саган жаксылык, берекет болсын. Хам жер 

бетиндеги омирин узак болады. Менин жеке озим анык исенемен, ким ата-

анасын хурмет кылмаса, оган хеш кашан жаксылык, берекет болмайды. Хеш 

кашан. Мен буган мысал болатугын 10лаган мысалды билемен. Бул 

куткарыла алмайсан, жана тиллерде сойлей алмайсан хам олгеннен кейин 

аспанга кете алмайсан дегени емес. Бирак сыпат жагынан сенин омиринде 

бир нарсе жетиспей турады. Сен ата-анан менен карым-катнасыгынды тууры 

жолга коймаганына шекем. Бул сен олар менен хамме нарседе келисимге 

келиуин керек ямаса олардын айтканынын хаммесин ислеуин керек дегенди 

билдирмейди. Бирак сен оларды хурмет кылыуын шарт. Маган жане бир жас 

жигит есиме тусип атыр. Ягный мен, онын менен ислесиуиме тура келген. 

Онын акеси мене карым-катнасыгы жуда жаман болган. Онын акеси олген. 

Хам ол бизлер болган жерден 1500 километрден де узак жерге жерленген. 

Бул хакыйкатлыклар хакыйкаттан да бул жас жигитке жетип барган уакытта, 

ол 1500 километр жолды басып, акеси жерленген жерге сапарга шыгыуга 

шешим кабыл етти. Онын кабиринин касына барып, дизе бугип отырып, 

озинин оган деген надурыс катнасларын аузы менен тан алып айтып таубе 

етти. Журегин жылатып босатты хам баска адам болып озгерди. Хам соннан 

баслап онын омири озгерди. Мен билемен, балаларында наразылыклары коп 

болган коплеген ата-аналар бар. Мен тусинемен буны. Мен жынаятшы 

балалар жок деп атырман. Бирак тек ана-аналар гана жынаятшы. Онын 

устине сиз жаксылык болганын калейтугын болсаныз, онда сиз Кудайдын 

айтканын ислегениниз жаксы болады. Буны ислемеу бизге пайда 

келтирмейди. Ал енди болса, хам бизлер буны устиртин айтып отемиз. Бул оз 



жакынына карсы саткынлык кылыу. Забурда айтылган, ким жауызлыкты 

жаксылык деп есапласа, жауызлык онын уйинен кетпейди. Ал оннан кейин 

болса, аззилерге ямаса коргаусыз адамларга катнаста адилсиз болыу. Менин 

жеке озим ана курсагындагы баладан аззирек ямаса коргаусызырак хеш нарсе 

жок деп есаплайман. Менин исенимим камил, ким саналы турде билип турып 

аборт ислесе гаргыс-налет астына туседи. Мен хеш-кашан бундай адамга 

хызмет етпеген болар едим, гаргыс-налетти сапластырмай турып. Мен 

сизлердин буны тусингенинизди калеймен. Бул сиз мангиге налетленгенсиз 

дегенди анлатпайды. Илтимас буны тусинин. Мен машкаланын атын айтып 

атырман. Мен оннан шыгыу жолын корсетемен. Оннан кейин нызамсыз 

ямаса табийий емес жынысый катнаслар. Асиресе каннын араласыуы. Мен 

анык цифрларды билмеймен, бирак Курама Штатларда есаплап шыккан, хар 

бир тортинши кыз хам хар бир бесинши ул бала 10 жаска шекемги болган 

жаста олардын тууысканлары тарепинен зорланады. Мен ойлайман бул 

шартли  турде озинен кейин гаргыс-налет алып келеди. Енди бизлер бул 

дизимнен Жаратылыс китабы 12-бапка отемиз, бул жерде Кудай Ибрайымды 

шакырады. Бизлер буган токтап отиуимиз шарт, себеби ол жерде ахмийетли 

бир нарсе бар. Кудай Ибрайымды шакырады, оган хар турли затларды уаде 

етеди хам 3-аятта бул шакырыктын жуумагында, Ол Ибрайымга былай 

дейди: «Сени жарылкаганды Мен жарылкайман. Сени гаргаганды Мен 

гаргайман» Бул жерде хам жарылкау хам гаргыс налет. Мен исенемен сондай 

болыуы керек еди, себеби Кудай кимдидур жарылкау ушын танлаган 

уакытта, ондай адам барлык шайтан кушлеринин нышаны болады. Сонын 

ушын Кудай коргауды алдыннан ойлады. Ол Ибрайымга айтты: Сени 

гаргаган хаммени Мен гаргайман деп. Бизлер усы жерде дауам етип 

окымаймыз. Бирак Жаратылыс китабы 27-бап 29-аятта бул коргалыу Ысак 

аркалы Якыпка акелик жарылкау аркалы таркалады (бериледи). Сени 

налетлеген адам налетленген. Корип турсызлар ма бул кабыллаушылыкты 

(приемственность). Ибрайым, Ысак, Якып хам бизлер сондай халыкка 

ийемиз. Израиль дурыс па? Хам еврей халкы устинен гаргыс налет айтыу, 

маскаралау, хорлау калай аталады? Антисемитизм. Менин жеке озимнин 

исенимим камил, антисемитизм озгериссиз турде жеке адамнын омирине де, 

путкил халыклардын омирине де гаргыс налет алып келеди. Егер сонгы 19 

асирдин тарийхына карап корсениз, сиз коресиз, бир миллеттин кейнинен 

екиншиси гаргыс-налет астына тускенин. Себеби олар еврейлерди гаргады. 

Бизлердин Рут екеуимиздин жуда жаксы достымыз бар. Палестиналы араб, 

Хайфта тууылган. Америка пухаралыгына ийе. Коп жыллар алдын Ийса 

менен кыйын уакыяны басынан откизген. Мен онын Мухаддес Руухка 

шомылыуына катнастым. Сол уакытта  ол миссионер еди. Ол 

куткарылганнан кейин, тусинип атырсызлар ма? Ол банкрот болды. Онын 

акылы сорауды калемеген еди. Кудайым Сен маган не айтпакшысан. Кудай 

айтты: Мен сенин менменлигин менен жумыс ислеп атырман деп. Бирак 

Кудай оган бир нарсени корсетти. Ягный ол хам онын ата-бабалары баркулла 

еврейлерди гаргаганын. Маган исенинлер бул сондай. Мен Палестинада 

араблардын арасында жасадым. Ол жерде бул адеттегидей (нормально). 



Дерлик хамме буны ислейди. Айрымлардан тыскары. Кудай оган корсеткен, 

егер ол озинин карым-катнасыгын озгертсе, онда оган жарылкау кайтып 

келетугынын. Ол таубе етти хам Кудайдан еврей халкына деген 

суйиспеншилик сорады. Хам бул палестиналык араб Израйлды баска 

копшилик еврейлерге караганда да кобирек жаксы кореди. Хам хазир ол 

мулти миллионер. Корип турсызлар ма. Мине кандай ахмийетли бизлердин 

омиримизде харекет етип турган гаргыс-налетти аныклау. Жане бир жуда 

ахмийетли гаргыс-налет Еремия пайгамбар аркалы айтылган. Бул барлыгы 

болып бир неше кыскаша созлерден турады. Хам менин ойымша копшилик 

уакытлары бизлер оларга ман бермей онын касынан отип кетемиз. Еремия 

17-бап 5-6-аятлар. Кудай былай дейди:  
5 Жаратқан Ийе былай дейди: 

«Инсанға исенген, 

Инсанның күшине сүйенген, 

Жүреги Жаратқан Ийеден алыслаған, 

Адамға нәлет жаўсын! 
6 Ол шөлдеги путаға мегзейди, 

Жақсылық келгенде, оны көрмейди. 

Ол күйдиретуғын шөлде, 

Адамсыз дузлы жерде жасайды. 

 Дыккатынызды каратын. Бул гаргыс-налет астындагы адамга жуда жаксы 

тарийплеме. Атирапынын хаммесинде жарылкау. Бирак ол онимсиз жерде 

жасайды. Хамме жерде жауын жауады бирак онын жеринде емес. Бул 

гаргыс-налетти не келтирип шыгарган еди. Адамга умит етиу. Денеге 

суйениу. Бирак Мухаддес Жазыу айтады: журеги Кудайдан алыслаган. 

Баскаша кылып айтканда, мине Кудайдын илахий мийримин хам 

жарылкауын билетугын хам озинин жеке куш салыуына кайтып келетугын 

адам. Кудайдын мийримине аркасын каратып бурылады. Хам бул да гаргыс-

налет алып келеди. Мен сизлердин буны ой-пикир журитип кориуинизди 

илтимас етемен. Бирак мен айткан болар едим. Бугинги кунде бул озин 

масийхыймыз деп атайтугынлардын хаммесинин жагдайы. Дерлик хамме 

таныклы жамаат багдарлары, мен олардын хеш кайсысынын атын айтпайман, 

олар Мухаддес Руухтын гарезсиз, табияттан тыс илахий катнасыуы хам 

харекети менен баслады. Ондай болмаганда олар тарийхта  из калдырмаган 

болар еди. Бирак олардын копшилиги бугин табияттан тыс Кудайдын 

мийриминен хам Кудайдын кушинен терис карап бурылып кеткендей болып 

коринеди. Хам озлеринин жеке кушлерине хам укыплылыкларына умит етип 

баслады. Хам усы себеп себепли олар гаргыс-налет астында. Мен бул 

масийхый жамаатлердин ен улкен машкалаларынын бири деп ойлайман. 

Себеби бизлер жарылкау астында болыуымыз керек болган уакытта Еремия 

17-бап 5-аятка кулак салмаганымыз себепли бизлер гаргыс-налет астына 

тусемиз.  Енди Захария 5-бап 1-4-аятларга тез токтап отемиз. Захария 

коринис коргенде ушып журген оралган тери китапты корди. Оралган тери 

китаптын еки тарепинде гаргыс налет бар еди. Биреуи, ким урлаган болса 

солардын хаммесине, баскасы ким жалган гууалык берсе солардын 



хаммесине. Хам сол коринисте бул гаргыс-налет адам уйине кирди. Сол 

жерде жасап баслады хам уй бузылды. Бул гаргыс-налеттин табиятын корип 

турсызлар ма? Ол тек гана анык бир майданга гана тасир етип коймай 

атираптагы хамме нарсени жемиреди. Хам бизлер буны есапка алыуымыз 

керек. Ендиги рет дарамат салыгы бойынша декларация толтырып 

атырганынызда, ал мен билемен буны созсиз турде есапка аласыз, егер сиз 

расын айтпасаныз, онда сиз озинизди гаргыс-налет астына тусиресиз. Себеби 

мен билемен, сиз айтыуыныз шарт сизин арзаныз хакыйкат екенин хам тагы 

баска. Билесизлер ме Курама Штатларда усаклап сатылатугын товардын 

бахасынын 10%и урлыкка карсы камсызландырыудан ибарат. Ойлап 

коринлер каншелли дарежеде хаммеси баскаша болыуы мумкин еди, егер 

адамлар урламаганда. Хакыйкатта инфляция маселесин солай етип шешиуге 

болар еди. Корип турсызлар ма, каншелли дарежеде бул хакыйкый гаргыс-

налет. Ол путкил миллетке тасир етеди. Ал енди болса, Малахия 3-бап мен 

усы жерде бизлер токтауымыз керек деп ойлайман. Малахия 3- бап 8-10-

аятлар. «Адам Кудайдан урлауына болама, сизлер Меннен урлап атырсызлар, 

Сеннен нени урлап атырмыз дейсизлер. Оннан бири хам курбанлыкларды. 

Налет пенен наленгенсизлер, себеби сизлер путкил халык Меннен урлап 

атырсызлар. Хамме оннан бирин Менин уйиме алып келинлер, Менин 

уйимде аукат болыуы ушын. Хеш болмаса усы жерде мени сынап коринлер. 

Дейди Кудиретли Кудай. Мен сизлер ушын аспан терезелерин ашпайман ба. 

Хам сизлердин устинизге жарылкауды мол-молакай етип токпеймен бе». 

Мен масийхыйлар жамаатке 10нан бирин толеуи шарт деп уйретип 

атырганым жок. Себеби, мен каншелли дарежеде тусинген болсам Жана 

Келисим бул нызам емес ал мийрим. Мен айткан болар едим. Ягный мийрим 

нызамга караганда кобирек сакыйлыкка ийтермелейди деп. Калай 

ойлайсызлар, Кудайга израиллыларга караганда аз бере аламыз ба. Мине мен 

нени  айрыкша айтып отемен. Кудайга сыкмарлык катнаста болыу гаргыс-

налет алып келеди. Бул жуда наколай. Кудайга сыкмарлык катнаста болыу. 

Мен хамме жерде масийхыйларга айтаман. Курбанлык жыйналган уакытта. 

Кудайга сизин шай пулларыныз керек емес. Хакыйкатында да, егер сиз 

токтап, бир минут ойланып корсениз, Кудайга тек доллар ямаса ярым доллар 

ямаса 50 цент таслау ямаса соган усаган нарсе хеш нарсеге алып келмейди. 

Сиз бериуиниз шарт емес. Бирак сиз Кудайга бересиз. Хам мен буннан алдын 

айтканымдай Кудайга сизин шай пулларыныз керек емес. Жамаатте 

курбанлыкка сондай хурметсиз катнас бар. Бизлер тусиниуимиз шарт, ягный 

курбанлык бериу бул Кудайга хурмет корсетиудин бир болеги. Буны амелге 

асырыу хурметли. Мен айткан болар едим. Мен анличаннин суйегине синип 

кеткен. Мен озимнин миллетим Уллы Британияга тийисли мен мынаны 

айткан болар едим. Уллы Британия озлерине гаргыс-налет келтирди. Себеби 

Англия масийхыйы тийкарынан сыкмар болды. Кудайга алгыслар болсын. 

Бул озгерип атыр. Мен ойлайман, Уллы Британия ушын жана кунлер 

басланып атыр. Мен буны басымнан откиздим. 10 жыл дауамында мен 

Англияда шопанлык хызметин алып бардым. Англиядагы жамаат кенесинин 

лозунгы мынадай: Сен оны кишипейилликте сакла, ал бизлер болса онын 



жарлылыгы тууралы гамхорлык кыламыз. Олар хакыйкаттан да буны 

орынлайды. Галаталыларга 1-бап. Бизлер жане бир катты ахмийетли 

жамаатке тийисли хабарды окыймыз. Павел Ийса оган илахий турде ашып 

берген Хош Хабар хаккында айтады. Мине ол нени айтады. Галаталыларга 1-

бап 8-аят. «Бирак егер де бизлер ямаса аспаннан бир периште келип, 

озлеримиз сизлерге айткан Хош Хабарга карсы «хош хабар» жариялап 

атырган болса, ол Кудайдын гаргысына ушырасын (оган анафема болсын) 

Бурын айтканымызды жане кайталап айтаман: егер ким де ким сизлер кабыл 

еткен Хош Хабарга карсы бир «хош хабар»ды жариялап атырган болса, ол 

Кудайдын гаргысына ушырасын! (анафема болсын)». Анафема сози грек 

тилинен озлестирилген. Ол соз Кудайга соншелли дарежеде жеркенишли 

дегенди анлатады, ягный Ол бунын менен хеш кандай карым-катнасык 

кылыуды калемейди. Бул Ол ушын путкиллей колланып болмайтугын зат. 

Бул гаргыс-налеттин себеби не болып есапланады. Хош хабар атынын 

астында Хош Хабар хакыйкаты болып есапланбаган «хош хабар» жариялау. 

Сиз Еремия 17-бап 5-аятты Галаталыларга 1-бап 8-9-аятлар менен 

салыстырсаныз хам оны хазирги заман жаматине байланыстырсаныз, онда 

мен ойлайман тан калдырарлык, ягный кандай да бир жарылкау бар. Хам 

Малахия 3-бапты да косын «Ким Кудайдын алдында сыкмар болса, сол 

налетленген». Тууысканлар, билесизлер ме, бизлер не ислеуимиз керек. 

Бизлер таубе етиуимиз керек. Бизлер озлеримиздин минезимизди 

озгертиуимиз керек. Бизлер Кудайга катты жууапкершилик пенен 

жакынлауымыз керек. Исенимнин коп хар кыйлы аныкламалары бар. Бирак 

мен сизлерге жуда апиуайысын усыныс кыламан. Исеним бул Кудайга 

жууапкершилик пенен (устиртин ойламай) жакынласыу, Библияга 

жууапкершилик пенен карым-катнас кылыу (устиртин ойламай). Бизлер 

гурринимиздин акырына жетип келдик. Кыскаша, егер бул менде келиссе, 

хаммесин кыска турде, бизлер карап откен гаргыс-налетлердин баслы 

себеплерине жуумак келтириуге маган рухсат етин. Ен даслеп отирик 

кудайлар, бутпаразлык хам дууаханлык. Хам олар калган хаммесинин 

алдында, дизимнин басында турады. Оннан кейин ата-ананы хурмет етпеу. 

Жакынына саткынлык кылыу. Аззилерге ямаса жардемсизлерге 

адалатсызлык кылыу. Нызамга туура келмейтугын ямаса натабийий 

жынысый катнасыклар ямаса кан араласыуы. Антисемитизм (еврейлерди жек 

кориу). Адамга умит етиу, ал Кудайдын мийримине емес. Урлыкшылык. 

Жалган гууалык бериу. Кудайдын алдында сыкмар болыу. Хам Хош Хабарды 

бузыу, Хош Хабардай болып айтылатугын, бирак негизинде оны бузатугын 

сондай бир нарсени хош хабар кылып айтыу. Екинши дунья жузлик урыс 

уактында 5 ярым жыл дауамында мен Уллы Британия армиясында хызмет 

еттим. Хам мен капеланлар деп аталатугын коплеген адамлардын калай Хош 

Хабар айтканын еситтим. Мен Кудайды билмейтугын едим, мен армияга 

шакырылганымда Хош Хабарды билмейтугын едим. Мен Кудай менен 

армияда ушырастым. Мен Хош Хабар айткан бир капеланды да еслей 

алмайман. Бул жуда ахмийетли сорау. Хазир бизлер гурринимизди 

жуумаклаймыз. Бирак бизлер бул теманы келеси гурринде дауам етемиз. Мен 



токтаган жеримнен баслайман. Бизлер гаргыс-налеттин жане баска да 

себеплерин корип шыгамыз. Ал оннан кейин болса, бизлер ен ахмийетли ис 

пенен шугылланамыз. Гаргыс-налеттен калай азат болыуды билип аламыз. 

Сонын ушын мен сизлердин ибада етиу халатында болыуынызды илтимас  

етемен. Бул касыныздагы адам менен сойлеспеуиниз керек дегени емес, 

бирак сизин устиниздеги сол хазир болып атырган майланыуды жогалтып 

алман. Себеби Кудай сизлер ушын коп нарсе таярлады. Онда бугин усы 

жерде коп адамлар бар. Бирак, озлеринизди озлериниз урламан. Сизлерге 

гаргыс налеттен азат болыуга хам жарылкауды кабыллауга хукык беретугын 

сол халатта калын.  



Тема 2. Қарғыс-нәлеттен азат болыў. 

Дерек Принцтиң хызмети назеринизге усынады.  

Қарғыс-нәлеттен азат болыў. Биринши гүрриңимизде мен 

айырым ен коп таркалган гаргыс-налетлерлердин адамлар омиринде 

корсетилиуин таныстырып отиуге харекет еттим. Сондай ак, 

гаргыс-налеттин айырым тийкаргы себеплерин де атап оттим. 

Калеген гаргыс-налеттин баслы себеби Кудайдын дауысына герен   

болыу (еситпеу) болып есапланады. Ол айткан нарсени 

орынламау. Бизлердин Кудайдын дауысына калай герен 

болыуымыз мумкин болыудын анык коринислери хам Ол 

айтканларды орынламаудын турлери коп. Бизлер хар турли кулак 

салмаушылык турлерине хам Оган унамайтугын минез-

кулыкларга карсы Кудайдын Ози айткан айрым гаргыс-

налетлерди де корип шыктык. Бизлердин мына нарсеге 

исенимимиз камил болды, ягный барлык гаргыс-налетлердин ен 

улкен баслы себеплеринин бири бул отирик кудайлар болып 

есапланады. Бутпаразлык хам дууаханлык. Оннан кейин бизлер 

путин бир катар баска анык Кудай налетлеген мысалларды корип 

шыктык. Хазир мен гаргыс-налеттин баска айырым дереклерин 

корип шыга жакпан. Шама менен алтауынан баслап, ягный мен 

сондай кылып айтып бериуге харекет ете жакпан, бизлер гаргыс-

налеттен калай азат болыудын ен жокары точкасына жетип барыуга 

улгериуимиз ушын. Оз тажирийбемде менин соган исенимим камил болды, 

ягный копшилик жагдайларда адамлар гаргыс-налет келгенин тусинбегенше 

оган азатлык керек екенин кормейди. Гаргыс-налеттин жа не бир дереги 

Кудайдын атынан сойлейтугын адамлар болып есапланады. Онын 

жаршылары (хабаршылары) сыпатында. Библияда буган коп мысаллар бар. 

Бизлер тек айырымларына гана токтап отемиз. Биринши мысал Ешуа Навин 

китабында жайласкан. 6-бап 25-аят. Израил Ерихонды басып алып оны жок 

кылганнан кейин, Ешуа Навин Кудайдын халкынын басшысы хам Кудайдын 

жаршысы, кейинирек сол орында кала курыуга урынган хар бир адамнын 

устине налет айтады. Солай етип, Ешуа Навин 6-бап 25-аят. «Сол уакытта 

Ешуа ант ишип былай деди. Усы Ерихонды кайта тиклеп, курган сол адам 

Кудай алдында налетленсин. Биринши баласынын устине ол онын тийкарын 



салады. Хам генже баласынын устине онын даруазаларын кояды» Бул жуда 

анык гаргыс-налет. Улыума характердеги емес. Ол кайтарылыуы керек еди, 

яный ким Ерихонды кайта тиклесе сол онын еки улынын омирине тен 

болатугын еди. Менин исенимим камил, копшилик Израиллылар бул гаргыс-

налет тууралы умытып кетти. Ол тек тарийх болып калды. Шама менен 500 

жыл откеннен кейин Израил патшасы Ахав хукимдарлык еткен дауирде бир 

адам тап Ешуа Навин налетлеген нарсени исследи. Бул 3-Патшалыклар 

китабында жазылган. Ахав хукимдарлык еткен дауирде. 3-Патшалыклар 16-

бап, бул баптын сонгы аяты. 34-аят. Онын кунине шекем, ягный Ахав 

патшалык еткен кунлерде Бейтлехемли Ахил Ерихонды курды. Тунгыш улы 

Аверамнын устине каланын тийкарларын салды хам генже улы Сегубтын 

устине даруазасын койды. Кудайдын сози бойынша, Навин улы Ешуа аркалы 

айткан. Параллел аудармада айтылган – оз улынын омиринин куны менен 

деп. Копшилик заманогой аудармаларда да сондай. Солай етип, сол адамга, 

ягный 500 жыл алдын Ешуа тарепинен айтылган налетке карсы барганга, бул 

онын еки улынын омиринин кунына тен болды. Мен копшилик уакытлары 

ойлайман, сол дауирдин врачлары не деген екен, олардан еки жас адамнын 

олиминин себебин тусиндирип бериуди сораганда. Олар тусинген бе екен, 

бул Кудайдын хызметкеринин созлеринин тасиринен келип шыкканын. 500 

жыл алдын айтылган. Буннан анык коринип тур, гаргыс-налет тийкарынан 

дауам етеди, оларды бир нарсе токтатпаганша. Оз-озинен олар токтамайды. 

Жане бир ажайып уакыя 2-патшалыклар китабы 1-бапта сууретленген. 

Дауыттын жылауы, Саулдын хам онын улы Ионафаннын олиминен кейин. 

Филистимлилер кылышынан олген. Гилбоа тауында. 2-патшалыклар китабы 

1-бап 21-аят хам сиз катты кайгырганынын себебин тусиниуиниз шарт. Гап 

Ионатан онын жакын досты болганда емес. Ямаса Саулды олтиргенинде де 

емес. Бирак бул бутпаразлардын хакыйкый Кудайдын халкынын устинен 

улкен жениси еди. Филистимлилер бутпаразлар еди. Олар Саул менен 

Ионатаннын денелерин тапканда, олар оны сыкылсыз кылып таслады, 

олардын басларын кесип алды, оларды Бейт-Шан деп аталатугын каланын 

дийуалынын устине койды хам буны озлеринин барлык бут 

ибадатханаларында жариялады. Сизлер тусиниуиниз шарт. Сол уакытлары 

еки халык бир-бирине карсы урысты. Бирак тек халыклар урыскан жок, ал 

олардын кудайлары. Бир халык жениске ерискен уакытта бул сол халыктын 

кудайынын жениси болган. Хам Дауытты Кудайдын хызметкери сыпатында 

мына нарсе катты капа кылды, баска маниде айтатугын болсак бут кудайлары 

хакыйкый Кудайдын устинен тантана кылганы. Хам ол бул жылауды айтты. 

Менин исенимим камил, ол айта жак болган нарсесине ойланып отырмады, 

бирак бул тан калдырарлык жылау Гилбоа тауларына арналган, себеби айне 

усы тауда Саул хам Ионатан олтирилген еди.  

«Хай, Гилбоа таулары, 
Устинизге шык тусип, жауын жаумасын, 

Жерлерин оним де бермесин. 

Себеби батырлардын калканы,  



Енди кайтып зайтун майы менен майланбайтугын Шаулдын 

калканы, 

Сол жерге кулатылды» 

Хам ол кандай кылып елей майы менен майланган болса да. Солай етип 

Дауыт айтты, ол жерде шык та, жауын да, онимли жерлер де болмасын деп. 

Бул созлер дерлик 3000 жыл алдын айтылган еди. Бул тууралы умытылып 

кетти. Еврейлер озлеринин жерине кайтып келгеннен сон олар хамме жерде 

тереклер егип баслады хам хамме жерге ислеу берип баслады. Олар 

таулардын устинде терек осириу бойынша тан калдырарлык табысларга 

еристи. Бирак олар Гилбоа тауына келгенде ол жерде терек егиуге урынып 

кутилмеген машкалаларга соклыгысты. Солай етип, 3000 жыл алдын 

айтылган Дауыттын созлери, еле Гилбоа тауынын жагдайына тасир ететугын 

еди. Жане бир мысал: 4-патшалыклар китабы 5-бап, бизлер буны окып 

отырмаймыз, бирак Кудай Сириялы Нааманды шыпалау ушын пайгамбар 

Элишаны колланды. Ол Нааманнан сауга алыудан бас тартады, ол шыпаны 

сатып алыу мумкин деп ойламауы ушын. Бирак Элишанын хызметкери 

Гехазий бундай саугадан бас тартыу гуна деп ойлады. Сонлыктан да ол 

Нааманнын изинен жууырып кетти. Элишанын рухсатысыз (оган 

билдирмей). Оннан акша хам кийимлерди сорап алды хам кайтып келип 

оларды жасырып койды. Хам Элишанын алдына кайтып келди де Элиша 

билмейди деп ойлады. Ал ол болса сен сол адамнын изинен жууырып 

кеткенинде руухым сенин менен бирге емеспе еди деди. Хам ол оган гаргыс 

созлерди айтты. Ол былай деди: Усы исин ушын Нааманнын жаман тери 

кеселлиги мангиге саган хам сенин урпагына жабыссын деди. Хам жазылган: 

Гехазий Элишанын алдынан шыкканда, онын жаман тери кеселлигине 

шалынган денеси кардай аппак еди. Ал бул болса жаман тери кеселигинин 

жуда отлесип кеткен тури. Хам мына нарсеге дыккатынызды каратын, ягный 

гаргыс-налет онын ауладларында мангиге калыуы керек еди. Корип 

турсызлар ма усы айтылган мысаллардан анык коринип турыпты, гаргыс-

налет кимдур оны калай жок кылыуды билмегенше дауам ете береди. Сиз 

сорауыныз мумкин, Кудайдын хызметкерлери хазирги кунде де сондай етип 

гаргай ала ма деп. Ийса анжир агашын гаргады. Сизлер буны Жана Келисим 



китабынан билесизлер. Келеси куни ол тамырына шекем куурап калды. Бары 

жогы бир сутка ишинде. Шакиртлери буган тан калганында Ол оларга былай 

деди: Сизлер де ислей аласыз Менин усы анжир агашына ислегенимди хам 

буннан да артыгын деди. Ол хатте тауларды да козгалта аласыз деди.  Хам 

тау козгаламан дегенше исенимде турын деди ол. Сизлер де Мен усы анжир 

агашына ислегенимди ислей аласыз деди. Мен хазир сизлерге айтатугын 

гапимди кандайда бир дирилди коркыныш пенен айтаман. Бирак бул менин 

жеке тажирийбем. 65-жылы мен Чикагодагы бир жамааттин хызметкерлер 

топарынын агзасы болдым. Туурыдан-тууры жамаатке консы жайласкан, 

дийуалы дийуалга тийип турган, америкада забегаловка (асыгыс дамхана) 

деп аталатугын, англияда болса бул пиво бары деп аталады, бул жуда напак 

орын еди. Ол жерде тек гана алькогол сатып коймастан, наркотик затларды 

да сатты жане бузыкшылык пенен де шугылланды. Хам есинизге тусиремен 

бул жамаат пенен консы жайласкан еди. Шама менен октябрь айында еди, 

бизлерде жамаатте ибадат етиу жыйналысы болган еди. Хам басшылардан 

бири болган мен сахнада едим. Хам капелимде хеш жерде хеш нарсе жок, 

мен бул асыгыс дамхана тууралы ойладым. Мен ойладым, бул Кудайга 

шакырык деп. Асыгыс дамхана жамааттин касында. Сонлыктан да мен турып 

дедим. Мен бул асыгыс дамханага Кудайдын гаргысын жариялайман деп. 

Хам бул тууралы ойлауды токтаттым. Шама менен 2 ай откеннен кейин, 

шама менен азангы саат 4 лерде телефон конырауы шынгырлады. Принц 

тууыскан жамаатте орт. Келесиз бе? Чикагода кыс. 30 градуска жакын сууык 

еди. Мен барып кориуди калемеген едим. Бирак, мен ойладым, егер жамаат 

жанып атырганына хеш кандай кызыгыу корсетпесем, онда бул жаксы 

болмайды дедим. Бизлер хаялымыз екеуимиз, машинага отырып, сол жакка 

кеттик. Ортти узактан кориуге болатугын еди. Бирак жакынырак 

барганымызда жанып атырган жамаат емес ал асыгыс дамхана екенин 

кордик. Сизлер билесизлер, Чикаго Мичиган колинин устинде жайласкан. 

Самал кол тарептен ести. Хам жалын тууры жамааттин устине келип тусти. 

Хам бизлер сол жерде хеш нарсе кыла алмастан баклап карап турганымызда, 

самал 180 градуска багытын озгертти хам жамааттин шетинен есип баслады. 



Келеси куни азанда асыгыс дамхана омир суриуин токтатты. Жамаат хеш 

кандай жабир кормеди. Ал тутиннен корилген зыян болса камсызландырыу 

менен жауылды. Хам сол уакытта мен баклап карап турганымда, ойладым, 

Кудайым бул ушын мен жууапкермен бе дедим. Мен хазиллескеним жок. 

Мен ойлайман бул жамаатте айткан созлеримнин натийжесинде жуз берди 

деп. 2 ай бурын. Билесизлер ме, мен капелимде тусиндим, кандай улкен куш 

маган исенип тапсырылганын. Мен баскалардай болмаганым, олардан 

ажыралып турганым ушын емес. Барлык масийхыйлар ондай кушке ийе. Мен 

баркулла ибадат еттим хам ибадат етип атырман – Кудайым маган хеш кашан 

бул кушти жауызлык ушын пайдаланбауыма жардем бер деп. Мен буны 

айтып атырган затларымыздын ескирмегени ал бул заманагой екени тууралы 

айтыу ушын мысал сыпатында келтирдим. Бугинги кунде де колланыуга 

болады. Енди мен гаргыс-налеттин баска дереклерине токтап отемен. 

Ендигиси жуда ахмийетли. Буган хазирги заманагой масийхыйшылыкта 

улыума дыккат аудармайсыз. Мен буны баска адамлар менен карым-

катнасыкта бийликке ийе болган адамлар деп атайман. Бугин дуньяда 

копшилик орынларда абырой (авторитет) жуда кен таркалмаган. Бирак факт 

фактлыгынша калады. Бул жуда анык хакыйкат. Бийлик адам тарепинен 

дузилмеген, ал бул Кудайдан келип шыгады. Хам адам карым-катнасыктын 

хар турли турлеринде бийликке ийе болыуы мумкин. Сизге бул унай ма 

ямаса унамай ма, бирак куйеу хаялынын устинен бийликке ийе. Ата-аналар 

балаларынын устинен бийликке ийе. Мугаллимлер окыушыларынын 

устинен. Шопанлар койларынын устинен. Хам бул тек аз гана мысаллар. 

Сондай бийликли катнасыклар себепли, сол бийликке ийе болган адамлар 

тарепинен айтылган созлер, оларга бойсынатугын адамларга табияттан тыс 

кушке ийе болады. Бул жарылкау болады ма ямаса гаргыс-налет болады ма. 

Библияны уйренип сиз коресиз, Кудайдын жарылкауынан кейинги орында ен 

ахмийетли жарылкау болып, ягный адам оз омиринде ийе болыуы мумкин 

болган бул онын ямаса ол кыздын акеси есапланады. Бул бугинги кунде де 

хакыйкат. Мен сизлерге карап айтаман, акеси тирилерге. Колыныздан келген 

хамме нарсени ислен, оз акеннин жарылкауын алыу ушын. Хам аналар да. 



Бирак хаммесинен бурын акенин. Бул хакыйкаттан да коп нарсени озгертеди. 

Мен таубе еткен уактымда, маган, ата-анама жаман катнаста болып 

атыргандай болып коринди. Мен ойладым. Олар куткарылмаган. Мен 

куткарылганман. Олар тусинбейди. Ал мен болса тусинемен. Мен Кудайга 

миннетдарман, егер мен ата-анамды хурмет кылмайтугын болсам Онын 

жарылкауына хеш кандай умит кылмауымды маган ажыратып, корсетип 

бергени ушын. Хам мен олардын олимине шекем ылайыклы хурмет 

корсеттим. Болмаса мен омиримде Кудайдын жарылкаулары менен 

рахетленбеген болар едим. Мен оз хаялын билмей турып гаргаган куйеу 

тууралы айтып бермекшимен. Хам бул неге алып келгенин. Бул уакыя 

Жаратылыс китабынын 31- бабында айтылган. Якып амекиси Лаваннын 

уйинде хызмет етти. Ол онын еки кызына уйленди. Жетерли дарежеде улкен 

болган шанарактын акеси болды. Хам Кудай оган Лаванды Месопатамияда 

калдырып ози Ханаанга кайтып келиуин буйырады. Хам ол Лаванга озинин 

кететугынын айтыуга корыкты. Ол озинин кызларын алып калыуы мумкин 

еди. Сонлыктан да ол Лаван баска бир нарселер менен бант болган уакытта 

жасырын турде кетти. Бирак Лаван озинин агайинлери менен онын изинен 

кууып кетти хам оны Галаад тауында кууып жетеди. Ол жерде олар жузбе-

жуз ушырасты. Лаван оган: неге сен жасырын турде кеттин хам маган 

кызларым менен хошласыуыма рухсат бермедин деди. Якып сен оларды 

алып коясан деп корыктым деп жууап берди. Якшы деди Лаван. Тусинемен, 

бирак сен неге менин кудайларымды урладын деди. Иврит тилинде бул 

терафим. Бул адамлар уйлеринде жауызлыктан корганыу ушын саклаган 

сондай кишкене бут сууретлери. Бул сол уакытлары жуда кен таркалган еди. 

Якып терафимлер тууралы хеш кандай тусиникке ийе емес еди. Бирак онын 

суйикли хаялы Рахиль акесинин бутларын урлады. Бул жуда жаман болган 

еди. Ол оз акесинен урламауы керек еди. Екиншиден ол дууаханлык пенен 

байланысты. Бул баркулла кауипли еди. Мине енди не жуз берди. 

Жаратылыс китабынын 31-бабы 30-аяты. Хам Лаван Якыпка былай деди: 

«Түсинемен, әкеңниң үйин қатты сағынғаның ушын кетип қалғансаң. Бирақ 

неге сен қудайларымның мүсинлерин урлап кеттиң? 



31Яқып Лабанға былай деп жуўап берди: 

– Мен сизди қызларын күш пенен тартып алады деп қорқтым.Оннан кейин ол 

былай деди: 32Бирақ егер қудайларыңыздың мүсинлерин кимнен тапсаңыз, ол 

тири қалмасын!  Бул не? Не бул? Бул гаргыс-налет. Сол адам жасамайды. 

Якып Рахиль тууралы айтканын билмеген еди. Озинин суйикли хаялына. 

Рахиль бутларды жасырып кала алды. Хам Лаван оларды таба алмай ак 

койды. Усылай болып бул жагдай жуумакланды. Бирак бир неше жылдан 

кейин Рахиль тууып атырганда оледи. Неге? Куйеуи тарепинен айтылган 

гаргыс-налет себепли. Корип турсызлар ма? Бул жуда анык хакыйкат. 

Сизлерге бул балким унамайтугын шыгар. Маган да балким бул унамайды. 

Бирак бул сондай. Кудай адам омирине анык бир принциплерди хам карым-

катнасыкларды салды. Келинлер енди баска усыган уксас болган мысалларды 

корип шыгамыз. Олардын копшилиги мен хакыйкаттан ушыраскан 

жагдайларга тийкарланып курылган. Мен оларды азгана озгерттим. 

Адамларды танымау ушын. Келинлер усыган уксас болган куйеуинин 

хаялына айткан гаргыс налетин корип шыгамыз. Хызмет ететугын, 

финанслык тарауда табыска ерисетугын, тураклы, катал адам. Ол аукат 

писирип билмейтугын хаялга уйленеди. Хазирги кундеги копшилик 

хаялларга уксап. Ол аукат писирип уйренбей ак койды. Бираз уакыт ол 

хаялынын еркелигине шыдайды. Мине енди ол артык шыдай алмайды. Сенин 

писирген аукатларыннан менин кускым келеди. Сен хеш кашан аукат 

писирип уйренбейсен. Хам буны бир неше марте такирарлауы мумкин. Бул 

не? Бул гаргыс-налет. Дурыс. Бирак ол оз-озине де гаргыс-налет айтып 

атырганын тусинбейди. Сенин писирген аукатларыннан менин кускым 

келеди. Не жуз береди. Онын ишинде аукат синирмеушилик басланады. 

Врачлар бул аукат синирмеушиликти емлей алмайды. Хам ол азап шегеди. 

Шанарак кулайды. Хаял укыплы хаял. Ол бир нарседен тыскары хамме 

жерде табыска ериседи. Асханадан баска. Айне сол жерде, ол асханага барган 

уакытта, ол калтырап баслайды. Онын нерви тынышсызланып баслайды. 

Онын хеш нарсеси келиспейди. Неге? Куйеуинин гаргысы. Екеуи де азап 

шегеди. Гаргыс-налеттен омиринин акырына шекем. Корип турсызлар ма? 

Келинлер аке менен болган мысалды алып корейик. Балким бул ен коп 

таркалган коринис болса керек. Биринши бала, тунгыш бала. Албетте ол 

баркулла узак куткен бала. Ушинши ен кишкене бала, акыллы. Бирак 

ортаншы бала – тунгыш та емес, акыллы да емес. Ол озинин акесине катты 

уксайды. Сиз дыккат аударып кординиз бе? Адам жаман болган уакытта ол 

бизлер кандай жаман болсак сондай жаман болады. Бизлер буны оларда 

коремиз, ал озлеримизде емес. Буны сездиниз бе? Ата-аналар егер сизлер 

балаларыныздын биреуине кытымырлык етип атырган болсаныз, соны билип 

койын, бул балким ол кобирек оз ата-анасына уксайтугын болганы ушын 

шыгар. Сиз оз-озинизде унамайтугын нарселерди кабыл етпейсиз. Хам мине 

аке озинин екинши улына былай дейди. Сен хеш кашан табыска ерисе 

алмайсан. Сен баркулла ауметсизликке дуушар боласан. Сен адам катарына 

косыла алмайсан. Бул не? Гаргыс-налет. Хам менин 40 жаслар шамасындагы 



акеси тарепинен оларага карсы айтылган коплеген еркеклер менен жумыс 

ислеуиме туура келди. Жас оспирим дауиринде. Ямаса айтайык, акенин 

кызы. 15 жастагы. Айырым кызларга уксап онын жузине шыгыу шыккан еди. 

Акеси оны хар куни мектепке алып баратугын еди. Хам хар куни ол кыздын 

айна алдында сол жуз бузарларды пудралап коп уакыт откизиуине туура 

келетугын еди. Ол окыуга кешигетугын еди. Акени бул нарсе 

ашыуландыратугын еди. Хам бир куни ол былай дейди: Сен хеш кашан бул 

жуз бузарлардан кутылмайсан, ол сенин жузинде омириннин акырына шекем 

калады. 15 жылдан сон, ол кыз турмыска шыккан хаял болады. Озинин 

балаларына ийе болады. Хам барибир сол жуз бузарлардан жабир шегеди. Не 

ушын? Гаргыс-налет себепли. Ямаса ананы алып карайык. Бул хайкыйкаттан 

да болган? Мен адамлардын атын айтпай сыр тутсам да. Онын кызы баркулла 

анасын разы ететугын еди. Не калесе соны ислейтугын еди. Бул ана сондай 

басым откизиуши (манипуляторша) ана болады. Хаммесин оз кадагалауы 

астында услайтугын. Кыз жаксы корип калып, анасына унамайтугын жигитке 

турмыска шыгады. Солай етип ол кызына былай дейди. «Саган хеш кашан 

жаксы болмайды. Саган баркулла кыйын болады. Саган баркулла 

жетпейтугын болады». Мен таныйман сол адамды. Ол талантлы. Укыплы. 

Бирак солай болса да, жагдай сондай дарежеге келген. Бул сол уакытта 

соншелли дарежеде озгерди, мен олардын машкаласынын хакыйкый дерегин 

корсеткен уакытта. Ананын гаргысы. Енди олардын алдында жана омир 

есиги ашылды. Келинлер енди мугаллимлер хаккында айтайык. Бир 

мугаллимнин дурыс жазыу бойынша машкаласы бар окыушысы болады. 

Балким онын сондай деп аталатугын дисклексиясы болган шыгар. Хам сол 

мугаллим баркулла деп айткан: Сен акылсызсан. Сен тек хеш нарсеге 

жарамайтугын хеш кимсен. Сен хеш харекет кылмайсан. Сен табыска 

ериспейсен. Мен билемен, мугаллимлер бундай затларды айтпауы керек. 

Бирак айырым уакытлары олар буны ислейди. Натийжеси кандай болды. 

Бала, кыз ямаса ул бала – омирде табыска ерисе алмайды. Бизлер Рут 

екеуимиздин бир танысымыз бар. Ол жас осипирим кыз болганында 

мугалими оган былай деген: Сен женилтек (шалагай) адамсан деп. Хазир ол 

60 жаста ямаса сол шамада. Бизлер ол путкил омири бойы усы тастыйыклау 

менен гурескенин билдик. Сен женилтек адамсан. Хам ен кызыгы сонда, айне 

сол тастыйыклауга ол хаммеден де аз ылайык. Ол путкиллей женилтек емес. 

Бирак корип турсызлар ма, бул айтылган создин артында бийлик турыпты. 

Хам сонлыктан да ол кушке ийе. Адетте, бунда жинлердин элементи бар. 

Мен тек сизлерге Якыптын хатынан жуда ахмийетли бир мысалды 

келтиремен. 3-бап. Якыптын хаты 3-бап 14-15-аятлар. «Бирак егер 

журегинизде ашшы куншиллик хам менменлик бар болса, онда 

мактанбанлар, хакыйкатка карсы жалган сойлеменлер. Бундай «даналык» 

жокарыдан туспеген. Бундай «даналык» дуньядан, адам табиятынан, 

шайтаннан». Баска соз бенен айтканда егер бизлердин бул дуньяга 

катнасымыз дурыс емес болса хам реакциямыз да дурыс емес болса, хам сиз 

бул тууралы айтатугын болсаныз, онда сизден шыгатугын созлерде 

шайтаннын элементлери болады. Мен ссизлерге сондай бир коринисти мысал 



кылып келтиремен. Кайсыныз ыскырып кайнап атырган чайникти билмейди. 

Копшилигиниз билесиз. Якшы. Солай етип сизде плитанын умтинде сол 

чайник. Онын ишиндеги суу барган сайын кызып атыр. Хам пуу шыккан 

уакытта не шыгады? Ыскырык. Дурыс. Ыскырык гаргыс-налетке уксайды. 

Пуу шыгып баслаган уакытта ыскырык таркалады. Бул ыскырыктын 

шыгыуына калай жол коймауга болады? Чайникти плитанын устинен алыу 

керек. Ол кайнамастан алдын. Хам ата-аналар ямаса окытыушылар ямаса 

куйеу барган сайын ашыушак, нашукир хам сабырсыз болып калса, егер сиз 

бул чайникти плитадан алып тасламасаныз, онда пууы шыгады. Ал пуу 

менен бирге ыскырык шыгады. Сиз айтыуыныз мумкин бул катал, турпайы, 

жаман, адалатсызлык деп. Ал бунын менен бирге гаргыс-налет те 

жарияланады. Бул хазир бизин орталыгымызда жуз берип атыр. Енди бизлер 

жане бир жуда катты ахмийетли тарауды корип шыгамыз. Балким ен коп 

таркалган гаргыс-налет бул озин-ози гаргау. Адамлар озлери озлерине гаргыс 

налет айтады. Жаратылыс китабы 27-бапта бизлер Ысактын Исавты кандай 

кылып жарылкай жак болганын окыймыз. Хам Ребекка ана, биринши еврей 

анасы болган, егер сизлер еврей анасы деген не екенин билетугын болсаныз, 

ол улларын алмастырды. Хам Якыпты озин Эсау деп таныстырыуга 

мажбурледи. Хам жарылкауды алыуга. Якып карсы емес еди. Бирак ол 

корыкты. Хам ол 11-аятта не дейди. «11Яқып анасы Ребеккаға: 

– Бирақ әжағам Эсаўдың денесин жүн басқан, ал мениң денемде жүн 

жоқ.12Егер әкем мени сыйпалап көрсе не қыламан? Оны алдап атырғанымды 

билип қойса, пәтия орнына ғарғыс аламан-ғо, – деди. 
13Анасы оған: 

– Балам, саған келетуғын ғарғыс маған келсин. Сен мениң гәпиме кирип, 

ылақларды алып кел! – деди». 

Ол Якыпка берилиуи керек болган гаргыс налетти озине алды. Бул гаргыс 

налетти оз калеуи менен алыу болды. Егер сиз бул бапты акырына шекем 

окысаныз, онда ен акыргы аятта сиз Ребекка озине болган катнаста ен жаман 

катнасты колланып баслайды. Мине Ребекка Ысакка 46-аятта не дейди: 

Кейин Ребекка Ысаққа: «Мына хетт келинлеримиз мени жанымнан 

тойдырды. Егер Яқып та бул жердиң қызларына, хетт қызларға үйленсе, онда 

маған жасаўдың неге кереги бар?» – деди. Онда менин жасауымнын неге 

кереги бар. Мен омирден кууанышлы емеспен. Жасаудын кандай маниси бар. 

Бул гаргыс-налет астындагы адамнын айтатугын сози. Корип турсызлар ма, 

хеш кашан озинизге озиниз бундай кылып айтыуынызга жол койман. Озиниз 

озинизге жаман соз айтпан. Мен хеш кашан буны ислей алмайман, мен хеш 

кашан табыска ериспеймен, мен пайдасызбан, мен ауметсизбен, мен артык 

буган шыдай алмайман деп айтпан. Бул солай дауам ете береди.  Хам сиз 

буннан олген жаксы деп айтып баслайсыз. Жасаудын маниси калмайды. 

Билесизбе сиз не кылып атырганынызды. Сиз олим руухын шакырасыз. Ал 

оган болса узак уакыт жалынып отырыудын кереги жок. Бизлер Рут 

екеуимизге олим руухынан азат болыу керек болган есап-сансыз мугдардагы 

адамлар менен жумыс ислеуимизге туура келди. Себеби олар оны шакырган. 

Олар озлери озине гаргыс-налет айткан. Хам бизлер жузлеген адамларга 



жардем берген бир ажайып аятты таптык. Мен оны сизлер менен болисемен. 

Бул Забур 117-бап 17-аят. «Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын ислерин 

жариялайман». Егер сиз озинизге кандайда бир жаман соз айткан болсаныз, 

егер сиз озинизге кандай да бир жаман тилек айткан болсаныз, сиз буны 

кандай да бир жаксы тилек пенен  бийкарлауыныз керек. Мине бир ажайып 

мысал. Сизлер билесиз, Петр Ийемизди таныйтугынынан 3 марте бас тартты. 

Кейинирек кайта тирилгеннен кейин Галила тенизинин жагасында Ийса Петр 

менен жеке сойлеседи. Хам ол 3 марте сен Мени суйесен бе деп сорайды. 

Петрди Оны жаксы коретугынын 3 марте тастыйыклауга мажбрлейди. Ол не 

ушын буны иследи. Себеби Петр сол жаман тастйылауларды бийарлауы 

керек еди. Ийемиз атанак агашка шегелемен дегенге шекем айткан созлерин. 

Корип турсызлар ма, солай етип егер бизлер кандай да бир жаман соз айткан 

болсак, озимиздин устимизге карангы бултты жауган боламыз, онда бизлер 

жаман созлерди бийкарлауымыз керек хам оны жаксы созлер менен 

аумастырыуымыз керек. Бул ажайып аят. Олмеймен. Бул сиз хеш кашан 

олмейсиз дегенди билдирмейди. Бирак бул шайтан сизди белгиленген 

уакыттан бурын олтире алмайтугыны. Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын 

ислерин жариялайман. Мен буны айтыу хамме ушын пайдалы деп ойлайман. 

Даслеп буны меннен кейин такирарлан.  Олмеймен, ал жасайман хам 

Кудайдын ислерин жариялайман. Ал енди болса, келинлер буны биргеликте 

такирарлаймыз. Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын ислерин 

жариялайман. Жане бир марте. Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын 

ислерин жариялайман. Буны айтып сиз омириниздин багытын озгерте 

аласыз. Якшы. Келинлер, енди баска бир мысалга токтап отемиз. Еврейлер 

тарийхындагы уллы апатшылык. Матта жазган Хош хабардын 27-бабы. Ийса 

Пилаттын алдында турады хам Пилат Оны босатып жибериуди калейди. 

Бизлер буны Матта жазган Хош хабардын 27-бабынын 24-25-аятларын 

окыймыз. Пилат хеш нарсе жардем бере алмайтугынын, ал козгаланнын 

болса кушейип атырганын кореди. Сууды алып халыктын алдында колларын 

жууды. Хам ол: Мен бул хак Адамнын канына айыпкер емеспен деди. Буган 

каранлар сизлер: Хам путкил халык: Онын каны ушын бизлер хам бизлердин 

балаларымыз жууапкер болгаймыз! деп жууап кайтарды. Бул не? Оз-озине 

айтылган каргыс-налет. Еврейлер тарийхындагы ен уллы апатшылык. Бул 

созлер еврейлер тарийхына апатшылык алып келди. Бул апатшылык 19 

асирге созылды. Буннан кандай сабак алыуга болады. Озлеримиз 

озлеримизге надурыс затларды айтпауга сабак алыуга болады. Алдынгы 

саубетлеримизде мен Кудай Ибрайымды каргыс-налеттен коргаганын айтып 

откен едим. Ол: Сени ким гаргаса, Мен де оны гаргайман деген еди. Кудай 

еврейлерди тек бир нарседе гана коргаган жок. Озин озинен. Бул бизлердин 

омиримизде каншелли дурыс болганындай. Кудай бизлерди хамме заттан 

коргауы мумкин. Бирак бизлер озлеримиз, озлеримиз тууралы айтатугын 

созлерден емес.  

Енди келеси маселеге отемиз. Каргыс налеттин улыумалык себеплерине. Мен 

буны библиялык емес аукамлар деп атайман. Шыгыу китабы 23-бап 32-аят. 

Бул Израил Ханаан жеринен кууып шыгарыуы шарт болган халыклар менен 



байланыслы. Олардын хаммесин. Бутпаразларды. Тири Кудайга карсы 

козгаланда жасап атырган адамларды. Шыгыу китабында Мууса былай деди. 

«Олар менен хам олардын кудайлары менен аукам дузбе» Сизлер тусинип 

атырсызар ма? Егер де адамларда отирик кудайлар болатугын болса хам сиз 

олар менен аукам дузетугын болсаныз онда сиз олардын кудайлары менен де 

аукам дузген боласыз. Енди мен кандай да бир нарсени айтаман хам хеш 

кимнин намысына тиймейди деген умиттемен. Мен буны тек айтып атырман. 

Себеби адамларга жардем бериуди калеймен. Бизин батыс мадениятында ен 

коп таркалган турлеринен бири франко-масоншылык болып есапланады. 

Себеби ким масон болса ол алле кашан масон болганлар менен аукам дузген 

болады. Франко масон сизге бул сыр деп айтаады бирак бул хеш кандай 

жасырын сыр емес. 50-жылларда Уллы Британияда бир англикан рууханийи 

Ханан китап жазып шыгарды. Франко масоншылыктын ритуаллары хам тан-

таналары сууретлеп берилген бул китапта карангылык та коринип тур. Хам 

30 жыл ишинде масонлардан хеш ким бул китапка карсы шыккан жок. Сиз 

масон болган уактынызда масон сыры хаккында жариялаган жагдайынынзда 

озиниз озинизге каргыс-налет айткан боласыз. Хам оган тилди кесип таслау 

да киреди. Хам он колынды шауып таслау да. Хам оз дененизди тасыу хам 

тогилиу суткасына 2 марте болатугын жерге койыу. Бул оз-озине карсы 

каратылган каргыс-налет. Франко-масоншылык – бул бутпаразлык. Бул 33-

текшеде, короллык шатырынын текшесинде анык. Бул жерде Йавулон деген 

шахска табыныу тан алынады хам усыныс етиледи. Ай авулон. Бул Йегова, 

Ваал хам Азирис атларынын бирикпеси. Солай етип Библиянын хакыйкый 

Кудайы еки бут кудайлары менен биригеди. Кудай оларды путкиллей хуким 

етти. Сиз сондай аукам дузсениз, онда сиз сол кудайлар менен аукам дузесиз. 

Мен буны бай тажирийбем тийкарында айтып атырман. Менин барлык 

уакыяларды айтып отырыуга уактым жок. Бирак мен биреуин айтып отемен. 

Австралияда шама менен 3 ямаса 4 жыл алдын бизлер Рут екеуимиз бир 

жамаатте хызмет алып бардык. Бул екшемби кунги азан еди. Бизлер адамлар 

ушын ибадат кылдык. Колында кишкене бопеси бар 18 жаслар шамасындагы 

жас хаял алдымызга келди. Балага ибадат кылыуымыз ушын. Баланын 

туринин хамме жеринде 6 бар еди. Бирак ол оган 6 жас болганын айтты. 

Бизлер не болганын сорадык. Бала путкиллей аукат жеуден бас тартканы 

белгили болды. Хам бизлер ибадат еткен уактымызда бул жас хаялга 

Кудайдын куги тусти. Хам ол полдын устине кулады. Рут баланы колына 

услап улгерип калды. Хам сонда сол хаял полдын устинде жатканда Кудай 

Рутка билим созин берди. Ол, кыздын акеси франко массон болган деди. Усы 

куш пенен шугылланын деди. Хам олар бул руухка карсы шыкканда хаял 

кышкырып, бакырып баслады, шайтан кушлеринин тасири астында. Хам 

оган хызмет еткен уактымызда хаял кышкырыуын дауам етиуи менен азат 

болды. Бирак ен ажайыбы сол болды, ягный Руттын колындагы кишкене 

бопе де сондай дауыс пенен кышкырды, сол уакыттын озинде тек анасы гана 

азат болып коймастан баласы да азат болды. Олар сол кун кеште шама менен 

6 саат откеннен кейин уйине кайтып келди хам бизлер анасынан бала озин 

кандай сезип атыр деп сорадык, ол бизлерге кыз путин уш шийша азык ишти 



деп айтты. Бирак мен сизлер дыккатынызды мынаган каратканынызды 

калеймен, ягный акенин массоншылыкка катнасы кызына хам аклыгына 

каргыс-налет алып келди. Хам менин тилекке карсы сизлерге баска 10лаган 

анык мысалларды айтып отиуге уактым жок. Бул шанаракка тасир етеди. Бул 

ауладларга тасир етеди. Бул омирлик жолдасларга тасир етеди. Бул агайин-

тууысканларга тасир етеди. Усыган уксаган каргыс-налетлер баска жоллар 

менен де келиуи мумкин. Кауимлик жамийетлеринде копшилик жагдайларда 

бала ямаса жас адам айрыкша ритуаллар аркалы кауим агзасы болады. 

Копшилик уакытлары терисин тиледи ямаса терисинин астына порошок 

салады. Бул адамды гаргыс налет астына киргизеди. Усы кауимнин 

орайындагы сол бутпаразлыктын каргыс-налетине. Жане мен мысалларды 

кетириуим мумкин. Бирак бизлердин уактымыз жок. Жане де шайтаннын 

хызметкерлери тарепинен айтылган каргыс-налетте бар. Ондай шайтан 

хызметкерлерин хар турли тиллерде хар турли созлер менен атайды. 

Англичаншасында бул дууахан докторлар деп атайды. Америкада оларды 

медиклер деп атайды. Ал Суахирияда болса умчава деп атайды. Лоо халкы 

тилинде оларды йовкалар деп атайды. Егер мен алжаспасам Маори 

халыклары арасында бул таманга деп аталады. Бул хар турли наклейкалар 

менен жауып жасырылган бир нарсе. Мен жуда ашык турде сизлерге 

айтаман, ягный бул адамларда табияттан тыс куш бар хам оларды пас 

кормен. Егер сиз миссионер бола жак болсаныз, онда кауим болып 

жасайтугын халыкка барып оларга шайтан жок деп айтпан. Жин жок деп 

айтпан. Себеби олар булардын барлыгы бар екенин сиздерден жаксырак 

биледи. Сизлер шайтан бар деп айтыуыныз керек. Бирак Ийсада кобирек куш 

бар деуиниз керек. Олар сизлерди айрыкша турде тынлап баслайды, егер сиз 

буны корсетип бере алсаныз. Мен жане бир мысалды келтирип отиуим керек 

деп ойлайман. Жане Замбиядан. Бизлерге бул тууралы буган гууа болган 

адам жазып жиберди. Африкалык масийхый жамаатинде еки жасы улкен 

тууысканлар урысып калады. Балким бул сизге ерси болып коринер. Бирак 

бул Африкада жуда кен таркалган. Олардын бири екиншисине каргыс-налет 

келтириу ушын шаманга барады. Хам ол сондай кылган уакытта, шаман оган 

хызмет еткенине катты кууанды себеби бул ис масийхыйшылыкка тийисли 

ис еди. Мине енди ол не иследи. Ол кандайда бир путалыкка барды. 

Кандайда бир айырыкша бир топыракты тапты. Оны уйине алып келди. Оны 

кишкене айнага суртти. Оннан кейин бул тууысканга былай деди. Енди 

топыракты сыпырып таслап маган не корип турганынды айт деди. Ол айнага 

карап айнада ол каргауды калеген сол адамнын жузин кореди. Хам шаман 

оган былай деди: пышакты алып айнага када деди. Ол онын айтканындай 

кылды. Хам буннан сон айнада кан пайда болды. Хам сол тууыскан кайтып 

келгенде ол сол баска тууысканынын олгенин билди. Сиз буны не деп атаган 

болар единиз. Буны адам олтириушилик деп атауга болмайды. Тусинип 

атырсызлар ма, не ушын Библия сыйкыршылыкты кадаган етеди. Бул уакыя 

жуда толык кылып миссионер тарепинен айтып берилди. Ол шама менен 70 

жаска шыккан. Хам жас бала уактынан баслап миссионер болган адам. Мине 

мен не айтпакшыман. Душпаннын кушин пас бахаламан. Бул енди сиз оннан 



коркыуыныз керек дегени емес. Ийса айтты: Мине мен душпаннын барлык 

кушлери устинен бийлик беремен деп. Ол душпаннын куши жок деп айткан 

жок. Бул куштин устинен саган бийлик беремен деди. Бул реалистлик 

жакынласыу. Келинлер Библиядагы бир мысалды карап корейик. Санлар 

китабы 22-бап. 4-аяттан баслап 6-аятка шекем. Бул Валаам менен болган 

уакыя. 4-аяттан баслап 6-аятка шекем. Моавит патшасы жуда кушли хам 

белгили дууахан болган Валаамга адам жибереди. Мине Моав Валаамга не 

деп айтады. 5-аятта. Мине Египеттен бир халык шыкты. Бул Израил. Ол 

жердин бетин басып кетти. Хам ол х алык менин касымда жасайды. Солай 

етип келип сол халыкты маган налетлеп бер. Ойткени ол меннен кушлирек. 

Балким сонда мен оны женетугын хам кууып жиберетугын жагдайда 

боларман. Мен билемен сен кимди жарылкасан сол жарылканады хам кимди 

сен налетлесен сол налетленеди. Бул баскаша маниде айтылатугын болса кен 

таркалган турдеги урыс алып барыу усылы еди. Елеге шекем кауим 

жамийетлеринде бул усыл колланылады. Тек гана сенин кауимин баска 

кауим менен урысып коймастан ал сенин кауиминнин кудайлары онын 

кудайлары менен урысады. Егер сен алдыннан жениске ерисе алсан онда сен 

урыста утасан. Жакын шыгыстын бир жеринде табылган бир хужжет бар, 

ягный онда 77 халык Египет патшасына налет айтканы корсетилген. Себеби 

егер сен душпанынды налетлей алсан онда сен оны женилиске ушырата 

аласан. Принцип сондай. Мине жане бир кызык мысал. Бул копшилик батыс 

адамларына таныс емес нарсе. Дауыт пенен Голиаттын соклыгысыуы. Дауыт 

озинин сакпаны менен куралсыз карсы шыкканда Голиат ашыуланып капа 

болды. Мине не жуз берген еди. 1-патшалыклар китабы 17-бап 43-аят. Хам 

пилистли Дауытка былай деди: Сен не маган таяк пенен карсы шыгып 

киятырсан. Мен не саган ийтпен бе? Хам пилистли Дауытты озинин 

кудайлары менен налетледи. Тусинип атырсызлар ма? Олар урыста 

ушыраспастан алдын ол озинин бут кудайларын шакырды. Хам Дауыт оган 

жууап берип: Мен саган карсы шыгаман. Мен озимнин атымнан емес, ал 

Израйлдын Кудайы Саваоф кудиретли Кудайдын атынан. Корип турсызлар 

ма? Бул кудайлар арасындагы урыс. Сизлер билесизлер ким жениске 

ерискенин. Мен сизлерге буннан корсетпекши болганым сол ягный 

шайтаннын хызметкерлери налетлеу кушине ийе. Жане де мен буны адамлар 

мысалында корсетип отиуим мумкин. Бизлер жеке озлеримиз жардем берген 

адамлардын. Жане бир каргыс-налет келиуи мумкин болган жол Нызамларды 

кайталау китабында корсетилген. 7-бап 26-аят. Алдынгы аятта ханаанда 

жасаушылар тууралы айтылады. Олардын кудайларынын мусинлерин отка 

жагып жиберин. Сол мусинлер каплаган алтын хам гумиске кызыгып, оларды 

озлеринизге алманлар. 26-аят. Хам усы жеркенишли затларды уйинизге алып 

кирменлер, болмаса, олар сыяклы сизлер де жок кылынасыз. Сизлер сол 

бутларды жек корип, олардан жеркениуиниз керек, себеби олар гаргыстын 

астында болып, жок кылыныуы керек. Сиз бутпаразлык ямаса дууаханлык 

пенен байланыслы болган бир нарсени уйинизге алып келсениз сиз оз 

уйиниздин есигин гаргыс-налетке ашасыз. Жане кайталайман биз бунын 

менен копшилик уакытлары ушырасамыз. Бугингидей хызметтен кейин мен 



адамларга айтаман: егер сиз азатлыкка мутаж екенинизге исенетугын 

болсаныз онда уйинизге барып тексерип корин не бар екенин. Тексерип 

коринлер: Ийемиз Ийса Масийхтан баска кудайды реклама кылатугын хеш 

нарсе жок па екенин корин. Менин жеке мысалым. Менин жеке принципим. 

Оз уйинде Ийсаны маскара кылатугын хеш нарсени саклама. Сизлерге 

кишкене бир мысалды айтып отиуге рухсат етин. Бизлердин копшилик 

уакытлары усындай уакыялар менен ушырасыуымызга туура келеди. Ата-

аналар балалары тунде жаксы уйкыламайды деп арыз кылган уакытта. Олар 

тынышсызланган. Жылайды. Коркады. Улыума себеплеринин бири уйде 

шайтанга кириуге хукык беретугын бир нарсе бар екени есапланады. Бизлер 

уйимиздин жокарысынан томенине шекем барлык жерин кайта корип 

шыгыуымыз керек. Хам дууаханлык пенен байланыслы хамме нарседен азат 

болыуымыз керек. Барлык ырымлардын турлери. Егер де сизде кандай да бир 

ауметсизликтен алып шыгатугын кандайда бир тагыншаклар бар болса бул 

ырым болып есапланады. Бул бахытсызлыкты кайтармайды. Ал шайтанды 

шакырады. Енди бизлер маселенин ен шынына жетип келдик. Гаргыс-

налеттен калай азат болыуга болады? Мен сизлерге ен апиуайы 

насийхатларды беремен. Мен адамларды торт созден туратугын бир 

принципке уйретемен. Тан ал, таубе ет, бас тарт, карсы тур. Тан ал, сенде 

машкала бар екенин тан ал. Сонын ушын да уакыт откиздим, сизлерге 

озлериниздин машкаланыз бар екенин билиуге жардем бериу ушын. Якшы. 

Таубе ет. Номери еки. Хамме ислеген исин ушын таубе ет, ягный сени 

гаргыс-налет астына койган хамме нарсе ушын. Номери уш. Бас тарт. Енди 

сен кайтадан бунын кулы болмайтугынынды жарияла. Кудай айтты 

Израилга. Баска кудайлардын алдында бас иймеуди. Оларга бойсынбауды. 

Хам бизлер де масийхыйлар сыпатында тап сондай ислеуге хукыкымыз бар. 

Мен баска деректен шыгып турган кандай да бир нарсеге табынбайман. Мен 

буны кабылламайман, мен буннан бас тартаман. Усы уакыттан баслап буган 

менде орын жок. Хам акыр акыбетинде карсы турын. Бул баркулла тураклы 

болыуы керек. Карсы турыуды дауам етин. Сол коринисти кайтадан 

омиринизге киргизиуден бас тартыуды дауам етин. Солай етип кайтадан 

такирарлаймыз. Тан ал, таубе ет, бас тарт, карсы тур. Якыптын хаты 4-бап 7-

аят. Солай етип Кудайга бойсынынлар душпанга емес, шайтанларга емес, ал 

Кудайга. Ал оннан кейин былай деп айтылган. Шайтанга карсы турынлар. Не 

жуз береди сонда. Хам ол сизден кашады. Не ислейди. Дурыс. Кашады. Егер 

сиз шартти орынласаныз. Якшы ма. Бирак карсы турыу айырым уакытлары 

токтамайтугын процесс. Бул егер де кушли самал ессе сизин есикти жауыуга 

туура келген болар еди. Егер сиз есикти ашсаныз, онда самал киреди. Оннан 

кейин мен сизлерге библиялык тийкар орнатыуыныз кереклигин айтаман. Ен 

жаксысы Галаталыкларга жазылган хаттын 3-бабы 13-14-аятлары. Бизлер 

Ибирайымнын жарылкауын ала алыуымыз ушын. Масийх бизлердин 

орнымызга налет болып бизлерди налеттен азат етти. Мен Мухаддес 

Жазыудан баска мысалларды да келтирип отемен.  Ефесликлерге жазылган 

хат 1-бап 7-аят Ийсада Онын каны аркалы бизлер куткарылыуга ийе 

боламыз. Колосалыларга жазылган хат 1-бап 12-14-аятлар. «Онын 



уллылыгынын кудиретинен толык куш-кууат алып, хамме нарсеге 

сабырлылык пенен шыдай алыуыныз ушын да бизлер дууа етип атырмыз. 

Кудай Акемиз бизлерди нурдагы мухаддеслердин мийрасына шерик болыуга 

мыясар кылды. Кудай бизлерди карангылыктын хукимдарлыгынан куткарып, 

суйикли Улынын Патшалыгына коширди. Бизлер Кудайдын Улынын каны 

аркалы куткарылдык, ягный гуналарымызга кеширим алдык» Солай етип, 

Ийсанын атанак агаштагы мийнети аркалы бизлер карангылыктын 

хукимдарлыгынан азат болыуымыз мумкин. Ягный шайтаннын 

хукимдарлыгынан. Хам Ийса Масийхтын патшалыгына коширилген, 

откизилген боламыз. Бул жердин еки болегине уксайды. Олардын арасында 

тунгыйык бар. Бул шайтаннын аймагы хам бул Кудай патшалыгынын 

аймагы. Бирак тунгыйык аркалы тек бир копир бар. Бул Ийсанын атанак 

агашы. Егер сиз аягынызды усы копирге бассаныз онда сиз бул патшалыктан 

сол патшалыкка оте аласыз. Кудай сизлердин сол жерде болганынызды 

калейди. Оннан кейин Юханнын 1-хаты 3-бап 8-аят, аяттын 2-болими. 

«Сонлыктан Кудайдын Улы шайтаннын ислерин бузыу ушын келди» не 

ислеу ушын, шайтаннын ислерин бузыу ушын. Мине ол не ушын келди. Ал 

енди Лука жазган Хош хабар 10-бап 19-аят «Мине сизлерге душпаннын 

барлык кушлери устинен бийлик беремен» Бул жуда анык библиялык 

тийкарлар. Хам сиз бул тийкарды орнаткан уактынызда Ийса Масийхтагы 

исениминизди жариялайсыз. Себеби Ийса бизин исенимимиздин бас 

рууханийи. Айне сиз ол тууралы айтып атырган сол тийкарда гана ол бас 

рууханий сыпатында харекет етеди. Ушиншиден озинизди кулак салыуга 

багышлан. Биз жарылканыу хукыкына ийе болган уактымызда не ислеуимиз 

керек – Кудайдын дауысын еситиуимиз керек, ол айтып атырган нарсени 

ислеу. Сиз азатлыкты кабыл еткен уактынызда бир карарга келин, озинизди 

бугиннен баслап Кудай айткан нарсеге хызмет етиуге багышлан. Хам буны 

ислен. Ендиги кадем – барлык белгили гуналарды тан алып айтыу. Я 

бизлердин, я бизлердин ата-бабаларымыздын. Кандайда бир жоллар менен 

сизге тасир ете алатугын. Бирак парык бар. Сиз ата-бабаларыныздын 

гуналарында айыпкер емессиз. Бирак олар сизлерге тасир етеди. Тусинип 

атырсызлар ма? Сиз озиниздин гуналарыныз ушын жууапкерсиз. Бирак 

толык тазаланыу ушын, егер сиз ата-бабаларыныз бутпараз болганын 

билетугын болсаныз, ямаса еретик болганын, ямаса мармон болганын, биз 

бул дизимди айтып дауам етпеймиз. Бирак олар путкиллей библияга тууры 

келмейтугын нарселер менен шугылланган. Бул нарседен азат болын. Оннан 

кейин сиз хаммени кешириуиниз керек. Ийса айтты, сиз ибадат етип 

турганынызда, кимгедур окпениз бар болса, онда не ислеу керек, кешириу 

керек, дурыс, хаммеге хаммесин. Хеш кимди хам хеш нарсени шетлеп отпеу 

керек. Журектеги кеширмеушилик сизин ибадатынызга тоскынлык болып 

есапланады. Ал кешириу бул эмоция (сезим) емес. Бул шешим. Мен 

адамларга айтаман. Кешириу – бул барлык карыз миннетлемелерин жыртыу 

деп. Билмеймен, менин буган уактым жетеме я жок па. Бирак менин ядыма 

бир хаял тусип атыр. Мен бул темада куйеулери жаман катнаста болган 

коплеген хаяллар елеге шекем азап шегип атырганын себеби олар еле 



кеширмегенин тусиндирип уайызлык еттим. Мен айттым, шама менен 

мынадай деп. Сиз оз колынызда куйеуиниздин коп карыз миннетлемелерин 

услап турсыз. Ол сизди суйиуи шарт, коллап-кууатлауы, уазыйпалардын бир 

болегине жардем бериу хам тагы баска. Булардын бари путкиллей нызамлы. 

Ягный нызамга тууры келеди. Бирак Кудайдын колында сизге карсы жане де 

кобирек карыз миннетлемелери бар. Хам Кудай айтады, биз келисим дуземиз 

деп. Сен оз кагазларынды жыртасан, ал мен оз кагазларымды жыртаман. 

Бирак егер сен озиндегилер менен хошласпасан, онда мен де озимдегилер 

менен хошласпайман.  Солай етип егер сиз кеширилген болыуды калесениз 

сиз кешириуиниз шарт. Танлау жок. Уайызлыктын сонында, мен айрыкша 

хеш нарсе ислегеним жок еди, тек уайызлык етип болган едим. 30 жаслар 

шамасындагы жас, жуда акыллы, жаксы кийинген хаял катарлар арасындагы 

отетугын жолдан тууры кафедрага келди. Ол, тууры менин козлериме карап 

турып былай деди: Принц мырза, мен тек бир нарсени айтпакшыман, сиз 

уйретип атырган уакытта ак мен шама менен 30 мын доллар болган карыз 

дизимлеринен азат болдым деди. Ол кейнине бурылып кетип калды. Менин 

оган хеш нарсе айтыуымнын кереги жок еди. Ол тусинди. Баскалар да сондай 

кылып тез тусингенин калеген болар едим. Солай етип хаммени кешириу 

керек. Оннан кейин дууаханлык пенен байланыслы болган барлык 

байланыслардан бас тартыу керек. Якшы ма. Сизин жеке озиниздин ямаса 

ата-бабаларыныздын. Жане кайталайман сиз озиниз жууапкер емессиз. Сиз 

ата-бабаларыныз ислеген ислерге айыпкер емессиз. Бирак бул сизге тасир 

етеди. Оннан кейин барлык тумарлардан азат болыу керек. Мен атап откен 

нарселерден. Егер сиз озиниз уйинизге оларды алып келсениз онда олар 

менен бирге сиз гаргыс-налетти де аып келесиз. Хам сиз усы барлык 

шартлерди орынлап болганнан кейин сиз Ийса Масийх атынан азат 

болыуыныз мумкин. Ийса айтты: Сиз аспанда нени байласаныз, жерде де сол 

нарсе байланады. Хам сиз жерде нени шешсениз онда ол аспанда да 

шешиледи. Буны бир неше минуттан кейин ислеймиз. Бирак мен сизлерге 

азат болганынызда не ислеу кереклигин корсетпекшимен. Сиз Ибрайымнын 

жарылкауына исенип тан алыуыныз хам умит етип кутиуиниз керек. Себеби 

сиз гаргыс-налеттен азат болдыныз. Ибрайымнын жарылкауын кабыл етип 

алыуыныз ушын. Сонын ушын да бизлер Рут екеуимиз сизлерге улги 

сыпатында адет болган бир ибадаттын бирин амелге асырамыз. Ийсанын 

атанак агаштагы курбанлыгынын аркасында бизлер гаргыс-налеттен шыгып 

Кудай хамме нарсе менен жарылкаган Ибрайымнын жарылкауына кирдик. 

Канша нарседе. Хамме. Ал сиз сондай жарылкауды калейсизлер ме? Кудай 

сиз ушын буны таярлады. Бизлер балким буны жане бир марте ислеймиз. 

Есинизге тусиринлер. Бул Мухаддес Руухтын жарылкауы. Баска соз бенен 

айтканда жарылкауды Мухаддес Руух таркатады. Бул катты ахмийетли. Сиз 

Мухаддес Руух пенен досласыуыныз керек. Корип турсызларма? Егер сиз 

Мухаддес Руухты капа кылсаныз, егер сиз Мухаддес Руухты хурмет 

кылмасаныз Ол жарылкауды иркип турады. Кудайдын складынын гилтлери 

Онда. Егер сиз газийнени калейтугын болсаныз складтын карауылы менен 

досласын. Оннан кейин еслеринизге тусирин, мен сизлерге алдын 



айтканымдай бул хамме жерде. Сиз булардын хаммесин бир кештин озинде 

ала алмайсыз. Бирак сиз буган хукык аласыз. Бир кештин озинде. Тусинип 

атырсызлар ма? Мен буны былай деп айткан болар едим. Сизлердин 

айырымларыныз дурыс емес багдар менен кетип баратырсыз. Бугин сиз 

карама-карсы багыт пенен журиуге бурыласыз. Хам дурыс харекет етиуге. 

Бул енди сиз алле кашан манзилге жетип келдиниз дегенди билдирмейди. 

Сиз жолдасыз. Сиз бул багытты услап алыуыныз керек. Сиз баркулла Кудай 

айтып атырган нарсени еситиуиниз хам ислеуиниз керек. Егер сиз 

Ибирайымнын жарылкауында болыуды калесениз. Хам сиз дурыс ибадатты 

амелге асырыуды дауам етиуиниз керек. Хазирше бул тууралы айтпай 

турамыз. Егер де бугин усы жерде отырганлардын ишинде олардын 

омиринде сондай гаргыс-налетлер бар екенин сезсе хам сиз буннан азат 

болыуды калесениз онда мен сизлер менен ибадат етпекшимен. Азатлык 

алыу ибадаты менен. Менин ибадат етип толык шыпаланган Мариям 

тууралы айтып бергеним есинизде ме. Мен сизлерге шыпаны уаде ете 

алмайман. Бул Кудайдын колында. Бирак егер сизин кеселиниз тиккелей 

гаргыс-налет пенен байланыслы болса, онда сиз гаргыс-налеттен азат 

болсаныз онда ауырынызга дурыс шыпаны ала аласыз. Онда сизлердин 

ишинизде менин жетегимде ибадат етиуди калегенлер бизлерде 2 минут 

уакыт бар, мен сизлердин орынларыныздан турыуынызды илтимас кыламан. 

Хам сизлер менен биргеликте ибадат кыламан. Егер сиз омириниздин, 

шанарагыныздын, уйиниздин устинде гаргыс-налеттин саясы бар екенин 

сезсениз, маган бир нарсени айтыуга рухсат етин, егер сиз буны айтсаныз 

хеш нарсе жогалтпайсыз. Мен ондай деп байлыкты назерде тутып атырман. 

Якшы ма. Мен бизлер ислейтугын кадемлер тууралы жуда, жуда тез айтып 

беремен. Хаммесинен бурын бизлер анык библиялык тийкар орнатыуымыз 

керек. Мен сизлерге Мухаддес Жазыудан аятларды келтирип оттим. Сиз 

Масийхка исениминизди тан алып айтыуыныз керек. Озинизди кулак 

салыуга багышлауыныз керек. Озиниздин жеке гуналарынызды ямаса ата-

бабаларыныздын гуналарын тан алып айтыуыныз керек. Оннан кейин мен 

сизлерге бир неше минут беремен. Сиз озиниз ишинизден ибадат етиуиниз 

ушын. Оннан кейин хаммени кеширин. Мен сизлерге кешириуиниз ушын бир 

неше уакыт беремен. Ал оннан кейин болса дууаханлык пенен байланыстын 

баринен бас тартын. Жеке озлериниздин ямаса ата-бабаларыныздын. 

Тумарлардын хамме турлеринен азат болыуга шешим кабыл етин. Ал оннан 

кейин Ийсанын атынан азат болын. Якшы ма? Ал енди болса мен сизлерге 

созлерди беремен хам енди сиз маган ибадат етпейсиз. Ал Ийемиз Ийса 

Масийхка. Айне Ол жууап береди, ал мен емес. Менде Куш жок. Куш Онда. 

Якшы. Бул созлерди менин кейнимнен такирарлап айтын. Ийемиз Ийса 

Масийх мен Сенин Кудайдын Улы хам Кудайга баратугын жалгыз жол 

екенине исенемен. Сен менин гуналарым ушын олгенине исенемен. Хам 

олимнен кайта тирилдин. Атанак агашта Сен налетлендин. Маган жукленген 

барлык гаргыс-налетлер менен. Мен гаргыс-налеттен азат болыуым ушын. 

Хам жарылкауды мийрас етип алыуым ушын. Кудайым мен барлык 

гуналарды тан алып ибадат етемен. Менин хам менин ата-бабаларым ислеген 



гуналарым ушын, мен сеннен кеширим сорайман. Жане де мен, маган 

жауызлык ислеген хам зыян келтирген адамларды кеширемен. Мен оларды 

Кудай мени кеширгендей кылып кеширемен. Мен жане де озимди озим 

кеширемен. Мен дууаханлык пенен байланыслардын хаммесинен бас 

тартаман. Хамме туринен. Тумарлардын хамме турлеринен кутылыуга уаде 

беремен. Ал хазир Кудайым исеним менен Сенин кешириминди кабыл етип 

Кудайдын баласы сыпатында бийликти колга алып мен озимди хам менин 

бийлигимнин астында болган хаммени бизлердин омиримиздин устинде 

турган барлык гаргыс-налет турлеринен азат кыламан, хазирдин озинде ак 

Ийсанын атынан мен азатлыкты жариялайман. Хам оны исеним менен кабыл 

етемен. Ийсанын атынан. Ийсанын атынан. Енди Оган миннетдаршылык 

кылып баслан. Бул исенимнин ен дурыс кориниси. Сени алгыслаймыз 

Кудайым. Сени алгыслаймыз Кудайым. Сени алгыслаймыз. Ийемиз Ийса. 

Миннетдармыз. Рахмет. Рахмет. Енди келинлер жаксы ибадатты амелге 

асырамыз. Бизлер Рут екеуимиз мына жерге келемиз. Енди сизлер буны 

айтыуга толык хукыкка ийесиз. Бизлер не айтамыз. Таярсызлар ма? Ийсанын 

атанак агаштагы курбанлыгынын аркасында, бизлер гаргыс-налеттен кошип 

шыктык хам Кудай оны хамме нарседе жарылкаган Ибрайымнын 

жарылкауына кирдик. Бизлер хызмет уактында ислеген нарсе жуда жаксы 

натийже береди. Касында турган адамга бурылып карап озине айтып 

атыргандай кылып айтыу. Якшы ма. Бир адамды тауып алын. Егер сизлер тек 

еки адам болсаныз бир-биринизге бурылып каран. Егер сизлер ушеу 

болсаныз бир-биринизге бурылып карап айтын. Буны бирлик турде айтын. 

Бизлер сизлерге соз беремиз. Таярсызлар ма? Козине карап турып айтатугын 

адамды табын. Таярсызлар ма? Ийсанын атанак агаштагы курбанлыгынын 

аркасында бизлер гаргыс налеттен кошип шыктык хам Кудай оны хамме 

нарседе жарылкаган Ибирайымнын жарылкауына кирдик.  Енди тек Кудайды 

алгыслан. Бул исенимнин ен апиуайы кориниси. Сени алгыслаймыз Ийемиз 

Ийса. Сени алгыслаймыз. Алгыслаймыз. Есинизде ме сизлер карама карсы 

багытка карап журиу ушын бурылдыныз. Енди усы багыт бойынша журиуди 

дауам етин. Кудай сизлерди жарылкасын. Аумийин.  



Дерек Принцтин хызмети назеринизге усынады. 

Тема 3. Жарылкауды жариялаудын куши. 

 

Солай етип, созимизди жариялаудан баслаган орынлы болады. Мен бул 

темага байланыслы насийхатларымды тамамлаганнан сон, бизлер коп 

нарселерди жариялаймыз. Бизлер Рут екеуимиз хызмет алып барганымызда 

баркулла усындай кылып баслаймыз. Кудай бизлерди буган уйретти. Хам 

бизлер хызметтин басында исеним менен созди жариялау жыйналыс 

атмосферасында коп нарселерди озгертетугынын хам уайызшынын 

майланыуына тасир ететугынын билдик. Бизлер Ийшая китабынын 55-бабы 

10-11-аятларынан жариялаймыз. Бул бизлердин ен жаксы коретугын 

жариялауларымыздан бири. Бизлер оны дунья жузлик характерге ийе болган 

радиохызметимизде коп колланамыз. Солай етип, мине бизлер не айтамыз. 

«Жауын менен кар аспаннан тусип, кайтадан аспанга кайтпайды, ал жерди 

суугарып, оны тууыуга хам осирип шыгарыуга кабилетли кылады хам жер 

еккен адамга егиуге тухым, жеуге нан берип баслайды! Тап сондай Менин 

аузымнан шыгатугын cозлерим де Менин Озиме куры кайтып келмейди. Ал 

олар Маган макул болган нарсени орынлайды хам Мен оларды кандай 

максетте жиберген болсам, сол максетимди амелге асырады!» Аумийин. 

Хазир мен сизлерге жариялау сози тууралы айтпакшыман. Ямаса жариялау 

фейили тууралы айтпакшыман. Англичан сози проклейм латын тилинен 

алынган болып дауыслап кышкырыу дегенди анлатады. Бул кушли соз. Жана 

келисимнин тилинде еки бир-бири менен байланыскан соз бар. Аузы менен 

исенимин тан алыу (исповедание, исповедовать), хам айтыу ямаса жариялау. 

Ямаса жарияланыу. Аузы менен исенимин тан алыу ямаса жариялау сози бир 

манини анлатады. Биз библияга исениушилер ушын Аузы менен исенимин 

тан алыу сози Кудай алле кашан оз созинде айтканды айтыу дегенди 

анлатады. Сондай кылып бизлер Ийсанын толык коллап кууатлауына хам 

авторитетине ийе болыу ушын соз бойынша Онын менен тенлесемиз. 

Еврейлерге жазылган хаттын 3-бабы 1-аятында жазылган: «Солай етип, 

бизлер менен бирге Кудай тарепинен шакырылган, хай мухаддес 

тууысканларым, Кудайдын елшиси хам бас рууханийи, деп озлеримиз ашык 

тан алган Ийса хаккында терен ойланлар!» Бул жуда ахмийетли буйрык. Егер 

де сенде исениминди аузын менен ашык тан алыу жок болса онда сенде Бас 

Рууханий де жок. Ол аузымыз бенен ашык тан алатугын исенимимизге 

байланыслы бизлердин бас Рууханийимиз болып есапланады. Баскаша 

кылып айтканда бизлер ягный Ийса Масийхка исениушилер тууралы 

библияда айтылганларды бизлер озлеримиздин аузымыз бенен тан алып 

айтсак сонда Ийса бизлердин аспандагы бас рууханийимиз сыпатында 

Озинин авторитетин, жарылкауын азатлыкка шыгарады. Егер бизлер 

ундемесек, онда айырым маниде бизлер Онын бас рууханий сыпатындагы 

хызметин жокка шыгарамыз. Егер бизлер надурыс аузы менен тан алыуды 

амелге асырсак онда оннан да жаманырак ислеген боламыз. Баскаша маниде 

озлеримиздин атирапымызга унамсыз кушлерди шакырамыз. Бизлерге карсы 

хужим кылатугын. Жариялау бул тийкарынан агрессивлик исеним менен 



айтылган соз. Жариялау бул баскаша маниде айтканда бул руухый урыс. Бул 

Кудайдын созинин авторитетинин азатлыкка шыгарылыуы. Бизлердин 

омиримиздеги конкрет жагдайларда, жамаат омиринде, сиясий жагдайларда, 

бунын не болыуына карамастан Кудайдын кушинин азатлыкка шыгыуы. 

Кудайдын кушине есап-саны жок жагдайлар мутаж. Жагдайлар уактында 

Кудайдын кушин жариялаудан баска натийжели жол жок. Бул сенин жеке 

омирин бе, шанарагын ба, жамаат пе, сизин халкыныз ба не болыуына 

карамастан жариялау бул жаршылык (хабаршы) пенен шугыланыу. Бизлер 

жаршы созин жуда сийрек колланамыз. Ески дауирлерде жаршы корол ямаса 

княз ямаса баска атаклы адам тарепинен бийлик берилген адам болган. Ол 

белгили бир районга жиберилип хукимдардын еркин хам карарын анык бир 

районда жариялаган. Ески дауирлерде сизлер бул тууралы билесиз бе 

билмеймен даслеп о да, о да деп айткан хам кейин жариялаган. Егер о да да 

деген созди еситсе олар кауетерленип баслаган себеби олар хазир бийликке 

ийе адамнын дауысы жарияланатугынын билген. Жана келисимде, бул 

копшилик аудармаларда жок болса да уайызлык етиу сози жаршыга тийисли. 

Бул жариялау деген манини билдиреди. Бул соз жариялау деген манини 

билдиреди. Матта жазган Хош хабардын 24-бап 14-аяты Аспан Патшалыгы 

тууралы Хош Хабар путкил жер жузине жарияланады. Бизлер путкил 

дуньяда барлык халыкларга гууалык ретинде жарияланады деген созди артык 

коремиз. Соннан кейин усы заманнын акыры келеди. Мен библияны 50 

жылдан артык уакыттан берли уйретемен. Мен баркула менин уазыйпам 

библияны талыклап оны тусиндириу деп ойладым. Адамларга оны тусиниуге 

жардем бериу ушын. Бирак 12 жыл алдын Кудай маган жариялау созине 

ахмийет бериуимди корсетип баслады. Мен Ол маган алга талимге карап 

кадем таслау шакырыгын таслаганын сездим. Хам жариялауды баслауды. 

Натийжеде менин радио хызметим пайда болды. Ол 1979-жылы Курама 

Штатларында 8 станцияда басланды. Ал хазир болса 10 тилде алып 

барылады. Хам хакыйкаттан да путкил жер бетин оз ишине алады. Ол 

хакыйкаттан да жариялау хызмети есапланады. Маган Матта жазган Хош 

хабардагы соз тасир кылды деп ойлайман. 24-бап 14-аят. «Аспан Патшалыгы 

тууралы Хош Хабар путкил жер жузине жарияланып, барлык халыкларга 

гууалык болады. Соннан кейин, усы заманнын акыры келеди» Мен бизлер 

Ийса Масийхтын жамаати сыпатында, онын жер бетиндеги гууалары 

сыпатында оз исимизди орынлап болмаганша заманнын акыры 

келмейтугынын тусинип басладым. Ал бул болса барлык халыкларга гууалык 

ретинде Онын Хош хабарынын жарияланыуы болып есапланады. Мен оз 

тажирийбемде тек исеним менен жарияланып айтылган Кудайдын созинде 

улкен куш бар екенине исенимим камил болды. Бул оларды ен ажайып 

натийжелерге алып келди. Штатларда масийлык стандартлары бойынша 

ондай болмауы керек болмаган бир хаял бар еди. Ол марксистка еди. Ол 

лизбянка еди. Фемонистка еди. Хам булардын хаммеси жуда ауыр жагдайда 

еди. Билесизлер ме ол адамларды атыу ушын курал сатып алган. Ол кандай 

да бир жоллар менен озинин бир неше гуманлы таныслары менен бирге 

кубла Китай тенизине тусип калды. Олардын нийетлери жаксы емес еди. 



Дубелей басланганда дослары оган триумфка тусип радионы косып хауа-

райы маглыуматын изле дейди. Ол радионы косады хам Маниладан 

Филиппин атауларына трансляция кылынган менин жариялау тууралы радио 

уайызлыгымда иркилип калады. Сол жерде триумфте ол куткарылады. Буган 

15 минуттан коп уакыт кеткен жок. Радиопрограмманын уакты оннан коп 

емес еди. Хазир ол путкиллей озгерген. Путкиллей туп тамырынан баска 

багыт бойынша. Бул тек бир мысал. Ол жерде талим болган жок. Мен жуда аз 

тусиндирдим. Бирак жарияланган соз оз исин иследи. Енди мен Муусанын 

мысалын келтирип отпекшимен. Кудай оны кайтып Израилды Египеттен 

куткарыушы болыуга шакырган уакытта. Еслеринизде ме, Кудай оган жанып 

турган путада коринди. Хам былай деди: Шыгыу китабы 4-бап. Мен сени 

Египетке кайтарып жиберемен. Израилды куткарыу ушын. Мууса 40 

жасларында болган озинин барлык озине деген исенимин жогалтты. 80 

жасында ол енди озине исенбейтугын еди. Хам ол неге Кудайым, мен буны 

ислей алмайман, менде хеш нарсе жок, ненин жардеминде мен буны 

ислеймен деди. Кудай оган айтты. Кудай баркулла амелий нарселерди 

корсетип тусиндиреди. Ол колындагы не деп сорады. Мууса томенге карап 

хаса таяк деди. Жакын шыгыста шопанлар кандай хаса таяк алып журеди. Ол 

хаса таяк озинен айырыкша бир нарсе шыгарады деп ойламаган еди. Бирак 

Кудай айтты: Оны жерге тасла деди. Ол буны ислеген уакытта хаса таяк 

жыланга айланды. Хам Мууса озинин хаса таягынан кашты. Баска соз бенен 

айтканда онын хаса таягында сондай куш бар еди, ол бунын ойына кирип те 

шыкпаган еди. Буннан кейин Кудай оган: Онын куйрыгынан усла деди. Ал 

жылан менен шугылланатугынлардын хаммеси биледи жыланды хеш кашан 

куйрыгынан усламайды. Мууса буны иследи. Менин ойымша ол буны 

калытырап дирилдеп турып иследи. Жылан онын колында хаса таякка 

айланды. Улыума алганда Кудай оган хаса таягын менен бар деди. Саган 

усынын ози жеткиликли. Сен усы бир хаса таяк пенен жуда коп нарсени 

ислей аласан деди. Егер сиз Шыгыу китабын анализ кылып корсениз басынан 

акырына шекем, онда сиз коресиз Израилдын барлык куткарылыуы усы бир 

хаса таяктын жардеми менен ерисилгенин. Мууса баркулла жагдайга Кудай 

араласканын калеген уакытта озинин хаса таягын созды. Сол уакытта Кудай 

араласты. Усынын натийжесинде Мууса тууры маниде Фараоннан Египеттин 

устинен хукимдарлыкты алып койды. Оны озинин хаса таягы менен амелге 

асырды. Ал мине акыргы сахна – Кара тениздин сууын кесип отиу. Суу екиге 

болинип айырылыуы керек болганда Мууса хаса таягын созды хам суу екиге 

болинди. Египетлилер оларды тениздин иши менен кууып барганда Мууса 

хаса таягын созды сонда суулар кайтадан бир-бирине косылды хам 

Египетлилерди жок кылды. Кудай оны шакыргандагы барлык 

тапсырмаларды орынлауга керек болган жалгыз курал шопанлык таягы еди. 

Бул шопанлык таяк сол Мусанын коз алдында хеш кандай айрыкша маниге 

ийе емес еди. Мине мен нени айтпакшыман егер сиз Библия бойынша 

исениуши болсаныз, садык масийхый болсаныз онда сизде де шопанлык таяк 

бар. Билесиз бе сиз бунын не екенин. Бул сизин Библияныз. Егер де сизде 

Библияныз бар болса онда илтимас оны жокары котерин. Айтынлар: Бул 



менин шопанлык таягым деп. Буны айта аласызлар ма? Менин библиям бул 

менин шопанлык таягым. Онын жардеми менен мен Кудай маган айткан 

хамме нарсени ислей аламан. Якшы. Библияларынызды томен тусирин. Енди 

ен даслеп мухаддес жазыулардын тийкарында бизлер Кудайдын созинин 

кушин тусиниуимиз шарт. Бизлер бул илахий китап екенин тусиниуимиз 

шарт. Муусанын шопанлык таягына уксап онда биринши марте коргенинде 

тусинип жетпейтугын куш бар. Бирак сизлер оны тусинип басласаныз, онда 

онын куши шекленбеген. Кудайдын кушин ашып корсетип беретугын 

айырым мысалларды келтирип отемен. Забур 32-бап 6-аят. «Коклер 

Жараткан Ийенин сози менен, Аспан денелери аузынан шыккан дем менен 

жаратылгандур. Иврит тилинде ол жерде руух манисин анлататугын «руах» 

деген соз турыпты.  Солай етип барлык жаратылыс еки харекет етиуши 

куштин аркасында пайда болды. Кудайдын сози хам Кудайдын руухынын 

жардеминде. Хамме бар болган нарселер ямаса бурын бар болган нарселер 

ямаса енди бар болатугын нарселер озинин басламасын еки куштен алады. 

Еки куштен: Кудайдын сози хам руухынан. Булар екеуи биргеликте харекет 

етеди. Корип турсызлар ма соз руух пенен биргеликте харекет етиуи керек. 

Мине не ушын айырым аудармаларда дем сози менен аударылады. 

Билмеймен, сизлерге бул таныс па, бирак мен африкалы студентлерге 

анличан тилин екинши тил сыпатында уйреткен уактымда маган фонетика 

тийкарларын уйрениуиме тура келди. Мен созлер тууралы айырым кызыклы 

фактларды кордим. Тек ойлап корин: созлер кандай улкен кушке ийе хам 

соган карамастан бизлер айтканымыздай олар апиуайы. Бизлер демимизди 

окпе аркалы шыгарамыз, ол ауыз аркалы отеди хам сол ауыз хам мурындагы 

хар кыйлы тоскынлыклар созди пайда етеди. Бирак факт фактлигинше 

калады. Демсиз сойлеуге болмайды. Сойлеу ушын дем алыу керек. Мине 

Кудайдын картинасы. Баркулла Кудай сойлеген уакытта Онын сози менен 

биргликте Онын деми шыгады. Онын деми бул Онын Руухы. Солай етип 

Кудайдын Сози менен Руухы ажыралмас. Путкил алем Кудайдын Созинин 

хам Руухынын аркасында пайда болып баслады. Хам булар путкил алемнин 

бар болып турыуын да коллап кууатлайды Петрдин екинши хатынын 3-

бабында жуда кушли аят бар. Бул жерде 3 зат айтылган. Соз жаратады, 

созден куралган хам соз жок кылады. Петрдин екинши хатынын 3-бабы –5- 

аяттан баслап «Себеби олар Кудайдын сози менен аспаннын жуда аййемги 

уакытларда бар болганын хам жердин суу аркалы суудан жаратылганын 

жортага билмегендей болады. Сол ески дунья да усы суу таскынынан набыт 

болган еди. Ал хазирги аспан хам жер болса, отта жаныу ушын Кудайдын сол 

сози менен сакланып, кудайсыз адамлардын хуким етилип набыт болатугын 

кунине шекем коргалып турыпты» Солай етип Кудайдын сози аспан хам 

жердин пайда болыуына алып келди. Кудайдын сози менен олар бар болып 

турыпты. Хам Кудайдын сози менен Кудай белгилеген уакытта олар бар 

болыуын токтатады. Кудайдын сози жаратады, ол услап турады хам набыт 

кылады. Айрым уакытлары мен адамлар бул жер бетинде ислеп атырган сол 

тартипсизликлерге карап турып бир уакытлары келип Кудайдын сози усы 

тартипсизликлерди жок кылатугынына кууанаман. Кудайдын сози дуньяны 



жаратты, ол оны услап турыпты хам Кудайдын сози онын харекет етиуин 

токтатады. Бунын барлыгын Кудай озинин сози менен ислейди. Хазир 

Мухаддес Жазыудагы бизлер Рут екеуимиз ен басында айтып корсеткен сол 

бир аятты такирарлап айтыу орынлы болады. Ийшая пайгамбардын китабы 

55-бап 10-11-аятлар. Бул жерде айне мен жана гана тусиндирип откен 

созлерге дыккат бериледи. Ягный соз Кудайдын аузынан шыгыуы керек 

болмаса ол натийжели болмайды. Солай етип мине бизлер не нарсеге келдик. 

«Жауын менен кар аспаннан тусип, кайтадан аспанга кайтпайды, ал жерди 

суугарып, оны тууыуга хам осирип шыгарыуга кабилетли кылады хам жер 

еккен адамга егиуге тухым, жеуге нан берип баслайды! Тап сондай Менин 

аузымнан шыгатугын cозлерим де Менин Озиме куры кайтып келмейди. Ал 

олар Маган макул болган нарсени орынлайды хам Мен оларды кандай 

максетте жиберген болсам, сол максетимди амелге асырады!» Аумийин. 

Дыккатынызды каратынлар. Кудай айтып атыр Менин созим, Менин 

аузымнан шыгып атырган созим, баскаша кылып айтканда Менин созим, 

Менин демим менен харекет еткен уакытта 2-Кор3:6 аятта Павел былай 

дейди: Харип олтиреди. Баска соз бенен айтканда деми жок соз омир 

бермейди. Соз бенен руух биргеликте болыуы керек. Сонын ушын да бир 

тегис мухаддес жазыулардан бирак деми жок кургак уайызлыкларды еситиу 

мумкин хам олар омир бермейди. Олар олтиреди. Корип турсызлар ма. Бул 

еки коринис те ажыралмас. Соз хам руух. Енди мен Муусанын тажирийбеси 

менен бир мысал келтирмекшимен. Сизлердин Кудайдын созин калай 

натийжели кылыуды тусиниуиниз ушын. Оны жариялау аркалы. Жариялау 

бул созди сол жагдай ушын азатлыкка шыгарыу. Бунын ушын исенимлилик 

хам батыллык керек. Бул коркаклар ушын емес. Сизлер бир шешимге келип 

алыуыныз керек. Буган исениуиниз керек. Бул Кудайдын соз. Хам мен буны 

айткан уакытта, егер мен оны исениуши журек пенен айтсам хам исениуши 

аузым менен айтсам, ол да оны айне Кудай айткандай сондай натийжели 

болады. Онын Руухы мен аркалы айткан уакытта. Сиз буган исенесиз бе? Тек 

Кудай гана сойлеп коймайды. Егер Кудайдын Руухы Кудайдын созин сизин 

аузыныз аркалы кысып шыгарса ол Кудай путкил алемди жараткан 

уакыттагыдай сондай натийжели болады. Мууса менен биринши болган 

нарсе бул ол коркып кеткен еди. Ол шопанлык таягын жерге таслаганда ол 

жыланга айланды. Хам Мууса оннан кашып кетти. Мен сизлерге соны 

айтпакшыман ягный ен даслеп бизлердин жариялауларымыз натийжели 

болыуынан алдын бизлер Кудайдын созинен коркыуды уйрениуимиз керек. 

Бизлер Кудайдын созинин алдында калтырап дирилдеуди уйрениуимиз 

керек. Ийшая айтады ямаса Кудай Ийшая аркалы былай дейди. 66-бап 

Ийшаянын китабынын акыргы бабында. Ийшая 66-баптын биринши 2 аяты. 

«Кудай былай дейди – Аспан Менин тахтым, ал жер болса Менин аяк 

басарым. Сизлер кай жерде Мен ушын уй курмакшысызлар. Хам Менин 

тынышланатугын жерим кай жерде. Ойткени бунын барин менин колым 

иследи. Ауа булардын хаммеси солай пайда болган дейди Жараткан Ийе» 

Баска соз бенен айтканда Кудай Мени тан калдыратугын ибадатхана ямаса 

имарат кура алмайсыз дейди. Себеби путкил алемди Мен жараттым дейди. 



Бирак Ол айтады, не нарсе Менин дыккатымды тартады, тек бул гана дейди. 

Мине бул нарсе: Кимге Мен назеримди каратаман. Баска аудармада былай 

делинген. Ал Мен кимди хурмет етсем. Кимди Кудай хурмет етеди. Кимди 

Ол дыккатына алады. Кишипейилге хам руухы сынганга. Хам Менин 

созимнин алдында калтырап дирилдейтугынды. Солай етип, сизлер корип 

турсызлар ма, бизлердин Мууса сыяклы биринши реакциямыз (жууабымыз) 

коркыныш болыуы шарт хам Кудайдын созинин алдында хурмет болыуы 

керек. Бугин жамаат улыума Кудайдын созинен коркпайды. Бизлер оны жуда 

жаксы билемиз. Бизлер оны озимиз бенен бирге алып журемиз. Бизлер онын 

аятларын ядлап айтып журемиз. Бирак бизлер оны хурмет етпеймиз. Хам 

бундай карым-катнас озгериуи шарт. Юхан жазган Хош хабардан сизлерге 

еки себепти келтирип отиуиме маган рухсат беринлер. Бул бойынша бизлер 

Кудайдын созинин алдында калтырап дирилдеуимиз керек. Бириншиси 

Юхан жазган Хош Хабардын 12-бабында корсетилген. 47-48-аятларда. Ийса 

айтады: «Ким де ким Менин созлеримди еситсе де, бирак оларды 

орынламаса, Мен оны хуким етпеймен. Себеби Мен дуньяны хуким етиу 

ушын емес, ал оны куткарыу ушын келдим. Мени тан алмай, созлеримди 

кабылламаган адамнын хуким етиушиси бар. Менин сойлеген созим акыргы 

куни оны хуким етеди». Солай етип Ийса Мен сизлердин судьяныз 

болмайман, сизерди Кудайдын сози хуким етеди дейди. Озиниздин 

кудиретли Кудайдын алдында оз омириниз ушын есап бериуге 

турганынызды коз алдынызга келтирип корин. Ал буннан болса биздин хеш 

кайсысыыз кашып кутыла алмаймыз. Сизлер калтырайсыз. Сизлер 

озлеринизди услай алмай каласыз. Ийса айтады: Сизлер Кудайдын созине 

сондай катнаста болыуыныз керек. Себеби сизлерди айне Кудайдын сози 

хуким етеди. Хар сапары бизлер онын бетлерин ашканымызда хам оны 

окыганымызда, егер бизлер оны тусинсек, онда бизлерди уакты келип хуким 

ететугынын коремиз. Тан калдырарлык емес пе? Бизлер Онын алдында 

калтырап дирилдеуимиз керек. Оннан сал кейинирек Юхан жазган Хош 

хабардын 14-бабы 23-аятында Ийса жане бир тан калдырарлык нарсени 

айтады. «Ким де ким Мени суйсе, Менин созимди орынлайды. Акем де оны 

суйеди. Бизлер Оган келип, онын менен бирге жасаймыз» бул Мухаддес 

китаптагы Кудай коплик турде айтылган сийрек ушырасатугын орынлардын 

бири. Бизлер, Аке хам Ул оган келемиз, не аркалы, онын сози аркалы. Баска 

соз бенен айтканда, бизлер Кудайдын сози ушын ашылган уактымызда, егер 

бизлер буган исенсек, онда Кудай Акенин Ози хам Ул бизин омиримизге 

келеди, бизлерде жасауды калейди. Менин ойымша егер сизлер коз 

алдынызга келтирип корсениз, ягный уйинизге Кудай Ийса келсе сизин 

сезимлериниз буны тарийплей алмаган болар еди. Сиз Кудайды жаксы кориу 

сезимине толып кеткен болар единиз. Сиз онын аякларына жыгылыуды 

калеген болар единиз. Ийса айтады: тек гана Мен келмеймен, ал Мен хам 

Акем, бизлер келемиз. Не аркалы. Не аркалы. Кудайдын сози аркалы. Корип 

турсызлар ма? Мен бугинги кунде копшилик исениушилер Кудайдын созине 

деген карым-катнасты озгертиу кереклигин айтыуга мажбурмен. Бизлер 

хурметти, иззетти хам коркыуды корсетиуимиз керек. Хам ол бизлердин 



омиримизде натийжели болмайды, ягный мен айтканымдай бизлер Кудайдын 

созинин алдында диз шогиуге уйренбенбегенимизше. Бул Создин алдында 

калтырап дирилдеу. Айне сол нарсе Муусада болды. Ол кутпеген жерде 

озинин хаса таягында кандай куш бар екенин. Хам ол оннан коркып кашты. 

Ол иззетке толып кеткен еди. Буннан кейин ол не иследи. Ол таякты колына 

алды. Исеним менен оны услады. Хаса таяк кайтадан онын колында хаса 

таякка айланды. Солай етип бизлер коркканымыздан кейин енди бизлер 

Кудайдын созин услап алыуымыз керек. Бизлер Кудайдын созине беккем 

жабысып алыуымыз керек. Забур китабынын акырында бир аят бар, ягный ол 

мени катты тан калдырады. Забур 149-бап сонгы бир неше аятлар. Забур 149-

бап. 5-аяттан баслап. «Мухаддеслер салтанат пенен шадлансын. Тосегинде 

жатып та кууансын.» Мухаддеслер деп менинше барлык хакыйкый, садык 

исениушилерди есаплайман. Еврейше мухаддес-бул хасид деген соз. Сиз 

бурын хасидикалык яхудийшилик тууралы еситтиниз бе. Акылга 

сыймайтугын мухаддеслик. Бул Кудайдын созинин алдында калтырап-

дирилдейтугын, Оган толык багышланган адамды билдиреди. «Мухаддеслер 

онын салтанатында шадланып кууансын, тосеклеринде жатып кууансын, 

олардын ауызларында Кудайга алгыс-мактаулар болсын, еки жузли кылыш 

олардын колларында, халыклардан ош алыу ушын, кауимлерди жазалау 

ушын, олардын патшаларын туткын кылыу ушын, хукимдарларын темир 

бугаулар менен бугаулау ушын, олардын устинен жазылган хукимди амелге 

асырыу ушын, усы хурмет онын барлык мухаддеслери ушын». Бул тан 

калдырарлык жариялаулар топламы. Егер сизлер озинизди мухаддеслер 

менен бириктире алатугын болсаныз. Бул жерде бизлер колымызда 

Кудайдын сози болган еки жузли кылышка, аузымызда Кудайга алгыс-

мактауларга ийе болыуымыз керек делинген. Солай етип, бизлер 

халыклардын устинен хукимди амелге асырыуымыз мумкин. Кауимлердин 

устинен жазаны. Сизлер бул сценарийде озинизди корип турсыз ба? Сизлер 

тусинип жетип атырсызлар ма? Ягный бул Кудай сизлерге таярлап койган 

нарсе екенин. Олардын патшаларын туткынга алыу. Олардын 

хукимдарларын темир бугаулар менен бугаулау. Мен исенемен бул бир 

жагынан шайтаннын халыкларды баскаратугын хукимдарлыгын билдиреди. 

Бирак, тек сол гана емес. Ал акыргы аятта болса деп айтылган «Олардын 

устинен жазылган хукимди амелге асырыу». Жазылган хуким. Айтылган. Бул 

хурмет, ямаса артыкмашлык хамме мухаддеслерге тийисли. Сизлер бул 

тууралы ойланып кординизбе. Кудай бизлерге сондай халыклардын устинен 

хукимди амелге асырыу артыкмашлыгын берди. Корип турсызларма? 

Бизлердин копшилигимиздин ибадат етиудеги омиримиз озгерген болар еди. 

Егер бизлер озлеримизди бул нурда корип баслаган уактымызда. Бул 

жазылган ямаса жазып койылган хуким деп айтынлар. Бул хуким кай жерде 

жазылган. Бул жазылган хукимди бизлер кай жерден табамыз. Дурыс оны 

колларынызга котерин. Библияны. Ауа дурыс. Усы жерде. Калай хуким 

етиуди бизлер шешпеймиз. Кудай шешти. Бирак бизлерде бир артыкмашлык 

бар. Халыклар устинен хукимди амелге асырыу. Олардын хукимдарлары 

устинен. Баскаша кылып айтканда, бизлердин алдымызда тарийхта айрыкша, 



шешиуши ролди ийелеу турыпты. Корип турсызлар ма бул кандай 

ахмийетли. Мен буны айтыуга мажбурмен, ягный копшилик, копшилик 

масийхыйлар жуда узакта, хаттеки басынан баслап Кудай бизлердин 

бийлигимизге исенип тапсырган тусиниктен, хам бизлерди кутип атырган 

нарселердин хаммесинен. Мен айрыкша корсетип отпекшимен, ягный бизлер 

шешим кабыл етпеймиз. Бизлер Кудайдын созинде жазылган хукимди 

табамыз. Бирак бизлер оны амелге асырамыз. Кудайдын хукимин бизлер 

калай амелге асырамыз. Бир соз бенен айтканда бул не? Жариялау. Дурыс. 

Бизлер алле кашан Мухаддес Жазыуда жазылган Кудайдын хукимлерин 

жариялаймыз. Бизлер оларды жариялаймыз. Бизлер жариялаушылар болып 

есапланамыз. Бизлер дунья базарында турып, оо оо деп бакырамыз хам оннан 

кейин Кудайдын карарын жариялаймыз. Мен ойлайман, бизлер енди жуда 

амелий жактан хам жерге тускен халда ендиги баскышка отемиз деп. Ол хаса 

таякты колына алганнан кейин, буннан кейин ол не иследи. Египетке калай 

кайтып келди. Ол хаса таякты созды. Ол хаса таякта бар болган сол бийликти 

колланды. Мен айтпакшыман. Бизлер де тап сондай кылыуымыз керек. 

Бизлер жазылган Кудайдын созин колга алыуымыз керек хам оны калеген 

жагдайга каратып багдарлауымыз керек. Кудайдын авторитети (абыройы) 

керек болган жерге. Хам бул усыллардан бири. Мен бул жалгыз усыл деп 

атырганым жок. Бирак ойлайман ен натийжели усыллардан бири деп. 

Жагдайга Кудайдын авторитетин азатлыкка шыгарыу бул исеним менен 

жариялау. Хам Мухаддес Руухтын майланыуы астында. Себеби есимизде 

саклаймыз, соз дем менен шыгыуы керек. Олар бирге шыккан уакытта 

Кудайдын деми, Кудайдын Руухы созди аузымыздан кысып шыгарады. 

Сонда бизлер оны жагдайга карсы азатлыкка шыгарамыз. Хам бул жагдайда 

сол соз кудиретли Кудайдын путкил бийлигине ийе болады. Корип турсызлар 

ма Кудай озинин тахтынан жерге тусип келмеди, Муусанын хаса таягын 

алып, Мууса буны Мен Озим ислеймен деп айтыу ушын. Мен ойлайман 

бизлердин копшилигимиз айне усы нарсени кутемиз. Кудай айтады. Сенин 

хаса таягын бар харекет ет дейди. Бирак Шыгыс китабында ол Кудайдын 

хаса таягы деп аталган. Бул Кудайдын таягы еди, бирак оны Мууса услады. 

Мууса оны силтеди. Мууса Харон менен биргеликте. Мууса ямаса Харон 

ислегенинин ахмийети жок еди. Хамме гап хаса таякта еди. Солай етип, 

путин бир катар мысал болатугын, адамлар жеке омиринде болганынан 

баслап хам улыума миллий хам халыкаралык жагдайларды корип шыгамыз. 

Мен тек сизлерге хаса таякты колланыудын хар кыйлы жолларын 

корсетемен. Мен Руфтын менин касыма келип турыуын илтимас кыламан. 

Хазир бизлер жариялайтугын нарсе, бизлер адетте озлеримиздин жеке 

ибадатымыз уактында жариялаймыз. Сизлерге айтаман бизлердин 

ибадатларымыз баркулла жуда астен болмайды. Айырым уакытлары бизлер 

кышкырамыз. Ойткени жариялау бул кышкырып бакырыу го. Мен 

кышкырган уакытта кобирек куш болады демекши емеспен. Тек хаммеси 

сизди Мухаддес Руух калай жетеклейтугынына байланыслы. Бизлер тураклы 

турде шама менен 100 ден баслап 200 ге шекем жариялауды жариялаймыз. 

Рут оз омири ушын гурескен уакытта бул номери биринши курал болган еди. 



Бул жариялаулардын ишинде айырымларын бизлер коп мынлаган марте 

иследик. Корип турсызлар ма егер бизлер откен омиримизде, сизлер коп 

жаман ойларды ойлаган болсак, коп жаман тасирлерге ийе болган болсак, 

бир марте жариялап койыу жеткиликли емес, калай айтып атырган болсаныз 

сондай кылып ойлаганга шекем айтып жариялау керек, хар бир жагдайга 

жариялап атыргандай болып катнаста боламан дегенге шекем жариялау 

керек. Келип шыгыуым бойынша мен англичанман. Мен буны озимнин 

уатанласларыма айтып атырман. Сонын ушын да мен буны америкалыларга 

да айтыуга корыкпайман. Англичанларда терис ойлау тенденциясы (багдары) 

бар. Табияты бойынша олар пессимистлер. Мен пессимистлердин 

пессимисти болдым. Кудай баркулла менин ишимде революция (озгерис) 

иследи. Бирак бул ушын Оган коп уакыт кетти. Менин кызык акылый адетим 

бар еди. Мен ойлайман бул менин балалыгымнан басланды деп. Мен 

кандайда бир жагдайга тускен уактымда мен автомат турде жуз бериуи 

мумкин болган барлык бахытсызлыклар тууралы ойлап баслайман. Пайда 

болыуы мумкин болган барлык проблемалар тууралы. Мен машинага 

отыраман да авария тууралы ямаса соган уксаган нарселер тууралы 

ойлайман. Балким сизлердин айырымларынызда да сондай болатугын шыгар. 

Мен курал созин хар турли маниде колланаман. Мухаддес Жазыуда сондай 

бир жери бар, мен оны анык еслей алмайман. Бул Еремия китабынын 29-

бабы. Бул жерде Кудай Израилга карап былай дейди. «Мен сизлер тууралы 

нийетлеримди билемен, дейди Кудай Ийе, Бул нийетлерим сизлерге 

жаманлык емес, парауанлык алып келеди, жаркын келешек хам умит береди. 

Ийемиздин сози сол болып есапланады». Баска аудармада – жаксы омир 

тууралы ал бахытсызлык емес себеби сизлерге келешек хам умитти бериу 

ушын деп айтылган. Хам хамме уакытта мен оз акылымда кандай да бир 

бахытсызлыктын жаман картинасын коз алдыма келтирип баслаган 

уактымда, мен айтаман Кудайым мен саган миннетдаршылык билдиремен 

деп, ягный Сен билесен Сенин маган деген сол нийетлерин, бул нийетлер 

жаксылыкка, ал жауызлыкка емес. Нийетлер жаксы омир ушын, ал 

бахытсызлык ушын емес. Маган умит хам келешек бериу ушын. Айырым 

уакытлары менин буны бир неше марте такирарлауыма туура келеди. Бирак 

акыр-акыбетинде жаман ойлар кетеди. Хам менде кушли, исенимли, жаксы 

катнас пайда болады. Мен ойламайман Рут алле кашан буган уйренип алды 

деп. Солай ма? Солай етип мен буны айтаман. Еле бул бизлердин 

репертуарымызга кирген жок, бирак мине енди киреди. «Мен сизлер тууралы 

нийетлеримди билемен, дейди Кудай Ийе, Бул нийетлерим сизлерге 

жаманлык емес, парауанлык алып келеди, жаркын келешек хам умит 

береди…» Сиз буны хар уак машинанызга отырган уактынызда айтып 

баслайсыз. Сизде жаксы саяхат болады. Сиз ислеуди нийет еткен нарсенизди 

ислейсиз. Сизин карым-катнасыныз коп нарсени озгертеди. Бул адамлар 

сизлерге кандай катнаста болыуына да тасир кылады. Сиз магазинге киресиз, 

магазинге жаксы кеуил кейпият пенен киресиз хам сиз ушын бир нарсе 

ислейди. Егер сиз машкаланы ямаса жаман хызмет корсетиуди хам 

копаллыкты кутип кирсениз онда балким сиз буны аласыз. Тусинип 



атырсызлар ма. Келинлер. Мен буны адамларга айтканымдай бул ешейин. 

Хазир бизлер айырым жариялаудын улгилерин жариялаймыз. Бирак ен 

даслеп бир нарсени ядынызда саклан. Бул дем соз бенен биргеликте болыуы 

керек. Баска соз бенен айтканда бул Мухаддес Руух болыуы керек. Хам 

екиншиден, мине бизлер не ислеймиз. Мен ойлайман бул жуда ажайып. 

Бизлер буны жеке турде ислеймиз. Библияда сизлер деп айтылган жерди 

бизлер деп айтамыз. Баскаша кылып айтканда бизлер бул бизлерге тийисли 

деп айтамыз. Усы жерде хам хазир. Бизлер озин ози коргаудан баслаймыз. 

Бизлерге хужим кылган уакытта жуз беретугын нарседен баслап. Мен бул 

тууралы коп айтыуым мумкин. Бирак мен тек мутажликлер менен 

шугылланыудан шаршадым. Сондай коп масийхыйлар хеш кашан оз 

мутажликлеринин астынан шыга алмайды. Сонын ушын мен бул участкада 

кыскаша токтап отемен хам мен агрессия тарауы деп атайтугын болимге 

отемен. Бул жерде бизлер корганбаймыз ал хужим кыламыз. Солай етип, 

сизлерде гунгирт, бахытсыз сезимлер бар деп коз алдымызга келтиремиз. 

Хам сизлер баркулла егер мен олсем не жуз береди деп ойлайсыз. Сондай 

кейпияттагы адамлар коп, хаттеки усы жерде бугин де. Врачлар сизлерге деп 

айткан болыуы мумкин, маселен: олар Рутка деп айтты, бизлер сиз буган 

шыдам бере алатугынынызга кепиллик бере алмаймыз, бизлер колымыздан 

келген хамме нарсени ислеймиз. Мине Мухаддес жазыудагы бизлер 1000 

марте колланган аят. Рут айырым уакытлары тосекте жатып усыны айтты, 

тек усыны айтты. Забур 117-бап 17-аят. «Олмеймен, ал жасайман хам 

Кудайдын ислерин жариялайман», «Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын 

ислерин жариялайман» Буны айтыуды калейсиз бе, буны ядлап калыу кыйын 

емес, дурыс па? Якшы: «Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын ислерин 

жариялайман» жане бир марте «Олмеймен, ал жасайман хам Кудайдын 

ислерин жариялайман». Хакыйкаттанда батыллыкка ийе екенинизге 

исенимиз камил болыу ушын касыныздагы адамга бурылып, онын козлерине 

тууры карап айтын - «Олмеймен, ал жасайман деп. Бул ушын кобирек, ягный 

еврейлер худспайлс деп айтагын батыллык керек: «Олмеймен, ал жасайман 

хам Кудайдын ислерин жариялайман». Амин. Сиз озинизди жаксы сезип 

турсыз. Дурыс па? Сизлер менен де адетте уайызханларда болатугын нарсе 

жуз береди деп коз алдымызга келтирейик. Олар усы нышанага ен туура 

келетугын адамлар. Сизлерди коп критикалайды, сизлер тууралы жаман 

созлерди айтады. Айырымлар сизлерге карсы ибадат етеди. Бизлер не 

кылыуымыз керек. Бизлердин даримиз Ийшая 54-бап 17-аятта. Егер сизлер 

усы аятты Библияныздан табыуды калесениз, онда оны окын. Бизлер буны 

озлеримизше, усыган тийкарланып айтамыз. «Саган карсы колланыу ушын 

жаратылган, Хеш кандай курал-жарак табыска ериспес, Хукимде сени 

айыпламакшы болган хар бир тилди, сен айыпларсан. Жараткан Ийенин 

кулларынын мийрасы – усы, Мен оларды аклайман, - дейди Жараткан Ийе.» 

Сизлер таптыныз ба усы аятларды. Корип турсызлар ма, бизлер буны жеке 

турде калай ислейтугынымызды. Бизлер буны жане бир марте ислеймиз. 

Расын айтканда мен сизлерге сырды айтаман. Ол енди сыр болып 

есапланбайды. Бари бир, хаммесин путкил дунья ерте ме кеш пе буны билип 



алады. Бизлер буны хар куни кеште уйкыламастан алдын айтамыз. Якшы. 

«Бизлерге карсы колланыу ушын жаратылган, Хеш кандай курал-жарак 

табыска ериспес, Хукимде бизлерди айыпламакшы болган хар бир тилди, 

бизлер айыплаймыз. Жараткан Ийенин куллары сыпатындагы бул бизлердин 

мийрасымыз, Бизлердин акланыуымыз Сеннен, -кудиреттин ийеси болган 

Жараткан Ийе.» Мине не ушын бизлер, бизлерди айыпламакшы болган 

тиллерди айыплай аламыз, себеби олар Кудайдын хаклыгын хуким етеди. 

Корип турсызлар ма. Ал бул баркулла сатсизликке ушырайды. Мен анык 

тусиникли болыуы ушын айтпакшыман, ягный бизлер буны айтканнан кейин, 

егер бизлерге карсы созлерди айткан адамлар, бизлерге карсы ибадат еткен 

ямаса бизлерге жауызлык хам зыян хам жауызлык ойлаган болса, бизлер 

оларды кеширемиз, бизлер оларды Кудайдын атынан жарылкаймыз. Корип 

турсызлар ма, бизлер жаманды жаксы менен алмастырамыз. Библия 

айтканындай. Егер адамлар силерди гаргаса, сизлер оларга жууап бермен, 

жарылкан, Павел айтады бизлер жауызлыктан женилмеуимиз керек, 

жауызлыкты жаксылык пенен жениуимиз керек деп. Жауызлыкты жене 

алатугын жалгыз куш жаксылык болып есапланады. Сонын ушын да бизлер 

жаман затлар менен ушырасканда оны жаксы нарселер менен жениуге 

уйрениуимиз керек. Бул Кудайдын созине тийкарланыуы керек. Коз 

алдымызга келтирейик бизин хызметимиз ямаса уйимиз, ямаса шанарагымыз 

атакага ушырап атыр деп. Маган Мухаддес Жазыудагы бир аят жаксы таныс. 

Бул Нызамларды кайталау китабы 33-бабы 25 тен 27 аятка шекем. солай 

етип, Нызамларды кайталау китабы, 33-бап 25-аяттан 27-аятка шекем. 

«Даруазаларымыздын тамбилери темир коладан болып, омиримиздеги 

кунлер коп болганы сыяклы бизлердин байлыгымыз да коп болады. Хай, 

Ешурун, Кудайымызга мегзес хеш ким жокдур, Ол бизлерге жардем бериу 

ушын аспаннан, Бултлар устинде келер салтанаты менен. Манги бар болган 

Кудай бизлердин панамыздур, Бизлерди Ол Озинин мангилик колларында 

алып журер. Душпанларымызды алдымыздан кууып шыгарып, Бизлерге: 

«Оларды кырып тасла!» - деп айтады. Бул хакыйкаттан да шайтанды 

коркытады. Мине мен сизлерге нени еслетип отемен. Бизлер оны кырып 

таслау керек екенин хаккында билдик. Кудай оны кууып шыгарады. Сизлер 

болса оны кырып жок кылыуыныз керек. Сизлер аягынызды душпаннын 

мойнынын устине аягынызды койыуыныз керек. Бизлер хаммесин толык 

тусиндирип отырыуга берилип кетпеймиз. Оларда жуда коп кан бар. Еслетип 

отемиз. Бизлердин душпан тууралы айтып атырганымызда гап адамзат 

тууралы болмайды. Ал аспандагы руухый кушлер тууралы. Бизлердин 

душпанларымыз кан менен еттен ибарат емес. Бизлердин душпанымыз бул 

бизлердин шопанымыз емес. Ямаса сизин куйеуиниз. Ол бизлерге душпан 

емес. Айырым уакытлары сиз сондай деп ойлауыныз мумкин. Бирак бул олай 

емес. Сизлер билип алыуыныз керек. Ягный бизлер адам заты менен 

урыспайтугынымызды. Бул кураллар жуда кушли. Бирак оларды дурыс 

колланыу керек. Енди сизлердин кандай да бир мутажлигиниз бар деп коз 

алдымызга келтирейик. Менин исенимим камил ол сизлерде жок. Бирак коз 

алдымызга келтиремиз ол бар деп. Финанслык ямаса физикалык ямаса шыпа. 



Бизлерде хар бир себеп бойынша жариялау керек болган зат бар. Ен даслеп 

финанслык. Коринфликлерге жазылган екинши хаттын 9-бабы 8-аят. Бизлер 

созлерди азгана озгертемиз. «…Кудай бизлерди мол мийрим менен 

байытыуга кудиретли. Солай етип, барлык уакытта хамме нарсемиз жетерли 

болып, хар кандай жаксы иске бай болыуымыз ушын» корип турсызлар ма, 

бул 3 апиуайы созден басланады. Кудай кудиретли. Сиз буган исенесиз бе, 

Онын кудиретли екенине. Бул ахмийетли. Бул жерде Ол кудиретли хам Онын 

ислейтугыны хаккында айтылып атыр. Бул тан калдырарлык ажайып аят бул 

жерде «хамме ямаса барлык» сози 4 марте, ал байытыу ямаса бай сози 2 

марте ушырасады. Буны Павел ислегендей кылып бир аятка бай созин коп 

колланыу мумкин емес. Бул мийрим. Дыккатынызды каратын. Мийрим калай 

кабыл етиледи. Исеним менен. «Исениминиз аркалы Кудайдын мийрими 

менен куткарылдыныз» Дурыс. Бирак бизлер буны жумыс ислеп тауамыз. 

Бул бизлердин айлыгымызга гарезли емес. Бул бир-бири менен байланыслы 

болса да. Бирак бизлер буны исеним менен кабыл етип аламыз. Кудайдын 

мийримин. Бизлер буны жане бир марте ислеймиз. Мен сизлерге айтаман. 

Бул бизлердин хызметимиздин финанслык базасы. Бизлер финанс ушын 

ибадат еткен уакытта бизлер усы тийкардан баслаймыз. Буннан кейин 

бизлерде жаксы карым-катнас болады. Солай етип, жане бир марте буны 

ислеймиз. «…Кудай бизлерди мол мийрим менен байытыуга кудиретли. 

Солай етип, барлык уакытта хамме нарсемиз жетерли болып, хар кандай 

жаксы иске бай болыумыз ушын» Ал енди коз алдымызга келтирейик. Ягный 

сизлердин кушиниз жетпейтугын, жуда кыйын нарсе турыпты. Сизин 

колыныздан келмейди. Сизге билим жетиспейди. Сизин физикалык 

шыдамлылыгыныз жок. Хаммеси бир-бирине гарезли. Соган карамастан 

Кудай сизлерди буны ислеуге шакырды. Дыккатымызды Филиплилерге 

жазылган хаттын 4-бабы 13-аятына каратамыз. Бирак бул Принцтин 

варианты. Мен грек тилин билемен. Хам ойлайман Кудай маган грек 

тилиндеги оригиналдын жаксы тусиндирмесин берди деп ойлайман. 

Аудармага караганда жаксырак. Бирак сизлерге бул печат кылып 

шыгарылмаганын айтыуга рухсат беринлер. Маган адамлар келип меннен 

сорады. Буны бизлер кай жерден сатып аламыз. Сатып алыуга болмайды. 

«Маган ишимнен куш кууат беретугын Ийса Масих пенен бирге хамме 

нарсени ислей аламан». Жане бир марте айтаман. «Маган ишимнен куш 

кууат беретугын Ийса Масих пенен бирге хамме нарсени ислей аламан». Мен 

куш-кууат беретугын деген созди колланаман. Себеби грек тилинде дюнамис 

деген соз турыпты. Бул соз адетте куш деп аударылады. Солай етип 

бизлердин ишимизде сиз Кудайдын созин жариялаганда шыгатугын куштин 

дереги бар. «Маган ишимнен куш кууат беретугын Ийса Масих пенен бирге 

хамме нарсени ислей аламан». Менин билимим жок, менин кушим жок. 

Бирак бул ушын Кудайдын ерки болса, бул Кудайдан берилген тапсырма 

болса, онда менин ишимнен куш беретугын Биреу бар. Сизин машкаланыз 

бул кеселлик деп ойлайык. Бизлердин жаксы коретугын аятларымыздын 

бири 1-Петр 2-бап 24-аят. «Бизлердин гуна ушын олип, хак болып 

жасауымыз ушын, Ол гуналарымызды атанак агашта Оз денесине жукледи. 



Онын жаракатлары аркалы шыпа таптыныз». Корип турсызлар ма, бул откен 

махелде турыпты. Егер сиз байкаган болсаныз, онда гап шыпа хам 

куткарылыу тууралы болган уакытта ол хеш кашан келер махалде болмайды. 

Ийса келместен 700 жыл алдын Ийшая айтты – Онын жаракатлары аркалы 

бизлер шыпаландык. Куткарылыудан кейин артына карап Петр айтты – Онын 

жаракатлары аркалы сизлер шыпа таптыныз. Бул сизлерге путкиллей жана 

перспектива береди. Бул сизлер автомат турде ауырыу болмай каласыз 

дегени емес, бирак сизлерге кеселликтин алдына шыгып оган соккы 

бериуиниз ушын баска тийкарды береди. Айрым уакытлары буны жетерли 

дарежеде узак уакыт айтыуга туура келеди. Сиз тек шешим кабыл етиуиниз 

керек. Не нарсе кобирек кушлирек. Кудайдын сози ме ямаса сизин 

кеселлигиниздин белгилери ме. Бизлер кобирек агрессив (карсы, душпан) 

тарауга отемиз. Бизлер мамлекетлик хам халык аралык ислерге араласыу 

тууралы айтамыз. Бизлер Рут екеуимиз озлеримиздин жеке 

мутажликлеримиздин шегарасынан тыскары ибадат етип коп уакыт 

откеремиз. Хар турли жагдайлар ушын, халыклардын тагдирлери ушын 

ибадат етемиз. Мине сизлерди жигерлендиретугын хам сизге жардем 

беретугын Мухаддес Жазыудын айырым аятлары. Бизлер жуумаклайтугын 

ен жаксы коретугын аятларымыздын бири бул Даниел 2-бап 20-22-аятлар хам 

4-бап 31-32-аятлар. Биринши узинди бул Даниилдин созлери, екинши 

Навуходоносордын созлери. Бирак тема екеуинде де биреу. Даниел 2-бап 20-

22 хам 4:31-32. «Кудайымыз дана хам кудиретлидур, Онын аты мангиге 

жарылкансын! Ол заманды хам дауирди озгертер, Патшаларды тахттан 

тусирип, тахтка отыргызар. Данышпанларга даналык, Акыллыларга билим 

берер. Ол терен хам сырлы затлары ашады, Карангылыкта жасырнган 

нарселерди биледи, Онын догереги жарыклык пенен коршалган…. …Онын 

хукимдарлыгы манги хукимдарлык, Онын патшалыгы ауладтан ауладка 

дауам етер. Дуньяда жасап атырганлар Онын алдында хеш нарсе емес, Ол 

аспандагы кушлердин хам дуньяда жасап атырганлардын устинен, Озинин 

калеген хукимин шыгарар. Хеш ким Оны токтата алмас, Оган «Не кылып 

атырсан?»- деп хеш ким айта алмас». Ойлап коринлер бул созлер Кудайга 

исенбейтугын императордын аузынан шыкты. Набуходоносордын. Мен 

ойлайман, сол уакытка келип ол Кудайга исенди деп. Тек ойлап корин, 

Кудайдын Набуходоносордын омиринде ислеген улкен кудиретли исин. Бул 

бизлерди жигерлендиреди, ягный Кудай – кудайсыз хам напак 

хукимдарларды озгерте алады. Егер бизлер кандай кылып ибадат етиуди 

уйренсек. Оннан кейин бизлерде 2-Жылнама китабынан 2 соз бар. Хар 

кайсысы бир аяттан турады. Бул ибадатлар. Сонын ушын, бизлер жакын 

шыгыстагы жагдайлар ушын ибадат ете жакпыз ямаса баска бир зат тууралы. 

Конкрет турде (анык) ибадат етпестен алдын, бизлер усы ибадатлар менен 

ибадат етемиз. Олар бизлерге куш-кууат береди. 2-Жылнама 14-бап 11-аят. 

«Жараткан Ийе! Кушлинин алдында турган кушсизге сеннен баска хеш ким 

жардем бере алмайды. Кудайымыз Жараткан Ийе, бизлерге жардем бере гор! 

Себеби бизлер Саган суйенемиз хам Сенин атын менен мына сансыз 

лашкерге карсы шыгып турмыз. Жараткан Ийе, Сен бизлердин 



Кудайымызсан,»…Мен акыргы созлерин калдырып кеттим. Бизлер буны 

иследик пе. Ауа мен акыргы созлерин калдырып кеттим. Келинлер жане бир 

марте. «Жараткан Ийе! Кушлинин алдында турган кушсизге сеннен баска 

хеш ким жардем бере алмайды. Кудайымыз Жараткан Ийе, бизлерге жардем 

бере гор! Себеби бизлер Саган суйенемиз хам Сенин атын менен мына 

сансыз лашкерге карсы шыгып турмыз. Жараткан Ийе, Сен бизлердин 

Кудайымызсан, инсан затынын Озинди жениуине жол койма!»… Ал енди 2-

Жылнама 20-бап 6-аят «Хай, ата-бабаларымыздын Кудайы Жараткан Ийе! 

Коклердеги Кудай Сен емесписен? Сен халыклардын барлык 

патшалыкларына бийлик етесен. Куш хам кудирет Сенин колында. Саган 

хеш ким де карсы тура алмайды» Енди бизлер Забур 32-бап 8-аяттан баслап 

12-аятка шекемги созлерди аламыз. Бизлер асыгыуымыз керек. Буны бизлер 

тез ислеймиз. Бул жуда катты кушли тастыйыклау бизлерге бул дуньядагы 

жагдайлар карсылык етип атырган уакытта. «Путкил дунья жузи Жараткан 

Ийеден корксын, Жер жузинде жасап атырганнын барлыгы Оннан сескенсин. 

Ол сойледи, айтканы бар болды, Буйрык берди, хаммеси пайда болды. 

Жараткан Ийе миллетлердин жобаларын бузар, Халыклардын нийетлерин 

боска шыгарар. Бирак Жараткан Ийенин жобалары манги турар, 

Журегиндеги нийетлери ауладтан ауладка дауам етер. Кандай бахытлы, 

Кудайы Жараткан Ийе болган миллет, Кандай бахытлы, Жараткан Ийе 

танлап алган халык» Баскаша кылып айтканда, хамме жерде ким женеди? 

Жараткан Ийе Кудайы болган халык. Барлык халыклардын хам бирлескен 

миллетлер шолкеминин, хукиметтин барлык жобалары хеш нарсе егер олар 

Кудайдын жобасына карсы болса. Жуумакламастан алдын бизлер Жакын 

Шыгыс пенен байланыслы болган бир нарсе ислеймиз. Бизлер хаммесинен де 

коп ибадат ететугын сол аймаклар ушын. Балким сизин журегинизде ондай 

ауырманшылык жок шыгар, бирак сиз бул принциплерди алып озиниздин 

жагдайыныз ушын колланыуыныз мумкин. Мен хаммесинен бурын бир 

нарсени айтып отпекшимен, ягный Жакын шыгыс хам Арка Африка хеш 

кандай гумансыз жер бетиндеги хош хабардын кирип барыуы ушын ен 

кыйын аймаклардын бири болып есапланады. Бунын ушын ен ахмийетли бир 

себеп бар хам бул себеп жарылкаудын кушин корсетип береди. Сиз балким 

билетугын шыгарсыз хар бир мусулман мешитинде кунине 5 марте хар 

суткада аллахтан баска кудай жок деп жарияланады. Ал Мухаммед болса 

онын пайгамбары хам тагы баска. Албетте аллах бул Библиянын кудайы 

емес. Мусулман календары шама менен 627-жылы басланды. Хам булардын 

хаммеси 1300 ге жакын жыл дауам етип атыр. Бул 1300 жылдан бери 

жарияланып атыр. Хар бир мешитте хар куни 5 марте. Мен айырым 

есаплауларды мысал кылып келтиремен. Егер бул 1300 жыл исленген болса 

ямаса оннан да коп, бул 474 500 кун, домалаклап айтамыз, ярым миллион 

кун. Кунине 5 марте амелге асырылады. Хар куни. Сонлыктан да хар бир 

мешитте бул 2,5 миллион марте айтылган.  Ал енди мешитлердин санын 

алып каран. Мен ойлайман олар Арка Африка хам Жакын Шыгыста ен 

болмаганда ярым миллион. Буннан келип шыгады. Миллиард марте. Не 

ушын бул аймактын устинде улкен масийхыйшылыкка карсы куш бар. Баска 



жерге караганда. Бунын себеби не? Бул жариялау. Корип турсызларма 

жариялау кушке ийе. Ол жаман болсын ямаса жаксы болсын. Биз калай бул 

барлык жаман жариялаулардын кушин калай женемиз. Бизлер буны калай 

ислеймиз. Жаксы жариялау аркалы. Сонын ушын бизлер сизлерге улги 

корсетемиз. Хам есинизде тутын, хар итималга карсы, егер сиз бул пайдасы 

жок жумыс деп айтатугын болсаныз, онда Муусага карсы Египеттин 

дууаханлары карсы шыкты хам олардын хаммеси жерге озлеринин хаса 

таякларын ылактырды хам олар жыланга айланды, не жуз берди, Муусанын 

жыланы барлык египетлилердин жыланларды жеп койды. Баскаша кылып 

айтканда егер бизлер калай жариялауды билетугын болсак, онда ол барлык 

жаман жариялауларды женеди. Сонын ушын да бизлер еки анык библиялык 

жариялауды амелге асырамыз. Израил тууралы хам онын жери тууралы. 

Бириншиси Забур 124-бап 3-аят. «Ойткени Кудай напеклердин хаса 

таягынын хак адамлардын улесинин устинде турыуына жол коймайды». 

Бизин жагдайымызда напеклердин хаса таягы не? Ислам. Паклердин улеси 

бул Кудайдын халкына берилген сол жер. Сиясатшылар не айтыуына 

карамастан, олардын не ислеуине кармастан напеклердин хаса таягы хак 

адамлардын улесинин утинде калмайды. Не айтыу керек. Исеним менен. 

Хаммеси терисине карап кетип баратырган болып коринип атырган уакытта. 

Сол уакытта жариялау керек. Сиз сол хаса таякты созасыз хам сизин 

жыланыныз дууаханлардын жыланын жеп кояды. Ал енди Забур 128-бап 5-6-

аят. «Сионды жек коретугынлардын хаммеси, Шерменде болып артка 

шегинсин. Олар оспей атырып, куурап калатугын, Там устиндеги шопке 

уксап калсын». Мен дыккатымды мына затка каратып кордим. Сионды жек 

коретугынлардын хаммеси хеш кашан писпейди. Хеш кашан писип 

жетилискен болмайды. Олар солыйды. Оспейди. Кудайдын сози солай дейди. 

Сондай жуз береди. Акырында мен Израилдын кайта тиклениуи тууралы 

жане бир Еремия пайгамбардын китабынын 31-бабынан созди келтирип 

отемен. Бизлер усы текстке сайкес харекет кыламыз, егер бизлерде уакыт 

болса оны окыймыз. Хамме нарсени ислеуге харекет кыламыз. Еремия 31-бап 

7-аят. «Якып насили ушын кууаныш пенен косык айтын. Халыклар сардары 

ушын Кудайды мактан. Жариялан, алгыслан хам деп айтын «Кудайым 

халкынды куткар, Израилдын аман калганларын куткар»» Дыккатынызды 

мына косык айтын, мактан, жариялан, алгыслан, айтын ямаса ибадат кылын 

деген 5 созге каратын. Бул 5 коринис. Косык айтыу, мактау, алгыслау, 

жариялау, ибадат кылыу. Олардан биреуи жариялау болып есапланады. Ал 

10-аятта болса былай делинген. «Хай халыклар Кудайдын созин тынланлар 

хам алыс атаулардагы журтларга хабар берип, деп айтынлар. Израил халкын 

таркатып жиберген Ийемиз оны жыйнайды хам оны оз падасынын 

шопанындай болып коргайды». Мине биз хазирги уакытта Жакын Шыгыс 

тууралы не айтып атырмыз. Израилды таркатып жиберген тап сол Кудай оны 

жыйнап алады хам оны коргайды шопан оз падасын коргагандай кылып. 

Келинлер буны айтамыз. «Израил халкын таркатып жиберген Ийемиз оны 

жыйнайды хам оны оз падасынын шопанындай болып коргайды». Неге 

бизлер Библия айтканындай кылып ислемейди екенбиз. Бизин хызметимиз 



акырына жетти. Неге бизлер орнымыздан турып жариялап, мактап, бакырып 

хам бизлер бахытлы екенимизди корсетпейди екенбиз. Карл бизлерге жардем 

бер алгыс мактауга, бакырып жариялауга. Уайызлык таусылып калды деп 

ташуишленбенлер. Бул бизлердин кууаныуымызга кесент етпейди. 

 



 Тема 4 Жинлерди калай таныу хам кууыу. 

Дерек Принц демонология хам азат болыу темасына соз сойлейди. 4-сабак 

темасы. Жинлерди калай таныу хам кууып шыгарыу. Шайтан (дьявол) сози 

грек тилиндеги дяболос созинен аударылган болып, туура манисинде 

«жалахор хам айыплаушы» деп аударылады. Бул шайтаннын озинин аты. Бул 

жалгыз бир шахстын аты. Хам адетте ол коплик туринде колланылмайды. 

Бирак бизлер шайтаннын ози менен соклыгыспаймыз. Бизлердин 

соклыгысатугынымызды дурыс айтатугын болсак, булар жинлер ямаса жауыз 

руухлар. Жин ямаса демон сози грек тилинде колланылыудын жуда узак 

тарийхына ийе болган даймония созинен келип шыккан. Ол соз ески адамлар 

ярым кудайлык хам ярым адамшылык табиятка ийе деп есаплаган кандайда 

бир руухый барлык деген манини билдиреди. Хам оган адетте хар кыйлы 

жоллар менен сыйынган хам хурмет кылган. Хакыйкатта адамзат пайда 

болганнан баслап хазирги кунге шекем копшилик бутпараз халыклардын 

динлеринин тийкарында жинди тан алыу хам олардын жардемин алыу ямаса 

ерисиу хам газебин шыгарыу болган. Мине кыскаша ямаса толык манисинин 

баян етилиуи. Баска соз жана келисимде жин сози менен бир катарда 

ушырасатугын соз. Бул жауыз руух ямаса напак руух сози. Олар оз-ара 

алмасып колланылады. Хош хабарларда бир автор жин созин колланады, 

баска автор тап сол эпизодты тарийплеп жауыз руух ямаса напак руух созин 

жазады. Сондай кылып бул созлер оз-ара алмасып колланылатугын созлер. 

Хам бизлер карангылык патшалыгынын патшасы болган шайтаннын ози  

тууралы айтып атырган жокпыз. Бизлер хаттеки периштелер тууралы да 

айтып атырган жокпыз. Бизлер менин тусинигимше периштелер болып 

есапланбайтугын руухый барлыклар тууралы айтып атырмыз. Хам бул сизин 

азат болыуыныз ушын негиз болмайды. Бирак мен айырым парыклар 

тууралы айтаман. Периштелердин жасайтугын жери аспанда, ал жауыз 

руухлардын жасайтугын жери болса жер менен шекленген. Периштелердин 

канатлары бар хам ушады, жауыз руухлардын болса канатлары болмайды 

хам олар журеди. Ийса айтты: жауыз руух суусыз жерлерди гезип, дем 

алыуга орын излейди деп. Периштелердин озлеринин денеси болады хам 

кандай себеп болыуына карамастан адам денесинин ишинде болыуды 

калемейди. Олар ол жерде тынышлыкка ийе бола алмайды. Жинлер ямаса 

жауыз руухлар булар денесиз руухлар. Олар биринши орында адам 

денесинде болганды калейди. Бирак Хош хабарлардан бизлер кордик олар 

денесиз хам жасайтугын жерсиз калганнан горе шошкалардын денесине 

кирген абзал деп олардын денесине киреди. Денесиз олар озинин негизги 

табиятын корсете алмайды. Маселен Кудайга тил тийгизиуши жинге тил 

керек, сонын жардеминде урысыу ушын. Гуманланыу жинине болса акыл, ес 

керек сол аркалы харекет етиу ушын. Дене калеуи жинине болса дене хам 

физикалык органлар керек. Алькоголь жинине болса алькогольди колланыуга 

шол пайда етиу ушын соган сайкес келетугын дененин органы керек. Жинлер 

денеге ийе болыу зарурлиги менен байланыслы, сол дене аркалы озин 

корсете алыу ушын. Жинлер каяктан пайда болды. Бул сорау бойынша менин 

пикирим бар коп жыллык тажирийбеден пайда болган. Бирак бул ахмийетли 



емес. Ийса мынлаган жинлерди кууды, бирак Ол хеш кашан олардын каяктан 

пайда болганын айтпады. Хам сизлерге ахмийетлиси олардын каяктан пайда 

болганы емес, ал олардан калай азат болыуыныз ахмийетли. Бул тууралы 

Библия анык кылып айтады. Усыган байланыслы Жана келисимде бир неше 

аныкламалар колланылады. Хам мен оларды кыскаша айтып отемен. 

Тийкаргы уш аныклама хар турли формада жин ямаса жауыз руухтын 

кадагалауынын ямаса бийлигинин астында болган адамга тийисли. Бул 

келеси аныклама. Ен даслеп жауыз руухка ямаса жинге ийе болыу. 

Екиншиден напак руухтын ямаса жиннин тасири астында болыу. 

Ушиншиден даймонет замай деген грек сози бар, егер сиз грек тили менен 

таныс болсаныз, жинге шалынган деген манисти анлататугын. Ол соз 

тиккелей дамония жин деген атлык созден келип шыгады. Синодальлык 

аудармада даймонет замай фейил сози жин ийелеп алган деп дурыс деп 

аударма кылынган. Усы аударма хакыйкый стихиялык апатшылык болып 

есапланады. Ол хеш кашан санап болыу мумкин болмаган коп адамларды 

адастырды. Себеби грек тилиндеги оригиналда хам калеген грек тилин 

билетугын билимпаз бунын надурыс екенин далиллеп бере алса даллиллеп 

берсин. Ийелеп алган деген создин колланылыуын аклау мумкин болган хеш 

нарсе жок. Ал айне усы миллионлаган адамлардын адасыуына алып келди. 

Англичан тилинде ийелеу сози толык ийелеп алыу деген манини билдиреди. 

Егер мен Библияга ийе болсам онда ол толыгы менен меники. Маган 

Библиянын хар бир бети тийисли. Хеш кандай биргеликте (баска биреу 

менен) ийелик етиу жок. Хеш ким бул библиянын 15 бетинин де ийеси 

болыуга талапкер бола алмайды. Оган мен ийелик етемен. Бул менин 

Библиям. Адамлар сорайды: масийхый жинлерге шалыныуы мумкин бе деп. 

Бунын жууабы албетте як. Масийхый биринши гезекте Ийса Масийх Ийеге 

тийисли болган жеке шахс (тулга). Егер ол Ийса Масийх Ийеге тийисли 

болса онда жин оны ийелей алмайды. Бул анык тусиникли. Бирак бул 

масийхый озинин омиринин бир тарауларында бурынгыдай жауыз 

руухлардын тасири астында путкиллей болмайды дегенди билдирмейди. Ол 

куткарылган ямаса жокарыдан тууылган уакытта оз еркин танлауга хам 

бойсыныуга Ийса Масийх Ийеге тапсырады. Бирак ол озин улыума Ийса 

Масийхка тапсырган болса да, сол уакыттын озинде онын ишинде Mухаддес 

Pуух, Ийсанын табияты озинин натийжели кадагалауын амелге 

асырмайтугын омиринин бир тараулары болыуы мумкин. Сиз меннен 

сорауыныз мумкин. Принц тууыскан сиз буны каяктан билесиз деп. Мен 30 

жылдан аслам уакыттан бери масийхыйман. Мен буны озимнин жеке 

тажирийбемнен билемен. Мен шама менен 30 жыллар бурын Мухаддес 

Руухка шомылдырылдым. Буннан 2 хапте бурын армия казармасында Кудай 

менен ушырастым. Бул ажайып ушырасыу болды. Толык озгериу. Бирак 

буннан кейин коп коп жыллар откеннен кейин, менин омиримде бурынгыдай 

Ийса Масийх Ийенин натийжели кадагалауы болмаган бир тараулар болды. 

Сизлердин айырымларыныз буны жетерли дарежеде апиуайы зат деп 

айтасыз. Мен тек сизлердин мен кандай да бир баска дуньянын адамлары 

тууралы айтып атырмаганымды тусингенинизди калеймен. Мен нормаль 



емес адамлар тууралы айтып атырганым жок. Келинлер буны мынадай жол 

менен тусиндирип беремен. Мен хазиллесип атырганым жок хам сизлерди 

мазак кылып атырганым жок. Мен сизлердин жууапкершиликли 

болганынызды калеймен (серьезный). Менин озимде жууапкершиликли 

катнастаман. Сизлердин хар биринизге сорау бериуге рухсат берин. 

Сизлердин нешеуиниз колларын котерип жууап бериуи мумкин Принц 

тууыскан мен исенемен Мухаддес Руухка ийе екениме деп. Кудайга шукир! 

Сизлердин нешеуиниз тап сондай кылып жууап бериуи мумкин Принц 

тууыскан мен Мухаддес Руухтын толык кадагалауы астындаман деп. Кудайга 

шукир! Кол котерген бир адам болды. Мен бул ушын Кудайды алгыслайман. 

Мен буган шубхаланбайман. Хар бир масийхый сондай жагдайда болыуы 

керек. Бирак бизлер билемиз копшилик масийхыйлар бундай жагдайга 

жетискен жок. Копшилик адамлар олар минсиз болган уакытта Мухаддес 

Руух оларда жумыс ислеп хам жарылкап баслайды деп ойлайды. Бирак бул 

акылсызлык емес пе? Егер сизлер минсиз болсаныз сизге бунын кереги жок 

болады го. Мухаддес Руух сизде харекет етпестен алдын хам сиз ушын бир 

нарсе ислеместен бурын сиз минсиз болыуыныз керек деген ой, бул 

жасларды университетке окыуга жибергенде профессор оларга 

университетти питкергеннен кейин сизлерди окытып баслаймыз дегенге 

уксайды. Бирак сиз питкерместен бурын окыуыныз керек емес пе? Биз 

аспанга барган уактымызда бизлер питкериушилер боламыз. Сол уакытта 

бизлерге енди бул талимнин кереги жок болады. Бирак Мухаддес Руух 

бизлерге хазир керек, бизлер халсизликлеримизди жене алыуга жардем бериу 

ушын. Сизлер Римликлерге жазылган хаттын 8 - бабы 26-аятында не 

жазылганын билесиз бе? Мухаддес Руух бизлердин халсизликлеримизге 

жардем береди. Бизлердин халсиз жерлеримиз, кыйыншылыгы бар 

жерлеримиз бар. Айне усы жерде бизлерге Мухаддес Руух керек. Жауыз 

руухлар да тап сондай кылып харекет етеди. Олар масийхыйды ийелеп ала 

алмайтугын болса да. Олар оган кирип алып онын омиринин анык бир 

сфераларын ийелеп алыуы мумкин. Озимнин жеке тажирийбемнен мысал 

келтиремен. Мен коп жыл толык хош хабар уайызшысы болдым, бирак хар 

турли ишки кыйыншылыкларым болды. Тек биреуин гана еслеп отемен. 

Жуда кен таркалган тури. Бул депрессия. Мен депрессия атакасына дуушар 

болдым. Ол мени тауып алып, маган тусип турган гунгирт, сур рендеги 

суулы булт сыяклы мени басатугын еди. Менде жардемсизлик хам 

умитсизлик сезими пайда болды. Баскалар ислей алады, бирак сен емес. Мен 

бул басымды хамме жерге озим менен бирге алып баратугынымды тусиндим, 

асиресе озимнин шанарагымда. Озим астында болган басымнын астына 

хаялымды хам балаларымды койып атырганымды билиу маган катты ауыр 

болды. Мен озиме таныс болган барлык усылларды колланып кордим, бул 

депрессиядан кутылыу ушын. Мен ораза туттым, мен ибадат кылдым. Мен 

колланып кормеген хеш нарсени еслей алмайман. Бирак кызык жери сонда. 

Мен коп ораза туткан сайын маган коп жаман болып бара берди. Хаттеки бир 

куни кызларымнан бири маган, папа жаксысы сен ораза тутканынды токтат, 

себеби сен ораза туткан уактында бурынгыдан да жаман боласан деди. 



Уайызшыны бул колайсыз жагдайга тусиреди. Бирак айне сондай болган еди. 

Себеби ораза не ислеген еди. Депрессияны жарыкка шыгаратугын еди. Ораза 

мени депрессиядан азат кылмайтугын еди. Тек гана оны сыртка шыгаратугын 

еди. Мен жане нени байкадым. Мен хакыйкый турде, путкил кушим менен 

Масийхка хызмет етиуди калеп баслаган уактымда барлык уакытта басым 

кушли болатугын еди. Тек агыс пенен бирге жузгениме канаатланганымда 

хам шайтан патшалыгы менен гуреске артыкша куш жумсамаган уактымда 

гана басым пасейетугын еди. Мен буган хеш нарсе ислей алмадым, бир кун 

келип Ийшая пайгамбардын китабынын  61-бабы 3-аятын окыйман дегенше. 

Мен ондай созлерди окымадым. …«Гамлы руух орнына алгыс тонын бериуге 

жиберди»… Мен бул созди тускинлик руухы созин окыган уактымда 

капелимде тусиндим хам мине сенде болып атырган нарсе дедим. Бул адам 

акыл ойынын жагдайы емес хам бул психикалык жагдай емес. Бул тулга. Бул 

сени билетугын руух. Мен тез арада путкил картинаны кордим. Тап сол руух 

менин акемди де мен есимди билгеннен баслап азаплады. Бул белгили 

дарежеде ауладтан ауладка бизлердин изимизден калмай журген шанарак 

руухы. Мен онын хызметин баклай алатугын едим. Мен, ол мени 

таныйтугынын, менин ойларымды билгенин тусиндим. Хам маган карсы 

озинин стратегиясын жобаластырды. Онын бир тийкаргы уазыйпасы бар еди. 

Менин Масийхка хызмет етиуиме жол коймау. Жинлерге байланыслы мен 

сизлерге томендеги затларды айтып беремен. Олардын штаб квартирасы 

шайтан патшалыгында жайласкан. Оларда еки тийкаргы буйрык бар. 

Бириншиси сизди Масийхка жибермеу. Егер ол буны ислей алмаса екинши 

уазыйпа сизин Масийхка натийжели хызмет кылыуынызга жол коймау. Егер 

олар сизлердин Масийхый болыуынызга карсылык ете алмаса, онда сизин 

кушли масийхый болыуынызга тоскынлык етеди. Сиз бул сондай екенин 

тусинесиз бе. Бул сизин омириниздеги коп нарсени тусиндирип 

беретугынын. Неге сиз ярым тунге шекем телевизор корип уйкыламай отыра 

аласыз. Ал Библия окыган уактынызда саат 10нан бурын уйкылап каласыз. 

Себеби ески келисимде де, жана келисимде де айтылган уйкылатыу руухы 

тунги телевизиялык шоуларды кориуинизге карсы емес. Бирак сиз Кудайдын 

созин таныуынызга карсы. Ямаса бизин консымыздын кишкене кызын алып 

карайык. Ол уш жаслар шамасында. Бизлер оны баклап кордик. 5-ши куни 

кеште олар азык-аукат дуканына барган уакытта, кеуилли кийинип, 

кууанышлы хам бахытлы журип барды. Екшемби куни азанда олар толык 

хош-хабар жамаатине тийисли болган екшембилик мектебине бара жак 

болганында ол кыз полга жатып окирип, бакыратугын еди. Себеби бул 

кыздагы руух азык-аукат дуканына барыуга карсы емес еди, бирак ол толык 

хош-хабар жамаатин жек коретугын еди. Тусинип атырсызлар ма? Усыган 

уксас жыйналысларда адамларга айтатугын едим. Егер сиз хазир хеш кандай 

себепсиз Принц тууысканга окпелеу пайда болганын сезип турсаныз абайлы 

болын. Албетте маган окпелеуге коплеген себеп боларлыктай себеплер 

болыуы мумкин. Бирак егер мен сизлерге хеш нарсе ислемеген болсам, 

окпелеу капелимде сизлердин ишинизде пайда болса, бул шайтан сизин 

маган жардем сорап келиуинизге тоскынлык етип атырганын есинизде 



саклан. Ондай жин кушлеринин артында шайтаннын кандайда бир нийети, 

хийлелери хам жобалары турады. Сизди ой-пикирден алжастырыуга, набыт 

кылыуга, кеселлик бериуге, егер мумкин болса сизди олтириуге 

багдарланган. Мине бул олардын уазыйпасы. Шайтан тууралы Ийсанын не 

айтканын умытпан. Уры тек урлау, олтириу хам набыт кылыу ушын келеди. 

Мине не ушын ол усы жерде. Егер сиз оган шыдайтугын болсаныз ол айне 

буны ислейди. Буны умытпан. Егер сиз омириниздин калеген бир 

тарауларында шайтаннын хузири менен келиссениз, онда ол, ол жерде урлау 

ушын хам сизин хукыкынызга тийисли болганларды, сизин акыл-

ойыныздагы тынышлыкты, сизин айыпсызлыгынызды сизин ден-

саулыгынызды,сизин шанарагыныздагы хам консыларыныз бенен жаксы 

карым-катнасыкларынызды, сизин гуллениуиниз хам табысынызды урлауга 

келген. Сизин Масийхтагы барлык ийгиликлеринизди шайтан урлауга 

харекет етеди. Екиншиден ол сизди физикалык жактан олтириу ушын келеди. 

Хар жылы копшилик масийхыйлар рактан хам исиклерден оледи хам мумкин 

болган баска кеселликлерден. Хам оларга белгиленген нормаль жаска шекем 

жасай алмайды. Шайтан оларды олтиреди. Хам ушиншиден ол не ислейди. 

Исенбейтугын адамларга, ал масийхыйларга емес. Оларды олгеннен кейин 

манги азаплайды. Мине онын программасы. Ийса бизлерди ескертти. Шайтан 

келген уакытта, онын максетлери кандай екенин жаксы билин. Урлау, 

олтириу хам сизди набыт кылыу. Сонын ушын егер онын менен досласкан 

болсан, кандай тулга менен досласканынды билиуин керек. Ендиги маселе. 

Адамдагы жин хызметлеринин характерли белгилери кандай. Бизлер 

озлеримиздин табиятымыз бойынша гунакар екенимизди билемиз. Ен 

болмаганда бизлердин хаммемиз буны билемиз деген умиттемиз. Бизлер 

козгаланшылар болып тууыламыз. Хам сизлер буны билесиз деген 

умиттемен. Ефесликлерге жазылган хаттын 2-бабы 2-аят. Бизлердин 

хаммемиз газептин балалары болып есапланамыз. Себеби бизлер кулак 

салмаушылыктын балаларымыз. Адам козгаланшы боламан дегенше онын 

балалары болган жок еди. Адамнан хам онын ауладларынан тууылган 

калеген бала жынаятшы болып тууылады. Хазир мен бул тууралы уйрете жак 

емеспен, бул баска тема. Солай етип, бизлер жынаятшы табият пенен 

тууыламыз. Хаяллар! Сизлер балаларыныздын хеш бирин ырбык кылып 

уйретпейсиз го! Дурыс па? Бирак копшилик жагдайларда сизге жаксы 

болыуга уйретиу кыйын болады. Сондай кылып бизлерде козгаланшылар 

табияты. Бизлер дурыс емес затларды ислеуди калеуге мейилмиз. Жынаятшы 

табияттан шыпаланыу бул азат болыу емес. . Жынаятшы табияттан 

шыпаланыу бул атанак агашы. Бизлердин ески адамымыз бул ески 

жынаятшы Адам ата табияты Масийх пенен бирге атанакка шегеленген. 

Сонлыктан да егер сиз тек адам ата табияты менен соклыгысатугын болсаныз 

онда Принц тууысканга келип ески адамды кууып жибериуди илтимас кылыу 

керек емес. Себеби бул Мухаддес жазыуга сайкес келмейди. Ески адамга 

карсы жалгыз курал бул атанак агаш. «Ийса Масийхка тийисли болганлар оз 

табиятын калеулери хам напсилери менен бирликте атанак агашка шегелеп 

койган». Атанак агаш бул барлык машкалалардын тийкаргы шешими. Ески 



адам табиятына косымша турде копшилик адамларда куралган машкала бар. 

Мен буны мынадай деп атайман. Олик жейтугын куслар деп. Олик бул ески 

адам. Оликхор куслар булар усы оликке озинин тырнаклары менен 

жабысатугын жауыз руухлар. Оган озинин тумсыгын жиберип оны жейди. 

Егер сиз айне сондай жагдайда болсаныз, онда атанак агашка косымша турде 

сизге азатлык алыу хызмети керек болады. Жауыз руухларга карсы курал бул 

шегелеу емес. Жауыз руухты шегелеуге болмайды. Мумкин емес. Оларды 

кууыу керек. Баска тарептен болса ески адамды кууыу мумкин емес, оны 

шегелеу керек. Тусинип атырсызлар ма? Курал мутажликке сайкес келеди. 

Бир мутажликке арналган куралды баскасына колланыуга болмайды. Коп 

адамлар бар кушин салып жинлерди шегелеуге харекет кылды. Ондай кылыу 

тек гана мумкин емес. Библия ески адамды оли деп есаплан дейди. Бирак ол 

жинлерди оли деп есаплан демейди. Себеби олар оли емес хам хеш кашан 

олмейди. Табийий турде енди сорау пайда болады. Принц тууыскан егер 

менде баркулла такирарланыушы менин мазамды алатугын, маган зыян 

келтиретугын машкала бар болса, онда мен онын себеби кай жерде екенин 

калай билемен. Ески адамда ямаса ески адамнан пайдаланатугын жинде. 

Тахтага мен ортасына жинлердин ислерин жазып койдым. Оз тажирийбемнен 

мен тусиндим, ягный булар жинлер харекет ететугын хам озинин хузурин 

корсететугын тийкаргы жолары. Адетте олар не кылады. Бириншиси олар 

алдайды. Бул азгырылыу. Библия айтады: …хар ким озинин жаман 

калеулерине берилип, алданып азгырылады. Хар биримиздин ишимизде 

жаман калеу деп аталган бир нарсе бар. Бузылган калеу. Бирак усы калеуден 

пайдаланатугын биреу бар. Бул сыр жаксы коретугын тышканга уксайды. 

Бирак тышканды услау ушын тышкан тусетугын жерге сыр коятугын биреу 

керек. Бул алдайтугын кимдур – жин болады. Хам ол жаман калеуден 

пайдаланады. Сизин хам менин ишимдеги бузылган калеулерден. Жинлердин 

тийкаргы жумысларынан бири бул алдау. Менин жеке озим шайтаннын ози 

хар азгырылганда бизлерди азгырыу ушын аспаннан тусип келетугынына 

исенбеймен. Мен онын жуда жаксы шыныккан отряды, армиясы бар екенине 

исенемен. Баркулла ол ушын мийнет етип бизлерди азгыратугын. Мине 

айтайык: енди гана хызметке кирген жас жигитти алайык. Ол балким 

кауипли болыуы мумкин. Жин номери 23 а зет хам номери 547 х сизлерге 

буйрык. Систем на хвост. Хам оны сулыу, ажыраскан, уш баласы бар, откен 

омири бузык болган хаялга кызыгыуга мажбурлен. Ол дистанциядан шыгып 

кетсин. Сонда оган зыян келтиреди. Тусинип атырсызлар ма? Мине тышкан 

какпанына койылган бир болек сыр. Хам бул жауыз руухлар жас жигиттин 

ишиндеги жынысый калеу деп аталган калеуден пайдаланады. Бул тек мысал. 

Жинлер хызметинин ендиги тури бул кул кылыу. Келинлер буны анык мысал 

болган жынысый катнасыкта корип шыгайык. Ен даслеп, жынысый катнасык 

тууралы айтпай турып, мына нарсени айтпакшыман, копшилик 

масийхыйлардын пикиринше ол жауызлык болып есапланады. Ол ийгилик 

болып есапланады. Себеби Кудай адамды жаратып оган жынысый 

катнасыкты берди. Ал ол хаммесин жаратып болганнан сон, Ол Озинин 

жаратканларынын хаммеси жуда жаксы екенин корди. Буган жынысый 



катнасык та киреди. Жамаатте жынысый катнасык тууралы путкиллей дурыс 

емес, жаман катнасык таркалган. Сонлыктан да шайтан ол жынысый 

катнасык тарауын озинин кадагалауы астына ала алса онда ол бул адамды 

керекли дарежеде баскаратугынын жаксы тусинеди. Жынысый катнасык 

тууралы ендиги айтажак болганым. Сенин азгырылыуга ушыраганын хеш 

кандай гуна емес. Ийса бизлер сыяклы хамме нарседе азгырылды, бирак ол 

гуна ислемеди. Сонлыктан да сиз азгырылыуыныз мумкин, бирак гуна 

ислемеуинизге болады. Буннан кейин егер сиз азгырылып, надурыс 

харекетлер менен гуна ислеген болсаныз, бул сиз автомат турде усыган 

сайкес келетугын жиннен азат болыуыныз керек дегенди билдирмейди. 

Сизин ислеуиниз керек болган нарсе бул таубе етип, Ийсанын алдында 

гунаны тан алып таубе етиу, кеширим хам тазаланыуды кабыл етип алыу. 

Сиз сонда кайтадан толык тартипке келесиз. Бирак егер бул сизди кул кылып 

алса егер сиз неше марте таубет еткениниз хам гунаны тан алып 

айтканынызга, кеширим хам тазаланыу алганынызга карамастан сиз буны 

жане ислесениз. Жане кайтадан. Онда, ауа бул жин. Мен барлык жынысый 

бузыкшылыклардын хаммеси озинин тийкарын жинлерден алган деп 

есаплайман. Ушиншиден жинлер не ислейди. Олар азаплайды. Олар 

азаплаушылар болып есапланады. Матта жазан Хош хабардын 18-бабында 6 

миллион доллар карызы кеширилген хызметши тууралы тымсал бар. Хам ол 

достынын оган беретугын 10 доллар карызынан кешиуден бас тартады. 

Акшаларды хазирги дауир есабына аударсак. Хам сонда бул кеширмеген 

хызметшинин хожайыны бул тууралы еситкен уакытта ол былай деди: хай 

жауыз кул деди. Ол жуда катал еди хам карыздын акыргы тийинына шекем 

толеп болмаганша оны азаплаушылардын колына тапсырды. Бул тымсалдын 

акыргы аятында айтылган: Менин аспандагы Акем де сизлерге солай 

ислейди, егер сизлердин хар бириниз тууысканыныздын гунасын шын 

журектен кеширмесенлер. Калайынша олай болады. Сизди азаплаушылардын 

колына тапсырады. Бул азаплаушылар кимлер. Жинлер. Кудай маган буны 

тусиндирип берди. Себеби маган баркулла азапланган жуда коп масийхыйлар 

келди. Мен оз ишимде былай дедим. Кудайым калайынша бундай болыуы 

мумкин. Олар сенин балаларын го. Калайынша олар азаплаушылардын 

колына тусип калады. Кудай айтты. Мен оларды, оларга тапсырдым. Себеби 

олар баска исениушини кешириуден бас тартты. Менин Аспандагы Акемде 

сизлерге солай ислейди. Азаптын хар кыйлы турлери бар. Руухый азап бар. 

Коркыныш жини баслы азаплаушылардын бири есапланады. Елши Юхан 

айтты, коркынышта азап бар деп. Албетте, путкиллей нормал болган табийий 

коркыныш бар. Кудайдын коркынышы бар. Бул Кудайдын алдындагы 

хурмет, иззет. Ол таза хам мангиге болады. Бирак, коркыныштын баска тури 

бар. Ол жинлердин коркынышы. Ол нормаль емес. Ол табийий емес. Ол 

катты кушли хам азап береди. Баска азаплаушы бар. Бул хуким етиу. Библия 

айтады. Масийх Ийсага тийисли болганларга карсы енди хеш кандай хуким 

жок. Баска азаплаушы. Гуман. Жане де физикалык азап та бар. Рак, артрит 

хам тагы баска. Жинлердин тортинши тийкаргы жумысы. Кууып журиу 

ямаса мажбурлеу. Гадара улкесиндеги жинге шалынган адам жинлер 



тарепинен кабирлерге карап кууып алып кетилген еди. Мажбурленетугын 

затлардын хаммеси жинлерден екенин корсетеди. Аукат кабыл етиу, 

сойлесиу, мажбурий уйкы, шайтан мажбурлеуи мумкин болган коп нарселер 

бар. Сойлесиу, жеу, уйкылау булардын хаммеси нормаль жумыслар. Бирак 

олар мажбурий, шаршататугын болып басласа, онда жин бар екенине 

гуманланса болады. Бесинши. Харамланыу. Напак руухлар. Барлык жауыз 

руухлар напак. Копшилик адамлардын акыл-ойы, хужданы жинлер 

тарепинен харамланган. Олардын акыл ойы, озлерине жакпайтугын, жек 

коретугын ойлар хам гаплерге толган. Бирак олар ол адамлардын акыл-

ойында дерлик баркулла токтамай айланып турады. Адамлар харамланган, 

жауыз калеулери бар акыл-ойга ийе болыуы мумкин. Акыр-сонында 

алтыншысы. Олар динкени куртады. Олар тек гана сизлердин мазанызды 

алады. Тынышынызды алады. Азаплайды. Сиз Кудай ушын бир нарсе 

ислеуди баслаганнан баслап олар сизин мазанызды алып баслайды. Менин 

шанарагым коп жыллар алдын мен уайызлык кылыуга таярланган уактымда, 

менин менен сойлеспеуге уйренди. Уайызлыктан алдын тынышлыкты 

саклауым ушын барлык кушимди жумсауым керек еди. Албетте уш руухтан, 

депрессия, газеп, албыраушылык руухларынан азат болганымнан кейин, мен 

уайызлык етпесимнен алдын путкиллей тыныш бола аламан. Бирак бул маган 

келген жетискенлик бир кунде келген жок. Хамме уайызшылар бундай кыла 

алмайды. Маган исенинлер. Егер бул жерде шопанлардын хаяллары бар 

болса колларынызды котеринлер егер менин не тууралы айтып атырганымды 

билетугын болсаныз. Адеттеги орташа уайызшы ол кафедра артында 

турмасынан алдын бул нервлардын туйилиуине ушырайды. Ол атылып 

кететугындай жагдайда болады. Мен алдын айттым, масийхый Кудайга 

тийисли болыуына карамастан онын омиринде Кудай бийлигинин астында 

болмаган бир тараулар болыуы мумкин. Библия адамнын ишки дуньясын 

кала менен салыстырады. Хикметлер китабы 16-бап 32-аят. «Сабырлы адам 

март аскерден, озин услай алатугын адам каланы басып алганнан устинирек». 

Хикметлер китабынан жане баска аят. 25-бап 28-аят. «Озин баскара 

алмайтугын адам, дийуалсыз уайран болган калага мегзер». Корганыу 

бекинислери жок. Хеш кимди токтоатыуга болмайды. Шайтан жиберетугын 

калеген жин бул калага кирип, оган жайласып алыуы мумкин. Себеби онын 

хеш кандай корганы жок. Копшилик наркоманлар айне сондай. 

Наркотиклерди баркулла колланыу адамнын ишки дуньясын дийуалсыз 

бузылган калага айландырады. Калеген адам, биринен кейин бири киреди. 

Копшилик наркоманлар тек анык бир наркотиктен кутылыуга мутаж болып 

калмастан, отириктен, жек кориушиликтен, окпелеушиликтен, бунттан 

(козгаланнан), жынысый бузыклык хам копшилик хар кыйлы баска 

жинлерден азат болыуга да мутаж. Себеби олар бул ишки каланы хар кыйлы 

атакалардан коргау укыплылыгын жогалтты. Наркоманлардан тыскары баска 

категориядагы адамлар да бар. Олар да озлерин бузылган дийуалсыз калага 

айландырган. Бирак менин максетим хазир бизлердин хар биримиздин 

ишимизде жайласкан каланын картинасын корсетип бериу. Мен баркулла 

мысал кылып корсетиуди жаксы коретугын кала. Чикаго. Мен сол калада 



жасайман. Чикаго каласынын мэринин аты Ричард Жей Дейли. Копшилик 

адамлар ол оз уазыйпаларын жаксы ислей алады деп есаплайды. Ричард Жей 

Дейли нызам бойынша сайланган мэр болыуына карамастан, Чикаго менен 

таныс болган хамме биледи Ричард Жей Дейлидин бийлигинин астында 

болмаган коп затлар бар. Чикагода купа-кундиз де полициянын шыгыуына 

туура келетугын районлар бар. Чикагода сиясатка катнасы болган, мафия 

баскаратугын районлар да бар. Дейли шартли турде сайланган мэр болыуына 

карамастан. Бул масийхыйга уксайды. Сиз Ийса Масийхты танадыныз. Ол 

мэр. Ол мэрдин имараты. Бирак мафия еле сизин ишинизде еле бир жерлерде 

жууырып журипти. Тусинип атырсызлар ма? Хакыйкатында мафия жинлер 

харекетинин жуда анык картинасын корсетип береди. Себеби жинлер адетте 

топар болып жумыс ислейди. Олар жалгыз болып харекет етпейди. Бул 

соншелли дарежеде адеттегидей биреуин тауып, дерлик тез арада топардын 

баска агзаларын да излеуге уйренип калдым. Мине мынадай мысалды алып 

карайык. Айтайык, коркыныш, депрессия, жалгызлык, озин-ози аяу, 

тускинлик. Билесиз бе ендигиси ким екенин. Озин ози олтириу. Дурыс. 

Сондай кампания бар екенин билсен, онда озин-ози олтириу жини де келеди, 

маселе тек уакытта. Хар бири кейингисине есик ашады. Ямаса газепти алып 

карайык. Зорлык. Оннан кейин адам олтириушилик. Назерде тутыу керек 

болган кейинги нарсе. Жинлер сиз бир нарсе ислегенинизден кейин 

кирмейди. Олар сизди усы нарсени ислеуге мажбурлеу ушын киреди. 

Маселен, озин-ози олтириу жини коринип турганындай сиз озин-ози 

олтириуди амелге асырганнан кейин кирмейди. Ол сизди буны ислеуге 

мажбурлеу ушын киреди. Адам олтириу жини сиз адам олтириуди амелге 

асырганнан кейин кирмейди. Ол сизди буны ислеуге мажбурлеу ушын 

киреди. Копшилик адамлар мен олардан адам олтириушилик жинин кууган 

уактымда олар маган коркыныш пенен Принц тууыскан мен хеш кашан адам 

олтирмедим дейди. Мен дурыс деймен. Бирак бул жин сизге кирген хам онын 

уакты келип сизди адам олтириуге ийтермелеуге мажбурлеу максети бар. Ол 

сизин ишинизде болган уактында сиз баркулла кауипли халатта болдыныз. 

Себеби ким биледи тосаттан газеп оты жанган уакыта сиз не ислей 

алатугынынызды. Бизлер копшилик адамлар адам олтирип болганнан кейин 

судта олар мен буны ислеуиме не мажбурлегенин билмеймен дейди. Олар 

билмейди, бирак шайтан биледи. Онын бул жини балким 15 жыл куткен 

шыгар сол адамды сондай жагдайга алып келемен дегенше, ол мас болган 

уакытта ямаса оны кимдур маскара кылган уакытта ямаса онын хаялына 

тийинген уакытта хам сонда адам олтириушилик жини туурыдан-тууры 

байланыска косылып, мине менин имканиятым деп айтады. Баскаларда 

бузыкшылык руухы болады. Олар буны ислеген жок. Бирак жин онын 

касында, оны буган ийтермелейди. Келинлер каланын тийкаргы районларын 

корип шыгамыз. Мен буны Чикагонын мысалында корсетип берген болар 

едим. Мине барлык бизнес жайласкан Та астрада илмегинде. Батысырагында 

банклер. Чикагонын орайынан кублага карап, еле де кубларагында негрлер 

коп болган адамлар жасайтугын уйлери бар район. Илмеклерге кайтып, 

оннан батыска карап барсак польяклар кварталы. Илмекке арка тарепте 



еврейлер кварталы. Жане де шведлер кварталы. Оннан кейин озинин 

социаллык рауажаныу характерлик дарежеси бойынша престиж болган кала 

айналасы хам тагы баскаларга карап барады. Сондай кылып каланын хар бир 

районы жеке озинин ажыралып туратугын жайласыуына хам халкына ийе. 

Сизин ишинизде кала да тап сондай. Ол районларга болинген. Хар 

кайсысында озинин халкы бар. Мен оларды дизими бойынша тез айтып 

отемен. Олардын хеш кайсысында токтамайман. Мен биринши тийкаргы 

тарау эмоция деп айткан болар едим. Кеуил-кейпият хам оз-ара карым – 

катнас. Хам хар бир жаман эмоцияга (сезимге) кеуил-кейпият хам карым-

катнаска сайкес келетугын жин бар. Окпелеу, жек кориушилик, бунт 

(козгалан котериу), коркыныш, депрессия, жалгызлык, озин-ози аяу, коре 

алмаушылык, кызганшаклык, менменлик хам баска жинлердин путин бир 

топары. Албетте, сиз арасында коре алмай калатугын болсаныз бул сизде 

коре алмаушылык жини бар деген соз емес. Бирак буны сиз токтата 

алмайтугын болсаныз, бул баркулла болса, сизин омириниздин ахмийетли 

болегин ийелеп алса, онда бул жин. Коркыныш менин коз-карасым бойынша 

ен коп таркалганы болып есапланады. Хар бесинши адамга тек коркыныш 

руухынан азат болыу керек. Мен алдын айтканымдай жинлер жыйналады 

хам топар болып журеди. Биреуин табын сонда калганларын шыгара аласыз. 

Олар биринен кейин бири катар болып журеди. Маселен Америкадагы 

жаслардын бугинги машкаласы томендегидей. Ата-анасына окпелеу 

баркулла жек-кориушилик хам бунт. Бунт кирген уакытта ол баркулла ата-

анага карсы багдарлайды. Оннан кейин жамаатке карсы, мектепке карсы, 

оннан кейин хукиметке карсы, акыр сонында Кудайга карсы. Мине копшилик 

жасларга не болганынын тусиндирмеси. Мен копшилик жагдайларда бул ата-

аналардын айыбы деп айтпакшыман. Бирак машкала балаларда. Мен 

сизлерге бул кыйыншылыклар ата-ананын надурыс карым-катнасы себепли 

болганын айтпакшыман. Есинизде тутын, сизин ата-ананыз сиз катты 

жабирленгениниздей болып жабирленбейди. Еки кун алдын бир кыз бенен 

сойлестим. Акеси оны алдаган хам тагы баскалар. Мен оны акесин 

кешириуге кондириуге харекет кылып кордим. Хам оган буны ислеу катты 

кыйын болып коринди. Мен оган айттым. Есинде тут. Ол сенин жаслык 

дауиринди набыт кылды. Бирак, егер сен оны жек кориуди дауам ететугын 

болсан, онда ол сенин калган омиринди де набыт кылады. Есинизде тутын. 

Окпелеуден капа кылган адам жабирленбейди, ал окпелеп атырган адам 

жабирленеди. Адамда язва болган уакытта адам нени жейтугыны тууралы 

айтылмайды, адамды не жейтугыны айтылады. Хам окпелеу адамды тек 

ишинен жейди. Оннан кейин акыл-ой тарауы бар. Ой-пикирлер. Усы тарауга 

тан бир неше жинлер тури бар. Гуманланыу, исенбеушилик, карар кабыл 

кыла алмаушылык, кешигиу, оз-ара келисим. Хам олар анык хакыйкат хам 

кушли. Копшилик адамларда исенбеушилик бар. Семинариялар хам 

жамаатлер тарпенинен егилген. Олардын исенбеушилиги тек олар тарепинен 

азыкландырылган. Оз-ара келисим (компромисс) бул жуда кушли жин. Бир 

кун именин алдыма бир лютеран хызметкери келди. Ол Мухаддес Руухка 

шомылдырылган еди. Бирак ол азатлыкка мутаж екенин айтты. Онын 



гомесексуализм менен байаныслы машкаласы бар еди. Мен хам жане бир 

хызметкер ол ушын ибадат еттик. Хам ол азат болды. Бирак ол озин толык 

азат болганын сезбей атырганын айтты. Мен келеси руухка атын айтыуды 

буйырдым. Ол компромисс деп жууап берди. Мен тан калдым. Мен 

хызметкерден компромиске байланыслы машкала болды ма деп. Хам ол 

былай деп жууап берди. Путкил омирим бойы кишкене бала уактымнан 

баслап озим неге болса да толык багышлай алмадым деп. Хам бизлер бул 

руухтын шыгыуына буйрык берген уактымызда бул жуда кушли болган еди. 

Ол руух бул адамды резина топтай кылып хамме жакка ылактырды. Оннан 

кейин бул жерде жане бир хаял бар. Мен улыума оны колым менен корсете 

жак емеспен. Мен ол хаялдан умытшаклык руухын куудым. Мен буны 

ислеген уактымда, маган жин оннан шыкпайтугынын айтты. Себеби ол онын 

акыл-ойына жасырынып алган еди. Акыл-ойга тасир ететугын жане баска 

жинлерлер де бар. Бирак мен тек улгилерди корсетип атырман. Хам жане 

баска жинлер де бар. Оннан кейин тилге тийисли болган жин бар. Кудайга 

тил тийгизиушилик. Кудайга тил тийгизиушилердин хаммесинде жин бар. 

Мине жане бир тан калдырарлык гууалык. Отирик, напак сойлесиу хам осек. 

Осек жинлери болиниу алып келиу жинлерине караганда коп жамаатлерди 

бузды. Егер сиз баска адамлардын жаман тареплери менен азыкланатугын 

хакке сыяклы болсаныз, онда сизде осек жини бар. Айырым адамлар ибадат 

жыйналысы деп аталатугын жыйналысларда олар осек жинлери ушын тек 

еркинлик болады. Менин ойымша олар ибадат етиудин орнына баскаларды 

гап кылатугын ибадат жыйналысы кунинде осектин дамин сезип жаланады. 

Оннан кейин жынысый катнасык тарауы бар. Мен алдын айтканымдай 

жынысый катнасык ийгилик болып есапланады. Ал жауызлык емес. Бирак 

онда куш бекитилген. Сонлыктан да егер шайтан бул тарауга кирип ондагы 

бийликти ийелеп алса, онда ол сезилерли дарежеде тулга сыпатында сизди 

ийелеп алады. Сизди озине тартатугын, зорлайтугын хам кул кылатугын бир 

нарсе пайда болады. Маган келсек, менин исенимим камил, ягный жынысый 

бузыклылыктын калеген тури жинлерден келип шыккан. Бул гууалык солай 

болса да жеткиликли. Гомосексуаллыктын калеген тури, ал турлери болса 

коп. менин коз карасым бойынша жинлерден пайда болган. 


