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Бул китап сизге бағышланады. 

 

Қудай сизиң ӛмириңиздиң тап усы ўақытларын сиз 
туўылмастан бурын ойлап қойған еди. Сиз бул китапқа 

тосаттан дус келген жоқсыз. Себеби Қудай Ӛзи 
жаратқан ӛмирге – ҳәзир усы Жер планетасындағы ҳәм 

келешекте Аспандағы ӛмирге – сизиң кӛзиңиздиң 
ашылғанлығын оғада қәлейди. 

 

«Ҳәмме нәрсени Ӛз қәлеўи менен иске 
асыратуғын Қудайдың ерки бойынша бизлер алдын 

ала белгиленип, Масих арқалы таңлап алындық. 
Бул Масихқа бастан-ақ 6мит еткен бизлердиң уллы 

Қудайды алғыслаўымыз ушын болды». 

 

Ефес.1:11-12. 

 

Мениң ӛмирим қандай болса, оны усындай етиўге 
ҳәм бул ҳақыйқатты билип алыўыма жәрдем берген 

ж6злеген жазыўшылар ҳәм оқытыўшыларға, 
классиклерге ҳәм заманласларға ӛз 

миннетдаршылығымды билдиремен. Және де, мен 
Қудайға ҳәм сизлерге, усылардың ҳәммеси менен 

бӛлисиўге берилген м6мкиншилик ушын миннетдарман. 
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Қырық кҥн 

Ҳәзирги кҥнлери адам ӛмириниң узынлығы орташа 25.550 кҥн 

болып есапланады. Егер сиз орташа ӛмир сҥретуғын адам болсаңыз, 
онда сиз шама менен сонша жасайсыз. Сонлықтан, бәлким, усы 
ӛмириңиздиң 40 кҥнин Қудайдың сизди қаяққа ҳәм ӛмириңиздиң 
қалған бӛлегинде не ислеўге шақырып атырғанын тҥсиниўге 
ажыратғаныңыз сизге пайдалы болатуғын шығар. 

Мухаддес Китап та бизлерге Қырық күнниң Қудай алдында 
қандай руўхый әҳмийетке ийе екени ҳаққында тҥсиник береди. Қудай 
Ӛзиниң қандай да бир жойбарын иске асырыў ушын адамларды 
таярлаған ўақтында, Ол буны Қырық кҥн даўамында ислеген. 

  Нух пайғамбардың ӛмири қырық кҥнлик нӛсер 
жаўыннан кейин қайта ӛзгерди. 

  Муўса пайғамбар Синай таўында қырық кҥн 
ӛткергеннен соң басқа адамға айланды. 

  Жансызлар қырық кҥн даўамында ўәде етилген 
Жерди кӛрип, ӛзгерди. 

  Голиат қырық кҥн даўамында Израил әскерлерин 
саўашқа шақырғаннан соң, Даўыт ӛзгерди. 

  Ильяс пайғамбар қырық кҥн  даўамында Қудайдың 
ҳәр кҥнге берген жалғыз тҥслик аўқатынан соң, ӛзгерди.  

  Ниневия халқы - Қудай оларға тәўбе етиўи ушын 
қырық кҥн бергенде, ӛзгерди. 

  Ийса шӛлистанда қырық кҥн болғанында, 
беккемленип, хызмет етиўине кҥш алды. 

  Ийса тирилип шәкиртлери менен қырық кҥн бирге 
болғаннан кейин, шәкиртлери ӛзгерди. 

 

Ал алдымыздағы қырық кҥн - сизиң ӛмириңизди ӛзгертеди.  

Бул китап кишкене қырық бапқа бӛлинген. Мен сизге бул 
китапты күнине тек бир баптан оқыўыңызды, ал қалған ўақтыңызда 
сол кҥни оқып шыққаныңызды қалай әмелге асыратуғыныңыз 
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ҥстинде ой-пикир жҥритиўди кеңес етемен. Мухаддес Китапта деп 

жазылған: «Бул дуньяның адамларына еликлемеңлер. Ал Қудайдың 

ой-пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди толық ӛзгертиўине 

жол қойыңлар. Сонда сизлер Қудайдың жақсы ҳәм минсиз еркин, 

яғный Оған нениң унайтуғынын айырып билесизлер» (Рим 12:2).  

 

 

 

 

Қудайдың жәрдеми менен мен алдымыздағы ӛмиримниң 40 

кҥнин Қудайдың мениң ӛмириме болған мақсетин анықлаўға 

бағышлайман. 

 

(Фамилияңыз, атыңыз) 

 

(Достыңыздың фамилиясы, аты) 

 

Рик Уоррен 

 

«Биреўден екеў жақсы, себеби олар кӛбирек табысқа ериседи. 

Егер олардың биреўи жығылса, екиншиси оның турыўына жәрдем 

береди. Жалғыз бир ӛзи болғанда жеңилетуғын ҳҥжимди, екеўлеп 

жеңип шығады: ал ҥш жиптен есилген арқанды ҥзиў аңсат 

болмайды». 

Ўазшылар 4:9-11 



 
8 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● «Мен не ушын бул жердемен? Мен не ушын 
жаратылғанман?» - деген сораўға бул китапта 
жуўап таўасыз. Сиз ӛз ӛмириңиздиң ең тийкарғы 
бес мақсетин табасыз. Ҳәр мақсетке жети кҥннен 
ажыратылған, тек бесинши мақсетке тӛрт кҥн 
ажыратылған. 
● «Байлығына ҥмит еткен адам – қулайды, ал 
ҳақ адамлар – жапырақтай кӛгерип ӛсип 
барады». 
● («Бул дҥньяның байлықларына ерисиўге 
арналған ӛмир – ӛли ӛмир болып есапланады, ал 
пәк адамлар жасыл терекке уқсап жасайды»).                                            
.                      (Сулайманның ҳикметлери 11:28) 

«Қудайға ҥмит еткен адам жарылқанған… 
Себеби ол суў бойына отырғызылып, тамыры 
тереңдеги суўға жететуғын терекке уқсайды. 
Бундай тереклер кҥнниң ыссылығынан да, узақ 
даўам ететуғын қурғақшылықтан да қорқпайды. 
Олардың жапырақлары жасыл болып қалып, 
мазалы жемис бериўин даўам ете береди».                                                             
.                                             (Еремия 17:7-8). 
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«Ӛзлериңизди бириктириўши тынышлық пенен, Мухаддес 

Руўх берген бирликти сақлаўға бар кҥшиңизди салыңлар» 

(Ефес.4:3) 

 

«Бәринен бетер сҥйиспеншиликке кийинип алыңлар. Сонда 

пҥткил жәмәәтиңиз бенен бирге жетилискен аўызбиршиликке 

ийе боласызлар» 

(Колос.3:14) 

 

 

Жәмәәтимиздиң бирлигин қорғаў – сизиң ўазыйпаңыз. 

Жәмәәттеги бирлик соншелли әҳмийетли болғанлықтан, Жаңа 
Келисим оған «бейиш ҳәм дозаққа» қарағанда да, кӛбирек дыққат 
бӛледи. Қудай пҥткил жҥреги менен бизлердиң арамызда бирликтиң 
ҳәм ӛз-ара келисимниң болғанын қәлейди. 

Бирлик – бул ҳақыйқый қарым-қатнастың жаны болып табылады. 
Оны бузсаңыз, сиз онда Масих Денесиниң жҥрегине пышақ суққан 
боласыз. Бирлик – бул Қудайдың Ӛз жәмәәтинде, яғный бизлердиң 
арамызда қатты кӛргиси келген ҥнлескен ҳәм келисимли ӛмирдиң 
негизи. Қудайлық тәбиятқа ийе Ҥшбирликтиң ишиндеги минсиз 
бирлик – бундай бирликтиң баслы ҥлгиси болып есапланады. Әке, Ул 
ҳәм Мухаддес Руўх толығы менен бир-бири менен бир пҥтин болып 
бирлескен. Қудайдың Ӛзи қурбанлық бериўге таяр 
сҥйиспеншиликтиң, басқараларды ойлайтуғын кишипейилликтиң ҳәм 

минсиз татыўлықтың ең жоқарғы ҥлгиси болып табылады. 

Ҳәр бир ата-ана сыяқлы, бизлердиң Аспандағы Әкемиз де Ӛз 
балаларының ӛз-ара аўызбиршиликте жасап атырғанын кӛрип 
қуўанады. Ийса тутқынға алынбасынан алдыңғы ең соңғы 
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мәўритлерде, Ӛз шәкиртлериниң арасында бирлик болыўы ушын 

Әкеге жан-тәни менен дуўа еткен еди. Ҳәтте, бул азаплы мәўритлерде 
де Оны ойландырған ең әҳмийетли нәрсе – исениўшилер арасындағы 
бирлик еди (Юхан.17:10-23). Мине, бирлик соншелли ҥлкен 

әҳмийетке ийе! 

Қудай ушын Ӛз жәмәәтинен қымбатлырақ ҳеш нәрсе жоқ. Ол Ӛз 
жәмәәти ушын ең қымбат тӛлем тӛледи. Сонлықтан жәмәәт – оны 
асырап-абайлаўымызға, оны ҳәр қыйлы ала-аўызлықлар, конфликтлер 
ҳәм тартыслар нәтийжесинде келип шығатуғын қыйратыўшы 
тәсирлерден қорғаўымызға арзыйды. Егер сиз Қудай шаңарағының 
бир ағзасы болсаңыз, онда сизиң мойныңызға ӛз жәмәәтиңиздеги 
бирликти сақлаў ўазыйпасы жҥкленген. Жәмәәттеги бирликти қорғаў 
– ҳәр бир исениўшиниң мойнына жҥкленген миннетлеме. Сиз Ийса 
Масих арқалы жәмәәт шаңарағындағы ҳәм барлық исениўшилер 
арасындағы бирликти сақлаў, қарым-қатнасларды қорғаў ҳәм 
татыўлықты ендириў ушын қолыңыздан келген барлық нәрсени 
ислеўге парызлысыз. Мухаддес Китап былай дейди: «Ӛзлериңиздеги 
бириктириўши тынышлық пенен, Мухаддес Руўх берген бирликти 
сақлаў ушын қолыңыздан келген ҳәмме нәрсени ислеңлер» (Ефес.4:3). 
Буны қалай әмелге асырсақ болады? Мухаддес Китап бизлерге бул 

ҳаққында бир нешше әмелий мәсләҳәтлер береди: 

1) Араңыздағы айырмашылықларды излемеңлер, ал 

бирлестиретуғын нәрсеге дыққатыңызды қаратың. Павел бул 
ҳаққында бизлерге әжайып мәсләҳәт береди: «Солай етип, 

ӛзлеримизди тынышлық алып келетуғын ҳәм ӛз ара руўхый кҥш 

беретуғын ислерге бағышлайық» (Рим.14:19). Исениўшилер 
сыпатында бизлердиң ҳәммемиз бир Ийемизди, бир Денени, бир 
мақсетти, бир Әкени, бир Руўхты, бир ҥмитти, бир исенимди, бир 

шомылдырылыўды ҳәм бир сҥйиспеншиликти бӛлисемиз (Рим.10:12, 
12:4-5, 1-Кор.1:10, 8:6, 12:13, Ефес.4:4, 5:5, Фил.2:2). Бир-биримизден 
айырмашылықларымыздың санынан гӛре, бирдей қутқарылыўға, 

бирдей ӛмирге ҳәм бирдей келешекке ийе екенлигимиз 
әҳмийетлирек. Сонлықтан бизлер бәринен де бетер усыларға, яғный 
бизлерди бириктиретуғын нәрселерге дыққатымызды қаратыўымыз 

керек, ал бизлерди айыратуғын нәрселерге емес. 

Соны ядыңыздан шығармаң, Қудай бизлерге ҳәр қыйлы минез-
қулқларды, ҳәр қыйлы мәдениятларды, ҳәр қыйлы қәлеўлер менен 
қызығыўшылықларды бергениниң ҳәм бизлерди ҳәр тҥрли қылып 
жаратқанының себеби, бизлер бул айырмашылықларға зорға шыдап 
жасаўымыз ушын емес, ал керисинше, оларға миннетдар болып, 
қуўанып жасаўымыз ушын берилген. Қудай бизлердиң бир формада 
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болғанымызды емес, ал бирликте болғанымызды қәлейди. Сонлықтан 

да бизлер айырмашылықларымызға бизлерди айырыўына ҳеш қашан 
жол қоймаўымыз керек. Қудайдың бизлер ушын ҳәм Ӛз жәмәәти 
ушын белгилеген баслы мақсетлери – Масих бизлерди қалай сҥйген 
болса, бизлер де бир-биримизди солай сҥйиў ҳәм Қудайдың Ӛз 
жәмәәтиниң алдына қойған бес мақсетин орынлаў – бизлердиң бар 
дыққатымызда болыўы керек. 

 

Қудайға жер бетинде 

 Ӛз жәмәәтинен басқа қымбатлы нәрсе жоқ. 

 

Келип шыққан конфликт әдетте соны кӛрсетеди, бизлердиң 
дыққат-итибарымыз әҳмийетсиз нәрселерге, яғный Мухаддес Китапта 
айтылған «пикирлер туўралы тартысларға» аўдарылған. (Рим.14:1, 
2-Тим.2:23). Бизлер жеке адамның минез-қулқына, унататуғын 
нәрселерине, тҥсинигине, жасаў тәризине ямаса усылларына 
дыққатымызды қарата берсек, онда бӛлиниўлер менен ала-
аўызлықлардан ҳеш қашан қашып қутыла алмаймыз. Бирақ, 
керисинше, егер бизлер бар дыққатымызды бир-биримизди сҥйиўге 
ҳәм Қудайдың бизлер ушын дҥзген мақсетлерин орынлаўға қаратсақ, 
араларымызда минсиз бирлик ҳәм келисим ҳҥким сҥреди. Павел буны 
жалбарынып сораған еди: «Туўысқанларым! Ийемиз Ийса 

Масихтың атының бийлиги менен ескертемен: ҳәммеңиз 

аўызбиршиликли болыңлар. Араңызда бӛлиниў болмай, бир ой ҳәм 

бир мақсет пенен бирлесиңлер» (1-Кор.1:10). 

2. Кҥткен ҳәм талап еткен нәрселериң шынлыққа сәйкес 

болсын. Қудайдың ҳақыйқый қарым-қатнасты қәйтип кӛретуғынын 
кӛрип, бизлер жәмәәтимиздеги ҳәзирги ҳалаттың минсизликтен еле 
жҥдә алыста екенлигин ҳәм кәмил қарым-қатнас пенен 
жәмәәтиңиздеги әмел қылып турған реал қарым-қатнас арасындағы 
бослықты байқап, тҥскинликке тҥсиўимиз ҳеш гәп емес. Бирақ 
жәмәәтимиз минсиз болмаса да, бәри-бир бизлер оны шын 
жҥрегимизден сҥйиўимиз керек. Егер адам ӛз жәмәәтиндеги бар 
қарым-қатнасты ҳҥким етип, минсиз қарым-қатнасты талап ете берсе, 
бул оның руўхый ӛспегенлигиниң белгиси. Ал екинши жағынан, егер 

ол сол толық кәмилликке ериспеген қарым-қатнасқа бейимлесип 
алып, минсиз қарым-қатнасқа ерисиўге ҳәрекет етпесе, бул оның 
кәмилликке ерисиў жолында тоқтағанлығын билдиреди. Руўхый ер 

жеткен адам усы екеўиниң арасында тең салмақлылықта жасай алады. 
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Исениўшилер әлбетте сизди қапа қылып, жҥдә кӛп мәрте сизиң 

кеўлиңизге қатты тийиўи мҥмкин, бирақ бул олар менен қарым-
қатнасты тоқтатыўға себеп бола алмайды. Халық даналығы буны: 
«Туўысқанның азары бар, безери жоқ!» - дейди. Сонлықтан олардың 
азары болса да, олар - сизиң шаңарағыңыздың ағзалары, сонлықтан 
олардан безиўге болмайды. Қудай бизлерге: «Толық кишипейиллик, 

мҥләйимлилик ҳәм сабырлылық пенен жасаңлар. Бир-бириңизди 

сҥйип, мийзамкеш болыңлар», - дейди (Ефес.4:2). (Инглисше 
аўдармада: «Сҥйиспеншилигиңиз себепли бир-бириңизге сабырлы 

болып, олар қәте ислеп қойған жағдайда да бир-бириңизди қабыл 

етиңлер» - делинген). 

Гей биреўлер жәмәәтке ҳәр тҥрли себеплерге бола кеўли қалады. 
Себеплериниң дизими де дым узын: конфликт, қапагершилик, еки 
жҥзлилик, менсинбеўшилик, майдалық, нызамлылық ҳәм басқа да 
гҥналар. Буларға ҳайран болып, ашыўланып, кеўлимиз қалып 
отырыўдың орнына, бизлер жәмәәттиң ӛзимизге уқсаған ҳақыйқый 
гҥнакарлардан туратуғынын умытпаўымыз тийис. Бизлер гҥнакарлар 
болғанымыз себепли, гейде билип турып, ал гейде билмей қалып, бир-
биримиздиң кеўлимизге тийетуғын ислерди ислеп қоямыз. Бирақ 
жәмәәттен безип кетиўдиң орнына, бизлер орнымызда қалып, 
қолымыздан келгенинше, келип шыққан келиспеўшиликти 
шешиўимиз керек. Кетип қалыў емес, ал жарасыў – кҥшлирек минез-
қулққа ҳәм тереңирек қарым-қатнасқа ийе болыўға алып баратуғын 

жол болып есапланады. 

Ойлағаныңның кериси болып, кеўлиң қалған биринши сапары-ақ 
жәмәәттен кетиўди шешиў – бул руўхый гӛдекликтиң белгиси. Қудай 
усылар арқалы сизге ҳәм басқаларға бир нәрселерди ҥйретпекши. 
Оннан қалса, дҥньяда кемшилиги жоқ жәмәәттиң ӛзи жоқ. Ҳәр бир 

жәмәәттиң ӛзине жарасықлы ҳәлсизликлери ҳәм машқалалары бар. 
Сиз қайсы жәмәәтке барсаңыз да, ол жерде тез арада кеўлиңиз 

қалатуғын нәрселерге дус келесиз. 

Граучо Маркс (АҚШ тағы белгили комедия триосына қатнасқан 
туўысқанларымыздың бири): «Мени ӛз ағзасы қылып қабыл ететуғын 
бир де бир топарға қосылмайман», - деп ҳәзиллескен еди. Себеби егер 
жәмәәт сизиң барлық талапларыңызды қанаатландыра алатуғын 
«кемшиликсиз» болса, онда ол жәмәәт сизди дәрҳал ӛз ағзалығынан 

шығарып таслайды, себеби сиз кемшиликсиз емессиз! 

Нацистлерге қарсы турғаны ушын ӛлтирилген немец шопаны 
Диетрих Бонхиоффер жәмәәт ишиндеги қарым-қатнас ҳаққында 
«Бирге ӛмир сүриў» атлы классикалық китабын жазған еди. Бул 



 
13 

китабында ол: «Жәмәәтке кеўил қалыўшылықтың болғаны жақсы, 

себеби ол бизлердиң «кемшиликсиз жәмәәт» ҳаққындағы жалған 
ҥмитлеримизди сындырады. Бизлер «жәмәәтти сҥйиўимиз ушын ол 
кемшиликсиз болыўы тийис» деген натуўры тҥсиниктен қанша 
ертерек бас кешсек, сонша ертерек еки жҥзлиликтен қутылып, 
ҳәммемиз де гҥнакар адамлар екенлигимизди ҳәм Қудайдың 
мийримине мҥтәж екенлигимизди тән алып баслаймыз. Бул ҳақыйқый 

қарым-қатнастың басланыўы болады», - деп тастыйқлайды. 

Негизинде, ҳәр бир жәмәәт есикке кирер жерге жоқарыға: 
«Гҥнасызларға кириў қадаған. Бул тек ғана ӛзлериниң гҥнакар 

екенин мойынлағанлар, Қудайдың мийримине мҥтәжлер ҳәм 

руўхый ӛсиўди қәлейтуғынлар ушын арналған орын», - деген 

мазмунға ийе жазыўды илдирип қойса, мақсетке муўапық болар еди. 

Бонхиоффер былай деп жазады: «Ким де ким ӛз жәмәәтиндеги 
бирликке қарағанда, ӛз арманындағы минсизликти кӛбирек жақсы 
кӛрсе, онда ол ҳәр қандай масиҳый жәмәәтти қыйратыўшы кҥшке 
айланады. Егер Қудай бизлерди тәжирийбесиз, байлығы аз, ҳәлсиз, 
исеними аз ҳәм қыйыншылықлары кӛп жәмәәтке орналастырса, 

бизлер бул жәмәәт ушын Қудайға ҳәр кҥни миннетдаршылық 
билдирмей, оның оғада жарлы ҳәм ойымыздағы жәмәәттей емес 
екенлигине тек налый берсек, онда бизлер Қудайдың жәмәәтимиздеги 

қарым-қатнасларды ӛсириўине тосқынлық жасаймыз». 

3. Критикалап, ҳҥким етиўдиң орнына – руўхландырып, 

жигерлендириўди ҥйрениң. Жәмәәтте хызмет етип, оның ӛсиўине ӛз 
ҥлесимизди қосқанға қарағанда, бир шетте турып, хызмет етип 
атырғанларды сӛз етиў барқулла аңсат болады. Қудай бизлердиң ҳеш 
кимди ҳҥким етпеўимизди, критикаламаўымызды ҳәм 
салыстырмаўымызды қайта қайта ескертеди. Егер бир масиҳый бир 
нәрсеге шын жҥректен исенип, бир нәрсе қылып атырса, бизлердиң 
оны критикалаўымызға ҳақымыз жоқ, болмаса, бизлер Қудайдың 
жумысына араласып атырған боламыз. Себеби Мухаддес Китапта 
былай деп жазылған: «Басқаның хызметшисин ҳҥким 

ететуғындай, сен кимсең? Тек ғана Ийемиз оның дурыс ямаса 

надурыс екенлигин шешеди» (Рим.14:4, жаңа инг.аўд). 

Егер бир исениўшилердиң кӛз-қараслары бизлердикинен басқаша 
болса, бизлердиң оларды ҳҥким етпеўимиз кереклигин Павел 

бизлерге ескертеди: «Олай болса, сен неге туўысқаныңды ҳҥким 

етесең? Неге туўысқаныңды пәс кӛресең? Бизлердиң ҳәммемиз де 

бир кҥни бир-биримиздиң стандартымыз бенен емес, ал 
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Масихтың стандарты бойынша ҳҥким етилемиз» (Рим.14:10, 

жаңа инг.аўд). 

Ҳәр қашан мен исениўши-туўысқанымды ҳҥким еткенимде, тӛрт 
нәрсе жҥз береди: 1) Қудай менен қарым-қатнасымды жоғалтаман. 2) 
Ӛзимниң менмен екенимди ҳәм ӛз-ӛзиме исенбейтуғынымды 
кӛрсетемен. 3) Ӛзимди Қудай ҳҥкимине дуўшар етемен. 4) 

Жәмәәттеги қарым-қатнасқа зыян тийгиземен. 

Ҳҥким етиўши, критикалаўшы руўх – жҥдә ҥлкен зыян әкелиўши 
жаманлық болып табылады! Бул жаўыз руўхтың зыяны оғада 

қымбатқа тҥседи. Мухаддес Китап шайтанды: 
«Туўысқанларымыздың айыплаўшысы», – деп атайды (Аян.12:10). 
Қудайдың шаңарақ ағзаларын ҳҥким етиў, айыплаў ҳәм олардың 
ҥстинен арыз етиў – бул шайтанның иси. Ҳәр қашан бизлер усындай 
ислерди ислеп қойғанымызда, бизлер шайтанның қармағына илинип, 
шайтанның орнына оның исин ислеген боламыз. Есиңизде тутың, сиз 
басқа масиҳыйлар менен қаншелли келисе алмасаңыз да, олар сизиң 
ҳақыйқый душпаныңыз емес. Басқа исениўшилерди бир-бири менен 
салыстырыўға ямаса критикалаўға жумсалған ўақыттың бәри 

масиҳыйлар арасындағы қарым-қатнасты ҳәм бирликти жаратыўға 
арналыўы тийис. Мухаддес Китап былай дейди: «Солай етип, 

барлық кҥшимизди бир-бирмиз бенен татыўлықта жасаўға 

жумсаўға келисейик. Басқаларға жигерлениў сӛзи арқалы жәрдем 

берейик. Олардың айыпларын табыў арқалы тӛменге тартпайық» 
(Рим.14:19. жаңа инг.аўд).  

4. Ӛсек тыңлаўдан ҥзил-кесил бас тартың. Егер адам я келип 
шығыўына, я шешилиўине қатнасы жоқ бир исти басқа адамға 
жеткизсе, ол ӛсек айтқан болады. Бизлердиң бәримиз ӛсек айтыўдың 
жаман екенлигин билемиз, бирақ егер сиз жәмәәтиңизди ӛсектен 
растан да қорғағыңыз келсе, онда сиз оны ҳәтте тыңлаўды да 
тоқтатыўыңыз тийис. Ӛсек тыңлаў – бул урланған нәрсени қабыл етиў 
менен тең гҥна: сиз сол заматта-ақ жынаятқа шерик боласыз. 

Егер биреў ӛсек айтып басласа, сиз бар мәртлигиңизди жәмлеп, 
оған: «Илтимас, тоқтатың. Мениң буны билиўимниң улыўма керегиси 
жоқ. Сиз бул ҳаққында ол адамның ӛзи менен жҥзбе-жҥз сӛйлестиңиз 
бе?» - деп айтыўға батырлық табың. Сизге ӛсек айтып атырған адам, 
әлбетте, басқаларға сиз туўралы да ӛсек айтады. Оған исениўге 

болмайды. Қудай ӛсек тыңлайтуғын адамларды «жаманлыққа қол 
урыўшы сумлар» деп атайды: (Ҳикмет.17:4, 16:28, 26:20, 25:9, 20:19). 
«Жаўыз адам нызамсызлардың аўзына итибар берсе, ӛтирикши адам 
– зыянлы тилге қулақ түрер» (Ҳикмет.17:4). Жаңа инглис 
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аўдармасында бул аят былай деп берилген: «Машқала алып келиўши 

адамларды машқала алып келиўши адамлар тыңлайды. Бул адамлар 

тек ғана ӛзлерин ойлап, жәмәәттиң бӛлиниўине алып барады»). 

Ең ашынарлысы, Қудайдың қойлары ең ҥлкен жарақатларды 
сырттағы қасқырлардан емес, ал пададағы қойлардан алады. Павел 
бизлерди «бир-бирин жейтуғын» ҳәм қарым-қатнасларды бузатуғын 
«адам жейтуғын масиҳыйлардан» сақ болыўымызды ескерткен еди 
(Гал.5:15). Мухаддес Китап бундай машқала алып келиўши 
адамлардан қашыўымыз кереклигин айтады: «Ӛсек тарқататуғын 
адамлар арадағы сырларды ашып береди. Сонлықтан бундай адамлар 
менен байланыста болмаң» (Ҳикмет.20:19.жаңа инг.аўд). Жәмәәтте 
пайда болған конфликтти шешиўдиң ең тез жолы – бул ӛсек 
тарқатыўшыларды сҥйиспеншилик пенен әшкаралап, олардан 
басқалардың сыртынан ӛсек тарқатыўды тоқтатыўды илтимас етиў. 
Дана Сулайман: «Отын таўсылған жерде, от сӛнер. Ӛсекши жоқ 

жерде, алаўызлық ӛшер», - дейди (Ҳикмет.26:20). 

5. Конфликтлерди шешиўде Қудайдың усылларынан 

пайдаланың. Буннан алдыңғы бапта ескертилген қағыйдаларға 

қосымша, Ийса Ӛз жәмәәтине конфликтлерди шешиўдиң ҥш 
қәдемнен ибарат әпиўайы жолын кӛрсеткен еди: «Егер туўысқаның 
саған қарсы гүна ислесе, оған бар да, аўлақта сӛйлесип, айыбын 
бетине ашық айт. Егер ол сӛзиңди тыңласа, онда туўысқаныңды 

ӛзиңе қайтарып алғаның болады. 

Егер ол сӛзиңди тыңламаса, ӛзиң менен бирге бир ямаса еки 
адамды ертип оған бар, ӛйткени айтылған барлық сӛзлерине еки 

ямаса үш гүўа болыўы тийис. 

Егер олардың да сӛзин тыңлағысы келмесе, онда оны жәмәәтке 

ашық айт» (Матта.18:15-17a). 

Биреў менен қарсыласып қалғанда, бизлер қорқпастан оның 
алдына барып, ҳақыйқатлықты сҥйиспеншилик пенен оның ӛзине 
айтыўымыз керек. Ал буның орнына бизлер дәрриў ҥшинши адамға 
барып жарылғымыз келеди. Сол себепли бизлер мәселени еле де 
шийеленистиремиз. Негизинде, бизлер кимге қапа болсақ, туўры 

оның ӛзиниң алдына барыўымыз керек. 

Жеккеме-жекке сӛйлесиў – бул барқулла конфликтти шешиўдиң 

биринши қәдеми болып, бул қәдемди илажы барынша тезирек таслаў 
керек. Егер екеўиңиз араңыздағы мәселени шеше алмасаңыз, онда 
жаныңызға бир ямаса еки гҥўаны алып конфликтти шешиўге 
урыныўыңыз керек. Бул екинши қәдем. Гҥўалар машқаланы 
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анықлаўға ҳәм жарасып алыўыңызға жәрдем береди. Егер ол адам 

сонда да ӛз пикиринен қайтпай, қарсылық кӛрсете берсе, не ислеў 
керек? Онда ҥшинши қәдемди атыўымыз керек. Ийса: «Бул мәселени 
жәмәәтке ортаға салың. Егер ол адам жәмәәтти де тыңлаўды қәлемесе, 
онда ол менен исенбейтуғын адамларға қатнас жасағандай қатнаста 

болың!» - дейди. (Мат.18:17, 1-Кор.5:5). 

6. Шопаныңызды ҳәм жетекшиңизди қоллап-қуўатлаң. 
Кемшиликсиз жетекши болмайды, бирақ бәри-бир Қудай сол 
жетекшилерге жәмәәттиң бирлигин сақлаў жуўапкершилигин ҳәм 
бийлигин берген. Исениўшилер арасындағы келиспеўшиликлер келип 
шыққанда, бул қарама-қарсы тәреплерди жарастырыў ўазыйпасы сол 
жетекшилердиң мойнына жҥкленген. Жарақатланған адамлардың 
арасына тҥсиў ямаса еле руўхый ӛспегенлер урысып қалса, соларды 
жарастырыў – бул тез-тезден шопанның ислеўи тийис болған жумыс. 
Бул – шопанның мойнындағы аўыр машақатлы ҳәм қыйын тапсырма. 
Соның менен бирге, бизлер олардан илажсыз нәрсени: 
мүтәжликлердиң барлығын қанаатландырып, ҳәммени бахытлы 
етиўди талап етемиз. Бирақ буны ҳәттеки Ийса да әмелге асыра 

алмаған-ғо! 

 

«Жетелекшилик» хызметин алып барып атырған 
туўысқанларымызды ҳүрмет етиўимиз арқалы, бизлер арамыздағы 

дослық қарым-қатнасты сақлаймыз. 

 

Мухаддес Китап бизлерге хызмет етип атырған жетекшилерге 
қандай қатнаста болыўымыз кереклигин анық айтқан: 
«Жетекшилериңиздиң сӛзлерин тыңлаңлар ҳәм оларға бойсыныңлар. 
Себеби олар сизлер ушын Қудайға есап беретуғын адамлар 
болғанлықтан, жанларыңызды қараўыллаайды. Олар бул хызметин 
қуўаныш пенен, налымай атқарыў ушын, оларға қулақ асыңлар. 

Болмаса, ӛзлериңиз зыян кӛресизлер» (Евр.13:17). 

Бир кҥн келип, шопанлардың ҳәммеси Қудайдың алдында турып, 
сизлерди қалай қорғағанлығы ҳаққында есап береди. «Олар сизлерге 
ғамқорлық қылып, кӛзлерин жумбайды, себеби олар Қудайға есап 
бериўлери керек». (Евр.13:17 инг.жаңа аўд). Бирақ сизде де 

жуўапкершилик бар. Сиз Қудайға жетекшилериңиздиң изине қалай 
ергениңиз ҳәм оларға қалай қулақ салғаныңыз ҳаққында есап бересиз. 
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Жәмәәтте бӛлиниў алып келетуғын адамларға шопанның не 

ислеўи кереклиги ҳаққында анық жол-жорық Мухаддес Китапта 
кӛрсетилген. Шопанлар жәнжел туўғызатуғын айтысыўлардан 
қашыўы, қарсылық кӛрсетип атырған жәмәәт ағзаларын мҥләйимлик 
пенен ҥйретиўи, олардың ӛзгериўин сорап барқулла дуўа етиўи, 
тартыс пайда етиўди сҥйетуғынларды ескертиўи, ҳәммени 
татыўлыққа ҳәм бирликке шақырыўы, жәмәәт жетекшилерине 
ҳҥрметсизлик пенен қатнас қылатуғынларды әшкаралаўы керек. 
Жәмәәтке ала-аўызлық егип жҥрген туўысқанға еки рет ескертиў 
бергеннен кейин де, жуўмақ шығармаса, оны жәмәәттен шетлетиўи 

тийис (2-Тим.2:14, 23-26, Фил.4:2, Тит.2:15 – 3:2,10-11). 

Бизлерди жетелеп, бизлерге хызмет етип атырған шопан ҳәм 
жетекшилеримизге ҳҥрмет пенен қатнас қылғанымызда, бизлер ӛз 
жәмәәтимизди сақлап қаламыз. Шопанлар ҳәм жәмәәт жетекшилери 
бизлердиң дуўаларымызға, оларды жигерлендиретуғын сӛзлеримизге, 
миннетдаршылығымызға ҳәм сҥйиспеншилигимизге мҥтәж болады. 
Мине, бизлерге мынадай буйрық берилген: «Туўысқанларым! 
Араңызда мийнет еткенлердиң, яғный Ийемиздиң жолында сизлерге 
жолбасшылық қылып, ақыл-нәсият бергенлердиң қәдирин 
билиўиңизди сизлерден ӛтиниш етемен. Ислеген ислери ушын оларды 
сүйип, шексиз ҳүрмет етиңлер. Ӛз ара татыў жасаңлар» (1-

Сал.5:12-13). 

Мен сизди жәмәәт бирлигин сақлаў ҳәм қорғаў жуўапкершилигин 
мойныңызға алыўға шақыраман. Бул ушын бар кҥшиңизди ақырына 
шекем салың, сонда Қудай буған қатты ыразы болады. Гейде бул 
аңсат болмайды. Гейде пҥткил Денеге жақсы болыўы ушын, ӛзиңизге 
жақсы болмаған нәрселерди ислеўиңизге туўра келеди. Гейде ӛз 
мҥтәжликлериңизден бас тартып, басқалардың мҥтәжликлерин 

шешиўиңизге туўра келеди. Бул Қудайдың бизлерди не ушын 
жәмәәтке орналастырғанлығын және бир себеби: Ол бизлерге тек ғана 
ӛз пайдамызды ойламай, басқаларға ғамқор болыўды ҥйретпекши. 
Жәмәәтте бизлер «мен» дегенниң орнына «бизлер» деп, «меники» деп 
айтыўдың орнына «бизлердики» деп айтыўды ҥйренемиз. Қудай 
былай дейди: «Ҳәр бир адам ӛзиниң пайдасын емес, ал басқалардың 

пайдасын гӛзлесин» (1-Кор.10:24). 

Қудай бирлик ҳәм аўызбиришиликте жасап атырған жәмәәтлерди 
жарылқайды. «Сэддлбэк» жәмәәтиниң ҳәр бир ағзасы жәмәәттеги 
бирликти сақлаў ўәдесин ӛз ишине алатуғын келисим шәртнамасына 
қол қояды. Усының нәтийжесинде бул жәмәәтте узақ жыллардан 
берли бир де бир бӛлиниў жҥз бермеди. Бул жәмәәтте ҳҥкимдарлық 
сҥрип турған сҥйиспеншилик ҳәм бирлик себепли жҥдә кӛп адамлар 
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бул жәмәәттиң бир бӛлеги болыўды қәлейди! Кейинги жети жыл 

ишинде бул жәмәәтте 9100 ден аслам жаңа қутқарылған исениўшилер 
суўға шомылдырылыў рәсиминен ӛтти. Қудай шаңарағында жаңа 
қутқарылған руўхый бӛпелер пайда болғанда, Ол олардың саў-
саламат жақсы ӛсиўи ушын, оларға ең кӛп жыллылық беретуғын 

инкубатор-жәмәәтти излейди. 

Сизиң жәмәәтиңиз еле де кӛплеў сҥйиспеншилик пенен 
жыллылыққа толыўы ушын, сиз не ислеп атырсыз? Сизиң 
әтирапыңызда сҥйиспеншиликке мҥтәж болған ҳәм туўысқанлық 
жақын қарым-қатнасты излеп жҥрген адамлар кӛп. Ҳақыйқатында, 
ҳәр биримиз де басқалардың бизлерди сҥйгенлигин қәлеймиз, яғный 
сҥйиспеншиликке мҥтәжбиз. Сонлықтан да егер адамлар 
сҥйиспеншиликке ҳәм бир-бирине деген ғамқорлыққа толған 
жәмәәтке тҥсе қойса, онда олар сол жәмәәттиң ағзасы болыўға бар 
кҥши менен умтылады ҳәм оларды иркиў ушын кӛп кҥш керек 

болады! 

 

 

 

ЖИГИРМА БИРИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҲАҚЫЙҚАТ: Жәмәәттиң бирлигин сақлаў – 
мениң мойнымдағы жуўапкершилигим. 

 

Ядлайтуғын аят: «Солай етип, арамыздағы татыўлықтың 

ҳәм қарым-қатнасымыздың беккемленип ӛсиўине алып баратуғын 

нәрселерге дыққатымызды қаратайық» 

(Рим. 14:19). 
 

Ойланатуғын сораў: Мениң ӛзим ҳәзир жәмәәтимниң бирлигин 
сақлаў ушын не ислеп атырман? 
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Масихта тамыр жайып, Онда ӛз ӛмириңизди 
кӛтерип, Оған деген исенимде беккемленип, 

Оның менен бир болып жасаңлар. Қудайға сансыз 
шҥкирликлер билдирип, Оған деген исенимде 

жаңа табысларға ерисип барыңлар.  

Колос.2:6-7 (жаңа инг.аўд) 
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«Қудай ең баста-ақ не ислейжағын билетуғын еди. Ол сол 
мәңгиликте-ақ Ӛзин сҥйген адамларды Ӛзиниң Улына уқсатыўды 

шешкен еди… Бизлер Оның Улында адамзат ӛмириниң негизги 
келбетин ҳәм қандай болыўы кереклигин анық кӛремиз». 

(Рим.8:29. ‘The Message’ аўд.) 

 

«Қудайдың Улы болған Масих -  

кӛзге кӛринбейтуғын Қудайдың қандай екенин кӛрсетеди ҳәм 

Ол жаратылған ҳәмме нәрседен бурын бар болған». 

 (Колос.1:15) 

 

 

Сиз Масихтай болыў ушын жаратылғансыз. 

Әзел бастан-ақ, Қудай сизди Ӛзиниң Улы Ийсаға уқсатыўды 
жобаластырған еди. Бул бизлердиң тәғдиримиз ҳәм ӛмиримиздиң 
ҥшинши мақсети болып табылады. Қудай бул нийетин дҥньяны 
жаратқан ўақтында-ақ жәриялаған еди: «Соңынан Қудай: «Ӛз 

тҥримизге ҳәм Ӛз келбетимизге уқсас етип адамды жаратайық!», 

- деди (Жар.1:26). 

Пҥткил жаратылыста тек ғана адам Қудайдың тҥрине «уқсас 
етип» жаратылған. Бул бизлерге оғада ҥлкен уллылық, ҳҥрмет ҳәм 
даңқ бағышлайды. Бизлер бул сӛздиң толық мәнисин билмеймиз, 
бирақ оның бир қатар аспектлерин билемиз. Қудайға уқсап, бизлер де 
– руўхый жаратылыспыз: бизлердиң руўхымыз ӛлмейди ҳәм ол 
денемизден шыққаннан кейин де жасайды. Қудайға уқсап, бизлер де 
интеллектуал сана-сезимге ийемиз, яғный пикир жҥргизе аламыз, 
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ойланып, машқалаларды шеше аламыз. Қудайға уқсап, бизлер де 

қарым-қатнас қурыўшы болмыспыз, яғный бизлер басқаларды жақсы 
кӛре аламыз ҳәм ҳақыйқый сҥйиспеншиликти қабыл етип билемиз. 
Сондай-ақ, бизлер әдеп-икрам ҳаққында түсиникке ийемиз, яғный 
жақсы нәрселерди жаман нәрселерден айыра аламыз ҳәм соның 

себебинен бизлер Қудай алдында жуўапкершиликке тартыламыз. 

Мухаддес Китап тек исениўшилер ғана емес, ал улыўма барлық 
адамлардың ӛзлеринде Қудайдың «тҥрин», «келбетин», «кӛринисин», 
«сҥўретин» кӛтерип жҥретуғынлығын айтады. Сонлықтан да Қудай 
келбетиндеги адамды ӛлтириў ҳәм аборт ислетиў адамгершиликке 
жат ис болып табылады. Деген менен, гҥна адамдағы Қудай келбетин 
бузған, нәтийжеде, бизлер Оған деген уқсаслықларымыздың 
кӛпшилигинен айырылғанбыз. Қудайдың Ийсаны дҥньяға 
жибергениниң мақсети: адамзаттың жоғалтқан Қудай келбетин қайта 

тиклеў еди. 

Ҳеш қандай бузылмаған, минсиз ҳәм толық «Қудайдың тҥрин, 

кӛринисин, сҥўретин ҳәм келбетин» қай жерден табыўымызға 
болады? Ийса Масихтан! Мухаддес Китап Ийсаны «Қудайдың 

ҳақыйқый Ӛзи», «кӛзге кӛринбейтуғын Қудайдың кӛзге 

кӛринетуғын сәўлеси» ҳәм «Қудай Шахсының ҳақыйқый ?әкили» 
деп атайды (2-Кор.4:4, Кол.1:15, Евр.1:3). 

Кишкене балалардың әкесине уқсайтуғынын кӛргенимизде, 
бизлер: «Тап әкесиниң қуйып қойған ӛзи!» - деп таңланамыз. 
Биреўлер мениң балаларымды маған уқсатса, бул маған қатты 
унайды. Қудай да Ӛз балаларында Ӛзиниң тҥрин ҳәм кӛринисин 
кӛргиси келеди. Мухаддес Китап былай дейди: «Сен Қудайға уқсап 
ҳақыйқаттан да ҳақ ҳәм мухаддес болыў ушын жаратылғансаң» 

(Ефес.4:24). 

Буны анығырақ тҥсиндириўге ҳәрекет етемен: бизлер ҳеш қашан 
да Қудай бола алмаймыз ямаса ҳәттеки қудайлардай да бола 
алмаймыз. Бул пикир – менменликке толы жалғанлық болып, 
шайтанның адамды азғырыў ушын ең баста ойлап тапқан ӛтириги. 
Шайтан Адам-ата менен Ҳаўа-енеге: «Егер сизлер мениң мәсләҳәтиме 
қулақ салсаңлар, сизлер қудайлардай боласызлар», - деп ўәде еткен 
еди (Жар.3:5). Кӛплеген динлер ҳәм Нью Эйдж философлары «бизлер 
де қудайлық тәбиятқа ийемиз» ямаса «қудайлардай бола аламыз» 

деген усы гӛнерген жалғанды ҳәзирги ўақытқа шекем тарқатып 
киятыр. 
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Бизлер ӛмирлик жағдайларды ҳәм келешегимизди басқарыўға 

урынған ўақтымызда ямаса әтирапымыздағы адамлар ҥстинен 
қадағалаўды ӛз қолымызға алыўға ҳәрекет қылған ўақтымызда, 
бизледиң ишимизде Қудай болыў қәлеўи пайда болады. Бирақ бизлер 
ҳеш қашан Жаратыўшының орнын баса алмаймыз, себеби бизлер 
жаратылыспыз. Қудай бизлердиң «қудайларға» айланғанымызды 
қәлемейди. Ол бизлердиң Қудайға тийисли адам болғанымызды, 
яғный Оған қәдирли болған нәрселерди Ол сыяқлы қәдирлеўимизди 
ҳәм минезимиздиң Оның минезине уқсағанын қәлейди. Мухаддес 
Китап былай дейди: «Ой-пикирлериңизди ҳәм руўхыңызды жаңалап, 

шын ҳақлық ҳәм мухаддеслик пенен, Қудайға уқсатылып жаратылған 

жаңа адамлар болыңлар» (Ефес.4:23-24). 

Сизиң жердеги ӛмириңизге болған Қудайдың ақырғы мақсети 
сизге қолайлық жаратыў емес, ал характериңизди қәлиплестириў 
болып табылады. Оның қәлеўи – бул сизиң руўхый ӛсип, Масихтың 
характерине ийе болыўыңыз. Масихқа уқсағаныңызда, сиз ӛз 
шахслық қәсийетлериңизден айырылмайсыз ямаса ақылсыз ҳәм 
ерксиз Оның сҥлдерине айланбайсыз. Себеби Қудайдың Ӛзи сизди 
сол шахслық қәсийетлер ҳәм ӛзгешиликлер менен жаратты, 
сонлықтан Ол ҳеш қашан оларды жоқ қылғысы келмейди. Масихқа 
уқсаў дегенимизде, минездиң (характердиң) қәлиплесиўи нәзерде 

тутылады. 

Қудай сизиң минезиңизде жаңа бетлердиң ашылғанын ҳәм оларда 
Мухаддес Руўхтың жемислериниң (Гал.5:22-23), Ийсаның 
«Ҳақыйқый Бахытлылық» туўралы таўдағы ўазында айтқан 
характерлердиң (Мат.5:1-12), Павелдиң Коринфлилерге жазған 
хатының уллы 13-бабындағы ҳақыйқый сҥйиспеншилик 
белгилериниң (1-Кор.13) ҳәм Петрдиң санаған жемисли ӛмирдиң 

нышанларының (2-Пет.1:5-8) жазылғанын қәлейди. Сиз буны 
ядыңыздан шығарған гезлери, ӛмириңиздеги жағдайлар сизге 
қапагершиликлер менен тҥңилиўшиликлер алып келеди. Сиз: «Не 
ушын бул нәрселер мениң ӛмиримде болып атыр? Не ушын Қудай 
мениң дуўаларыма жуўап бермей атыр? Не ушын мен бундай 
қыйыншылықларды басымнан кеширип атырман?» - деп ҳайран 
боласыз. Буларға бир ғана мынадай жуўап бар: Ӛмир қыйын болыўы 
керек! Себеби бул бизлерди руўхый ӛсиўге мәжбҥр ететуғын жалғыз 
жол болып есапланады. Есиңизде болсын: жер шары – еле Аспан 

Патшалығы емес! 

Кӛплеген масиҳыйлар Ийсаның «дәўлетли ӛмир» ҳаққындағы 
ўәдесин надурыс тҥсинеди. Олардың тҥсининигинше, дәўлетли ӛмир 
– бул «беккем ден-саўлық», «барлық қолайлықларға ийе ӛмир», 
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«таўсылмайтуғын бахыт», «әрманлардың толық иске асыўы» ҳәм 

«барлық машқалалардан исеним ҳәм дуўа етиў арқалы бирден азат 
болыў» дегенди аңлатады. Бир сӛз бенен айтқанда, олар 
масиҳыйшылық ӛмирди аңсат болыўы керек деп ойлайды. Олар 

бейишти жерде кҥтеди. 

Бундай оғада эгоистлик кӛз-қарас Қудайды гҥзениң ишинен 
шығатуғын жинге уқсатады ҳәм тек бизлердиң хызметимизди етип, 
бизлердиң қәлеген тилегимизди орынлап, бизлерди бахытлы етеди 
деп ойлайды. Бирақ Қудай сизиң хызметлериңизди орынлап 
жҥретуғын жин емес ҳәм егер сиз усындай аңызға исенип, ӛмир аңсат 
болыўы керек деп ойласаңыз, онда сиз ямаса ҥлкен тҥскинликке 

тҥсесиз, ямаса ҳақыйқый ӛмирден толық аўлақта боласыз. 

Гәп сизде емес екенлигин ҳеш қашан есиңизден шығармаң! Сиз 
Қудайдың мақсети ушын жасап атырсыз, ал Қудай сизиң мақсетиңиз 
ушын емес. Қудай сиз ушын ҳақыйқый Бейишти мәңгиликте таярлап 
қойған болса, Ол не ушын бейишти жерде де соғыўы керек? Жер 
бетиндеги ӛмиримиз – бул бизлердиң характеримизди сынап, 
беккемлеп ҳәм қәлиплестирип, бизлерди келешектеги аспандағы 

ӛмирге таярлаў ушын берилген. 

 

Сизиң жердеги ӛмириңизге болған Қудайдың ақырғы мақсети 
сизге қолайлық жаратыў емес, ал характериңизди қәлиплестириў 

болып табылады. 

 

 

МУХАДДЕС РУЎХТЫҢ БИЗЛЕРДИҢ ИШИМИЗДЕ 

ӘМЕЛГЕ АСЫРАТУҒЫН ИС-ҲӘРЕКЕТИ 

Сизде Масихқа уқсайтуғын минез-қулқты қәлиплестириў – бул 
ишиңиздеги Мухаддес Руўхтың жумысы болып есапланады. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Қудайдың Руўхы арқалы Оған уқсаў 
ушын ӛзгерип, уллылық үстине уллылыққа ерисип барамыз. Бул Руўх 

болған Ийемиздиң жәрдеминде иске асады» (2-Кор.3:18). 

Мухаддес Руўхтың бизлерди Ийсаға уқсатып ӛзгертиў жумысы – 
тазалаў ямаса мухаддеслеў процесси деп аталып, бул бизлердиң 

жердеги ӛмиримиздиң ҥшинши мақсети болып табылады. 
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Сиз ӛз кҥшиңиз бенен Ийсаның минез-қулқын ӛз-ӛзиңизде 

қәлиплестире алмайсыз. Жыл басында қабыл етилген шешимлер, 
кҥшли қәлеўлер ҳәм жҥдә жақсы болған нийетлер жетерли емес. 
Қудайдың бизлерде кӛриўди қәлеген минез-қулқты қәлиплестириў 
күшине тек ғана Мухаддес Руўх ийе. Мухаддес Китап былай дейди: 
«Себеби ӛзине унаған ислерди қәлеўиңиз ҳәм ислеўиңиз ушын, 
Қудайдың Ӛзи сизлерге түртки салады» (Филип.2:13). 

«Мухаддес Руўхтың кҥшин» кӛплеген адамлар тез болатуғын 
туйғы-сезимлер ямаса кәраматлы белгилер деп тҥсинеди. Бирақ 
кӛпшилик ўақытлары Мухаддес Руўхтың кҥши ӛмириңизде тыныш, 
әсте, сезилмейтуғын ямаса ҳәттеки сиз ойламаған жоллар арқалы 
жумыс ислейди. Оның жумысы кӛбинесе «самалдың әсте есиўине» 
уқсайды, яғный Ол әсте ескен самалдай етип, бизлерге тҥртки береди. 
(3-Патшалық.19:12). 

Масихқа уқсаў биреўлерге еликлеў арқалы емес, ал Оның 
айтқанындай етип жасаў арқалы жҥз береди, яғный бизлер Масихтың 
бизлер арқалы жасаўына жол беремиз. «Себеби усы сыр – уллылыққа 
ерисиўге үмит беретуғын ишиңизде жасаўшы Масих» (Колос.1:27). 

- Бул ӛмиримизде қалай иске асады? 

- Бизлердиң таңлайтуғын шешимлеримиз арқалы! Бизлер ҳәр 
қандай жағдайда туўры исти таңлаймыз ҳәм буны әмелге асырыў 
ушын Қудайдың Руўхының бизлерге кҥш, сҥйиспеншилик, исеним 
ҳәм даналық беретуғынына исенемиз. Қудайдың Руўхы бизиң 
ишимизде жасап атырған екен, бизлер булардың бәрин Оннан 

сораўымызға болады. 

Бизлер Мухаддес Руўхтың жумысына шерик болыўымыз 

тийис. Пҥткил Мухаддес Китап бойлап, бизлер мына әҳмийетли 
ҳақыйқаттың қайта-қайта тастыйқланғанын кӛремиз: сиз исеним 
менен алға адым атқан ўақтыңызда (сол моментте), Мухаддес Руўх 
Ӛз кҥшин иске тҥсиреди. Ешуа пайғамбар ӛтип болмайтуғын 
тосқынлыққа (кҥшли ағыслы Йордан дәрьясына) дус келген ўақтында, 
Израил жетекшилери асығыс тҥрде Қудай сӛзине бойсынып, қатты 
ағып турған Йордан дәрьясына исеним менен қәдем таслайды, сол 
ўақытта суўдың ағысы бирден тоқтайды. Бойсыныўшылық – 

Қудайдың қҥдиретин иске тҥсиреди. 

Қудай сизиң биринши адымды атыўыңызды кҥтеди. Қашан 
ӛзиңизди кҥшли ҳәм исенимли етип сезбегениңизше, кҥтип турмаң. 
Қорқынышларыңызға ҳәм сезимлериңизге қарамастан, ҳәтте, ҳәлсиз 
болсаңыз да, дурыс нәрсени ислеў арқалы алға қәдем таслаң. Усылай 
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етип, сиз Мухаддес Руўх пенен бирге ислесип, ӛз минез-қулқыңызды 

жаңадан қәлиплестиресиз. 

Мухаддес Китап руўхый ӛсиўди тухымға, имаратқа ҳәм 
баланың ӛсиўине салыстырады. Булардың ҳәр бири ӛз ҥстилеринде 
актив жумыс ислеўди талап етеди: тухымлар егилиўди, суўғарыўды, 
қорғаўды, имаратлар қурылыўды, ал балалар ғамқорлықты ҳәм 

тәрбияны талап етеди. 

Демек, ӛз ҥстимизде актив жумыс алып барыў – руўхый 
ӛсиўимиз ушын жҥдә пайдалы. Бизлер Ийсаға кем-кемнен уқсап 

барыўымыз ушын, Жаңа Келисимде бизлерге: «Бар кҥшиңизди 
жумсаңлар!» деп кем дегенде сегиз мәрте айтылған. Сиз тек ғана 
отырып алып, руўхый ӛсиўди кҥткениңизден ҳеш нәрсе шықпайды. 

Ефеслилерге жазылған хаттың 4:22-24 аятларында Павел 

Масихқа уқсаўымыз ушын ҥш жуўапкершиликти атап ӛтеди. 

Бириншиден, бизлер бурынғы ҳәрекетлеримизден бас тартыўды 
таңлаўымыз тийис: «Сол себептен бурынғы ӛмир жолыңыздан, яғный 
денениң жаман қәлеўлери себепли шириген ески тәбиятыңыздан ўаз 

кешиңлер» (Ефес.4:22). 

Екиншиден, бизлер ойлаў жолымызды ӛзгертиўимиз тийис. 
«Буның орнына жаңа пикирге, руўхқа ийе болыңлар» (Ефес.4:23). 
Мухаддес Китап бизлерге ой-пикирлеримизди жаңалаў арқалы 
«ӛзгеретуғынымызды» айтады. «Ал Қудайдың ой-пикирлериңизди 
жаңалап, Оның сизлерди толық ӛзгертиўине жол қойың» (Рим.12:2). 
Рим.12:2 ҳәм 2-Кор.3:18 аятлардағы «ӛзгериў» сӛзи грекше 
«metamorphosis» сӛзи болып, ол бҥгинги кҥнде қурттың гҥбелекке 
айланыўы ушын басынан ӛткеретуғын ӛзргерислериндей ӛзгеристиң 
болатуғынын аңлатады. Тап сол сыяқлы, егер бизлер ӛзимизди 
Қудайға ӛзгериў ушын тапсырсақ, бизлерде оғада әжайып кӛринис 
пайда болады: Бизлер иштен сыртқа қарай ӛзгеремиз, еле де 
сулыўырақ боламыз ҳәм жаңа бийик шыңларды ийелеўимиз ушын 

азатлыққа ерисемиз. 

Ҥшиншиден, бизлер Қудайдың адамына тийисли жаңа әдетлерди 
раўажландырыў арқалы, Масихтың минез-қулқына «кийинип» 
алыўымыз тийис. Негизинде, минез-қулық – бул бизлердиң барлық 
әдетлеримиздиң қосындысы. Бул сизиң әдетте ӛзиңизди қәйтип 

тутатуғыныңыз. Мухаддес Китап былай дейди: «Шын ҳақлық ҳәм 
мухаддеслик пенен, Қудайға уқсатылып жаратылған Жаңа Адам 

болыңлар» (Ефес.4:24). 
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Характер – бул сизиң әдетлериңиздиң қосындысы. 

 

Қудай бизлерди жаңадан қәлиплестириў ушын Ӛз Сӛзинен, Ӛз 

балаларынан ҳәм ӛмиримиздеги жағдайлардан пайдаланады. 

Характерди жаңадан қәлиплестириў ушын, булардың ҥшеўи де 
керек. Қудайдың Сӛзи бизлердиң ӛсиўимизге керек болған 
ҳақыйқатты ашып береди. Қудайдың адамлары қоллап-қуўатлаў 
менен тәмийинлейди. Ал кҥнделикли жағдайлар болса, бизлерди 
әмелде масиҳый болыўға шынықтырып барады. Егер шайтан сизди 
мәжбҥрлеп, Қудай Сӛзин ылақтырта алса, басқа исениўшилерден 
сизди айыра алса ҳәм қыйын жағдайлардан сизди қаштыртса, онда 
сизге Ийсаға уқсаўға ийнениниң ушындай да имканият қалмайды. Ал 
керисинше, сиз Қудайдың Сӛзин оқып Оны әмелге асырсаңыз, басқа 
исениўшилер менен байланыста болсаңыз ҳәм қыйын жағдайларда 
Қудайға исениўди ҥйренсеңиз, онда сизиң анық Ийсаға уқсаўыңызға 

кепиллик бериўге болады. 

Руўхый ӛсиўимизге оғада керек болған бул ҥшеўи ҳаққында 
келеси бапларда тереңирек ҥйренемиз. 

Кӛплеген адамлар руўхый ӛсиў ушын тек Мухаддес Китапты 
оқыў ҳәм дуўа етиў керек ойлайды. Бирақ ӛмирдиң бир мәселелери 
тек Мухаддес Китапты оқыў ҳәм дуўа етиў менен ҳеш қашан да 
ӛзгермейди. Қудай адамлар арқалы да жумыс ислейди. Әдетте Қудай 
Ӛз ислерин адамлардың қоллары арқалы әмелге асырады, ал қандай 
да бир кәраматларды кӛрсетиў арқалы емес. Себеби Ол бизлердиң 
барқулла бир-биримизге ғәрезли болып, жақсы қарым-қатнаста 
болыўды ҥйренгенимизди қәлейди. Қудай бизлердиң бирге руўхый 

ӛскенимизди қәлейди. 

Кӛплеген динлерде «ең руўхый ӛскен әўлийе адамлар» деп, 
ӛзлерин басқа адамлардан бӛлеклеп узақ таўлардағы монастырьларға 
кеткен ҳәм дҥнья менен қарым-қатнасты ҥзген адамларды айтады. 
Бирақ руўхый ӛсиўди усындай етип тҥсиниў – тҥп-тамырынан 
натуўры! Руўхый жетискенлик – бул жалғыз, жеккесиреген ҳалда 
ӛмир жолынан жҥрип ӛтиў емес. Ӛзиңди адамлардан толық бӛлеклеў 

арқалы ҳеш қашан Масихтың характерине ийе бола алмаймыз. 
Руўхый ӛсиў ушын, сиз адамлардың арасында болып, олар менен 
байланыста болыўыңыз тийис ҳәм жәмәәттиң бир бӛлеги болыўыңыз 
тийис. Не ушын? Себеби ҳақыйқый руўхый жетилисиў – бул Ийсадай 
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болып адамларды сҥйиўди ҥйрениў дегенди аңлатады. Ал сиз 

басқалар менен қарым-қатнаста болмай, буны әмелге асыра алмайсыз. 
Есиңизде тутың, руўхый ӛсип Масихқа уқсаў дегенимиз – бул 
Қудайды ҳәм адамларды сҥйиўди ҥйрениў. 

Масихқа уқсаў – бул узақ ўақыт ҳәм әсте ақырынлық пенен 

әмелге асатуғын процесс. Руўхый жетилисиў бирден ямаса автомат 
тҥрде жҥзеге аспайды. Бул избе-излик ҳәм қәдембе-қәдем жҥзеге 
асатуғын раўажланыў болып, ол сизиң қалған толық ӛмириңизди ӛз 
ишине алады. Павел усы процесс ҳаққында былай деген еди: 
«Нәтийжеде бизлердиң ҳәммемиз Қудайдың Улына исениўде ҳәм 

Оны билиўде бирликке ерисип, Масихтың толық минсизлигине 

дейин ӛсип барамыз» (Ефес.4:13). 

Ядыңызда тутың: cиз – еле тамамланбаған проектсиз ҳәм сизиң 
ҥстиңизде жумыс кетип атыр. Сизиң руўхый ӛзгерип Масихқа уқсап 
барыўыңыз – сизиң жер бетиндеги қалған пҥткил ӛмириңизди ӛз 
ишине алады – ҳәм ҳәттеки сонда да ол толық ақырына жетпей 
қалады. Буған нухта тек бизлер Аспанға барғанымызда ямаса Ийса 
жерге қайтып келгенде ғана қойылады. Сол ўақытта сизиң 

характериңиздиң ҥстиндеги қалған жумыслардың бәри толық 
питкериледи. Мухаддес Китап ең ақырында бизлер Ийсаны анық, 
туўрыдан-туўры кӛрген ўақтымызда, бизлер пҥткиллей ӛзгерип, Оған 
дәлме-дәл уқсас болатуғынымызды айтады: «Ҳәй, сҥйикли 

туўысқанларым, бизлер енди Қудайдың балаларымыз. Бирақ 

қандай болатуғынымыз еле бизлерге кӛрсетилмеди. Масих 

келгенде, Ол сыяқлы болатуғынымызды билемиз. Ӛйткени Оның 

қандай екенин кӛремиз» (1-Юхан.3:2). 

Масиҳыйлар ӛмириндеги кӛп ғана тҥсинбеўшиликлер ҳәм 
қыйыншылықлар бизлердиң мына әпиўайы ҳақыйқатлықты 

ядымыздан шығарғанымыздан келип шығады: 

Қудай басқа ҳәмме нәрсеге қарағанда, бизлердиң характеримизди 

жаңадан қәлиплестириўди қәлейди. 

Қудай бизлердиң: «Мен қандай жумысқа кирейин?» - деген 
сыяқлы анық сораўларымызға жуўап бермей турғанында, бизлер 
тәшиўишлене баслаймыз. Ал ҳақыйқатында, Қудайдың ерки сизге ҳәр 
қыйлы оғада кӛп жумысларды усынады. Сиз қандай жумысқа 
кирсеңиз де, Қудайды қызықтыратуғын нәрсе – бул сизиң ол 
жумысты Қудайдың адамына сай толық мухаддеслик пенен исеўиңиз. 

(1-Кор.10:31, 16:14, Кол.3:17,23). 
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Қудайды сизиң не ислеп атырғаныңыз емес, ал ким екенлигиңиз 

қызықтырады. Бизлер – адамбыз, ал тек гей бир жумысларды жақсы 
атқарыў ушын соғылған машина емеспиз. Сизиң ишки дҥньяңыз 
(характериңиз), сизиң кәсибиңизге қарағанда, Қудайды анағурлым 
кӛбирек қызықтырады. Себеби мәңгиликке сиз кәсибиңизди ямаса 
жумысыңызды емес, ал характериңизди алып кетесиз. Мухаддес 
Китап бизлерди былай деп ескертеди: «Әтирапыңыздағы дҥньяға 

ийкемлеспеңлер ҳәм ақмақларша оған еликлемеңлер. Ал буның 

орнына бар дыққатыңызды Қудайға қаратыңлар, сол ўақытта 

сизлердиң ишки дҥньяңыз ӛзгереди… Ҳәзирги заман сизлерди 

ӛзиниң пәс дәрежесине тҥсириўге тынбай ҳәрекет етеди, бирақ 

Қудай сизлердеги ең жақсы нәрсени жарыққа шығарады ҳәм сизиң 

ишиңизде беккем, турақлы характер жаратады» (Мухаддес 

Китаптың «The Message»аўдармасы, Рим.12:2). 

Cиз Ийсаға кӛбирек уқсаўыңыз ушын, ӛзиңизди қоршаған 
дҥньяға қарсы келетуғын қатаң шешимлерди қабыл етиўиңизге туўры 
келеди. Егер бундай ис тутпасаңыз, онда досларыңыз, ата-
аналарыңыз, кәсиплеслериңиз ҳәм мәдениятыңыз сизди ӛзлериниң 

дурыс деп есаплаған ӛмир тәризине тҥсирип алатуғыны сӛзсиз. 

Тилекке қарсы, кӛплеген белгили масиҳыйша китапларды кӛрип 
шыққанымызда, бизлер мынаның гҥўасы боламыз: кӛп адамлар 
Қудайдың уллы мақсетлери ушын жасаўды тоқтатқан ҳәм жеке 
ӛзлериниң қолайлықларына ҳәм туйғы-сезимлерине берилип кеткен. 
Бул шәкиртлик емес, ал нарциссизм (яғный ӛз-ӛзин ӛзин ойлаў 
арқалы ақыры ӛлимге апаратуғын жол) деп аталады. Ийса атанақ 
ағашта бизлердиң барлық қолайлылықларға ийе болыўымыз ҳәм 
бейимлескен ӛмирде жасаўымыз ушын қурбан болмады. Оның 
мақсетлери оннан да тереңирек ҳәм бәлентлирек: Ол бизлерди Аспан 

Патшалығына алмастан бурын, Ӛзине уқсатыўды қәлейди. Бул 
бизлердиң уллы артықмашлығымыз, дыққат пенен қараўымыз тийис 
болған жуўапкершилигимиз ҳәм ең ақырғы баратуғын жеримиз болып 

есапланады. 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

 
 

 

ЖИГИРМА ЕКИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мен Масихтай болыўым ушын 

жаратылғанман. 
 

Ядлайтуғын аят: «Бизлердиң ҳәммемиз пердесиз жҥз бенен 

Ийемиздиң уллылығын кӛремиз. Сол арқалы Оған уқсаў ушын 

ӛзгерип, уллылыққа ерисип барамыз. Бул Руўх болған Ийемиздиң 

жәрдеминде иске асады». 
(2-Коринф.3:18). 

 

Ойланатуғын сораў: Мен Масихқа уқсаўым ушын ӛмиримниң 

қайсы тәрепинде Мухаддес Руўхтың кҥшин сораўым тийис? 
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«Керисинше, ҳақыйқатлықты сҥйиспеншилик пенен айтып, 

денениң басы болған Масихқа қарай ҳәр тәреплеме ӛсип барайық». 

(Ефес.4:15) 

 

«Солай екен, ендигиден былай, гӛдек болып қалмайық». 

(Ефес.4:14) 

 

 

Қудай сизиң руўхый ӛскениңизди қәлейди. 

Аспандағы Әкеңиздиң сизиң ушын болған мақсети – бул сизде 
Ийса Масихтың характерин раўажландырыў ҳәм жетилистириў болып 
табылады. Тилекке қарсы, миллионлаған масиҳыйлардың жаслары 
ӛссе де, олар руўхый ӛспейди. Олар мәңги руўхый гӛдеклер болып, 
туўыў ҥйинде пайдаланатуғын гӛдеклерди орайтуғын жӛргеклерде 
ҳәм одеялоларда қала береди. Буған себеп оларда ӛсиў нийети ҳеш 

қашан болмайды. 

Руўхый ӛсиў бирден жҥз бермейди. Ол нийетленген 
бағышланыўды талап етеди. Сиз ӛсиўди қәлеўиңиз, қарар етиўиңиз 
ҳәм оған бар күшиңизди салып, беккем жабысып алыўыңыз тийис. 
Шәкиртлик – Масихқа уқсап барыў процесси – барқулла анық шешим 
қабыл етиўден басланады. Ийса бизлерди шақырады ҳәм бизлер Оған 

жуўап беремиз: 

«Ийса сол жерден кетип баратырып, салық кеңсесинде 

отырған Матта атлы адамды кӛрди де, оған: 

- Мениң изиме ер, - деди. 

Ол орнынан турып, Ийсаның изине ерди» (Мат.9:9). 
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Биринши шәкиртлер Ийсаға ериўди таңлағанда, олар ӛз 

шешимлериниң мәнисин толық тҥсинбеген еди. Олар тек ғана 
Ийсаның Шақырығына жуўап берди. Бул сизиң баслаўыңыз керек 
болған адым: Шәкирт болыўға қарар қылың. 

Бағышланыў қарары сыяқлы басқа ҳеш нәрсе сизиң ӛмириңизди 
ӛзгерте алмайды. Бағышланыў қарары ӛмиримиздеги ҳәмме нәрседен 

жоқары турады. 

Бағышланыў – адамды я раўажландырады, я қуртады, бирақ, не 
қылса да, ол адамның ким екенлигин анықлап береди. Сиз маған 

ӛзиңизди не нәрсеге бағышлағаныңызды айтсаңыз, мен жигирма 
жылдан соң сизиң ким болатуғыныңызды айтып беремен. Бизлер 
ӛзимизди неге бағышласақ, сол боламыз. Әне, усы жерде кӛплеген 
адамлар қәтелеседи ҳәм ӛз ӛмирлерине болған Қудайдың жобасын 
қолдан жибереди. Биреўлер ӛзлерин қандай да бир нәрсеге 
бағышлаўдан қорқады, нәтийжеде, дҥнья толқынлары қаяққа ығызса, 
сояққа ығып, ҳеш қашан ҳеш қандай жағаға жете алмайды. Ал 
биреўлер ӛзлерин гез келген қәдирсиз нәрселер менен шуғылланыўға 
бағышлап, ӛмирине қанағатланбаўшылыққа ушырайды. Ал гей 

биреўлер ӛзлерин толығы менен бул дҥньяның мақсетлерине – бай 
ҳәм атақлы болыўға бағышлайды ҳәм ақыр-соңында ӛмирлерин қатты 
ашыныў менен жуўмақлайды. Бундай ҳәр бир таңлаўдың нәтийжеси 
мәңги болады. Сонлықтан шешимиңди даналық пенен қабыл етиң. 
Петр былай деп ескертеди: «Ҳәмме нәрсе усы тәризде жоқ болып 

кететуғын болса, сизлер қандай болыўыңыз зәрҥр? Сизлер 

мухаддес болып жасап, Қудайдың жолы менен жҥриўиңиз керек» 

(2-Петр.3:11). 

 

Қудайдың ислейтуғын тәрепи ҳәм бизлердиң ислейтуғын 

тәрепимиз. Масихқа уқсаў Масих сыяқлы қарар қабыл етиў ҳәм бул 
қарарды орынлаўда Мухаддес Руўхқа сҥйениў дегенди билдиреди. 
Масихқа уқсаўды анық шешкен болсаңыз, онда ӛзиңизди басқаша 
етип тутыўыңызға туўра келеди. Бурынғы ислериңизди таслап, 
ӛзиңизде жаңа әдетлерди раўажландырыўып, ойлаў жолларыңызды 
нәтийжели тҥрде ӛзгертесиз. Ӛмириңиздеги бул ӛзгерислерди әмелге 
асырыўға Мухаддес Руўхтың Ӛзи сизге жәрдем береди. Қудайдың 
Сӛзи мынадай ҳақыйқатлықты ашып береди: «Солай етип, сҥйикли 

туўысқанларым, мен жаныңызда болғанымда, сизлер бәрқулла 

Қудайға бойсынатуғын едиңлер. Ал ҳәзир жаныңызда жоқ 

ўақтымда да бурынғыдан кӛбирек бойсынып, қорқыныш ҳәм 

сақлық пенен, қутқарылатуғыныңызға сай ис-ҳәрекетлерди әмелге 
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асыра бериңлер. Себеби Ӛзине унаған ислерди қәлеўиңиз ҳәм 

ислеўиңиз ушын, Қудайдың Ӛзи сизлерге тҥртки салады» 

(Филип.2:12-13). 

Бул аятларда руўхый ӛсиўдиң еки тәрепи кӛрсетилеген: «ис-

ҳәрекетлерди әмелге асыра бериңлер» ҳәм «Қудайдың Ӛзи тҥртки 

салады». Булардың бириншиси: «ис-ҳәрекетлерди әмелге асыра 

бериңлер» - бул бизлердиң жуўапкершиликли исимиз, ал екиншиси: 
«тҥртки салады» дегени – бул Қудайдың әмелге асыратуғын иси. 
Демек, руўхый ӛсиў – бул еки тәрептиң: Мухаддес Руўхтың ҳәм сизиң 
биргелесип иске асыратуғын исиңиз. Қудайдың Руўхы тек сизиң 
ишиңизде ғана жумыс ислемейди, ал сиз бенен биргелесип те жумыс 

ислейди. 

Бул исениўшилерге жазылған аят қалай қутқарылыўды айтыў 
ушын емес, ал қалай ӛсиў ушын берилген жол-жорық болып 
есапланады. Ол қутқарылыўыңыз ушын «ис-ҳәрекет ислеңлер» 
демейди, себеби ҳеш бир адам Ийса Масихтың әлле қашан атанақта 
қылған қурбанлығына ҳеш нәрсе қоса алмайды. Буны спорт залдағы 
шынығыўға салыстарсаңыз болады: бизлер физикалық «ис-

ҳәрекетлерди әмелге асырғанымызда», денеге ийе болыў ушын емес, 
ал әлле қашан бар денемизди шынықтырыў ушын шынығыўлар 
ислеймиз! 

Сиз мозаика қурастырғаныңызда, сизде барлық керек болған 
бӛлеклер бар болады, ал жоқ затты таўып шығармайсыз, сизиң 
ўазыйпаңыз тек сол бар бӛлеклерди ӛз орынларына қойып шығыў. 
Дийханлар жерди жерге ийе болыў ушын аўдармайды, ал ӛзлеринде 
барын ӛсириў ушын аўдарады. Қудай сизге жаңа ӛмир берди: енди 
сизиң парызыңыз – оны «қорқыныш ҳәм сақлық пенен» 

раўажландырыў. Бул – руўхый ӛсиўиңизге қатаң шешим қабыл етиў 
дегенди аңлатады! Адамлар руўхый ӛсиў шешимин жеңилтеклик 
пенен қабыл етсе, бул олардың 4 ҳәм 5 бапларда айтылғандай, 
мәңгиликте қыйналатуғынын тҥсинбегенин аңлатады. 

Автопилотыңызды ӛзгертиў. Ӛмириңизди ӛзгертиў ушын, 
ойларыңызды ӛзгертиўиңиз тийис. Қылып атырған ҳәр бир исиңиздиң 
артында қандай да бир ой турыпты. Ҳәр бир истиң артында бир затқа 
исеним, ал ҳәр бир ҳәрекеттиң артында қандай да бир тҥсиник 
турады. Қудай бул ҳақыйқатлықты еле психологлар ол туўралы ҳеш 

нәрсе айтпастан мың жыллар бурын айтқан еди: «Ойланыўда абайлы 

болыңлар! Себеби ӛмириңиз ойларыңыздан ибарат» (Заманагӛй 

аўдарма, Ҳикмет.4:23 ). 
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Мысалы, сиз ҥлкен кӛл бойлап, тез жҥрер яхтада жҥзип 

баратырсыз. Оның ишине автопилот программасы орналастырылған 
ҳәм ол тек кҥн шығысқа қарай жҥзиўге бағдарланып қойылған. Егер 
сиз бағытты батысқа қарай ӛзгертпекши болсаңыз, онда сизде 
таңлайтуғын еки жол болады. Бириншиси, рульди услап автопилот 
программасы орнатылған бағытқа қарама-қарсы тәрепке мәжбүрлеп 
бурыў болып есапланады. Бул жағдайда сиз орнатылған автопилот 
программасын жеңиўиңиз мҥмкин, бирақ барлық ўақытта оның 
қарсылығына ушырайсыз. Сол себепли қолыңыз шаршағаннан соң, 
ақырында рульди жибересиз ҳәм ол бурынғы программаластырылған 

бағытқа - шығысқа - қайтадан бағытланады. 

Егер сиз ӛмириңизди ӛз кҥшиңиз бенен ӛзгертпекши болсаңыз, 
тап усы нәрсе жҥз береди. Сиз: «Мен ӛзимди аўқатты аз жеўге…., кӛп 
шынығыўлар ислеўге…, ўақытты жобаластырыўға..., ҳәмме нәрсени 
ӛз ўақтында ислеўге мәжбүрлеймен!» - дейсиз. Аўа, сиз ӛз кҥшиңиз 
бенен аз ўақыт даўам ететуғын ӛзгерислерди ислеўиңиз мҥмкин, 
бирақ бул ҥзиликсиз стресске тҥсиўди келтирип шығарады, себеби 
сиз бул нәрселердиң негизги тамырын шешпедиңиз. Сонлықтан 
бундай ӛзгерислер тәбийий болмайды, ал ӛз-ӛзиңизди бираз қатты 
зорлап жҥресиз, бирақ ақыр-соңында шаршап тәслим боласыз да, 
баслаған диетаңызды, шынығыўларыңызды тоқтатып, бурынғы ӛмир 

қәлпиңизге ҳәм ески жасаў тәризиңизге тҥсип кетесиз. 

Бирақ буннан жақсырақ ҳәм аңсатырақ екинши жол бар: 
Автопилотыңыздың программасын ӛзгертиң. Яғный ойларыңызды 
ӛзгертиң. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудайдың ой-

пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди толық ӛзгертиўине жол 

қойыңлар» (Рим.12:2). Руўхый ӛсиўдеги биринши адымыңыз – бул 
ойлаў жолыңызды ӛзгертиў болып табылады. Ӛзгерислер барқулла 

биринши болып адам ойында жҥз береди. Ойлар – сезимлерди, ал 
сезимлер – ис-ҳәрекетлерди келтирип шығарады. Павел былай деген 
еди: «Ой-пикирлериңизди ҳәм руўхыңызды жаңалап, шын ҳақлық 

ҳәм мухаддеслик пенен, Қудайға уқсатылып жаратылған жаңа 

адам болыңлар» (Ефес.4:23-24). 

Ийсаға уқсаўыңыз ушын, сиз Ийсаның ойындай ойға ийе 
болыўыңыз тийис. Жаңа Келисим ойлаўдың бул ӛзгерисин тәўбе 
етиў деп атайды. «Тәўбе етиў» деген сӛздиң грекше дәлме-дәл 
мәниси «ӛз ой-пикириңди ӛзгертиў» деген. Сиз ӛзиңиз ҳаққында, гҥна 
ҳаққында, Қудай ҳаққында, басқа адамлар ҳаққында, ӛмир ҳаққында, 
келешегиңиз ҳаққында ҳәм де басқа барлық нәрселер ҳаққында ой-
пикириңизди Қудайдың Сӛзине сай етип ӛзгерткениңизде, сиз тәўбе 
еткен боласыз. Сол ўақытта сиз Ийсаның дҥньяға болған қарым-
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қатнасын ҳәм кӛз-қарасын меншиклестирип, Оның жолын ӛзлестирип 

аласыз. Бизлерге: «Ийсадай болып ой-пикир жҥргизиң!» - деп 
Мухаддес Китап буйырады (Филип.2:5). Ийса сыяқлы ой-пикир 
жҥритиўге ҥйрениўдиң еки бӛлеги бар. 

Биринши бӛлеги, бул – эгоистлик, ӛз мәпимизден келип шыққан 
ойларды, яғный балалық пикирлерди ойлаўды тоқтатыў болып 
есапланады. Мухаддес Китап былай дейди: «….ақыл-ойыңыз бенен 

баладай болмаңлар. Жаманлық ислеўде гӛдек сыяқлы, ал ақыл-

ойыңыз бенен ересек адам сыяқлы болыңлар» (1-Кор.14:20). Балалар 
тәбияты бойынша қатты эгоист болып, тек ғана ӛз-ӛзин ойлайды. 
Олар басқаларға бере алмайды, тек ғана алады. Бул ер жетпеген 
пикирлеў жолы болып есапланады. Тилекке қарсы, кӛплеген адамлар 
ойлаўдың усы жеринде қалып қойып, жоқары қарай ҳеш ӛспей 
қалады. Мухаддес Китап бундай эгоистлик пикирлеўди – тек ӛзин 
ойлаўды - гҥнакар ислердиң ӛзеги дейди: «Ӛйткени гҥнакар 

тәбиятының жетелеўи менен жҥретуғынлар ӛз гҥнакар 

тәбиятының қәлейтуғын нәрселерин ойлайды…» (Рим.8:5). 

Ийсаға уқсап ойлаўды ҥйрениўдиң екинши бӛлеги: бул – ер 
жеткен, яғный ӛзиңизди емес, ал басқаларды ойлаўды баслаў болып 
есапланады. Павел ҳақыйқый сҥйиспеншиликтиң қандай 
болатуғынын ашып кӛрсеткен ӛзиниң уллы бабында, басқалардың 
мәпин ойлап жасаўды – «ер жеткенликтиң белгиси» деп жуўмақ 
шығарған еди: «Мен бала болған ўақтымда бала сыяқлы 

сӛйлейтуғын, бала сыяқлы пикир жҥргизетуғын ҳәм бала сыяқлы 

тҥсинетуғын едим. Ал ересек адам болғанымда, мен балаға тән 

қәсийетлерди тасладым» (1-Кор.13:11). 

Усы кҥнлери кӛплеген адамлар руўхый ер жеткенликти Мухаддес 
Китапты ҳәм доктриналарды билиў дәрежеси менен ӛлшейди. Билим - 
руўхый ер жеткенликтиң бир кишкене белгиси болғаны менен, ол еле 
ҳеш нәрсени билдирмейди. Масиҳый ер жеткенлик – бул тек қабыл 
етилген исеним символларын билиў ғана емес, ал масиҳый минез-
қулққа ҳәм характерге ийе болыў. Бизлердиң ислеримиз – 
масиҳыйлар тән алған исенимге сәйкес болыўы керек, ал исенимимиз 
– Масихтың минези менен тастыйықланыўы тийис. 

Масиҳыйшылық – бул дин ямаса философия емес, ал қарым-
қатнас ҳәм ӛмир тәризи болып есапланады. Бул ӛмир тәризиниң 

тийкары Масихқа уқсап басқалардың мәпин ойлаў болып табылады, 
ал ӛз мәпимизди емес. Мухаддес Китап былай дейди: «Ҳәр биримиз 

жанымыздағы адамға руўхый кҥш бериў ушын, ол ушын жақсы 
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болған нәрсени гӛзлеп, оның мәпин ойлайық. Ӛйткени Масих та 

Ӛзиниң мәпин ойламады» (Рим.15:2-3). 

Басқаларды ойлаў – Масихқа уқсаўдың жҥреги болып, ол руўхый 
ӛскенниң ең жақсы дәлийили болып есапланады. Бундай етип жасаў 
аңсат емес, ески тәбиятымызға улыўма жат нәрсе, бул дҥньяның 
жолына улыўма қарама-қарсы ҳәм жҥдә сийрек ушырасады. 
Бахтымызға бизлердиң жәрдемшимиз бар: «Қудайдың бизлерге 

берген мийримли сыйларын билиўимиз ушын, бизлер бул дҥньяның 

емес, ал Қудайдың Руўхын қабыл еттик» (1-Кор.2:12). 

Ендиги бапларда бизлердиң руўхый ӛсиўимизге Мухаддес 
Руўхтың қалай жәрдем беретуғынлығын ҳәм Оның пайдаланатуғын 
әсбапларын кӛрип шығамыз. 

 

 

 

 

ЖИГИРМА ҤШИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ӛсиўди баслаўға еле де кеш емес. 
 

Ядлайтуғын аят: Бул дҥньяның адамларына еликлемеңлер. Ал 

Қудайдың ой-пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди толық 

ӛзгертиўине жол қойыңлар. Сонда сизлер Қудайдың жақсы ҳәм 

минсиз еркин, яғный Оған нениң унайтуғынын айырып билесизлер 
(Рим.12:2). 

 

Ойланатуғын сораў: Ӛмиримниң қай жерлеринде ӛзимниң 

жолым ҳаққында ойлаўды тоқтатып, Қудайдың жолын ойлаўды 
баслаўым керек? 
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«Адам тек ғана нан менен емес, ал Қудайдың аўзынан шыққан 

ҳәр бир сӛз бенен жасайды». 

(Матта.4:4) 

 

«Енди туўысқанларым, сизлерди Қудайдың панасына ҳәм 

Оның мийримли Сӛзине тапсыраман. Қудайдың Сӛзи сизлерди 

беккемлей алады ҳәм барлық мухаддеслер менен қосып сизлерди де 

мийрасқа еристире алады». 

(Елшилер.20:32) 

 

 

Ҳақыйқат бизлерди ӛзгертеди. 

Руўхый ӛсиў – бул қәдембе-қәдем жалғанды ҳақыйқатлыққа 
алмастырып барыў процесси. Ийса Әкеге былай деп дуўа еткен еди: 
«Оларды Ӛз ҳақыйқатың менен мухаддес қыл: Сениң сӛзиң - 

ҳақыйқат!» (Юхан.17:17). Демек, мухаддеслениўимиз ушын 
ҳақыйқат (Қудайдың сӛзи, ашылыс) керек. Қудайдың Руўхы бизлерди 
Қудайдың Улына уқсатыў ушын, Қудайдың Сӛзинен пайдаланады. 
Ийсаға уқсаўымыз ушын, бизлер ӛмиримизди Қудайдың Сӛзине 
толтырыўымыз тийис. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудайдың 

Сӛзи тәлим береди, әшкаралайды, дҥзиўлейди ҳәм жолға салады. 

Қудайдың Сӛзи тийкарында Қудайдың адамы барлық керек 

нәрселер менен тәмийнленип, ҳәр бир жақсы иске таяр болады» 

(2-Тим.3:16-17). 

Қудайдың Сӛзи басқа ҳеш бир сӛзге уқсамайды. Себеби 

Қудайдың Сӛзи – тири! (Евр.4:12, Елш.7:38, 1-Петр.1:23). Ийса былай 
дейди: «Руўх ӛмир береди, ал жерлик тәбият пайда келтирмейди. 

Мениң сизлерге айтқан сӛзлерим – руўх ҳәм ӛмир» (Юхан.6:63). 
Қудай сӛйлеген ўақтында, ӛзгерислер жҥз берип баслайды. Сизди 
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қоршаған орталықтың, яғный пҥткил жаратылыстың бар болып 

турғанлығының себеби – «Қудай: «Cондай болсын» - деди». Пҥткил 
барлықты Қудай Ӛз Сӛзи менен жаратты. Қудайдың Сӛзи арқалы сиз 
ҳәзир дем алып турыпсыз ҳәм тирисиз. Яқып былай дейди: «Оның 

жаратқанларының арасында биринши мийўелери болыўымыз 

ушын, Ол Ӛз қәлеўи бойынша бизлерди Ҳақыйқат Сӛзи менен 

қайтадан туўды ҳәм ӛмирге еристирди» (Яқып.1:18). 

Мухаддес Китап – бул тек тәлийматлар дизими ғана емес. 
Қудайдың Сӛзи ӛмир береди, исенимди пайда етеди, ӛзгерислер алып 
келеди, шайтанды титиретеди, кәраматлар жаратады, жҥреклерге 
шыпа береди, минез-қулқты қәлиплестиреди, жағдайларды ӛзгертеди, 
қуўанышқа бӛлейди, бахытсызлықлардың ҳәм азғырылыўдың 
ҥстинен жеңис береди, ҥмит береди, кҥш пайда етеди, ой-
пикирлеримизди тазалайды, пҥткил жаратылысты ӛмирге шақырады 
ҳәм келешегимизге мәңгилик кепиллик береди! Қудайдың Сӛзисиз 
улыўма ӛмир жоқ! Сиз ҳеш қашан оған бийпарқ болмаң. Тири 
болыўыңыз ушын бул ҳақыйқатқа кҥнделикли аўқатыңыздай етип 
әҳмийет бериң. Оны кҥнделикли суўыңызға ҳәм наныңызға 
айландырың. Аюп былай дейди: «Мен Қудайдың аўзынан 

шығатуғын сӛзлерди кҥнделикли нанымнан да қәдирли деп 

санадым» (Аюп.23:12). 

Қудайдың Сӛзи – бул бизлердиң руўхый азығымыз. Ол 
бизлердиң Қудайдың мақсетине кириўимиз ушын ең керек болған 
қуралымыз. Мухаддес Китапта Қудайдың сӛзин – таза руўхый сҥт, 
ӛмир наны, кҥшли аўқат ҳәм шийрин пал деп атайды (1-Петр.2:2, 
Мат.4:4, 1-Кор.3:2, Забур.118:103). Бул тӛрт тҥрли тағам – Мухаддес 
Руўхтың таярлаған «меню»ы болып, олар арқалы бизлер руўхый кҥш 
аламыз ҳәм ӛсемиз. Петр былай деп кеңес береди: «… жаңа 

туўылған нәрестелер сыяқлы руўхый таза сҥт болған Қудайдың 

сӛзине қуштар болыңлар. Сонда азық алып ӛсип, 

қутқарыласызлар» (1-Петр. 2:2). 

 

Қудайдың Сӛзинде жасаў 

Ҳәзир Мухаддес Китап бурынғыларға қарағанда кӛп басылып 
шығып атыр, бирақ оқылмай турған Мухаддес Китаптан ҳеш қандай 
пайда жоқ. Миллиолаған исениўшилер руўхый аппетиттиң 
жоқлығынан азап шегип, руўхый азық жемегенликтен набыт 
болмақта. Ийсаның саў-саламат шәкирти болыўымыз ушын, 
Қудайдың Сӛзине тойып аўқатланыўды – бизлер ӛмиримиздеги ең 
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ҥлкен жумысымыз етип қойыўымыз тийис. Ийса буны Қудайдың 

Сӛзинде «болыў, жасаў, ўақыт ӛткизиў, ӛмир сҥриў, жайласыў, 

қонысласыў, егилиў » деп атады. «Егер Мениң сӛзлеримде болсаңлар 

(жасасаңлар, ўақыт ӛткизсеңлер, ӛмир сүрсеңлер, жайлассаңлар, 
қоныслассаңлар, егилсеңлер), - деди Ол, - онда Мениң ҳақыйқый 

шәкиртлерим боласызлар» (Юхан.8:31). Кҥнделикли ӛмиримизде 
Қудайдың Сӛзинде болыў - ӛз ишине ҥш ҳәрекетти қамтыйды. 

1. Мен Қудай Сӛзиниң бийлигин тән алыўым керек. Мухаддес 
Китап ӛмиримдеги ең жоқарғы бийликке – ең жоқарғы кеңеске 
айланыўы керек. Ол маған бағыт кӛрсетип туратуғын компасым, дана 
шешимлерди қабыл етиўим ушын тыңлайтуғын кеңесшим ҳәм ҳәр 
бир нәрсени ӛлшеп кӛретуғын тәрезим болыўы тийис. Ӛмиримдеги 

биринши ҳәм соңғы сӛзди барқулла Мухаддес Китап айтыўы керек. 

Ӛмиримизде налайық бахытсызлықларға дус келетуғынымыздың 
себеби – бизлер налайық нәрселерди ең жоқарғы бийлик қылып тән 
аламыз ҳәм солардың тәсиринде ӛмирлик шешимлерди қабыл етемиз. 
Бундай налыйық бийлеўшилер – мәдениятымыз («Ҳәзир ҳәмме 
сӛйтип атыр!»), дәстҥрлеримиз («Бизлер барқулла сондай қылып 

келгенбиз!»), шонтық ақылымыз («Сӛйткеним дурыс болатын 
шығар») ямаса туйғы-сезимлеримиз («Усы туўрыдай сезилип тур») 
болыўы мҥмкин. Бул тӛрт бийлик те Адам-ата менен Ҳаўа-енениң 
гҥнадан қулаўы себепли истен шығып бузылған. Сонлықтан бизлерге 
ҳеш қашан қәтелеспейтуғын, гирбиңсиз, бизлерди барқулла тек туўры 
жолға салатуғын ӛмир картасы керек. Бул талапты тек ғана 
Қудайдың Сӛзи ғана толық орынлай алады. Дана Сулайман былай 
дейди: «Қудайдың ҳәр бир cӛзи минсиз ҳәм таза» (Ҳикмет.30:5). Ал 
Павел буны былай деп тҥсиндиреди: «Мухаддес Жазыўлардың 

ҳәммеси Қудайдың Мухаддес Руўхының илҳамы менен жазылған 

болып, тәлим бериў, әшкаралаў, дҥзетиў ҳәм ҳақыйқатлық 

бойынша тәрбиялаў ушын пайдалы» (2-Тим.3:16). 

Билли Грэмның хызметиниң басланған дәслепки жылларында, 
оның Мухаддес Китаптың дурыслығына ҳәм толық бийликке ийе 
екенлигине гҥманланған бир ўақты болады. Ақыр-соңында, бир кҥни 
тҥнде ол жылап, Қудайдың алдында диз шӛгеди де, Қудайға былай 
дейди: «Мен Мухаддес Китаптың гей бир аятларын тҥсинбеймен, 
олар маған бир-бирине қарама-қарсыдай болып кӛринеди. Бирақ, 
соған қарамастан, тап усы минуттан баслап, мен хызметимде ҳәм 
қалған пҥткил ӛмиримде ең жоқарғы бийлик сыпатында Мухаддес 
Китапқа ҳеш гҥманланбастан исениўге қарар қабыл етемен». Сол 
кҥннен баслап Билли Грэмниң ӛмири таң қалдырарлық кҥш ҳәм 

ҳасылдарлық пенен жарылқанған еди. 
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Бҥгин ӛмириңизде қабыл етиўиңиз мҥмкин болған ең әҳмийетли 

шешим – бул ӛмириңиздеги ең жоқарғы бийликтиң не екенлигин 
бироталаға анықлап алыўыңыз болып есапланады. 
Мәдениятыңыздың, ҥрп-әдетлериңиздиң, ӛз ақылыңыздың ямаса 
туйғы-сезимлериңиздиң не дейтуғынлығына қарамастан, Мухаддес 
Китапты ӛз ӛмириңиздеги ең уллы бийлик сыпатында тән алың ҳәм 
оған толық бойсыныўға қарар қабыл етиң. Қандай да шешим қабыл 
етип атырғаныңызда, барқулла ӛз-ӛзиңе: «Мухаддес Китап не дейди?» 
- деген сораўды бериң. Егер Қудай сизге Ӛз Китабы арқалы бир нәрсе 
ислеўди буйырса, онда сиз бул буйрыққа тҥсинсеңиз де, тҥсинбесеңиз 

де, оны орынлаўды қәлесеңиз де, қәлемесеңиз де, бәри-бир Қудайдың 
сӛзине исенип, Оның буйырғанын дәлме-дәл орынлаң. Павелдиң 
айтқан мына сӛзлерин ӛзиңниң исенип жәриялайтуғын сӛзлериңе 
айландыр: «Мен Мухаддес Нызамда ҳәм пайғамбарлардың 

Жазыўларында айтылған ҳәр бир нәрсеге исенемен» (Елши.24:14). 

2. Мен Мухаддес Китаптағы ҳақыйқатты ӛзлестириўим 

тийис. Мухаддес Китапқа қуры исенип қойыў жетерли емес. Мен 
сана-сезимимди Қудай сӛзлерине толтырыўым тийис, сонда 
Мухаддес Руўх мени ҳақыйқатлық арқалы ӛзгерте алады. Қудай 
Сӛзине толыўдың болса бес усылы бар: Сӛзди тыңлаў ҳәм қабыл 

етиў, оқыў, изертлеў, ядлаў ҳәм әмелде қолланыў. 

Биринши усылы, сиз Қудайдың Сӛзин ашық жҥрек пенен 
тыңлап, кеўлиңизге сиңдирип атырғаныңызда, сиз оны қабыл етесиз. 
Тухым себиўши ҳаққындағы тымсал бизлерге соны анық ашып 
береди: бизлердиң Қудайдың Сӛзин қалай қабыл етип атырғанымыз – 
оның ӛмиримизде тамыр жаятуғынын я жаймайтуғынын, жемис 
әкелетуғынын я әкелмейтуғынын ашып береди. Ийса Сӛзди толық 
қабыл етпейтуғын жҥреклердиң ҥш ҳалатын анықлап берген еди: 

жабық кеўил (таслы жер), жҥзеки кеўил (сайыз топырақ) ҳәм 
алағадалыққа толы кеўил (тикенли жер). Соңынан Ийса: «Сонлықтан 

қалай тыңлап атырғаныңызға дыққат аўдарыңлар!» -деп 

ескерткен еди (Лука.8:18). 

Егер сиз ўайызлықтан ямаса Мухаддес Китапты оқыўдан ҳеш 
нәрсе ала алмай атырған болсаңыз, онда жҥрегиңиздиң ҳалатын ҳәм 
нийетлериңизди тексерип кӛриўиңиз керек. Әсиресе, ишиңизде 
менменликтиң бар-жоқлығын тексерип кӛриўиңиз керек, себеби 
кишипейил ҳәм ашық жҥрекке Қудай ҳәттеки жалықтырыўшы 
оқытыўшы арқалы да сӛйлей алады. Яқып бизлерге былай деп кеңес 
береди: «Сонлықтан Қудайдың cизлерге егип атырған Сӛзин 

кишипейиллик пенен қабыл етиңлер, себеби ол сизлердиң 

жанларыңызды қутқара алады» (Яқып.1:21). 
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Екинши усылы, жәмәәттиң еки мың жыллық тарийхының басым 

кӛпшилигинде Мухаддес Китапты ӛз бетинше тек ғана руўханийлер 
ғана оқый алатуғын болған, бирақ ҳәзир миллиардлаған адамларға 
оны оқыўға жоллар ашылды. Бирақ негедур кӛплеген исениўшилер 
ҳәр кҥни Мухаддес Китапты оқығанға қарағанда, кҥнделикли газета-

журналлардың санын кӛбирек қызығыўшылық пенен оқыйды. 

Сонлықтан да бизлердиң руўхый ӛсиўимиздиң дым тӛмен 
екенлиги ҳайран қалдырарлық емес. Ҥш саат телевизор кӛрип, кейин 
ҥш минут Мухаддес Китапты оқыў арқалы, сиз ҳеш қашан әжайып 

руўхый ӛсиўди әрманламасаңыз да болады. 

Мухаддес Китапты «басынан аяғына шекем» ҳақыйқат деп аўзы 
менен исенетуғынлардың кӛбиси елеге шекем негедур оны басынан 
аяғына шекем оқып шықпаған. Бирақ егер сиз ҳәр кҥни Мухаддес 
Китапты оқыўға он бес минут ўақтыңызды ажыратсаңыз, онда оны 
бир жыл даўамында толығы менен басынан аяғына шекем оқып шыға 
аласыз. Ал егер телевизор программасының және биреўин ярым 
саатқа қысқартсаңыз, онда сиз Мухаддес Китапты жылына еки мәрте 
оқып шыға аласыз. Әне, сонда сизге руўхый ӛсиўди басыңыздан 

кешириўге әжайып имканият туўылады. 

Мухаддес Китапты ҳәр кҥни оқыў – сизди Қудайдың даўысын 
есите алатуғын аралықта сақлап турады. Сонлықтан да Қудай Израил 
патшаларына Мухаддес Китаптың бир нусқасын ӛзлерине жақын 
жерде сақлаўын айтып былай деген еди: «Мухаддес Китап 

патшаның қолында болсын ҳәм патша оны ӛмириниң ҳәр бир 

кҥнинде оқысын» (Нызам.17:19). Бирақ Мухаддес Китапты 
қасымызда қуры алып жҥргенниң пайдасы жоқ, ал оны ҳәр кҥни оқыў 
керек! Буны әмелге асырыўдың ең әпиўайы жолы – бул «Мухаддес 
Китапты Күнделикли Оқыў Жобасы»нан пайдаланыў болып 
есапланады. Бул жойбар сизди Мухаддес Китапты ҳәр жерден шӛплеп 
оқытпайды, яғный оның гей бир бӛлимлерин қалдырып, атлап оқып 
кетиўден сақлайды. (Егер сиз жекке мениң Мухаддес Китапты оқыў 
жойбарымның нусқасын алғыңыз келсе 2- тиркемени кӛриўиңизге 

болады). 

Ҥшинши усылы, Мухаддес Китапты изертлеп оқыў - Қудайдың 
Сӛзинде жасаўдың және бир әмелий жолы болып табылады. 
Мухаддес Китапты қуры оқыў менен изертлеп оқыўдың парқы ҥлкен. 

Изертлеп оқыў еки қосымша ҳәрекетти ӛз ишине алады: оқып атырған 
текстимизге жән-жақлама сораўлар беремиз ҳәм алған тҥсинигимизди 
жазып аламыз. Егер сиз алған тҥсинигиңизди ақ қағазға ямаса 
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компьютериңизге жазып алмасаңыз, онда бул Мухаддес Китапты 

ҳақыйқаттан да изертлеп оқыўға жатпайды. 

Мухаддес Китапты изертлеп оқыўдың оғада ҳәр қыйлы жоллары 
бар, олардың бәрин жазыўға бул китапта орын жетпейди. Мухаддес 
Китапты изертлеп оқыўдың усылларына арналған кӛп ғана жақсы 
китаплар бар (соның ишинде, мениң буннан жигирма жыл бурын 
жазған китабым да бар). Мухаддес Китапты сәтли тҥрде изертлеп 
оқыўдың сыры – бул дурыс сораўларды берип билиў болып 
есапланады. Изертлеп оқыўдың усылларына арналған китаплардың 
ҳәр қайсысында ҳәр қыйлы сораўлар берилген. Бирақ Мухаддес 
Китапты оқып атырғаныңызда, сиз азғана тоқтап: «Ким?» «Не?» 
«Қашан?» «Қай жерде?» «Не ушын?» ҳәм «Қалай?» деген әпиўайы 
сораўларды берип оқысаңыз, сиз Мухаддес Китаптан жҥдә кӛп 
ашылысларды таўа аласыз. Мухаддес Китап былай дейди: «Бирақ 

азатлық бериўши Минсиз Нызамға анықлап қарайтуғын ҳәм ол 

бойынша жасайтуғын адам «умытшақ тыңлаўшы» болмайды, ал 

оны ис жҥзинде қолланып, ӛз ислери менен бахытлы болады» 

(Яқ.1:25). 

Тӛртинши усылы, Мухаддес Китаптағы аятларды ядлаў - 
Қудайдың Сӛзинде жасаўымызға жәрдем беретуғын және бир жол. 
Сизиң ядлаў қәбилетиңиз – бул сизге Қудай тәрепинен берилген сый. 
Сиз: «Менде ядлаў қәбилети жоқ», - деп тастыйқлаўыңыз мҥмкин, 
бирақ ҳақыйқатына келсек, сиз ҳәзир миллионлаған ҳәр қыйлы 
пикирлерди, фактлерди ҳәм санларды ядтан билесиз. Адам ӛзине 
әҳмийетли болған нәрселерди ядлап қалады. Егер сиз Қудайдың 
Сӛзин әҳмийетли деп санасаңыз, онда оны ядлаўға ҳәм еслеп қалыўға 
ўақыт ажыратасыз. 

Мухаддес Китапты ядлаўдан кӛретуғын пайдаңыз жҥдә кӛп. Ол 
азғырылыўларға қарсы турыўыңызға, дана шешимлерди қабыл 
етиўиңизге, стрессти тҥсириўге, исенимди беккемлеўге, жақсы 
кеңеслерди бериўге ҳәм басқалар менен ӛз исенимиңизди бӛлисиўге 
жәрдем береди (Забур 118:11,105,49-50; Ерем.15:16; Ҳикмет.22:18; 1-

Петр.3:15). 

Адамның яды булшық етке уқсайды. Оны қанша кӛп 
пайдалансақ, ол сонша кҥшейип, беккемленип бара береди ҳәм қанша 
ўақыт ӛткен сайын, Мухаддес Китапты ядлаў сонша аңсат болып бара 

береди. Ҳәзирше сиз мынадан баслаңыз болады: усы китапты оқып 
атырғаныңызда, жҥрегиңизге кӛбирек тәсир еткен Мухаддес 
Китаптың аятларын бир кишкене қаттылаў қағазға тҥсириң. Соңынан 
оны барқулла қасыңызда алып жҥриң ҳәм жазған аятыңызды кҥн 
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бойы бир нешше мәрте қайталап, даўыслап оқың. Сиз оны қәлеген 

жерде: жумыс ислеп атырып та, шынығыў ислеп атырып та, машина 
айдап баратырып та, нәўбетте турып та, ҳәтте, уйықлар гезде де 
қайталап оқый бериң ҳәм сол арқалы сиз оны пҥткиллей ядлап 
аласыз. Мухаддес Китапты ядлаўдың ҥш гилти – бул қайталаў, 
қайталаў ҳәм және қайталаў! Мухаддес Китап былай дейди: 
«Масихтың сӛзи пҥткил байлығы менен ишиңизде жасасын» 

(Колос. 3:16). 

 

ҲАҚЫЙҚАТ АРҚАЛЫ ӚЗГЕРГЕН 

Бесинши усылы, Қудайдың Сӛзинде болыўдың бесинши жолы – 
бул оны ойыңда сәўлелендириў болып, Мухаддес Китап оны «ой-
пикир жҥргизиў» деп, ал гей бир масиҳыйлар оны «медитация 
қылыў» деп атайды. Биреўлер ой-пикир жҥритиўди, оннан қалса, 
медитация қылыўды «ойлардың мақсетсиз қуры далаға ылағып 
жҥриўи» деп ойлайды. Бирақ бундай деп ойлаў Мухаддес Китапта 
айтылған «ой-пикир жҥргизиў»ге қарама-қарсы. Бизлер ой-пикир 
жҥргизгенимизде, керисинше, ойларымызды бир мақсетке, бир 
бағдарға жәмлеймиз. Бул адамнан айтарлықтай кҥш жумсаўды талап 
етеди. Сиз бир аятты таңлап, оның мағанасы ҥстинен терең ой-пикир 
жҥритесиз ҳәм қашан оның мағанасын шақпағаныңызша, оны 
ойыңызда қайта-қайта сәўлелендиресиз. 

11-бапта айтып ӛткенимдей, егер сиз тәшиўишленип билетуғын 
болсаңыз, онда қалай ой-пикир жҥргизиўди де билетуғыныңыз сӛзсиз. 
Тәшиўишлениў – бул қандай да бир жақсы емес нәрсеге ойларыңды 
жәмлеў, бағдарлаў, қаратыў, жҥўенлеў. Мухаддес Китапта 

айтылатуғын ой-пикир жүргизиў де тап сондай, бирақ ол 

ойларымызды машқалаға емес, ал Қудай Сӛзине бағдарлайды. 

Бизлер ҳәр кҥни Қудай Сӛзлерин изертлеп, олардың ҥстинен ой-
пикир жҥргизиўди ҳеш қандай қалмайтуғын әдетке айландырыўымыз 
керек. Себеби бул әдеттей етип дҥньядағы басқа ҳеш қандай нәрсе 
бизлердиң ӛмиримизди ӛзгертип, бизлерди кӛбирек Ийсаға уқсата 
алмайды. Бизлер Қудайдың ҳақыйқатлығын ойларымызда қаншелли 
кӛп сәўлелендирсек ҳәм Масихтың ӛмири ҥстинде қаншелли терең 
ой-пикир жҥритсек, бизлер соншелли кӛбирек Оған уқсап барамыз 
ҳәм Оның мәңгилик саўлаты бизлердиң ӛмиримизде нур шаша 
баслайды. Себеби «бизлер пердесиз жҥз бенен Ийемиздиң 

уллылығын кӛремиз. Сол арқалы Оған уқсаў ушын ӛзгерип, уллылық 

ҥстине уллылыққа ерисип барамыз» (2-Кор.3:18). 
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Егер де сиз Мухаддес Китаптағы ой-пикир жүргизиў ҳаққында 

айтылған барлық аятларды дыққат пенен кӛрип шықсаңыз, онда сиз 
кҥн бойы Қудайдың сӛзлери ҥстинен ой-пикир жҥргизетуғынларға 
Қудайдың берген сонша ўәделерин кӛрип, ҳайран қаласыз. Cол 
арқалы бизлер дуўаларымызға жуўап аламыз, ҳақыйқый мийрасқа ҳәм 
табысқа ерисемиз. Қудайдың Даўытты «Мениң кеўлимдегидей адам» 
деп атаўының бир себеби – Даўыт Қудайдың Сӛзи ҥстинде ой-пикир 
жҥргизиўди қатты жақсы кӛретуғын болған. Даўыт былай деп 
жәриялайды: «Мен Сениң сӛзлериңди қаншелли сҥйемен! Мен олар 

ҥстинен кҥн бойы ой-пикир жҥргиземен» (Забур 118:97). Қудайдың 

сӛзлери ҥстинен шынтлап ой-пикир жҥргизиў – бул жуўап алынған 
дуўалардың ҳәм сәтли (бахытлы) жасаўдың гилти болып табылады 
(Юхан.15:7, Ешуа.1:8, Забур.1:1-3). 

Мен Мухаддес Китап қағыйдаларын әмелде қолланыўым 

тийис. 

Егер мен Қудайдың Сӛзлерин әмелде қолланбасам, онда мениң 
оны қабыл еткенимниң де, оқығанымның да, изертлегенимниң де, 
ядлағанымның да, ҳәтте, оның ҥстинен ой-пикир жҥргизгенимниң де 

ҳеш қандай пайдасы жоқ. Мен Яқып 1:22 аятта жазылған «Сӛзди 
орынлаўшы» болыўым тийис. Бул ҳәммесинен де қыйынырақ адым 
болып, шайтан буған бар кҥши менен қарсылық кӛрсетеди. Шайтан 
сизиң Мухаддес Китап Сӛзлерин әмелде қолланбасаңыз, онда Оны 

ҥйрениў сабақларына қатнасқаныңызға қарсылық кӛрсетпейди. 

Егер Қудай Сӛзин еситиў, ямаса оқыў арқалы бир ҳақыйқатлықты 
толық тҥсиндим деп ойласақ, онда бизлер ӛз-ӛзимизди алдаған 
боламыз. Негизинде, бизлер ҳәр тҥрли руўхый оқыўларға ҳәм 
масиҳыйлар конференцияларына қатнасыў менен оғада кӛп бәнт 
боламыз, нәтийжеде, ол жерде алған тәлимлеримизди әмелде 
қолланыўға ўақыт таўа алмаймыз. Сонлықтан да бир ушырасыўда 
алған жаңа тҥсинигимизди, кейинги ушырасыўдың баса-басында 
умытып кетемиз. Егер Мухаддес Китапта ҥйренген билимлеримизди 
әмелде қолланбасақ, онда ол Сӛзлердиң ҳеш қандай пайдасы жоқ. 
Ийса былай деген еди: «Солай етип, Мениң усы сӛзлеримди 

тыңлап, оларды орынлаўшылардың ҳәр бири ӛз ҥйин жар тас 

ҥстине салған ақыллы адамға уқсайды» (Матта.7:24). Соның менен 
бирге, Ийса Қудайдың жарылқаўларының ҳақыйқатты тек билиўден 
емес, ал оған бойсыныўдан келетуғынын кӛрсеткен еди: «Егер сизлер 

буларды билип орынласаңыз, бахытлы боласызлар» (Юхан.13:17). 

Ҳақыйқатты әмелде қолланбайтуғынымыздың және бир себеби - 
ҳақыйқатқа бойсыныў кӛпшилик жағдайда бизлерге қыйынға тҥседи, 
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ҳәтте, жанымызды қатты аўыртыўы да мҥмкин. Ҳақыйқатлық 

шынында да адамды азатлыққа шығарады, бирақ басында ол адамды 
бир талай азапқа салады! Қудайдың Сӛзи бизлердиң жасырын 
нийетлеримизди ашып береди, айыпларымызды кӛрсетеди, 
гҥналарымызды әшкара қылады ҳәм барқулла ӛзгериўимизди талап 
етип турады. Адам негизи ӛзгергиси келмейди, соның ушын 
Қудайдың Сӛзин әмелде қолланыў қыйын ис. Сонлықтан Қудай 
Сӛзин қалай әмелге асырып атырғаныңызды басқа адамлар менен 

бӛлисиў оғада әҳмийетли. 

Мухаддес Китапты ҥйренетуғын кишкене бир топардың ағзасы 
болыўдың қаншелли баҳалы екенин сӛз бенен тҥсиндирип бериў 
мҥмкин емес. Бизлер кӛрмей қалған әжайып ҳақыйқатларды 
қасымыздағылар кӛреди. Солай етип, дӛгеректиң басқа адамларының 
жәрдеминде бизлер Қудай Сӛзин еле де толығырақ ҳәм еле де 

анығырақ етип әмелде қоллана аламыз. 

«Сӛзди орынлаўшы» болыўдың ең жақсы жолы – Мухаддес 
Китапты оқып изертлеп ямаса ой-пикир жҥргизип болғанымыздан 
соң, «Ашылған ҳақыйқатқа ӛмиримди қалай бурсам болады?» ҳәм 

«Бул ашылысты толық әмелге асырыўға қандай адымларды атыўым 
керек?» деген еки сораўға жуўапты дәптериңе әлбетте жазыў. 
Демек, анық не ислеўиң ҳаққындағы жойбарыңды ҳәм атажақ 
адымларыңды жазып ал. Бул әдетти қаныңа сиңдир. Бул адымлар 
жекке (яғный сизден талап етилетуғын нәрсе), әмелий (яғный анық 
ҳәм белгили бир ис-ҳәрекет) ҳәм тексериўге болатуғын (яғный оны 
әмелге асырыў мүддети) болыўы тийис. Ҳәр бир ҳәрекетиңиз ямаса 
сизиң Қудай менен байланысыңызға, ямаса адамлар менен 
байланысыңызға, ямаса жекке минез-қулқыңызға байланыслы 

болыўы керек. 

Келеси бапты оқымастан бурын мына сораў ҳаққында ойланыўға 

бир қанша ўақтыңызды ажыратың: 

- Қудай Ӛз Сӛзинде сиз ислеўиңиз тийис болған, бирақ сиз еле 
басламаған қандай ҳәрекетти әлле қашан айтты? 

Соңынан басажақ анық ҳәм белгили бир нешше адымларыңызды 
жазың. Бул адымлар Қудайдың сизге әлле қашан айтқан нәрселерин 
орынлаўыңызға жәрдем беретуғын болсын. Және де, сиз бул 
шешимлериңиз туўралы жақын достыңызға айтып, оннан ўақты-
ўақты сизди тексерип турыўын илтимас етсеңиз мақсетке муўапық 
болады. Дуайт Моодидиң айтқанындай, «Мухаддес Китап бизлердиң 
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билимлеримизди арттырыў ушын емес, ал бизлердиң ӛмирлеримизди 

ӛзгеритиў ушын берилген». 

 

 

 
 

 

ЖИГИРМА ТӚРТИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ҳақыйқат мени ӛзгерте алады. 
 

Ядлайтуғын аят: «Егер Мениң Сӛзимде жасасаңлар, Мениң 

ҳақыйқый шәкиртлерим боласызлар. Сонда ҳақыйқатқа 

кӛзлериңиз ашылады ҳәм ҳақыйқат сизлерди азат қылады» 

(Юхан 8:31-32). 

 

Ойланатуғын сораў: Қудай Ӛз Сӛзинде мениң ислеўим тийис 
болған, бирақ мен еле басламаған қандай ҳәрекетти әлле қашан 

айтты? 
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«Ӛйткени ҳәзирги ӛткинши ҳәм арзымас 

қыйыншылықларымыз бизлерге ҳәдден тыс уллы ҳәм мәңги даңқ 

алып келеди» 

(2-Коринф.4:17) 

 

«Ҳақыйқый ийман алтыны – тек ғана қыйыншылықлар 

ошағында ажыралып шығады» 

(Мадам Жанна Гийон) 

 

 

Ҳәр бир қыйыншылықтың артында Қудайдың бир мақсети бар. 

Қудай жолындағы бир де бир қыйыншылық бийкар болмайды. 
Қудай кҥнделикли жағдайлар арқалы бизлердиң характеримизди 

раўажландырып барады. Негизинде, бизлердиң Ийсаға уқсаўымызда, 
Ол Мухаддес Китапқа қарағанда соларға кӛбирек сҥйенеди. Себеби 
анық: бизлер кҥнине жигирма тӛрт саат даўамында тҥрли-тҥрли ҳәр 

қыйлы жағдайлар менен жҥзбе-жҥз келемиз. 

Ийса бизлерди ескертип, бул дҥньяда бизлерди кӛп ғана 
қыйыншылықлар кҥтип турғанын айтқан еди (Юх.16:33). Ҳеш бир 
адам аўырыў ҳәм қыйыншылықлардан қамсызландырып қорғалмаған, 
ал ҳәр бир адам баласы ӛмирде бахытсыз ҳәдийселерге ямаса 
турмыстың ашшылығы дусласады. Ӛмир – бул машқалалардың 
ҥзиликсиз дизбеги. Олардың биреўин шешип ҥлгермей, екиншиси ӛз 
гезегин кҥтип турған болады. Олардың барлығы да онша ҥлкен ямаса 
әҳмийетли бола бермейди, бирақ олардың ҳәр қайсысы сизиң руўхый 
ӛсиўиңиз ушын (Қудай руўхый ӛсиўиңизди алдыннан белгилеген) 
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оғада пайдалы. Елши Петр азаплардың ҳайран қаларлық зат 

емеслигин айтқан еди: «Сҥйикли туўысқанларым, сизлерди сынаў 

ушын келетуғын аўыр азапларды таң қаларлық нәрсе деп, ҳайран 

болмаңлар» (1-Петр.4:12). 

Ҳәр қыйлы қыйыншылықлар жәрдеминде Қудай сизди еле де 
кӛбирек Ӛзине жақынлатады. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай 

жҥреклери сынғанларға жақын ҳәм руўхы мӛминлерди 

қутқарады» (Заб.33:19). Сиз Қудай менен ең терең ҳәм ең жақын 
қарым-қатнасты қашан басыңызан кеширесиз? Кӛбинесе, 
ӛмириңиздиң ең қараңғы кҥнлеринде, яғный жҥрегиңиз шил-пәрше 
болғанда, сизди ҳәмме таслап кеткенде, баратуғын ҳеш жериңиз 
қалмағанда, аўырыўға бар шыдамыңыз таўсылғанда, басыңыздан 
кеширесиз. Себеби сондай ўақытлары сизге Қудайдан басқа ҳеш ким 
жәрдем бере алмайтуғынын тҥсинесиз. Әне, сол қатты азапланған 
ўақтымызда, бизлер Қудайға шын кеўлимиз бенен, жҥрегимиздиң 
тӛринен, бар кҥшимиз бенен дуўа етиўди ҥйренемиз. Басымызға ис 
тҥскенде, ҥстиртин ямаса шалама-шәкки дуўаға орын қалмайды. 

Джони Эриксон Тада былай деп жазады: «Ӛмир роза гҥлдей 

жақсы ҳәм қыйыншылықсыз кетип атырғанда, бизлер Ийса 
ҳаққындағы билилерге толыўда, Оған уқсаўда, Оның Сӛзин айтыўда 
ҳәм Ол ҳаққында гәп қылғанда, тек ҥстиртин ҳәрекет қыламыз. Бирақ 
аўыр азапларлар ўақтында, бизлер Ийсаны анық танып баслаймыз». 
Бизлер Қудай ҳаққында билмеген нәрселеримизди қыйыншылықлар 
ўақтында билип баслаймыз. Қыйыншылықлар Қудайды бизлерге 

жақыннан ашып береди.  

Қудай Юсупты – қамақтан (Жар.39:20-22 ), Даниилди – 
арысланлар ордасынан (Дан.6:16-23), Еремияны – терең ҳәм сасық 
шуқырдан (Ер.38:6), Павелди – нешше мәрте жҥз берген кемелер 
қыйраўынан (2-Кор.11:25), ҥш яҳудий жас жигитин – лаўлап жанған 
ошақтан (Дан.3:1-26) сақлап қала алатуғын еди. Бирақ Қудай бундай 
қылмады! Ол бул қыйқыншылықлардың болыўына жол қойды ҳәм 
бул ўақыялардағы барлық адамлар, нәтийжеде, Қудайға бурынғыдан 

да бетер жақынласты. 

Қыйыншылықлар бизлердиң нәзеримизди ӛзимизден жоқары 
кӛтериўге мәжбҥрлейди. Бизлердиң бар кҥшимиз таўсылған ўақытта 
ҳәм исенетуғындай басқа ҳеш бир адам баласы қалмаған ўақытта, 

бизлер ӛз кҥшлеримизге сҥйенгенди тоқтатып, бар ҥмитимизди 
Қудайға қаратып баслаймыз. Павел бул пайдалы қубылысты былай 
деп сҥўретлейди: «Ишимизден ӛзимизди ӛлимге ҳҥким етилгендей 

етип сездик. Бирақ бул ӛзлеримизге емес, ал ӛлилерди 
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тирилтетуғын Қудайға сҥйениўимиз ушын болды» (2-Кор.1:9). 

Сизде қашан Қудайдан басқа сҥйенетуғындай ҳеш ким 
қалмағанынша, ӛмириңиз ушын жалғыз Қудайдың жеткиликли 
екенлигин ҳеш қашан тҥсинбей кетесиз. 

Қыйыншылықларыңыз қаяқтан келмесин, олардың ҳеш қайсысы 
Қудайдың рухсатысыз сизиң ӛмириңизге келе алмайды. Қудайдың 
балаларының басынан ӛтетуғын ҳәр бир жағдай Аспандағы Әкениң 
елегинен (фильтринен) ӛткерилген, ҳәтте, шайтан ямаса гей бир 
адамлар бул жағдайларды жаманлыққа ислеткиси келсе де, Қудай 

олардың ҳәммесин жақсылыққа ислетеди. 

Пҥткил әлемди жалғыз басқарып турған ҳәм пҥткил барлықты Ӛз 
қолларында услап турған Қудай бизердиң ҳәр қайсымыздың 
ӛмиримиз ушын жақсы жойбар дҥзген. Ӛмирдеги барлық бахытсыз 
ҳәдийселер ҥтиринен ноқатына шекем Оның жойбарына киргизилген 
нәрселер. Ӛмириңиздиң ҳәр бир кҥни сиз туўылмастан кӛп бурын 
Қудайдың календарына жазылған (Заб.138:16), сонлықтан 
ӛмириңизде жҥз берип атырған ҳәр бир нәрсениң оғада ҥлкен руўхый 
мәниси болыўы мҥмкин. Аўа, ҳәр бир нәрсениң! Рим.8:28-29 аятларда 

елши Павел буның себебин былай деп тҥсиндиреди: 

«Қудай Ӛзин сҥйетуғынларға, яғный Оның қәлеўи бойынша 

таңлағанларға ҳәмме нәрсени жақсылық қылып хызмет 

еттиретуғынын билемиз. 

Ӛйткени Қудай Ӛзи бурыннан таңлаған адамларының Улына 

уқсаўы ушын, оларды алдын ала белгиледи. Солай етип, Қудай Ӛз 

Улының кӛп туўысқанлар арасында туңғыш болыўы ушын усылай 

иследи».  

 

РИМ.8:28-29 АЯТЛАРЫН ҚАЛАЙ ТҤСИНЕМИЗ? 

Мухаддес Китаптағы ҳеш бир аят бул аяттай болып тез-тезден 
натуўры талықланбаса керек. Бул аятта: «Қудай ҳәмме нәрсени мениң 
қәлегенимдей қылады», - деп айтылмаған. Ондай емес екенлиги аттан 
анық. Бул аятта: «Қудай ҳәмме нәрсени бул жер бетинде-ақ сәтли 
қылып жуўмақлаттырады», - деп те айтылмаған. Бул да натуўры. Жер 
бетинде қатты аянышлы ҳалында жуўмақланатуғын ўақыялар да 

оғада кӛп. 

Бизлер гҥна қаплаған дҥньяда жасап атырмыз. Тек Аспанда ғана 
ҳәмме нәрсе Қудайдың еркине сай болып ислениледи. Соның ушын 
да Ийса бизлерге: «Аспанда болғаны сыяқлы, жерде де Сениң еркиң 
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орынлансын», - деп дуўа етиўди нәсият еткен еди (Мат.6:10). 

Аспанда расында да тек Қудайдың ерки орынланады. Рим.8:28-29 
аятын толық тҥсиниў ушын сӛзбе-сӛз талықлап шығыўға туўра 
келеди. 

«… билемиз». Қыйыншылық ўақытлары бизлердиң ҥмитимиз я 
жақсы бир пикирлерге, я қыялый бир әрманларға, ямаса «бәри жақсы 
болып кетеди» деген оптимизмге де тийкарланбайды. Ал ҳәмме 
нәрсениң Қудайдың қолында екенин ҳәм Оның бизлерди 

сҥйетуғынын билетуғынымызға тийкарланады.  

«Қудай … хызмет еттиртетуғынын…». Барлық нәрсениң 
артында Уллы Дизайнер, Дана Архитектор турыпты. Сизиң ӛмириңиз 
тосаттан ямаса бир әўмети келип қалып пайда болмаған. Ол Уллы 
Автордың жобасы. Адамзат тарийхы – бул Қудайдың гүрриңи болып 
есапланады. Тарды Қудай тартып турыпты. Бизлер қәтелесемиз, 
бирақ Қудай ҳеш ўақытта қәтелеспейди. Қудай - Қудай болғанлықтан 

қәтелесе алмайды. 

«… ҳәмме нәрсени...». Қудайдың сизиң ӛмириңизге болған 
жойбары ӛмириңизде болатуғын ҳәмме нәрсени: сизиң қәтелериңизди 
де, гҥналарыңызды да ҳәм жарақатларыңызды да ӛз ишине алады. Ол 
және ракты да, тҥсирип алған балаларды да, қарызларды да, 
трагедияларды да, ажырасыўды да ҳәм жақын адамларыңыздың 
ӛлимин де ӛз ишине алады. Бирақ Қудай ҳәтте ең жаман жаманлықты 
да жақсылық қылып хызмет етирте алады. Ол ең жаман нәрсениң 
ишинен де жақсы нәрселерди шығара алады. Ол қәлеген жаманлықты 
жақсылыққа айландыра алады. Әне, Ол соны Голготада ислеген еди. 

Сондай-ақ, Қудай сизиң ӛмириңиздеги ўақыялардың ҳәр 

қайсысын ӛз алдына бӛлек-бӛлек жақсылыққа айландырмайды. 
Олардың барлығы бир пҥтин болып қуралған ҳәм Қудайдың 
жойбарындағыдай биргеликте жақсылыққа айланып баслайды. Олар 
бӛлекленип қалған ҥзиндилер емес, ал сизиң Масихқа уқсап 
мухаддесленип барыў жолыңыздағы биринен соң бири келетуғын бир 
пҥтин картина. Торт писириў ушын ун, дуз, шийки мәйек, қумшекер 
ҳәм май керек. Булардың ҳәр қайсысын ӛз алдына бӛлеклеп жесеңиз, 
дәми де болмайды, ҳәтте, ушынып қалыўыңыз да мҥмкин. Бирақ 
булардың барлығын бирге араластырып писирсең, әне, сонда 
ҳақыйқый дәм пайда болады. Егер сиз ӛз ӛмириңизде болған мәниссиз 

ҳәм унамсыз ўақыялардың барлығын бирге Қудайға тапсырсаңыз, Ол 
булардың бәрин бирге қурастырып, олардан бир әжайып жақсылықты 

дӛретип шығара алады. 
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«...жақсылық қылып...». Бул ӛмирде тек жақсы затлар ғана 

болады дегенди билдирмейди. Дҥньяда болып атырған ўақыялардың 
кӛбиси – жаўызлықлар ҳәм жаманлықлар. Бирақ Қудай 
жаманлықлардан жақсылықты келтирип шығарыў бойынша маман 
болып есапланады. Ийса Масихтың шежиресине қарайтуғын болсақ, 
ол жерде мынадай тӛрт ҳаялдың аты кӛрсетилген: Тамара, Раҳаб, Рут 
ҳәм Вирсавия (Мат.1:1-16). Тамара жҥкли болыў ушын ӛз қайин 
атасын азғыртады,. Раҳаб бузық ҳаял болады. Рут ҳәтте яҳудий да 
болмаған, соған қарамастан, ол нызамды бузып, яҳудий адамға 
турмысқа шығады. Вирсавия Даўыт пенен бузықшылық ислеп, 

нәтийжеде, оның бул ҳәрекети ӛз кҥйеўиниң басына жетти. Кӛрип 
турғаныңыздай, бул ҳаяллардың бәри де жаман атаққа ийе болған, 
бирақ Қудай жаманлық пенен гҥнадан да жақсылық шығарды ҳәм 
оларға Ӛз Улының шежиресинен орын берди. Қудайдың мақсети - 
бизлердиң ҳәр қандай машқаламыз бенен қыйыншылықларымыздан 
да, ҳәтте, гҥналарымыздан да аспандай ҥстин. 

«Қудай Ӛзин сҥйетуғынларға, яғный таңланғанларға». Бул 
ўәде барлық адамларға емес, ал тек ғана Қудайдың балаларына 
берилген. Сонлықтан Қудайға қарсы болып, ӛз қәлеўлери менен 
жасап атырғанлардың барлығына ҳәмме нәрсе жаманлыққа 

айланады. 

«Оның қәлеўи (мақсети) бойынша». Қыйыншылықларда 
Қудайдың қандай қәлеўи ҳәм мақсети болыўы мҥмкин? Не ушын Ол 
ӛмиримизде сондай ўақыялардың, қыйыншылықлардың болыўына 
жол қойды? Ол қалеўи ҳәм мақсети не? Оның қәлеўи ҳәм мақсети – 
бул бизлердиң «Оның Улына уқсаўымыз». Ӛмириңизде болып 
ӛткен барлық ўақыялардың мақсети сол еди! 

МАСИХТЫҢ ХАРАКТЕРИНЕ УҚСАС ХАРАКТЕРДИ 

ЖАРАТЫЎ ЖОЛЫНДА 

Қымбат баҳалы ҳасыл тасларды шӛккиш ҳәм қайрақ пенен бир 
қәлипке салғаны сыяқлы, бизлерди де қыйыншылықлар шӛккиши ҳәм 
қайрағы менен бир қәлипке салады. Бизлер бахытсызлықлар 
шӛккиши менен дҥзетилетуғын қымбат баҳалы таслармыз. Егер 
ювелиршиликте пайдаланатуғын кишкене шӛккиш бизлердиң 
характеримизден келиспей турған жерлерди алып таслаўға ҳәлсизлик 
етсе, онда Қудай темир устасы пайдаланатуғын ҥлкен кувалдадан 

пайдаланыўды шеп кӛрмейди. Егер биз сонда да ӛзгермесек, онда Ол 
жар тасларды унырататуғын қуралдан пайдаланады. Ол буның ушын 

не керек болса, ҳәммесин ислетеди. 



 
51 

Ҳәр бир қыйыншылық минезди жонатуғын ҳәм 

қәлиплестиретуғын мҥмкиншилик болып, ол қаншелли қыйын болған 
сайын, руўхый булшық етти ҳәм әдеп-икрамлылық скелетин 
раўажландырыў мҥмкиншилиги соншелли уллы болады. Павел былай 
дейди: «Бизлер тек бул себепли емес, ал қыйыншылықлар себепли 

де қуўанамыз. Себеби қыйыншлылқлардан сабырлылық, 

сабырлылырқтан жақсы минез-қулық, жақсы минез-қулықтан 

ҥмит пайда болатуғынынын билемиз» (Рим.5:3-4). Cыртта жҥз 
беретуғын нәрселерге қарағанда, ишиңизде жҥз беретуғын ӛзгерислер 
анағурлым әҳмийетлирек. Сырттағы нәрселер ўақытша: келеди, 

кетеди, бирақ солардың арқасында сизиң ишиңизде пайда болған 

жаңа характериңизди сиз мәңгиликке алып кетесиз. 

Мухаддес Китап сынақларды – металлдағы патаслықларды 
жағып жиберетуғын металл тазалаўшының оты менен салыстырады. 
Петр былай деген еди: «Бул исенимиңиздиң таза болыўы ушын 

пайдалы. Ӛйткени от пенен тазаланғанда жоқ болып кететуғын 

алтыннан қымбатлырақ болған исенимиңиз сынаўдан ӛтип, 

сизлер Ийса Масих келгенде, мақтаў, даңқ ҳәм ҳҥрметке сазыўар 

боласызлар » ( 1-Петр.1:7). Бир гҥмисшиден: «Сиз гҥмистиң толық 
тазарғанын қалай билесиз?» - деп сорағанда, ол: «Толық тазарған 
ўақытта, мен онда ӛзимниң сәўлемди кӛремен» - деп жуўап берипти. 
Қыйыншылықлар сизиң исенимиңизди толық тазартқан ўақтында, 
адамлар сизде Ийса Масихтың сәўлесин кӛрип баслайды. Елши Яқып 
былай деген еди: «Исенимиңиздиң сыналыўынан сизлерде сабырлық 

пайда болады» (Яқып.1:3). Cынақлар сизиң исенимиңиздиң ҳәм 
характериңиздиң негизинде қандай екенин ашып таслайды. 

Қудай сизди Ийсаға уқсатыўды шешкен екен, демек, Ол сизди де 
Ӛз Улы Ийса ӛткен сынақлардан ӛткереди. Бул сынақлар ӛз ишине 

жалғызлықты, азғырылыўларды, кҥшли стрессти, критиканы, адамлар 
тәрепинен қабыл етилмеўшиликти ҳәм тағы да басқа 
қыйыншылықларды алады. Мухаддес Китап Ийса ҳаққында былай 
дейди: «Ол Қудайдың Улы болса да, шеккен азаплары арқалы 

бойсыныўды ҥйренди. Масих усы тәризде минсизликке ерисип, 

Ӛзине бойсынатуғынлардың ҳәммеси ушын мәңгилик 

қутқарылыўға жол ашты» (Евр.5:8-9). Қудай Ӛз Улының сондай 
сынақлардан ӛтиўине жол қойған екен, енди не ушын Ол бизлерди 
олардан азат етиўи керек? Елши Павелдиң айтқан сӛзин ядыңызға 

тҥсириң: «Егер бизлер Масих пенен бирге уллыланыў ушын, Оның 

менен бирге азап шексек, онда бизлер Масих пенен бирге мийрасқа 

ийе боламыз» (Рим.8:17). 
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ҚЫЙЫНШЫЛЫҚЛАРҒА ИЙСАДАЙ БОЛЫП ЖУЎАП 

БЕРИЎ 

 

Қыйыншылықлардың бәри де ӛз-ӛзинен Қудайдың еркин 
орынлай бермейди. Сынақлар ўақтында кӛп ғана адамлар руўхый 
ӛсиўдиң орнына, қапашылққа жол ашып, тәғдирине налып баслайды, 
нәтийжеде, руўхый ӛсиў мҥмкиншилигинен айыралады. Сонлықтан 
қыйыншылықларды Ийса қандай етип кҥтип алған болса, сиз де 
оларды сондай етип кҥтип алыўды ҥйрениўиңиз тийис. 

1) Ядыңызда тутың: Қудайдың нийетлери тек жақсылықтан 

ибарат. Ол сизиң тек пайдаңызды ойлайды. Қудай бизлерге не 
нәрсениң ең ишинде жақсы болатуғынын билип, бизлерди ең 
қызықтырған нәрселерди Ӛз жҥрегинде сақлайды. Қудай Еремия 
пайғамбарға: «Ӛйткени сизлерге деген нийетлеримди тек Мениң 

Ӛзим ғана билемен, - дейди Жаратқан Ийе. – Нийетлерим - 

жақсылықлардан ибарат, ал жаманлықлардан емес, сизлерди 

келешекке ҳәм ҥмитке еристириў», - деген еди (Ерем.29:11). Юсуп 
бул ҳақыйқатты дурыс тҥсинип, ӛзин қуллыққа сатып жиберген 
ағаларына былай деген еди: «Сизлер маған жаманлық ойлаған 

едиңиз, бирақ Қудай оны жақсылыққа айландырды» (Жар.50:20). 
Патша Езекия усы ҳақыйқатты аўырып ӛлим аўзынан қайтқан 
ўақтында, аўырыўына байланыслы айтқан еди: «Бул қатты азап 

мениң пайдам ушын болды ҳәм Сен мениң жанымды ӛлимнен 

қутқарыдың» (Ийшая.38:17). Демек, егер де сиз бир 
қыйыншылықларға тҥскениңизде, Қудай сизиң азат етиўди сорап, 
жалбарынып еткен дуўаларыңызға негедур «яқ» деп жуўап берсе, 
онда соны ядыңызда тутың: «Қудай Оның мухаддеслигине шерик 

болыўымыз ушын, бизлердиң пайдамызды ойлап, бизлерди 

тәрбиялап атыр» (Евр.12:10). 

Сондай-ақ, кӛзлериңниң қыйыншылықларға емес, ал Қудайдың 
мақсетине қарап турыўы қатты әҳмийетли. Ийса да тап сондай етип 
атанақтағы азапларға шыдаған еди ҳәм бизлер де Оннан ҥлги алыўға 
шақырылғанбыз: «Исенимимиздиң тийкарын салыўшы ҳәм оны 

минсизликке еристириўши Ийсаға кӛз тигейик. Ол Ӛзин кҥтип 

турған қуўаныш ушын, атанақ ағашта шегелениўдиң 

шерменделигин писент етпей ӛлимге барып, Қудайдың тахтының 

оң тәрепине отырды» (Евр.12:2). Нацистлер концлагеринде оғада 
аўыр азапларды басынан кеширген Корри Тен Бум да кӛзлеримиздиң 
қаяққа қарап турғанының оғада әҳмийетли екенин айтқан еди: «Егер 
сиз дҥньяға қарап турсаңыз, қапагершилигиңиз ада болмайды. Егер 
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ӛз-ӛзиңизге қарап турсаңыз, руўхый тҥскинликке тҥсесиз. Бирақ егер 

де Масихқа қарап турсаңыз, тынышлық табасыз!» Сизиң 
дыққатыңызды алып турған нәрсе сезимлериңизге туўрыдан-туўры 
тәсир етеди. Шыдамлылықтың ҳәм қаҳарманлықтың сыры - бул 
азаплардың ўақытша екенин, ал алатуғын сыйыңыздың мәңги 
екенлигин есиңизде тутыўыңыз болып есапланады. Муўса 
машқалаларға «ӛзиниң алдында кҥтип турған сыйына қарағанлығы 

себепли» шыдаған еди (Евр.11:26). Павел де қыйыншылықларды 
сондай етип жеңген еди: «Ӛйткени ҳәзирги ӛткинши ҳәм арзымас 

қыйыншылықларымыз бизлерге ҳәдден тыс уллы ҳәм мәңгилик 

даңқ алып келеди » (2-Кор.4:17). 

Ўақытша ҳәм арзымас нәрселер менен басыңызды айландырмаң. 
Мәңги ҳәм Уллы Даңқты алыўды гӛзлеп жасаң: «Егер бизлер 

Қудайдың балалары болсақ, онда мийрасқа ийе боламыз. Масих 

пенен бирге уллыланыў ушын, Оның менен бирге азап шексек, онда 

бизлер Масих пенен бирге мийрасқа шерик болған Қудайдың 

мийрасхорларымыз. Мениң ойымша, ҳәзирги қыйыншылықлар 

келешекте бизлерге берилетуғын улылыққа салыстырғанда ҳеш 

нәрсе емес» (Рим.8:17-18). 

2) Қуўаныңлар ҳәм миннетдершылық билдириңлер. 
Мухаддес Китап бизлерге: «Қандай аўҳал болса да, Қудайға 

шҥкирлик билдириңлер» дейди (1-Сал.5:18). Сиз буны ислей аласыз! 
Дыққат аўдарың, Қудай бизлерге: «Барлық аўҳалларға шҥкирлик 
билдириңлер», - демеген, ал: «Қандай аўҳал болса да, Қудайға 

шҥкирлик билдириңлер», - деген. Қудай бизлердиң жаманлықларға, 
гҥналарға ямаса олардың аянышлы нәтийжелерине миннетдаршылық 
билдириўимизди сорамайды. Буның орнына, Ол Ӛз мақсетин иске 
асырыў ушын ҳәр қандай қыйыншылықты жақсылық қылып 

пайдаланатуғынына миннетдаршылық билдириўимизди қәлейди. 

Мухаддес Китапта: «Қудайда барқулла қуўаныңлар!» - деп 
жазылған (Филип.4:4). Бул аят азапларға қуўаныңлар демейди. 
Болмаса, ол «мазохизм» болып кетеди. Бизлерге «Қудайда 

қуўаныңлар» делинген. Қандай жағдайлар жҥз берип атырған болса 
да, бизлер Қудайдың сҥйиспеншилиги, ғамхорлығы, даналығы, 
қҥдирети ҳәм садықлығы ушын қуўана аламыз. Ийса: «Сол кҥни 

қуўанып, шадлыққа бӛлениңлер! Ӛйткени сизлердиң аспандағы 

сыйлығыңыз ҥлкен» (Лк.6:23). 

Соның менен бирге, бизлер қыйыншылықлар ўақтында, 
Қудайдың ишимизде болып, қыйыншылықларды кӛтересетуғынына 
қуўансақ болады. Бизлер узақ-узақларда жасайтуғын ҳәм бизлер 
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қыйыншылықлардан ӛтип атырғанымызда шетте қарап туратуғын 

Қудайға хызмет етип атырғанымыз жоқ. Керисинше, әтирапымызда 
қандай азаплар бизлерди орап алған болса да, Ол бизлердиң 
ишимизде болып, қыйыншылықларымызды кӛтериседи. Ийса адам 
денесинде келген ўақтында, Ол адамзаттың барлық азапларын Ӛз 
ҥстине алған еди. Ал ҳәзир Оның Руўхы бизлердиң ишимизде жасап 
атыр ҳәм Ол барлық қыйыншылықларды бизлерге кӛтериседи. Қудай 

ҳеш ўақытта бизлерди жалғыз таслап кетпейди. 

3) Ақырына шекем турың. Сабырлылыққа кийинип алың да, 
Қудай алдында беккем турың. Мухаддес Китап былай дейди: «Себеби 

исенимиңиздиң сыналыўынан сабырлық пайда болатуғынын 

билесизлер. Ҳеш бир кемшиликсиз, жетилискен ҳәм минсиз 

адамлар болыўыңыз ушын толық сабырлық етиңлер» (Яқып.1:3-4). 

Характерди қәлиплестириў – әсте даўам ететуғын процесс. Ҳәр 
қашан бизлер қыйыншылықлардан қашыўға ямаса жағымсыз 
жағдайлардан жасырыныўға ҳәрекет еткен ўақтымызда, бизлердиң 
ӛзлеримиз бул процессти тоқтатып, руўхый ӛсиўимизди еле де 
кӛбирек иркемиз. Соның нәтийжесинде, ӛз-ӛзимизге еле де кӛбирек 

зыянларды, оннан қалса, улыўма пайдасыз зыянларды тийгиземиз ҳәм 
ҳеш қашан қорқақлықтан қутыла алмай, ҳақыйқатлыққа тик қарай 
алмайтуғын болып қаламыз. Оның ҥстине, басқалар тәрепинен қабыл 
етилмейтуғын ҳәм ҳеш руўхый ӛспейтуғын, керисинше, бир жерди 
айланып жҥре беретуғын, адамлар оның жанына жақынламайтуғын, 
ҳеш қәдири жоқ бир адамға айланамыз. Характеримиздиң қәлиплесиў 
процессиниң соңы қандай мәңгилик нәтийжелерге алып баратуғынын 
тҥсинип жеткенимизде, бизлер: «Қудайым, мени қутқара гӛр ҳәм 
маған тынышлық бере гӛр» (Жаным тыныш болсын), - деген 
дуўаларды азайтамыз, ал оның орнына: «Қудайым, мени ӛзгерт ҳәм 

Масихқа уқсас қыл» (Бул қыйыншылықлардан пайдаланып, мени 
Ӛзиңе еле де кӛбирек уқсас қыл), - деген дуўаларды кӛбирек 

ислейтуғын боласыз. 

Егер сиз тосаттан жҥз берген, тҥсиниксиз, мағанасыз ҳәм оғада 
унамсыз жағдайларға дус келсеңиз, бирақ сиз албырамастан, ҳәтте, 
сол жағдайлардың ишинде де Қудайдың қолларын кӛре алсаңыз, онда 
бул сизиң руўхый ӛсип, руўхый кәмалға келип атырғаныңызды 

билдиреди. 

Егер сиз тап ҳәзир қандай да бир қыйыншылықты басыңыздан 
кеширип атырған болсаңыз, сиз Қудайдан: «Неге бул мениң басыма 
тҥсти?» - деп сорамаң, ал оның орнына: «Сен мениң нени 
ҥйрениўимди қәлеп турсаң?» - деп сораң. Соңынан Қудайға исенип, 
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дурыс болған ислерди ислеўди даўам еттире бериң. «Қудайдың 

қәлеўин орынлап, ўәде етилгенди алыўыңыз ушын, сизлерге 

сабырлылық керек болады » (Евр.10:36). 

Артқа шегинбең! Қолыңызды силтемең! Ал оның орнына руўхый 
ӛсиўди даўам етиң! 

 

 

 
 
 

ЖИГИРМА БЕСИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ҳәр бир қыйыншылықтың артында 
қандай да мақсет бар.  

 
Ядлайтуғын аят: «Қудай Ӛзин сҥйетуғынларға, яғный Оның 

қәлеўи бойынша таңланғанларға - ҳәмме нәрсени жақсылық 

қылып хызмет еттиретуғынын билемиз». 
(Рим.8:28) 

 

Ойланатуғын сораў: Ӛмиримдеги қандай қыйыншылық мениң 
руўхый кҥшли болып ӛсиўиме себепши болды? 
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«Сынаўға шыдаған адам бахытлы! Ӛйткени ол сынаўдан 

ӛткеннен соң, Қудайдың Ӛзин сҥйетуғынларға ўәде еткен ӛмир 

тажын алады». 

(Яқып 1:12) 

 

«Азғырылыўлар ҳәр қашан Қудайды таныўыма жәрдем берген 

мектебим болды» 

(Мартин Лютер) 

 

 

Ҳәр бир азғырылыў - жақсылық ислеў ушын берилген 
мҥмкиншилик болып есапланады. 

Азғырылыў – бул тек гҥнаға қулататуғын жаманлық болып ғана 

хызмет етпейди, ал туўры қарар қабыл етиўимизге имканият беретин 
жақсылық болып та хызмет етеди. Егер бизлер буны тҥсинип жетсек, 
онда азғырылыў бизлерди руўхый ӛсиўден тоқтатуғын бӛгет болып 
емес, ал жоқарыға кӛтеретуғын текше болып хызмет ете баслайды. 
Азғырылыў ўақтында бизлердиң алдымызда еки таңлаў турады: я 
жаманлық ислеў, я жақсылық ислеў! 

Азғырылыў - сизди жоқ қылыў ушын шайтанның 
пайдаланатуғын ең әҳмийетли қуралы болғаны менен, Қудай оны 
сизиң еле де кӛбирек руўхый ӛсиўиңиз ушын пайдаланыўы да 
мҥмкин. Ҳәр қашан сиз гҥна ислеўдиң орнына, жақсылық ислеўди 

шешсеңиз, сиз Масихқа уқсаў ушын және бир адым атқан боласыз. 
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Буны анық тҥсинип алыўыңыз ушын, ең биринши гезекте, сиз 

Ийсаның минезиниң қандай екенлигин анықлап алыўыңыз тийис. 
Мухаддес Руўхтың жемислери ҳаққында жазылған аятта бизлер 
Масихтың минезиниң қандай екенин толығырақ тҥрде кӛре аламыз: 
«...адам ӛмиринде жетистиретуғын Мухаддес Руўхтың жемислери 
мыналар: сҥйиспеншилик, қуўаныш, тынышлық, сабырлылық, 

мийримлилик, қайырқомлық, садықлық, мҥләйимлилик ҳәм ӛзин 

тутып билиў» (Гал.5:22-23).  

Бул тоғыз сыпат Ең Уллы Еки Буйрықтың орынланғанын 
кӛрсетеди ҳәм Ийса Масихтың әжайып характерин бирим-бирим 
сҥўретлейди. Ийса Масихта кәмил сҥйиспеншилик, толы қуўаныш, 
ҳақыйқый тынышлық, кемшиликсиз сабырлылық, гирбиңсиз мийрим, 
шын қайырқомлық, мәңги садықлық, минсиз мҥләйимлилик ҳәм 
қудайлық ӛзин тутып билиў толық жәмлескен ҳәм толық ӛз сәўлесин 
тапқан. Руўхтың бул жемислерине ийе болыў – демек, бул Масихқа 

уқсаў дегенди билдиреди. 

Мухаддес Руўх қалай етип сизиң ӛмириңизде бул тоғыз жемисти 
жарата алады? Бәлким, олар бирден пайда болатуғын шығар? Бәлким, 

бир кҥн азанда турғаныңызда, сиз ойламағаныңызда бул жемислердиң 
барлығын толық пискен ҳәм минсиз ҳалында ӛз-ӛзиңизде кӛретин 
шығарсыз? Яқ. Қәлеген мийўе барлық ўақытта әсте-ақырын ӛседи 

ҳәм белгиленген мҥддетте ғана писип жетилиседи. 

Ҳәзир айтылатуғын гәпте сиз ең әҳмийетли руўхый 
ҳақыйқатлықлардың биреўин билип аласыз: Қудай бизлерде 
Мухаддес Руўхтың мийўелерин жетилистириў ушын, ӛмиримизге 
сондай азғыратуғын нәрселердиң келиўине жол қояды, нәтийжеде, 
бизлер оларға қарсы турыўымыз ҳәм оларға қарама-қарсы ҳәрекетти 
орынлаўымыз арқалы жаңа сыпатларға ийе болып барамыз! 
Характердиң жаңадан қәлиплесиўи тек таңлаў жолы арқалы әмелге 

асады, ал азғырыў болса бизлерге усы таңлаў пурсатын береди. 

Мысалы, Қудай бизлерге сҥйиўди ҥйретиўи ушын, бизлерге 
улыўма унамайтуғын адамларды ӛмиримизге жибереди. Бизлерге 
унайтуғын, ҳҥрметли ҳәм жағымлы адамларды сҥйиў ҳеш қандай 
таңлаўды талап етпейди ҳәм бизлерде жаңа характерди пайда 
етпейди. Ал бизлерди ҳақыйқый қуўанышқа ҥйретиў ушын, Қудай 
қыйыншылық ҳәм азаплардан пайдаланады. Бизлер қыйыншылықлар 

ортасында жҥзимизди Қудайға қаратып, Оның барлығын сезген 
ўақтымызда, ҳақыйқый қуўаныштың не екенин тҥсинемиз. Бахыт - 
жерлик шәраятларға байланыслы, ал ҳақыйқый қуўаныш - Қудай 

менен қатнасымыздан келип шығады. 
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Характеримизде ҳақыйқый тынышлықты жетилистириў ушын, 

Қудай бизлерге жаққан жоллардан улыўма пайдаланбайды, 
керисинше, Ол бизлерди қәўип-қәтерлерден ҳәм тәртипсизликлерден 
алып ӛтеди. Гӛззал қуяш батыўын тамаша етип атырып ямаса сулыў 
тәбият қойнында дем алып атырып, қәлеген адам тынышлыққа ийе 
бола алады. Бирақ кемшиликсиз тынышлыққа бизлер тек мынадай 
ўақытта ғана: қорқынышқа ҳәм қәўип-қәтерге толған шәраятлардың 
дәл ортасында турып, тири Қудайға исениўди шешкен ўақтымызда 
ғана, ийе бола аламыз. Усы қағыйдаға муўапық, сабырлылық та 
бизлер биреўди ямаса бир нәрсени узақ ўақыт кҥтиўге мәжбҥр 

болғанымызда жетилеседи. Сол ўақытта бизлер ашыўға минип, 

жарылып кетейин деп турамыз, бирақ сабыр етиўге мәжбҥр боламыз. 

Мухаддес Руўхтың ҳәр бир мийўеси бизлердиң характеримизде 
писип жетилисиўи ушын, бизлер керисин ислеўимиз тийис болған 
нәрселердиң ӛмиримизге келиўине Қудай жол қояды. Қудай 
алдымызға таңлаў пурсатын береди. Сиз жаманлық арқалы 
сыналмағаныңызша, сизди еле жақсы деп айтыўға болмайды. Сиз ҳеш 
қашан сатқынлық қылатуғындай шәраятқа тҥсип кӛрмеген болсаңыз, 
сизди еле садық деп айтыўға болмайды. Ҳақ сӛйлеў - жалған сӛйлеў 
сынағын жеңиў арқалы қәлиплеседи; кишипейиллик - менмен 
болыўдан бас тартқанымызда раўажланады; ал шыдамлылық – тәслим 
болыў қәлеўин жеңип ӛтиўимиз арқалы жетилеседи. Сиз ҳәр қашан 
сынақты ямаса азғырылыўды жеңгениңизде, еле де кӛбирек Ийсаға 

уқсап барасыз! 

 

АЗҒЫРЫЛЫЎ ҚАЛАЙ ҲӘРЕКЕТ ЕТЕДИ? 

Бизлер шайтанның ҳәрекетлерин барқулла алдыннан 
билиўимизге болады. Ол жер жаратылғаннан берли әзелги бир 
стратегиясынан, бир қармағынан пайдаланып киятыр. Барлық 
азғырылыўлар бирдей етип ҳәрекет етеди. Сонлықтан да Павел былай 
деген еди: «...Ӛйткени бизлер шайтанның жаўыз жобарларынан 

хабарсыз емеспиз » (2-Кор.2:11). Мухаддес Китап соны кӛрсетеди, 
қәлеген азғырылыў тӛрт басқыштан турады ҳәм шайтан солар арқалы 
ҳәрекет етеди. Азғырыўшы шайтан сол тӛрт басқышты Адам-Ата 
менен Ҳаўа-Енеге ҳәм Ийемиз Ийсаға қарсы қолланған еди. 

Биринши басқыш, шайтан ишиңиздеги қәлеўди анықлайды. Ол 
гҥнакар қәлеў болыўы болыўы мҥмкин (мысалы, ӛш алыў қәлеўи, 
басқаларға ҥстемлик қылыў қәлеўи), ямаса нызамлы қәдимгидей 
қәлеў болыўы мҥмкин (мысалы, сҥйикли болыўды, ҳҥрметке ийе 
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болыўды қәлеў ямаса рәҳәт алыўды қәлеў). Шайтан (ойыңыз арқалы) 

сизге гҥнакар қәлеўлерге берилиўди, ямаса нызамлы жақсы 
қәлеўлерди надурыс жол менен орынлаўды ямаса натуўры ўақытта 
орынлаўды усынған мәўритлерде, сизде азғырылыў басланады. 
Барлық ўақытта қысқа ҳәм аңсат жоллардан абайлы болың! Олар 
кӛпшилик жағдайларда азғырыўлар болып есапланады. Шайтан: «Сен 
буған ылайықлысаң! Сен буған тап ҳәзир-ақ ийе болыўың тийис! Бул 
оғада әжайып болады, рәҳәт аласаң ҳәм ҥлкен жеңиллик табасаң!» - 

деп сыбырлайды. 

Бизлер азғырылыўды сырттан келеди деп ойлаймыз, бирақ Қудай 
оның ишимизден басланатуғынын айтады. Егер сизде ишки қәлеўлер 
болмағанда, онда азғырылыў сизди ӛзине тарта алмаған болар еди. 
Азғырылыў барқулла ойымызда басланады, ал сырттағы жағдайларда 
емес. Ийса былай деген еди: «...Ӛйткени иштен, адамның кеўлинен 

жаман ойлар, бузықшылық, урлық ислеў, адам ӛлтириў, неке 

ҳадаллығын бузыў, нәпсиқаўлық, жаўызлық, алдаў, азғынлық, 

кҥншиллик, масқаралаў, менменлик, ақылсызлық шығады. Бул 

жаманлықлардың барлығы адамның ишинен шығып, оны 

ҳарамлайды» (Мк.7:21-23). 

Ал Яқып даўам етип: «...Денелериңиздиң мҥшелеринде урысып 

атырған қәлеўлериңизден емес пе?» - деп жазады (Яқып.4:1). 

 

Мухаддес Руўхтың ҳәр бир мийўеси бизлердиң характеримизде 
писип жетилисиўи ушын, бизлер керисин ислеўимиз тийис болған 
нәрселердиң ӛмиримизге келиўине Қудай жол қояды. Сонда Қудай 

алдымызға таңлаў пурсатын береди. 

Екинши басқыш, бул - гүман. Қудайдың: «Мынаў - гҥна!» - деп 
айтқан сӛзине шайтан бизлерди гҥманландырыўға ҳәрекет етеди: 
«Бул растан да жаман нәрсе ме екен? Ҳақыйқаттан да Қудай усылай 
ислемең деп айтты ма? Мҥмкин, Қудай бул қадаған нәрсени басқа 
адамлар ушын ямаса басқа ўақыт ушын айтқан шығар?» Мухаддес 
Китап бизлерди былай деп ескертеди: «Ҳәй туўысқанларым, 

жҥрегиңиз исенбей жаўыз болып қалып, тири Қудайдан безип 

кетиўден сақ болыңлар!» (Евр.3:12). 

Ҥшинши басқыш, бул – алдаў. Шайтан ҳақыйқатты айта 

алмайды. Қудай оны «...ӛтириктиң әкеси », - деп атады (Юхан.8:44). 
Шайтанның ҳәр бир айтқан сӛзи толық жалғаннан ямаса ярым 
шынлықтан ибарат болады. Шайтан Қудайдың әлле қашан Ӛз 
Сӛзинде айтқанларын ӛзгеритиўге ҳәрекет етеди. Шайтан: «Яқ, сен 
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ӛлмейсең, ал Қудайдай дана боласаң. Сен буны ислей аласаң ҳәм ҳеш 

ким ҳеш қашан бул ҳәрекетиңди билмейди. Сонда сен кӛп 
машқалаңнан қутыласаң. Оннан қалса, ҳәзир ҳәмме де буны ислеп 
атыр. Бул ондай ҥлкен гҥна емес! Кишкене бир гҥна-ғо!» - деп 
айтады. Бирақ ҳәтте ең кишкене бир гҥна жаңа ҳәмледар болған 
ҳаялға уқсайды: басында, ҳәтте, кҥйеўи де билмейди, бирақ соң 
ҳәммеге мәлим болады. 

Бизлер азғырылыўды сырттан келеди деп ойлаймыз, бирақ 
Қудай оның ишимизден басланатуғынын айтады 

 

Тӛртинши басқыш, бул - бойсынбаўшылық. Бул – бизлердиң 
ойымызды қайта-қайта алып жҥрген напәк ойға ақыры берилип, 
гҥналы ҳәрекетке тҥбинде қол урғанымызды билдиреди. Басында тек 
ой болып кеўлиңизде туўылған нәрсе ақыр-соңында ис-ҳәрекетке 
айланады. Бизлер ойымызды алған нәрсеге берилип, оның буйрығына 
қулақ саламыз. Шайтанның ӛтиригине исенип, оның қурған дузағына 
тҥсемиз. Яқып бул туўралы бизлерди ескерткен еди: «Бирақ ҳәр ким 

ӛзиниң жаман қәлеўлерине берилип, алданып азғырылады. Кейин 

сол қәлеў ҳәмледар болып, гҥнаны туўады. Ал гҥна жетилисип, 

ӛлимди туўады. Ҳәй сҥйикли туўысқанларым, алданбаңлар!» 

(Яқып.1:14-16). 

 

АЗҒЫРЫЛЫЎ ҤСТИНЕН ЖЕҢИСКЕ ЕРИСИЎ 

Азғырылыўдың қалай иске асатуғынын билиўдиң ӛзи де 
пайдалы, бирақ ҳәзир оның ҥстинен жеңиске ерисиўимизге жәрдем 

беретуғын ҳәрекетлерди кӛрип шығамыз. 

Биринши ҳәрекет: Қорқынышқа тҥспеңлер. Кӛплеген 
масиҳыйлар азғырылыўлардан ӛлердей қорқады ҳәм шайтанның 
жаман ойларынан «жоқары» болалмағанына ӛзлерин айыплы сезеди. 
Олар тек ғана азғырылып атырғанлығы ушын да, ишлеринде жаман 
қәлеўлерди ҳәм ойларды сезетуғыны ушын да уялып жҥреди. Бирақ 
бул руўхый ӛскенликти надурыс тҥсиниў болып есапланады. Руўхый 
ӛсиўдиң азғырылыўдан бироталаға қутылатуғын дәрежеси жоқ. Жер 
бетиндеги ӛмиримизде бизлер азғырылмайтуғын дәрежеге шекем ҳеш 
қашан ӛсе алмаймыз. 

Бир тәрептен азғырылыўды мақтаныш ретинде қабыл етсек те 
болады. Себеби шайтан ӛзиниң қол астындағыларды азғырып 
жҥрмейди. Олар онсыз-ақ оған тийисли ҳәм оған хызмет қылады. 
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Азғырылыў – бул сизиң «ҳәлсизлигиңизди» ямаса «бул дҥньның 

адамы екениңизди» билдиретуғын белги емес, ал шайтанның сизди 
жек кӛретуғынының белгиси болып табылады. Және де, бул - инсан 
тәбиятының бир бӛлеги. Оннан қалса, бизлер гҥнаға қулаған дҥньяда 
жасап атырмыз. Соның ушын азғырылыў келген ўақытта, ҳайран да 
болмаң, ӛзиңизди жойтып та алмаң, руўхый тҥсип те қалмаң. Реалист 
болып, азғырылыўдың әлбетте келетуғынын ҳәм оннан қашып қутыла 
алмайтуғыныңызды тән алың. Мухаддес Китап бизлерге: 
«Азғырылған ўақтыңызда,... » -дейди, ал: «Егер азғырылсаңыз», - 
демейди. Демек, бизлерге азғырылыўлар келеди екен. Ал Павел 

былай дейди: «Сизлердиң басыңызға тҥсетуғын сынақлар ҳәмме 

адамлардың басына тҥсетуғын қәдимги сынақлар» (1-Кор.10:13). 

Азғырылыўды сезиў – бул еле гҥна емес. Ийса да азғырылыўды 
сезди, бирақ ийнениң ушындай да гҥна ислемеди. Егер бизлер оған 
жол берген ўақтымызда ғана ол гҥна болады. Мартин Лютер: «Сиз 
қуслардың тӛбеңизден ушыўын тоқтата алмайсыз, бирақ олардың 
басыңызға уя салыўына жол қоймаўыңызға болады», - деген еди. Сиз 
шайтанның ҳәр қыйлы ойларды бериўин тоқтата алмайсыз, бирақ сиз 
ол ойларды услап қалмаўға ҳәм оларға ҳеш қашан жол бермеўге анық 

шешим қабыл етиўиңизге болады. 

Мысалы, кӛплеген адамлар адамның ӛзине тартыўы, жынысый 
қәлеў менен нәпсиниң арасындағы парықты билмейди. Булар басқа-
басқа нәрселер. Қудай бизлердиң ҳәр биримизди жынысымыз бенен 
жаратты ҳәм бул жақсы. Ӛзине тартыў ҳәм жынысый қәлеў - бул 
сыртқы сулыўлыққа деген бизлердиң бирден қайтаратуғын тәбийий 
ҳәм бийықтыяр жуўабымыз. Бул Қудайдың жаратылысы. Ал нәпси 
болса – бул жаман ойға берилип, билип турған ҳалда, әлле қашан 
нийет етилген нәрсени ислеў болып есапланады. Нәпси – бул ӛз 

денемиз бенен әмелге асырыўды қәлеген нәрсемизди ӛз ойымызда 
әмелге асырыўды шешиў. Бир адамлар бизлерди ӛзине тартыўы 
мҥмкин, ҳәтте, қәлеўимиз де мҥмкин, бирақ, бизлер гҥналы ойға 

берилмей, ӛзлеримизди гҥнадан пҥткиллей аўлақ тутыўмызға болады. 

Кӛплеген адамлар, әсиресе, масиҳый еркеклер ӛз денелеринде 
Қудайдың инам еткен гормонларының ҳәрекет еткени ушын, ӛз-
ӛзлерин айыплы сезеди. Ойламағанда бир сулыў ҳаялға кӛзи 
тҥскенде, олар дәрҳал буны нәпси деп ойлап қалып, ӛз-ӛзлерин 
жазалап ҳәм уялтып баслайды. Бирақ, егер де бизлер оны қайта-қайта 
ойлай бермесек ҳәм оны ойымызда жаманлыққа шекем 
раўажландырмасақ, онда қуры адамның ӛзине тартыўы гҥна болып 
есапланбайды. 
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Ҳақыйқатында, бизлер Қудайды қаншелли жақыннан таныған 

сайын, шайтан да бизлерди ӛз азғырыўлары менен соншелли 
азғыртыўға бар кҥшин салады. Сиз Қудайдың шаңарағына қабыл 
етилген ўақтыңызда-ақ, шайтан тап ғәзепленген қанхордай ҳәм 
жалланба адам ӛлтириўшидей сиз туўралы мағлыўмат жыйнап 
баслайды ҳәм сизиң ӛмириңизге дыққатлы бақлаў жҥргизеди. Ол 
сизге қарсы «келисим» дҥзеди. Сиз - оның душпанысыз ҳәм ол сизди 

қулатып, набыт қылыў ушын бар кҥшин амайды. 

Гейде сиз дуўа етип атырған ўақтыңызда, шайтан сизди алаң 
қылыў ҳәм жерге урыў ушын, сизге ҳәр тҥрли қолайсыз ҳәм бузық 
болған ойларды атады. Сонда тәшиўишке тҥсип те қалмаң, ӛз-
ӛзиңизди айыплап та басламаң. Ал, оның орнына, шайтанның сизиң 
дуўаларыңыздан қорқатуғынын ҳәм сизди тоқтатыў ушын қолыннан 
келген барлық ҳәрекетти қылатуғынын есте тутың. «Мен қалай 
бундай пикирлерди ойлап атырман?» - деп ӛз-ӛзиңизди ҳҥким 
етиўдиң орнына, бул ойдың сизди алаң қылыў ушын шайтанның атып 
атырған бос ойлары екенлигин билип, дәрҳал, бар нәзериңизди 

Қудайға қаратың. 

Азғырылыў – бул ҳәлсизликтиң ямаса Қудайсызлықтың белгиси емес, 
ал шайтанның сизди жек кӛретуғынының белгиси. 

 

Екинши ҳәрекет: Шайтан әдетте сизди қалай 

азғыратуғынын билип алың ҳәм оған қарсылық етиўге барлық 

ўақытта таяр турың. Басқа ўақытларға қарағанда тезирек 
азғырылыўға берилетуғын ўақытларыңыз болады. Басқа ҳеш қандай 
жағдайда сиз улыўма азғырылмайсыз, бирақ усындай жағдай 
туўғанда, сизде дәрҳәл ҳәлсизлик пайда болады. Әне, усы жағдай – 

сизиң ҳәлсиз тәрепиңиз болып есапланады. Сиз усындай ҳәлсиз 
тәрепиңизди анықлап алыўыңыз шәрт, себеби шайтан бул ҳәлсиз 
қорғанды әлбетте биледи! Ол сизди қалай шалыў кереклигин аттан 
анық биледи ҳәм сизиң басыңызға тап усындай жағдай туўғызыўға 
ҥзиликсиз ҳәрекет етеди. Петр былай деп ескертеди: «Сақ ҳәм сергек 

болыңлар. Душпаныңыз шайтан кимди жутсам екен деп, ақырған 

арысландай болып гезип жҥр» (1-Петр.5:8). 

Ӛзиңизге: «Мен қандай жағдайда қатты азғырыламан? Ҳәптениң 
қайсы кҥнлеринде? Саат нешеде?” – деген сораў бериң. «Мен әсиресе 

қай жерде азғырыламан? Жумыста ма? Ҥйде ме? Ямаса қоңсылардың 
ҥйинде ме? Кӛшеде ме? Аэропортта ма ямаса командировкаға 
барғанда тоқтайтуғын мийманханада ма?” – деген сораўлар ҥстинен 

ойланып кӛриң. 
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Және де ӛзиңизге деп сораў бериң: «Мен ким мениң менен бирге 

болғанымда кӛбирек азғырылыўға дуўшар боларман? Досларым 
менен болғанда ма? Кәсиплеслерим менен болғанда ма? Ямаса 
танымайтуғын адамлардың жыйналған жеринде ме? Жалғыз 
болғанымда ма?” Және де мына сораў ҥстинен пикир жҥритиң: «Мен 
қандай ҳалатта болғанымда ең қатты азғырыламан?» Бәлким, сиз 
шаршаған ўақтыңызда, жалғыз қалған ўақтыңызда, жалыққан 
ўақтыңызда, талабыңыз келиспей атырғанда ямаса стресстиң астында 
болған ўақтыңызда, аңсат азғырылып кететин шығарсыз? Ямаса сизди 
қапа қылған ўақтында, ашыўланғаныңызда ямаса 

тәшиўишленгениңизде ме? Я болмаса талабыңыз келисип, руўхыңыз 

жоқары кӛтерилген ўақтында ма? 

Әдетте шайтан сизди қандай жағдайларда азғыратуғынлығын 
анық анықлап алыўыңыз керек. Кейин бундай жағдайлардан, 
қолыңыздан келгенинше, қашыўға бар кҥшиңизди салың. Мухаддес 
Китап бизлерге азғырылыўды барлық ўақытта кҥтип, оған қарсы 
турыўға барқулла таяр болыўымыз кереклигин қайта қайта ескертеди 
(Матта 26:41; Ефес.6:10-18; 1-Сал.5:6-; 1-Петр.1:13, 4:7, 5:8). Елши 

Павел былай дейди: «Шайтанға жол бермеңлер» (Ефес.4:27). 

Егер кҥнимизди даналық пенен жобаластырсақ, бул 
азғырылыўды әдәўир азайтады. Сулайманның нақыл-мақалларындағы 
кеңес бойынша жҥриңлер: «Не ислейтуғыныңызды дыққат пенен 

жобаластырың. Жаманлықтан қашып, туўры жол менен 

жҥриңлер. Туўры жолдан бир адым да шетке шықпаңлар» 

(Ҳикмет.4:26-27). «Қудайдың адамлары шайтанның жолынан 

қашып, туўры жолдан жҥреди ҳәм туўры жолдың қаяққа 

баратуғынын бақлай отырып, ӛзлерин аман сақлайды» 

(Ҳикмет.16:17). 

Ҥшинши ҳәрекет: Қудайдан жәрдем сораң. Аспанда жигирма 
тӛрт саат тынбай ислейтуғын тез жәрдем телефон линиясы бар. Қудай 
азғырылыўларды жеңиўиңиз ушын, Оннан жәрдем сораўыңызды 
қәлейди. Ол: «Басыңа қыйыншылық тҥскенде, Мени шақыр. Мен 

сени қутқараман ҳәм сен Маған даңқлар жоллайсаң» (Забур.49:15).  

Мен бундай дуўаларды «микротолқынлы тез жәрдем дуўасы» деп 
атайман, себеби ол тез, қысқа, бирден ҳәм туппа-туўры мәнзил болып 
есапланады: «Тезирек! Жәрдем бериң! SОS!!!» Азғырылыў ҳҥжим 

жасағанда, сизде Қудай менен сӛйлесетуғын кӛп ўақыт болмайды: сиз 
тек ғана Оннан жәрдем сорап бақырасыз. Даўыт, Даниел, Петр, Павел 
ҳәм тағы басқа да миллионлаған исениўшилер қыйыншылыққа дус 

келгенде, усындай тез жәрдем дуўасы менен дуўа еткен. 
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Мухаддес Китап бизлердиң жәрдем сорап бақырған 

даўысымыздың Аспанда еситилетуғынына ҳәм Қудайдан жуўаптың 
келетуғынына кепиллик береди. Себеби Ийса қыйыншылықларға дус 
келгенимизде, бизлерге жаны ашыўшылық пенен қатнас қылады. 
Оның Ӛзи де бизлер дус келетуғын азғырылыў менен дусласып, 
оларды жеңип ӛтиўи тийис болған еди. «Ол бизлердиң 

ҳәлсизликлеримизди бӛлисе алатуғын бас руўханий. Оның Ӛзи де 

ҳәр тәрпеплеме бизлер сыяқлы сыналып азғырылыўларға дус келди, 

бирақ гҥна ислемеди» (Евр.4:15). 

Егер Қудай бизлердиң дуўамызды кҥтип турған болса ҳәм 
азғырылыўларды жеңиўимизге барқулла жәрдем бериўге таяр болса, 
онда бизлер не ушын Оған жийи-жийи хабарласпаймыз? Расын 
айтқанда, бир ўақытлары бизлер ҳеш кимниң жәрдем бериўин 
қәлемеймиз! Бизлер азғырылыўға берилиўдиң надурыс екенин билсек 
те, оған берилгимиз келеди. Бундай жағдайларда, бизлерге не 
нәрсениң жақсы екенин Қудайға қарағанада ӛзлеримиз жақсы 
билемиз деп ойлаймыз. 

Ал гейде бизлер Қудайдан жәрдем сораўға уяламыз, себеби бул 

азғырылыў ӛмиримизде жҥдә кӛп мәрте тәкирарланған болыўы 
мҥмкин. Бирақ бизлер қандай да бир ис пенен Қудайдың алдына 
нешше рет келсек те, Ол ҳеш қашан ашыўланбайды. Ол шаршап 
кетпейди ҳәм сабырлылығы жетпей қалмайды. Мухаддес Китапта деп 
жазылған: «Сонылықтан реҳимлилик алыў ушын ҳәм керек 

ўақтында ӛзлеримизге жәрдем ететуғын мийримге ерисиў ушын, 

Қудайдың мийримге ийе тахтына батыллық пенен жақынлайық» 

(Евр.4:16). 

Қудайдың сҥйиспеншилиги таўсылмайды ҳәм сабырлылығы 
мәңги даўам етеди. Егер сиз қандай да бир азғырылыўды жеңиў ушын 
Қудайға кҥнине еки жҥз мәрте келип, Оннан жәрдем сорасаңыз да, Ол 
сизге Ӛз мийрим-шәпәәтин бериўге таяр болып турады ҳәм қуўаныш 
пенен сизге жәрдем береди, сол себептен батыллық пенен, ҳеш 
қорқпастан Оның алыдына жәрдем сорап келе бериңлер. «Қудайым, 
туўры жолды услап, бул азғырылыўды жеңиўиме кҥш бер!» - деп 
Оннан сораң ҳәм Оның сизге жәрдем беретуғынына исенимиңиз 

кәмил болсын. 

Азғырылыўлар бизлерди Қудайға толық ғәрезли болыўымызға 

мәжбҥр етеди. Кҥшли самалларға қарсы тура алыў ушын, теректиң 
тамыры кем-кемнен беккемлесип бара береди. Тап сол сыяқлы, сиз де 
ҳәр сапар азғырылыўларды жеңген ўақтыңызда, Ийсаға кӛбирек уқсап 
бара берсиз. Ал егер сиз сҥрниксеңиз ҳәм қуласаңыз (бул сирә де 
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ҳәммениң басында бар нәрсе), есиңизде болсын: бул еле ӛлим дегени 

емес. Гҥресиўди тоқтатып, азғырылыўға берилиўдиң орнына, Қудайға 
қайтадан бар нәзериңизди қаратың, Оның жәрдем беретуғынына 
исениң ҳәм сизди Аспанда кҥтип турған сыйлықты есиңизде тҥсириң: 
«Сынаўға шыдаған адам бахытлы! Ӛйткени ол сынаўдан 

ӛткеннен соң, Қудайдың Ӛзин сҥйетуғынларға ўәде еткен Ӛмир 

Тажын алады!» (Яқып.1:12). 

 

 

 

 

 

 

ЖИГИРМА АЛТЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ҳәр бир азғырылыў – туўры шешим 
қабыл етиў ушын берилген мҥминшишлик. 

 
Ядлайтуғын аят: «Сынаўға шыдаған адам бахытлы! Ӛйткени 

ол сынаўдан ӛткеннен соң, Қудайдың Ӛзин сҥйетуғынларға ўәде 

еткен Ӛмир Тажын алады!» 

(Яқып.1:12). 
 

Ойланатуғын сораў: Мен ӛмиримде жҥзлесип атырған ең 
белгили болған азғырылыўларды жеңе отырып, Масихқа уқсайтуғын 

қайсы минезди раўажландыра аламан? 
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«Ал сен жаслықтың жаман ҳәўеслеринен аўлақ бол. Ийемизге 

таза кеўил менен сыйынатуғынлар менен бирликте ҳақыйқатлық, 

исеним, сҥйиспеншилик ҳәм тынышлыққа умтылып жаса». 

(2-Тимофей.2:22) 

 

«Сизлердиң басыңызға ҳәмме адамлардың басына тҥсетуғын 

сынақлардан басқа сынақлар тҥскен жоқ. Қудай садық. Ол 

кҥшиңизден артық сынақларға тҥсиўиңизге жол қоймайды. 

Сынақларға шыдаўыңыз ушын, Ол сынақлар менен бирликте 

олардан шығыў жолын да береди». 

(1-Коринф.10:13) 

 

 

Шығыў жолы ҳәмийше бар. 

Бир ўақытлары сынақлар жҥдә аўырдай болып, ӛзиңизди оларды 
кӛтере алмайтуғындай етип сезесиз, бирақ бул да шайтанның ӛтириги 
болып есапланады. Қудай бизлерге: «Мен сизлер кӛтере алмайтуғын 
сынақларды ҳеш қашан сизлердиң ӛмириңизге жибермеймен!», - деп 
ўәде еткен. Демек, сырттан келетуғын бир де бир сынақ бизлердиң 
ишимиздеги Қудайдың кҥшин жеңе алмайды. Қудай сиз жеңе 
алмайтуғын азғырылыўға жол қоймайды. Деген менен, Ол сизиң де 
азғырылыўды жеңиў ушын, қолыңыздан келген барлық нәрсени 
ислеўиңизди кҥтеди. Мухаддес Китапта азғырылыўды жеңиўдиң тӛрт 
адымы келтирилген ҳәм азғырылыўларды жеңе алыўыңыз ушын бул 

адымларды билиўиңиз ҳәм әмелде қолланыўыңыз тийис. 

Гүна менен гүресте сизди не күтип турғаны: жеңис пе ямаса 
жеңилис пе, бул дәслеп сизиң ойыңызда шешиледи. Дыққатыңызды 

басқарып турған нәрсе сизди басқарып турады. 
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Биринши адым: Дыққатыңызды басқа бир нәрсеге бурып 

жибериң. Мухаддес Китап бизлерге: «Азғырылыўларға қарсы 
турың!» - деп улыўма айтпайтуғынын билип, бәлким, сиз ҳайран 
боларсыз. Бизлерге: «Шайтанға қарсы турың!» - деп буйрық 
берилген (Яқып.4:7), бирақ бул улыўма басқа нәрсе ҳәм мен бул 
ҳаққында кейинирек тҥсиндиремен. Буның орнына, бизлерге 
дыққатымызды басқа нәрсеге аўдарып жибериўимизди кеңес етеди, 
себеби пикирге ямаса қәлеўге қарсы турыў пайда бермейди. Ол қайта 
бизлердиң дыққатымызды сол керек болмаған нәрсеге еле де кӛбирек 
қаратады ҳәм бизлердиң қәлеўимизди бурынғыдан да кҥшейтип 

жибереди. Енди буның қалай етип жҥз беретуғынын тҥсиндирип 

ӛтейин: 

Қандай да бир ойды басымыздан шығарып таслаўға бизлер қанша 
кӛп ҳәрекет еткен сайын, бизлер оны қайта ядымыздың тереңирек 
орнына жайластырып қоямыз. Бундай ойларға қарсы турамыз деп, 
бизлер оларды негизинде кҥшейте беремиз. Әсиресе, бул 
азғырылыўға тийисли. 

Бизлерди бийлеп алған сезим менен гҥресип, азғырылыўды 

жеңиў мҥмкин емес. Бизлер қандай да бир ӛзимизди азғыртатуғын 
сезимди туншықтырамыз деп, керисинше, оның бизлерди ийелеп 
алыўына жол қоямыз. Оны шығарып таслаўға ҳәрекет еткен сайын, ол 
бизлерди сонша басқарып баслайды. Оны ойлаған сайын, ол кҥшейе 

береди. 

Азғырылыў барқулла адамның ойында басланады, сол себепли 
оны ҳәрекетсизлендириўдиң жалғыз жолы - бул дыққатыңызды басқа 
бир нәрсеге бурып жибериў. Басыңыздан шықпай атырған ойды 
қуўыўға ҳәрекет етпей-ақ қойың, ал тек ойыңызды басқа каналға 
бурып жибериң де, улыўма басқа бир зат туўралы ойланып баслаң. 

Бул азғырылыўды жеңиўдиң дәслепки адымы. 

Гҥна менен гҥресте сизди не кҥтип турғаны, жеңис пе ямаса 
жеңилис пе, бул сизиң басыңызда шешиледи. Дыққатыңызды 
ийелеген зат сизди ӛз басқарыўына алады. Соның ушын да Аюп: 
«Қызларға қарамайман деп, мен ӛз кӛзим менен келисим дҥздим» 

(Аюп.31:1), - деген. Ал Даўыт болса Қудайға: «Кӛзлеримди бийпайда 

нәрселерге қараўдан сақла», - деп дуўа етеди (Забур.118:37). 

Телевизордан бир мазалы аўқат туўралы рекламаны кӛрип, 
жегиңиз келип кеткен ўақтыңыз болды ма? Қасыңызда бир адам 
жӛтелгенде, сизиң де тамағыңыз қымыршып, жӛтелгиңиз келген 
ўақыт болды ма? Ямаса қасыңыздағы адамның ҳәз етип еснеп 
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атырғанын кӛрип, сиз де еснегенсиз бе? (бәлким, ҳәзир усыны оқып 

атырып, еснегиңиз келип кеткен шығар!) Бул тәсир етиў кҥши! 
Бизлер не нәрсеге дыққатымызды бурсақ, ӛз-ӛзинен сол нәрсеге қарай 
аўып баслаймыз. Сиз қандай да бир зат туўралы қанша кӛп 

ойласаңыз, сол зат сизиң басыңызды сонша ийелеп кетеди. 

Мине, соның ушын да сиз қанша кӛп: «Мен кӛп жеўди 
тоқтатыўым керек», ямаса «Мен шегиўди таслаўым керек», ямаса 
«Мен ҳарам ойларды ойламаўым керек» - деп тәкирарлаған сайын, 
сиз қайта ӛзиңизди олардың басқарыўына тапсырып қоясыз. Себеби 
сиз сол арқалы ислеўди тоқтатыўыңыз керек болған нәрсеге 
дыққатыңызды бура бересиз. Бул тап: «Мен ҳеш қашан анамдай етип 
ӛзимди тутпайман!» - деп жәриялағандай нәрсе. Сиз усы нәрселерди 
қайта-қайта айтыўыңыз арқалы, усы нәрселерди ислеўге ӛзиңизди 
таярлайсыз. 

Кӛплеген адамлардың ӛз диетасын бузып қоя беретуғынының 
себеби, адам сол диета ўақтында барқулла аўқат туўралы ойлай 
береди. Сол себептен ол ӛзин барқулла аш сезип турады. Тап сондай: 
«Ашыўланып қоймайын!» - деп айта берген адам ӛзин ашыўланыўға 

таярлайды. Егер адам ӛз презентациясы алдынан: «Албырамағайман!» 
- деп ҥзиликсиз тәкирарлай берсе, ол сол арқалы ӛз-ӛзин 
қалтыратпаға салады. Буның орнына, ол ӛз дыққатын басқа қәлеген 
нәрсеге (тек ӛз сезимине емес), мысалы, Қудайға, ямаса ӛз 
презентациясының қаншелли әҳмийетли екенине ямаса тыңлайжақ 
адамлардың мҥтәжликлерине қаратыўы керек. 

Азғырылыў сизиң дыққатыңызды ийелеўден басланады. 
Адамның дыққатын ийелеген ҳәр бир нәрсе, оның ишки сезимлерин 
де басқарып баслайды. Сонда оның ишки сезимлери оны қандай да 
бир ҳәрекетке ийтермелейди. Адам ӛзин қалай сезип турған болса, 
солай ҳәрекет ете баслайды. Сиз қанша кӛп: «Мен бул нәрсени 
ислеўди қәлемеймен», - деп тәкирарлаған сайын, қанша кӛп ол 
нәрсеге кеўилиңизди қаратқан сайын, ол қәлеў сизди сонша кҥшлирек 

ӛз торына тарта баслайды. 

Азғырылыўға қарсы гҥресиўдиң орнына, оған кеўил аўдармаў - 
кӛбирек пайдалы болып есапланады. Кеўлиңизди басқа нәрсеге 
бурыўдан-ақ, ойыңыздан шықпай турған азғырылыў, дәрҳал, ӛз 
кҥшин жойтады. Сонлықтан да азғырылыў сизиң телефоныңызға 

қоңыраў етип атырғанда, барып, оның менен гҥресип жҥрмең! 
Телефонды ӛшир, болды! 
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Ал гейде сизди азғырып турған затты орнына қалдырып, ол 

жерден басқа жаққа кетип қалыўыңыз шәрт болған жағдайлар болады. 
Тек усындай жағдайда ғана артқа шегинип қашқаныңыз гҥна болып 
есапланбайды. Орныңыздан турың да, телевизорды ӛширип таслаң. 
Сыбырласып ӛсек айтысып атырған адамлар арасынан кетип қалың. 
Фильмниң ярымын кӛрип болған болсаңыз да, орныңыздан турың да, 
кинотеатрдан шығып кетиң. Бир сӛз бенен айтқанда, ҳәррелер сизди 
еле шағып алмасынан бурын, олардың уясының қасынан қашың. 
Азғырылыўға тҥсип атырған ўақтыңызда, дәрҳал, бар кҥшиңиз бенен 
дыққатыңызда басқа жаққа бурың. Дәрҳал, кеўлиңизди басқа қәлеген 

зат пенен бәнт қылың. 

Руўхый жақтан алғанда, бизлердиң басымыз - ең ҳәлсиз ҳәм ең 
тез жарақатланғыш жеримиз болып есапланады. Азғырылыўды 
азайтыў ушын, басыңызды Қудайдың Сӛзи ҳәм басқа да жақсы ойлар 
менен толтырың. Жаман ойларды тек жақсы ойларды ойлаў арқалы 
ғана жеңиўге болады. Бул – орын алмасыў қағыйдасы. Жаманлықты 
жақсылық пенен жеңемиз (Рим.12:21). Қараңғылықты тек нур ғана 
жеңе алады. Сизиң дыққатыңыз жақсы нәрсе менен бәнт болып 
турған ўақытта, шайтан оны ийелей алмайды. Әне, соның ушын да 
Мухаддес Китап бизлерди барқулла Ийемиз Ийса Масихқа қараўға 
қайта-қайта шақырады: «Ийса ҳаққында терең ойлаңлар!» (Евр.3:1), 
«Даўыттың урпағынан шыққан ҳәм ӛлимнен қайта тирилген 

Ийса Масихқа ядыңда сақла!» (2-Тим.2:8), «Туўысқанларым, 

жуўмақлап айтқанда, тек нелердиң ҳақыйқый, нелердиң унамлы, 

нелердиң ҳҥрметли, нелердиң ҳақ, нелердиң пәк, нелердиң унамлы, 

нелердиң мақтаўға турарлы, және де, нениң жақсы ҳәм нениң 

алғысқа ылайықлы екенин терең ойлаңлар!» (Филип.4:8). 

Егер сиз азғырылыўды жеңиўди ҳақыйқаттан да қәлесеңиз, онда 

ӛз ой-пикириңизди бойсындырыўыңыз ҳәм ойыңызға кирип атырған 
ҳәр бир мағлыўматты басқарыўңыз тийис. Адамлар арасында жасаған 
ең дана дам былай деген еди: «Бәринен де бетер жҥрегиңе бек бол, 

себеби ӛмир булақлары жҥрегиңнен шығады» (Ҳикмет.4:23). Гез 
келген сыпырынды басыңызға киргизе бермең. Таңлаң. Не ҳаққында 
ойлаўды ҳәм не ҳаққында ойламаўды муқыятлап таңлаң. Елши 
Павелден ҥлгисин ӛзлериңизге қабыл етиң: «Бизлер Масихқа 

бойсынбайтуғын ҳәр бир ой-пикирди Масихқа тутқын етип 

бойсындырамыз» (2-Кор.10:5). Ӛмиримиздиң ақырына шекем усы 

ҥстинде жумыс алып барыўымыз керек болады, бирақ Мухаддес 
Руўхтың жәрдеми менен бизлер растан да ӛз ойларымызды қайта 

программаластырып, ӛзгерте аламыз. 
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Екинши адым: Қыйнап жҥрген мәселеңизди исениўши 

достыңыз бенен ямаса ҥй жәмәәтиңиз бенен бӛлисиң. Сиз ол 
ҳаққында ҳәммеге жәриялаўыңыз шәрт емес, бирақ сизиң бул мәселе 
ҳаққында ашықтан-ашық сӛйлесетуғын ҳеш болмағанда бир 
адамыңыз болыўы керек. Мухаддес Китап бизлерге былай дейди: 
«Биреўден екеў жақсы. Себеби олардың биргелесип ислеген 

мийнети ушын жақсы сыйлық бар. Ӛйтени биреўи қуласа, онда 

оны жолдасы кӛтереди. Бирақ жалғыз адам ҳәсирет шегеди, 

себеби ол қулаған ўақытта, оны кӛтеретуғындай ҳеш кими жоқ» 

(Ўаз.4:9-10). 

Гәптиң туўрысы, егер сиз бул гҥресте утылып атырған болсаңыз, 
сизге жабысып қалған жаман әдетиңизден қутыла алмай, азғырылып 
атырған болсаңыз, егер сиз „жақсы нийет – сәтсизлик – ӛзиңди 
айыплаў сезими‟нен ибарат шеңбериниң ишинен шыға алмай, усы ҥш 
затты қайталаўға батып қалған болсаңыз, онди сиз бул жағдайдан 
жалғыз ӛзиңиз шығып кете алмайсыз! Сизге сырттан жәрдем керек. 
Бир азғырылыўлар бар, сиз оларды жалғыз жеңе алмайсыз, ал тек сиз 
ушын дуўа ететуғын, сизди жигерлендиретуғын ҳәм сизден хабар 

алып туратуғын туўысқаныңыздың кӛмеги менен ғана жеңе аласыз. 

Қудай барлығын сондай қылып дҥзип қойыпты, сизиң руўхый 
ӛсиў ҳәм азатлық алыў барысыңыз, әлбетте, басқа масиҳыйлардың да 
қатнасыўын ӛз ишине алады. Жалғыз ӛзиң жеңе алмай атырған 
гҥнаңды жеңиўдиң жолы – жҥрегиңди аша алатуғын қарым-қатнас 
болып есапланады. Қудай буны ҳақыйқый азатлыққа ерисиўиңиздиң 
жалғыз жолы деп айтады:«Солай етип, шыпа табыўыңыз ушын 

бир-бириңиздиң алдыңызда гҥналарыңызды мойынлаңлар ҳәм бир-

бириңиз ушын дуўа етиңлер» (Яқып.5:16). 

Сиз барқулла жеңилип қала беретуғын сол азғырылыўдан растан 

да қутылғыңыз келе ме? 

Онда, мине, сизди азат қылатуғын анық Қудайдың кӛрсетпеси: 
бул азғырылыўды жасырыўға ҳәрекет қылмаң! Ал оны биреўдиң 
алдына барып, ашық тән алың! Сезимлериңизди ашық тән алыўыңыз 

арқалы, сиз азатлық жолына тҥсесиз. 

Бизлер аўырыўымызды жасырған ўақытта, оны қайта кҥшейтип 
аламыз. Сизиң гҥнаңыз қараңғылықтан шықпаса, ол кем-кемнен 
ҥлкейе береди, бирақ оны жарыққа шығарсақ, ол ӛлип баслайды. 
Сизиң бар машқалаңыздың тамыры сиз жасырып жҥрген 
нәрселериңизде жатырыпты. Жасырып жҥрген нәрсеңиз қаншелли 
терең болса, аўырыўыңыз да соншелли терең. Сонлықтан да 
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жҥзиңиздеги маскаңызды шешиң, „минсиз‟ болып кӛриниўди 

тоқтатың ҳәм азатлық жолына тҥсиң де, азатлыққа ерисиң. 

Бизлердиң „Сэддлбэк‟ жәмәәтимизде, бизлер бул әпиўайы 
ҳақыйқатлықтың қаншелли уллы кҥшке ийе екенлигине гҥўа болып 
атырмыз: бир қарағанда жеңиў ҳәм қутылыў мҥмкин емес болып 
кӛринген азғырылыўларға жарық тҥскен ўақтында, адамлар олардан 
азат болмақта. Бизлер буны „Ӛмирге Қайтыў‟ деп аталатуғын 
ӛзлеримиз ислеп шыққан программа арқалы жҥзеге асырамыз. Ол 
адамларды шыпалаўға, қайта тиклеўге ҳәм азат етиўге қаратылған 
сегиз сабақтан ибарат болып, бул сабақлар Ийсаның Таўдағы 
„Ҳақыйқый Бахытлылық‟ туўралы айтқан ўайызлығындағы 
ҳақыйқатларға тийкарланған ҳәм киши топарларға арқалы әмелге 
асырылады. Кейинги он жыл ишинде 5000 нан аслам исениўшилер 
ӛзлериниң ҳәр қыйлы жаман әдетлеринен, қапагершиликлеринен ҳәм 
байланып жҥрген нәрселеринен азат болды. Ҳәзир бул программа 
мыңнан кӛп жәмәәтлерде пайдаланылып атыр ҳәм мен оны сизиң 
жәмәәтиңизге де: «Қалай болмасын, алың», - деп усыныс етемен. 

Шайтан сизди мына ӛтирикке исендириўге ҳәрекет қылады: 

«Сениң азғырылып жүрген гүнаң басқа ҳеш кимде жоқ. Оны сениң 
бир ӛзиң ислеп жүрипсең. Ондай гүнаны ҳеш ким ҳеш қашан 
ислемеген. Сонлықтан сен оларды қалай болмасын жасырын 
сақлаўың керек ҳәм ҳеш кимге айтып қоймаўың керек». Егер 
ҳақыйқатын айтсақ, ҳәммемиздиң де ҳалатымыз бирдей. Бәримиз де 
бирдей азғырылыўларды басымыздан кеширемиз (1-Кор.10:13) ҳәм 
«ҳәммемиз де гҥна ислегенбиз» (Рим.3:23). Миллионлаған адамлар 
сиз сезип атырған сезимлерди сезип, сизиң гҥресип атырған 
азғырылыўларыңыз бенен гҥресип атыр. 

Бизлер менменлигимиздиң себебинен гҥналарымызды 
жасырамыз. Бизлер басқаларға ӛзимизди „бәри жақсы‟‟ қылып 
кӛрсетиўди қәлеймиз. Ал ҳақыйқатына келсек, егер сизиң ӛмириңизде 
басқаларға ‘айта алмайтуғын’ (ақшаңызға байланыслы, ӛмирлик 
жолдасың менен байланысыңа байланыслы, балаларың менен қарым-
қатнасыңа байланыслы, жаман ойларға байланыслы, жынысый 
қәлеўлерге байланыслы, жасырын әдетлерге байланыслы ҳтб) қандай 
да бир затыңыз бар болса, демек, бул сизиң ӛмириңизде „бәри жақсы‟ 
емес деген сӛз. Демек, бир нәрсе ӛмириңизде әлле қашан сизиң 
басқарыўыңыздан шығып кеткен. Егер сизиң жалғыз ӛзиңиз оны 
дҥзиўлей алғаныңызда, сиз әлле қашан оны дҥзиўлеген болар едиңиз. 
Бирақ бул сизиң қолыңыздан келмейди. Сиз оны жалғыз ислей 
алмайсыз. Қуры „бәрин дурыслап аламан‟ деген жақсы нийетиңиз де, 

ӛзиңди услаўға қылған ҳәрекетиңиз де – жеткиликли емес. 
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Бир машқалалар сизде тамырласып кеткен, кӛп 

қайталанғанлықтан кҥшли әдетке айланып ҳәм жҥдә ҥлкейип кеткен, 
сол себепли оларды бир ӛзиңиз шешиў қыйын болады. Сизди 
жигерлендирип, қоллап-қуўатлап туратуғын, сиз ушын дуўа ететуғын, 
сизди шәртсиз сҥйетуғын, сырыңызды басқаға әшкар етпейтуғын ҳәм 
сизиң ҳалыңыздан хабар алып туратуғын кишкене бир топарға ямаса 
исенимли бир туўысқанға ийе болыўыңыз тийис. Сиз де оған усындай 

етип жәрдем берсеңиз болады. 

Ҳақыйқатқа келсек, басқаларға айта алмайтуғын „бир нәрсеңиз‟ 
бар болса, онда ӛмириңизде әлле қашан сизиң басқарыўыңыздан 

шығып кеткен бир нәрсе бар деген сӛз. 

 

Ҳәр сапары, мениң алдыма бир адам келип, маған: «Мен буны 
усы ўақытқа шекем ҳеш кимге айтпадым», - десе, мен ол адам ушын 
қатты қуўанаман, себеби оны ҥлкен жеңиллик пенен азатлық кҥтип 
турғанын билемен. Адам жҥрегин толық ашқан ўақытта, оның 
ишиндеги жыйналып қалған қара тҥтин сыртқа шығып, ол узақ 
ўақытлардан берли кӛрмеген ҥмит ушқынларын қайтадан кӛре 
баслайды. Бизлер Қудайдың буйрықларына бойсынып, ҳақ нийетли 
туўысқанымызға ишимиздеги машқаланы шығарған ўақтымызда, 

барқулла бундай азатлық жҥз береди. 

Мен сизге бир қыйын сораў берейин: сиз нени басқалардан 
жасырып жҥрипсиз? Ең ишинде қайсы машқалаңызды айтыўға 
қорқасыз? Не ҳаққында сӛйлесиўден қашасыз? Қандай гҥнаны 

ҳәммеден жасырып жҥрипсиз? 

Сиз буны жалғыз ӛзиңиз шеше алмайсыз. Ӛзиңизди „бәри жақсы‟ 
қылып кӛрсетиўиңиз ӛмириңизде машқала алып келеди. Аўа, 
ҳәлсизлигиңизди басқаларға ашып бериўиңиз – бул ӛзиңизди пәске 
таслаў дегенди аңлатады, бирақ усы кишипейилликтиң жетиспей 
турғаны - сизиң жақсы болыўыңызға кесент етип тур. Мухаддес 
Китап былай дейди: «Қудай менменлерге қарсы турады, бирақ 

кишипейиллилерге Ӛз мийримин береди» (Яқ.4:6-7). 

Ҥшинши адым: Шайтанға қарсы турың! Мухаддес Китапта 
бизлер Қудай алдында ӛзлеримизди пәс қылып, Оған 
бойсынғанымыздан соң, шайтанға қарсы турыўымыз кереклиги 

буйырылған. Яқыптың хатының 4-бабы 7-аятының қалған бӛлегинде 
мынадай жазыўлар бар: «Шайтанға қарсы турыңлар, сонда ол 

сизлерден қашады!» Бизлер шайтанның ҳҥжимлерине қуры шыдап 
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отыра бермеўимиз керек, ал керисинше, оған қарсы актив гҥрес 

жҥргизиўимиз керек. 

„Масиҳыйшылық ӛмир сҥриў – бул, демек, қараңғылықтың 
жаўыз кҥшлерине қарсы руўхый саўаш жҥргизиў‟ екенлиги Жаңа 
Келисимниң бир нешше жеринде айтылған ҳәм жҥдә кӛп жеринде 
әскерий сӛзлер қолланылған, мысалы: „тутқын етиў‟, „жеңиске 
ерисиў‟, „ҳҥжим‟, „басып алыў‟, „саўаш‟, „гҥресиў‟. Масиҳыйларлар 
болса, кӛбинесе, душпанның территориясында хызмет етип атырған 

әскерлер менен салыстырылады. 

«Шайтанға қарсы турыңлар!» - деген нени билдиреди? Бизлер 
шайтанға қалай қарсы тура аламыз? Павел буны бизлерге былай деп 
тҥсиндиреди: «Қутқарылыў дуўлығасын ҳәм Қудайдың Сӛзи болған 

Мухаддес Руўхтың қылышын алыңлар!» (Ефес.6:17). Бизлердиң 
ислеўимиз керек болған биринши адым, бул - Қудайдың 
қутқарылыўын қабыл етиў болып табылады. Сиз Масихқа: «Аўа!» - 
демегениңизше, шайтанға: «Яқ!» - дей алмайсыз. Масихсыз бизлер 
шайтанның алдында – шопансыз қасқыр алдындағы қойдаймыз. 
Бирақ «қутқарылыў дуўлығасы» менен бизлердиң ой-пикирлеримиз 

Қудай тәрепинен қорғалады. Мынаны есиңизде тутың: Егер сиз 
исениўши болсаңыз, шайтан сизди ҳеш нәрсе ислеўге мәжбҥрлей 
алмайды. Ол тек ғана усына алады. 

Екиншиден, сиз Қудайдың Сӛзин қылыш қылып шайтанға қарсы 
қолланыўыңыз тийис. Ийса шӛлистанда сыналғанда, буны бизлерге 
ҥлги етип кӛрсеткен еди. Шайтан ҳәр қашан Ийсаға азғырылыўды 
усынған ўақтында, Ийса Мухаддес Жазыўларды пайдалып, оған 
қарсы турған еди. Ийса шайтан менен даўласып турмады. Ол аш 
болып турғанда, сум шайтан Оған кәраматлы кҥшин иске қосып, 
қарнын тойдырыўды усыныс етеди. Сонда Ийса: «Яқ, Мениң нан 
жегим келип турған жоқ» - демеди, ал қуры Мухаддес Китаптағы 
жазыўларды ядтан айтты. Биз де солай ислеўимиз тийис. Қудайдың 
Сӛзинде кҥш бар ҳәм шайтан оннан қорқады. 

Шайтан менен ҳеш ўақытта тартысыўға урынбаң. Ол бул 
тараўда сизден анағурлым шеберирек, себеби ол бул тараўда бир 
нешше мың жыллық тәжирийбеге ийе. Сиз ӛзиңиздиң әжайып 
пикирлеў жолыңыз ҳәм логикаңыз бенен шайтанды тартыста жеңе 
алмайсыз, бирақ сизиң бир қуралыңыздан - Қудайдың Ҳақыйқатынан! 

– ол барқулла жеңиледи. Соның ушын да Мухаддес Жазыўларды 
ядлаў - азғырылыўларды жеңиў ушын жҥдә әҳмийетли. Сонда 
азғырылыў келген ўақытта, сиз дәрҳал Қудай Сӛзинен пайдалана 
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аласыз. Ийсаға уқсап, ҳақыйқатты жҥрегиңизге жазып қойың, сонда 

оны қәлеген ўақтыңызда пайдалана аласыз. 

Егер сиз Мухаддес Китаптың бир де бир аятын ядтан 
билмейтуғын болсаңыз, онда, демек, мылтықты атыўға оғыңыз жоқ 
деген сӛз! Ӛмириңиздиң ақырына шекем ҳәптесине бир аяттан ядлап 
барың, - буны қалай болмасын иске асырыўды мен сизден 
жалбарынып илтимас етемен. Бундай етсеңиз, ӛзиңиздиң қаншелли 
кҥшли болатуғыныңызды кӛз алдыңызға келтирип кӛриң. 

Тӛртинши адым: Ӛзиңиздиң ҳәлсиз екенлигиңизди тән алың. 

Қудай бизлерге ҳеш қашан мардыйып кетпеўимизди ескертеди, 
себеби ӛз-ӛзимизге ҳәдден тысқары исенип кетиў – бул басымызға 
тҥсетуғын апатшылықтың елшиси болып есапланады. Еремия 
пайғамбар былай деген еди: «Адамның жҥреги сумлыққа толған 

ҳәм ҳәдден тысқары бузылған» (Ерм.17:9). Бул соны билдиреди, 
бизлер, тилекке қарсы, ӛз-ӛзимизди алдаў бойынша қатты шебер 
қәнийгелермиз. Адам ҳәр қандай гҥнаны ислеўге қәдир. Егер сондай 
жағдайларға тҥсип қалсақ, бизлер, ҳәтте, ең жаман гҥналарды ислеп 
қойыўымыз мҥмкин. Сонлықтан бизлер сергеклигимизди ҳеш қашан 

жоғалтпаўымыз керек, яғный ҳеш қашан арқайыншылыққа 
берилмеўимиз керек ҳәм ӛзлеримизди ҳеш азғырылмайтуғындай етип 
кӛрмеўимиз керек. 

Ақмақшылық етип, ӛзиңизди азғырылатуғын жағдайларға 
салмаң. Олардан қашың. (Ҳикмет.14:16). Ядыңызда тутың: 
Азғырылатуғын жағдайлардан алдын ала ӛзиңди алып қашыў – 
олардың арасына тҥсип шығыўдан анағурлым аңсатырақ! Мухаддес 
Китап былай дейди: «Сонлықтан исенимде беккем турман деп 

есаплайтуғын адам усындай гҥналарды ислеўден сақ болсын!» (1-
Кор. 10:12). Бул аят басқа аўдармада былай деп жазылған: «Ақмақ 

болып, ӛз-ӛзиңизге исенбең. Сиз басқа адамлардан артық емессиз. 

Сиз де басқаларға уқсап ет-бетиңизден жерге қулаўыңыз мҥмкин. 

Ӛзиңизге исениўди умытың, оның пайдасы жоқ. Ал оның орнына, 

Қудайға болған исенимиңизди раўажландырың». 

 

Сиз ӛзиңиздиң әжайып ақылыңыз ҳәм пикирлеў жолыңыз бенен 
шайтанды тартысып (ойнап) жеңе алмайсыз, бирақ сизиң бир 

қуралыңыздан - Қудайдың Ҳақыйқатынан! – ол барқулла жеңиледи! 
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ЖИГИРМА ЖЕТИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ҳәмийше шығыў жолы бар! 

 
Ядлайтуғын аят: «Сизлердиң басыңызға ҳәмме адамлардың 

басына тҥсетуғын сынақлардан басқа сынақлар тҥскен жоқ. 

Қудай садық, Ол кҥшиңизден артық сынақларға тҥсиўиңизге жол 

қоймайды. Сынақларға шыдаўыңыз ушын, Ол сынақлар менен 

биргеликте олардан шығыў жолын да береди» 

(1-Кор.10:13). 
 

Ойланатуғын сораў: Мениң изимнен қалмай киятырған 

азғырылыўды жеңиўим ушын, мен ушын дуўа етип, мени қадағалап 
баратуғын кимге жҥрегимди ашсам екен? Қашан оған барып 

жҥрегимди ашсам болады? 
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‘‘Жер жҥзинде ҳәмме нәрсениң ӛз ўақты, ӛз мәўсими бар’’ 

(Ўазшылар.3:1) 

 

‘‘Сизлердиң араңызда жақсы исти баслаған Қудайдың 

буны Масих Ийсаның кҥнине шекем 

толық тамамлайтуғынына анық исенемен’’. 

(Филип.1:6) 

 

 

Руўхый ер жетиўге апаратуғын қысқа жол жоқ. 

Қәлеген мийўениң ӛсип жетилисиўи ҳәм толық писиўи ушын 
белгили бир мҥддет керек болады. Тап сондай, бизлердиң де ер 
жетиўимиз ушын бир нешше жыллар кеткен еди. Бул Мухаддес 
Руўхтың жемислери ушын да қолланылатуғын ҳақыйқат болып 

табылады. Масихқа уқсайтуғын минезди раўажландырыў ушын 
асығыў керек емес. Руўхый ӛсиў де физикалық ӛсиўге уқсап ўақытты 

талап етеди. 

Егер сиз мийўени тез писирмекши болсаңыз, ол ӛзиниң дәмин 
жойтады. АҚШта помидорлар дҥканларға апарылғанша, бузылып 
кетпеўи ушын, әдетте, писпестен бурын терип алынады. Соңынан 
оларға сатылмасынан бурын тез қызарыўы ушын углекислый газы 
себиледи. Бундай помидорларды жеўге болады, бирақ олардың 
дәмин, ӛз шақаларында турып, әсте, асықпай, ӛз ўақтында толық 

пискен ширели ҳәм мазалы помидорлар менен улыўма салыстырып 

болмайды. 
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Бизлерди руўхый қанша тез ӛсиўимиз қызықтырады, бирақ 

Қудайды бизлердиң қанша күшли ӛсиўимиз қызықтырады. Қудай 
бизлердиң ӛмиримизге мәңгиликтен қарап турыпты ҳәм мәңгиликке 
таярлаў ушын бизлердиң ҥстимизден жумыс алып барады, соның 

ушын да Ол ҳеш жаққа асықпайды. 

Лэйн Адамс бир рет руўхый ӛсиў барысын екинши Дҥнья жҥзлик 
урыста Тыныш океанының қубла тәрепинде жайласқан атаўларды 
азатлыққа шығарыў ушын Бирликтиң (тарийхта урыс ушын бириккен 
мәмлекетлерди усылай атаған) қолланған усылы менен салыстырады. 
Олар дәслеп душпан кҥшлерин ҳәлсиретиў ушын, жағаға узағырақ 
жерде кемелерде турып, гранат ҳәм басқа да жарылыўшы нәрселер 
менен атаўды бомбалаған. Сол арқалы душпан жайласқан атаўдың 
„топырағын жумсартып‟ алатуғын болған. Урыста бул усылды 
„душпанның қарсылығын сындырыў ушын артиллерия отын 
пайдаланыў‟ деп атайды. Екинши басқышта атаўдың жағасының бир 
бӛлегиндеги басқарыўды қолға алыў ушын, сол жерлерге теңиз 
әскерлеринен ибарат болған киши топарларды жиберген. Олар 
жағадан бираз орынды ийелеп, сол жерге бекинислер орнатып 
алғаннан кейин, атаўдың қалған бӛлегин бириниң изинен бирин, әсте-
әсте азат етиў исин баслаған. Бул узақ даўам ететуғын жҥрис болған. 
Ең ақырында олар пҥткил атаўды қолға киргизип, толық басқарыўды 
қолға алған. Бирақ, әлбетте, пҥткил атаўды азат етип, ондағы пҥткил 
басқарыўды ақырына шекем қолға алыў ушын, олар қәдем бе қәдем 

ҳәрекет еткен ҳәм жҥдә кӛп қанлы саўашлар жҥргизген. 

Адамс мына параллелди сҥўретлейди: Масих та бизлерди тәўбеге 
әкелип, жҥреклеримизди толық жаўлап алмасынан бурын, Ол 
бизлердиң ӛмиримизге бизлер жеңе алмайтуғын қыйыншылықлардың 
келиўине жол қояды ҳәм сол арқалы бизлердиң жҥрегимиздиң 

„топырағын жумсартып‟ алады. Масих: «Мине, Мен есик алдында 
қапыны қағып турыппан. Ким де ким даўысымды еситип, есигин 
ашса, Мен оған киремен» - дейди. Биреўлер Оның даўысын есиўден-
ақ, дәрҳал, Оған есигин ашады. Бирақ та кӛпшилигимиз қарсыласып 
турамыз ҳәм бар кҥшимиз бенен қорғанамыз. Бизлер ҥлкен 
қарсылықлардан соң тәўбе етпесимизден бурын, кӛбинесе, Ийсаның 
бизлерге деп айтыўына туўра келеди: ‘‘Мине, Мен есик алдында 
бомбалап турыппан!’’. 

Бизлер жҥрегимиздиң есигин Масихқа ашқан заматымызда-ақ, 
Қудай бизлердиң ӛмиримизде, жоқарыдағы мысалда келтирилгендей, 
„атаўдың жағасын ийелеп, бекинис‟ орнатады. Бәлким, сиз 
ӛмириңиздиң барлығын Оған бағышладым деп ойлаўыңыз мҥмкин, 
бирақ ҳақыйқатында, ӛмириңизде сиз билмейтуғын еле жҥдә кӛп 



 
78 

нәрселер бар. Сиз ӛмириңиздиң тек ҳәзирге дейин тҥсинип жеткен 

бӛлегин ғана Оған бере аласыз. Бул жақсы. Егер Масих жҥрегиңиздиң 
бир бӛлегин ийелеп, ол жерге Ӛзине „бекинис‟ орнатып ҥлгерген 
болса, онда Ол сизиң ӛмириңиздиң қалған барлық бӛлеклерин де 
толық ийелемегенше, ҳәр бир бӛлекти избе-из жаўлап алыў исин 
даўам етеди. Қыйыншылықлар, қанлы саўашлар болады, бирақ оның 
нәтийжеси не менен тамамланатуғыны әжайып. Себеби Қудай деп 
ўәде береди: «Сизлердиң араңызда Мен жақсы исти басладым, 

енди Мен оны Масих Ийсаның келетуғын кҥнине шекем толық 

ақырына жеткиземен!» (Филип.1:6). 

Шәкиртлик – бул Масихқа уқсас болып барыў процесси. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Нәтийжеде бизлердиң ҳәммемиз 

Қудайдың Улына исениўде ҳәм Оны билиўде бирликке ерисип, 

Масихтың толық минсизлигине дейин ӛсип барамыз» (Ефес.4:13). 
Масихқа уқсаў – сизиң ең ақырғы жетип баратуғын жериңиз болып 
есапланады, бирақ бул саяхатыңыз пҥткил қалған ӛмириңиз бойы 
даўам етеди. 

Бул саяхат ӛз ишине исенимди (табыныў арқалы), Қудай 
шаңарағының бир бӛлеги болыўды (жәмәәттеги туўысқанлар менен 
қарым-қатнаста болыў арқалы) ҳәм Масихқа уқсас болып барыўды 
(шәкирт болыў арқалы) ӛз ишине алатуғынын кӛрип шықтық. Қудай 
ҳәр кҥни сизиң аз-ғана болса да Оған уқсап барыўыңызды 
қәлейди:«Сизлер жаңа тәбиятқа ийе болдыңлар. Бул жаңа 

тәбиятқа ийе адам Қудайды толық билиў ушын, Ӛз 

Жаратыўшысына уқсап барады» (Колос.3:10). 

Бҥгин бизлер ҳәмме затқа жҥдә тез ерисиў қәлеўи менен 
зыянланғанбыз, бирақ Қудайды тезлик емес, ал кҥш ҳәм турақлылық 
қызықтырады. Бизлер машқаладан дәрриў қутылыўды, азатлыққа 
қысқа жол менен ерисиўди ҳәм тап ҳәзир шыпа табыўды қәлеймиз. 
Бизлер семинарға, я бир хызметке баратырып, сол жерде болатуғын 
ўайызлық бизлердиң барлық машқалаларымызды бирден шешип 
жибериўин, бизлерден барлық азғырылыўларды бирден алып 
таслаўын ҳәм бизлерди ӛсирмей турған барлық затлардан бирден 
бизлерди азат етиўин қәлеймиз. Бирақ ҳақыйқый руўхый ӛскенлик 
ҳеш қашан бирден келмейди. Ўайызлық ямаса ибадат қанша тәсирли 
болмасын, бирақ бир дегеннен ҳеш ким руўхый ӛсип кетпейди. Адам 
әсте-әсте, қәдем бе қәдем руўхый ӛсип барады. Мухаддес Китап 
былай дейди: «Бизлердиң ҳәммемиз пердесиз жҥз бенен Ийемиздиң 

уллылығын кӛремиз. Сол арқалы Оған уқсаў ушын ӛзгерип, уллылық 

ҥстине уллылыққа ерисип барамыз» (2-Кор.3:18). 
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НЕГЕ СОНШЕЛЛИ КӚП ЎАҚЫТ КЕРЕК? 

Қудай бизлерди кӛзди ашып жумғанша ӛзгертип жибере алады, 
деген менен, Ол асықпастан ӛзгертиўди, қәдем бе қәдем ӛсирип 
барыўды таңлады. Ийса Ӛз шәкиртлериниң руўхый ӛсиўин оғада 
ҥлкен дыққат ҳәм қунтлық пенен қадағалап барады. Қудай Израил 
халқы ?әде етилген Жерди басып алыўға қыйналып қалмаўы ушын, ол 
жерди аз-аздан ийелеўине жол қойған еди. Тап сондай Ол бизлердиң 
ӛмиримизде де қәдем бе қәдем жумыс алып барады ҳәм Ӛз тәсирин 

әсте-әсте кӛбейтип барады.  

Ӛзгериўимиз ҳәм ӛсиўимиз ушын неге буншелли кӛп ўақыт талап 

етиледи? Буның бир неше себеплери бар. 

1) Себеби бизлер – жҥдә қәбилетсиз шәкиртлермиз. Бизлер 
берилген сабақларды жҥдә әсте меңгеремиз. Бизлер бир сабақларды 
толық меңгерип алыўымыз ушын, оннан қырық рет ямаса елиў рет 
„ӛтиўимизге‟ туўра келеди. Бизлер арасында айланып келип бир 
машқалаға тҥсе беремиз ҳәм: „„Ҳаў! Қайттан усы ма?! Бул мениң 
басыма тийип еди-ғо! Бул сабақты меңгерип алған едим-ғо!‟‟- деп 
ойлаймыз. Бирақ Қудай бизлерге қарағанда, жақсырақ биледи. Израил 
халқының тарийхынан бизлер соны кӛрсек болады: бизлер Қудайдың 
ҥйреткен сабақларын тез арада умытып, бурынғы қәлпимизге қайта 

беремиз. Бизлер қайта-қайта әшкараланыўға мҥтәжбиз. 

2) Себеби бизлердиң кӛп нәрселерден қутылыўымыз тийис. 
Кӛп адамлар психологқа мәсләҳәт алыўға келеди ҳәм кӛп жыллар 
даўамында ишлеринде қәлиплескен уялшақлық ямаса екилениўшилик 
сезимлеринен қутылыў ушын оған: „„Мениң тек бир саат ўақтым бар. 
Илтимас, мени мына-мына сезимлерден қутқарып бериңиз‟‟ – деп 

ӛтиниш етеди ҳәм нешше жыллар даўамында тамырласып кеткен сол 
сезимлеринен „ҳәзир психолог қуқарады‟ деп ойлайды. Бизлердиң кӛп 
ғана машқалаларымыз ҳәм барлық жаман әдетлеримиз бир тҥнниң 
ишинде пайда болмаған, сонлықтан да олардың бирден шешилиўин 
кҥтиў ҳақыйқатқа туўры келмейди. Кӛп жыллардың жарақатларын 
бирден жоқ қылып жиберетуғын ҳеш қандай дәри де, дуўа да ямаса 
қағыйда да жоқ. Буның ушын бизлер жҥдә кӛп рет бар кҥшимиз бенен 
мийнет етиўимизге туўра келеди. Тек сондай етип ғана бизлер әсте-
әсте ӛмиримиздеги гҥналардың орнын ҳақлық пенен, жаман 
әдетлердиң орнын жақсы әдетлер менен алмастырып барамыз. 

Мухаддес Китап былай дейди: «Ӛйткени сизлер ески 

тәбиятыңызды оның жаман ислери менен таслап, жаңа 

тәбиятқа ийе болдыңлар» (Рим.13:12, Ефес.4:22-25, Кол.3:7-10,14). 
Бизлерге тәўбе еткен ўақтымызда, Қудай бизлерге жаңа тәбият берди. 



 
80 

Соған қарамастан, бизлерде алып таслаўымыз ҳәм ӛзгертиўимиз 

керек болған бурынғы әдетлеримиз, ески қылықларымыз ҳәм 

сезимлеримиз бар. 

3) Себеби бизлер ӛзимиз ҳаққындағы ҳақыйқатқа 

кишипейиллик пенен қараўға қорқамыз. Ҳақыйқатлық адамды 
азат ететуғынын кӛрип шыққан едик, бирақ, кӛбинесе, ол бизлерди 
азат етпестен алдын жҥдә кӛп азапларға да салып қояды. Бизлер 
характеримиздиң гей бир „унамсыз‟ жерлериниң ашылып қалыўынан 
қорқып, ол жерлерге кӛзимизди жумып қараймыз ҳәм бул бизлерди 
ӛз-ӛзимизди алдаў тутқынлығында сақлайды. Қудай бизлердиң сол 
кемис ҳәм унамсыз жерлеримизге Ӛз ҳақыйқатлығының нурын 
тҥсирип барады. Оның ҳақыйқатлық нуры тҥскенде ғана, бизлер сол 
кемшилигимизди тән алып, оның ҥстинен жумыс ислеп баслаймыз. 
Әне, соның ушын да, барлық нәрсеге кӛниўге ҳәм ҥйрениўге таяр 

болмай турып, руўхый ӛсиўди кӛрмеймиз. 

4) Себеби руўхый ӛсиў кӛпшилик ўақытлары қорқынышлы 

ҳәм азаплы болады. Руўхый ӛсиў ӛзгерислерсиз болмайды, ал 
ӛзгерислер қорқынышсыз ҳәм жоғалтыўларсыз болмайды, ал 

жоғалтыўлар азапсыз болмайды. Ҳәр бир ӛзгерис бир нәрселерден 
айырылыў дегенди аңлатады. Сиз жаңа жолдан жҥриўиңиз ушын, 
ески жолыңыздан шығыўыңыз тийис. Бизлер бул ӛзгерислерден 
қорқамыз, ҳәтте, ески әдетлеримиз ҳәм қылықларымыз бизлерге тек 
зыян алып келген болса да, себеби аяғымыздағы тозған ботинкиге 
уқсап, бизлерге олар қолайлы ҳәм таныс болып қалған. 

Адамлар кӛбинесе ӛз кемшиликлери арқалы ӛзлерин кӛреди. 
Бизлер: „„Неге мен барқулла ӛзимди сӛйтип тутаман?‟‟ ямаса „„Енди 
не қылайын, мен усындай адамман‟‟, -деп қандай да бир гҥрсиниў 
менен айтамыз дә, бирақ ишимизден: „„Егер мен бул әдетимнен ямаса 
қылығымнан айрылып қалсам, онда қандай адам болман?‟‟ – деп 
қәўетерленемиз. Әне, усы қорқыныш бизлердиң руўхый ӛсиў 
тезлигимизди жҥдә пәсейтеди. 

Руўхый ӛсиў ӛзгерислерсиз болмайды, ал ӛзгерислер 
қорқынышсыз ҳәм жоғалтыўларсыз болмайды, ал жоғалтыўлар 

азапсыз болмайды 

 

5) Себеби жаңа әдетлерди бир кҥнде раўажландырып 

болмайды. Есиңизде тутың: адамның характери – бул оның 
әдетлериниң барлығының қосындысы. Жақсылық қылыў – сизиң 
әдетиңизге айланбағанынша, ойланып турмастан адамларға 
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жақсылық ислейтуғын болмағаныңызша, сиз ӛзиңизди „жақсы 

адамман‟ деп атай алмайсыз. Сондай-ақ, сизде барлық ўақытта шын 
сӛйлеў әдетке айланбағанша, ӛзиңизди „ҳақпан‟ деп айта алмайсыз. 
Ӛз ҳаялына кӛпшилик жағдайда ғана садық болған еркекти ҳеш 
ўақытта да „садық‟ деп есаплаўға болмайды! Сизиң характериңиз 

әдетлериңизге қарап анықланады. 

Масихтың минезине уқсайтуғын ҳақ әдетлерди 
раўажландырыўдың тек ғана бир жолы бар: сиз оларды қайта-қайта 
әмелде қоллана бериўиңиз тийис. Ал бул болса, кӛп ўақытты талап 
етеди! Бирден пайда болатуғын әдетлер жоқ. Павел Тимофейге былай 
деп нәсият берген еди: «Усыны ис жҥзинде қоллан ҳәм 

табысларыңды ҳәмме кӛриўи ушын, ӛзиңди буған толық бағышла» 

(1-Тим. 4:15). 

Бирден пайда болатуғын әдетлер болмайды. 

 

Егер бир нәрсени қайталай берсеңиз, оны жҥдә жақсы 
ислейтуғын боласыз. Тәкирарлаў – бул қәбилеттиң ҳәм характердиң 
анасы. Бизлердиң характеримизди раўажландырыўға қаратылған бул 

әдетлерди кӛбинесе ‘руўхый тәртипке салыўлар’ ямаса ‘руўхый 
шынығыўлар’ деп атайды ҳәм оларды қалай раўажландырыўға 

болатуғынын ҥйрететуғын кӛплеген жақсы китаплар бар. 

 

АСЫҚПАҢ! 

Руўхый ӛсиў барысында, бизлер Қудайдың жҥрегимизде ислеп 
атырған исине ӛз кӛмегимизди берип, Оның менен бирге ҳәрекет 
етиўимизге болады. Буның ушын тӛмендеги бир нешше сабақларды 

барқулла ядымызда тутыўмыз керек. 

1. Қудайдың ӛмириңизде жумыс ислеп атырғанын сезбесеңиз 

де, буған исениң! Гейде руўхый ӛсиў кишкене адымлап ататуғын, 
яғный шаршататуғын жумыс болып есапланады. Ядыңызда тутың: 
таўдың басына бирден шығыў мҥмкин емес, ал ҳәр тӛбешик кҥш 
пенен басып алынылыўы керек болады. Руўхый ӛсиў де бирден жҥз 
бермейди, ал оның ӛз мҥддетлери бар. Мухаддес Китап былай дейди: 
«Жер бетиндеги ҳәр бир нәрсениң ӛз ўақты ҳәм ӛз мҥддети бар» 

(Ўазшы.3:1). Сизиң руўхый ӛмириңиздиң де ӛз мәўсимлери бар. Бир 
ўақытлары сиз руўхый ӛсиўдиң кҥшли, бирақ қысқа мҥддетлерин 
(бәҳәрин) бастан кеширесиз, ал оннан кейин сынақлардан ӛтиў ҳәм 

терең тамырласыў (гҥз ҳәм қыс) мәўсимлерин бастан ӛткересиз. 
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Бизлер гей бир машқалалардан, ӛкпе-гийнелерден ҳәм жаман 

қылықлардан бир дегенде кәрамат пенен қутылыўды қәлеймиз-ғо? 
Әлбетте, кәрамат ушын дуўа етиўимиз мҥмкин ҳәм керек, бирақ 
дуўаларыңа жуўап ретинде – қәдем бе қәдем узақ даўам еткен 
ӛзгерислер келсе, онда тҥскинликке тҥсип жҥрмең. Ўақыттың ӛтиўи 
менен, әсте, бирақ бир қәлипте қуйылып турған суў ең қатты болған 
тасты да қақ айырады ҳәм ҥлкен тасты майда тасларға бӛлеклеп 
таслайды. Кишкене бир нәл, ўақыттың ӛтиўи менен, оғада ҥлкен ҳәм 

бийиклиги бир жҥз елиў метр шығатуғын терекке айланады. 

2. Ҥйренген сабақларыңызды жазып баратуғын кҥнделик 

дәптер қойың. Бул кҥнде не болғанларын жазатуғын дәптер емес, ал 
ҥйренип атырған сабақларыңызды жазатуғын дәптериңиз болады. Сиз 
оған жаңа пикирлериңизди, Қудайдан алған ашылысларыңызды 
жазып барың. Қудай сизге Ӛзи ҳаққында, ӛзиң ҳаққында, ӛмир 
ҳаққында, қарым-қатнасларың ҳаққында не ҥйретсе, бәрин сол 
дәптериңизге кӛширип алың. Сонда сиз оларды ўақты-ўақты қайтадан 
кӛрип шыға аласыз, Қудайдан алған сабақларыңды ядыңа тҥсире 
аласыз ҳәм оларды келеси әўладқа қалдырып кете аласыз. (Заб.101:19; 
Тим.3:14). Бизлер Қудайдың ашқан нәрселерин қайта-қайта 
ҥйрениўимиз кереклигиниң себеби, оларды умытып кете беремиз. 
Егер сиз руўхый кҥнделик дәптериңизди ҳәр дайым қайтадан кӛрип 
шықсаңыз, онда кӛп ғана зыянлы қыйыншылықлардың ҳәм жҥрек 
аўрыўларының алдын аласыз. Мухаддес Китап былай дейди: 
«Сонлықтан еситкенлеримизден узақлап, жолдан шығып 

кетпеўимиз ушын, еситкенлеримизге еле де кӛбирек дыққат 

аўдарыўымыз керек» (Еврей.2:1). 

3. Қудайға ҳәм ӛз-ӛзиңизге сабырлылық пенен қатнаста 

болың. Ӛмиримизде бизлерге кӛп қапагершилик ҳәм ғәзеп алып 

келетуғын нәрсе - бул Қудайдың ўақты менен бизлердиң 
ўақтымыздың сәйкес келмеўи. Қудай ҳеш қашан ҳәм ҳеш жаққа 
асықпайды, ал бизлер кӛбине асыға беремиз. Бәлким, ӛмириңиздеги 
алға илгерилеўшиликтиң дым әсте болып атырғанына сизиң әлле 
қашан-ақ шыдамыңыз таўсылған шығар. Қудайдың ҳеш ўақытта 
асықпайтуғынын, бирақ барлық нәрсени ӛз ўақтында исейтуғынын 
есиңизде тутың. Ол сизиң пҥткил ӛмириңизди сизге мәңгиликте роль 
таярлаў ушын пайдаланады. 

Қудай гей бир адамлардың характерлерин, әсиресе, 
жетекшилердиң характерлерин жаңадан қәлиплестириў ушын, узақ 
жыллар даўамында асықпай ҳәрекет еткен ҳәм оларды аўыр 
машақатлардан, от пенен суўдан алып ӛткизген. Бизлер буған 
Мухаддес Китапта кӛп мәрте гҥўа боламыз. Мысалы, Муўса 
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пайғамбарды Ӛз хызметине таярлаў ушын, Қудайға сексен жыл керек 

болды ҳәм сол дәўирде оны қырық жыл Фараонның ҥйинен ҳәм 
қырық жыл шӛлистаннан ӛткизди. Муўса 14 мың 600 кҥн даўамында 
кҥтти ҳәм ӛз-ӛзинен: «Еле ўақыт келмеди ме?» - деп сорап жҥрди. 
Бирақ барқулла Қудай оған: «Еле бираз кҥт!» – деп жуўап берер еди. 
Кӛп ғана заманагӛй китаплардың атлары усындай болғаны менен, 
дҥньяда ҳеш қандай ‘Руўхый тез арада ӛсиўдиң усыллары’ ямаса 
‘Мухаддесликке бирден ерисиўдиң сыры’ жоқ. Қудай замарықты бир 
тҥнниң ишинде-ақ ӛсиреди, бирақ ҥлкен, кҥшли ҳәм беккем қайың 
терегин болса жҥзлеген жыллар даўамында ӛсиреди. Уллы адамлар 

ҥлкен гҥреслерден, аўыр машақатлардан ҳәм қыйыншылық 
мәўсимлеринен ӛтиўи арқалы кҥшке ҳәм меҳир-муҳаббатқа толысып 
барған. Сонлықтан да ӛсиў процессинде сабырлы болың, себеби 
„Сабыр тҥби сары алтын‟. Елши Яқып бизлерге: «Ҳеш бир 

кемшиликсиз, жетилискен ҳәм минсиз адамлар болыўыңыз ушын, 

толық сабырлық етиңлер», - деп кеңес береди. (Яқып.1:4). 

Қудайдың ҳеш ўақытта асықпайтуғынын, бирақ барлық нәрсени ӛз 
ўақтында исейтуғынын есиңизде тутың. 

 

4. Тҥскинликке тҥспең. Ҳабаккук пайғамбар „Қудай жетерли 
дәрежеде тез ҳәрекет етпей атыр‟ деп ойлап, руўхый тҥскенде, Қудай 
оған былай деп жуўап берген еди: «Мениң жобаластырған бул 

нәрселерим бирден жҥз бермейди, ал әсте, бир тегис ҳәм, әлбетте, 

ӛзиниң ўақты келгенде ғана әмелге асады. Егер бул кӛзиңе әсте 

болып кӛринип атырған болса, қапа болма, себеби бул нәрселер, 

әлбетте, әмелге асады. Тек ғана сабырлы бол ! Олар бир кҥн де 

кешикпейди!» (Инг.жаңа аўдарма.Ҳабаккук.2:3). Егер Қудай бир 
заттың орынланыўын кешиктирип атырса, Қудай оны бийкар етти 

дегенди аңлатпайды. 

Қанша жолды басып ӛткениңиз ҳаққында ой-пикир жҥритиң, ал 
енди қанша жол басыўыңыз кереклиги ҳаққында емес. Сиз еле 
арзыўдағы жериңизге жетпедиңиз, бирақ бурын болған жериңизден 
бир талай алға илгерилеп ҥлгердиңиз. Бир неше жыллар алдын 
бизлердиң елимизде ҳәммеге белгили бир тағыншақ (значок) бар еди. 
Онда: „„ИСБҚЕМҤНЖТЖ‟‟ – деген ҳәриплер жазылған болып, оның 
мәниси мынадай еди: ‘‘Илтимас, Cабырлы Болың, Қудай Еле Мениң 
Үстимде Нийетлеген Жумысын Тамамлаған Жоқ’’. Қудай еле сизиң 
ҥстиңиздеги жумысты да тамамлаған жоқ, соның ушын да алға қарай 
жҥриўиңизди даўам ете бериң. Ҳәтте, суў ӛгизи де шыдамлылық 

пенен Нухтың кемесине жетип барған! 



 
84 

 

 

 
 

 

ЖИГИРМА СЕГИЗИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Руўхый ӛcиўдиң қысқа жолы жоқ. 
 

Ядлайтуғын аят: «Сизлердиң араңызда жақсы исти баслаған 

Қудайдың буны Масих Ийсаның кҥнине шекем толық 

тамамлайтуғынына анық исенемен» 

(Филип.1:6). 
 

Ойланатуғын сораў: Руўхый ӛсиўимде қайсы жерлерде еле де 
сабырлырақ ҳәм еле де кҥшлирек болыўым керек? Қай жерде 

тайсалмай турыўым керек? 
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Бизлер ‘‘тек ғана Қудайдың 
хызметкерлеримиз. Ийемиз ҳәр биримизге 

хызмет тапсырған. Мен ектим, Аполос суўғарды, 
бирақ ӛсирген – Қудай’’. 

(1-Коринф.3:5-6) 
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‘‘Себеби бизлер Қудайдың дӛретпесимиз. Ӛзи алдын ала 

таярлаған жақсы ислерин ислеп жасаўымыз ушын, Ол бизлерди 

Масих Ийса арқалы жаратты’’. 

(Ефес.2:10) 

 

‘‘Сениң Маған тапсырған исиңди тамамлағаным  

менен Сени жер жҥзинде уллыладым’’. 

(Юхан.17:4) 

 

 

Сиз тарийхқа ӛз ҥлесиңизди қосыў ушын жиберилгенсиз. 

Сиз тек жеп, ишип, дем алып, бир орынды ийелеп, тек 

пайдаланыўшы болыў ушын жаратылмағансыз. Қудай сизиң 
ӛмириңиз жер бетинде ӛз изин қалдырсын деп, сизге жер бетиндеги 
бул ӛмириңизди берген. Кӛплеген тез ӛтимли китаплар бизлерге бул 
ӛмирден барынша ‘пайдаланып’ қалыўды исендирип кеңес 
беретуғынына қарамастан, бул сиз ушын Қудайдың дҥзген жойбары 
болып есапланбайды. Бизлер бул дҥньядан тек алып кетиў ушын ғана 
емес, ал оған ӛз үлесимизди қосыў ушын жаратылғанбыз. Қудай 
бизлердиң ӛзлеримизде бар нәрселерден басқаларға да бир нәрсе 
бергенимизди қәлейди. Бул Қудайдың бизлердиң ӛмиримизге болған 
тӛртинши мақсети болып, ол „„хызмет етиў‟‟ деп аталады. Мухаддес 

Китап буны бизлерге анық тҥсиндирип береди. 

1) Бизлер Қудайға хызмет етиў ушын жаратылғанбыз. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай бизлерди саўаплы ислерди 
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ислеў ушын Масихта жаратты. Бул саўаплы ислерди ислеўимиз 

кереклигин Ол алдыннан, әўел бастан белгилеген» (Ефес.2:10, 
инг.жаңа аўд). Әне, усы „саўаплы ислер‟ - сизиң хызметиңиз болып 
есапланады. Сиз басқаларға хызмет етип атырған ўақтыңызда, сиз, 
негизинде, Қудайға хызмет етип атырған боласыз ҳәм дҥньяға 
келгендеги мақсетлериңиздиң бирин орынлап атырған боласыз. 
Алдымыздағы еки бапта Қудайдың ҥлкен даналық ҳәм сабырлылық 
пенен сизди бул мақсет ушын дӛреткенин кӛресиз. Қудайдың Еремия 
пайғамбарға айтқан мына сӛзлери сизге де тийисли: «Анаңның 

қурсағында еле сени соқпасымнан алдын, Мен сени танығанман. 

Дҥньяға шықпасыңнан бурын, сени мухаддеслегенмен» (Еремия.1:5, 
инг.жаңа аўд). Сиз бул планетаға айрықша бир тапсырманы орынлаў 
ушын жиберилгенсиз. 

2) Бизлер Қудайға хызмет етиў ушын қутқарылғанбыз. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай бизлерди ислеген ислеримиз 

себепли емес, ал Ӛз мақсети ҳәм мийрими менен қутқарды ҳәм 

Ӛзиниң мухаддес шақырығы менен шақырды» (2-Тим.1:9, инг.жаңа 
аўд). Қудай бизлерди Ӛзиниң „„мухаддес шақырығына‟‟ жуўап 
қайтарыўымыз ушын қутқарды. Бизлер ӛз ислеримиз арқалы 
қутқарылмадық, ал Қудайдың ислерин ислеў ушын қутқарылғанбыз. 
Қудай Патшалығында бизлер ӛз орнымызға, ӛз мақсетимизге, ӛз 
хызметимизге ҳәм ӛз тапсырмамызға ийемиз. Булар бизлердиң 
ӛмиримизге уллы мазмун ҳәм баҳалылық береди. 

Бизлерди қутқарылыўға еристириў ушын, Ийса Ӛз ӛмирин 
қурбан етиўине туўра келген еди. Мухаддес Китап буны бизлерге 
былай деп, қайта-қайта ескертеди: «Ӛйткени Қудай бийбаҳа тӛлем 

тӛлеп, сизлерди сатып алды, сонлықтан адамлардың қулы 

болмаңлар» (1-Кор.6:20). Бизлер Қудайға айыплы болғанымыздан, 

қорыққанымыздан ямаса ҳәттеки парызлы болғанымыздан хызмет 
етпеймиз, ал Оның бизлер ушын ислегени иси ушын қуўаныш ҳәм 
терең миннетдаршылық пенен хызмет етемиз. Бизлер Оған ӛмиримиз 
бенен қарыздармыз. Қутқарылыў себепли бизлердиң ӛтмишимиз 
кеширилген, ал ҳәзирги дәўиримизге мазмун берилип, келешегимиз 
болса қорғалған. Қудайдың бизлерге берген бул бийбаҳа сыйларын 
есапқа алып, Павел бизлерге шын жҥректен нәсият етеди: «Солай 

етип, ҳәй туўысқанларым, Қудайдың мийрим-шәпәәти ҳақы 

сизлерге жалбарынаман: ӛзлериңизди Қудайға унайтуғын мухаддес 

ҳәм тири қурбанлық қылып, Оған бағышлаңлар. Бул сизлердиң 

Қудай алдындағы ылайықлы хызметиңиз болады» (Рим.12:1). 

 Елши Юхан болса: «Егер бизлер басқаларға сҥйиспеншилик 
пенен хызмет етсек, онда бул ҳақыйқаттан да қутқарылғанымызды 
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билдиреди», - деп оқытқан еди. Ол былай деп жазады: «Бизлер 

ӛзлеримиздиң ӛлимнен ӛмирге ӛткенлигимизди билемиз, себеби 

туўысқанларымызды сҥйемиз. Ким де ким туўысқанын сҥймесе, ол 

ӛли болып қала береди» (1-Юхан.3:14). Егер менде басқаларға 
сҥйиспеншилик болмаса, ямаса басқаларға хызмет ететуғын қәлеў 
болмаса ҳәм мен тек ғана ӛзимниң мҥтәжлигим ҳаққында ойлап 
жҥрсем, онда мен ӛзимнен: „„Масих мениң ӛмиримде бар ма?‟‟ – деп 
сораўым керек. Қутқарылған жҥрек – басқаларға хызмет етиўди 

қәлейтуғын жҥрек болып есапланады. 

Соны да айтып ӛтиўимиз керек, «Қудайға хызмет етиў» деген 
сӛз дизбегин жҥдә кӛп адамлар надурыс тҥсинеди. Кӛпшилик адамлар 
хызметкер сӛзин еситкенде, олар шопанларды ямаса тәжирийбели 
руўханийлерди кӛз алдына келтиреди, бирақ Қудай Ӛз шаңарағының 
ҳәр бир ағзасын хызметкер деп есаплайды. Егер сиз масиҳый 
болсаңыз, онда сиз – хызметкерсиз. Сиз адамларға хызмет етип 

атырғаныңызда, сиз Қудайға хызмет етип атырған боласыз. 

Петрдиң қәйин енеси Ийса тәрепинен шыпа алғанда, ол ден 
саўлығының жақсыланғанына қуўанып, дәрриў: «орнынан турып, 

Ийсаға хызмет ете баслады» (Мат.8:15). Бул бизлерге де тийисли. 
Бизлер басқаларға хызмет етиў ушын, шыпа алғанбыз. Бизлер 
басқаларға жарылқаў болыўымыз ушын, жарылқанғанбыз. Бизлер 
ҳеш зат қылмай, аспанды қуры кҥтип отырыў ушын емес, ал 

басқаларға хызмет етиў ушын қутқарылғанбыз. 

Сиз ӛз-ӛзиңизге: «Бизлер Қудайдың мийримине ийе болыўдан-ақ, 
Аспан Патшалығына не ушын бирден алынбаймыз?» - деп сораў 
берип кӛрдиңиз бе? Не ушын Ол бизлерди бул гҥнаға толы дҥньяда 
ўақытша қалдырады? Себеби Қудай бизлерди Оның мақсетлерин иске 
асырыўымыз ушын қалдырады. Бизлер қутқарылған ўақтымызда, 
Қудай Ӛз мақсетлерин иске асырыў ушын бизлер арқалы ҳәрекет етип 
баслайды. Қудай Ӛз жәмәәтинде бизлердиң ҳәр биримиз ушын бир 
хызмет ҳәм миссия таярлап қойыпты. Бизлер оны жер бетиндеги 

ӛмиримизде орынлаўға шақырылғанбыз. 

3) Бизлер Қудай хызметине шақырылғанбыз. Бәлким, сиз бала 
ўақтыңызда Қудай Ӛз хызметине тек миссионерлерди, шопанларды, 
монах ҳәм руўханийлерди ғана „„шақырады‟‟ деп ойлаған шығарсыз. 
Бирақ Мухаддес Китапта Қудай Ӛз хызметине ҳәр бир масиҳыйды 

шақырып қойыпты. Қудай сизди қутқарылыўға шақырды ма, бул, 
демек, - хызметке шақырылғаныңыз! Бул екеўиниң мәниси бир. Сиз 
қай жерде ҳәм ким болып жумыс ислеп атырғаныңызға қарамастан, 
сиз қалған пүткил ӛмириңизди Қудай хызметине бағышлаўға 
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шақырылғансыз. „„Масиҳый‟‟ деген сӛз „„Қудай хызметкери‟‟ деген 

сӛз бенен бир. Хызмет етпейтуғын масиҳый – масиҳый емес. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай бизлерди ислеген ислеримиз 

себепли емес, ал Ӛз мақсети ҳәм мийрими менен қутқарды ҳәм 

мухаддес „„хызметкер‟‟ атағына шақырды» (2-Тим.1:9). Елши Петр 
буған қосымша былай дейди: «Сизлер ӛзлериңизди қараңғылықтан 

Ӛзиниң әжайып нурына шақырған Қудайдың таң қаларлық 

ислерин жәриялаў ушын таңланғансызлар» (1-Петр.2:9). Бизлер ҳәр 
қашан Қудайдан алған сый ҳәм қәбилетимизди басқаларға хызмет 
етиў ушын пайдаланған ўақтымызда, бизлер жаратылғандағы 

мақсетимизди орынлап атырған боламыз. 

Мухаддес Китап былай дейди: «Сизлер Мухаддес Нызам 

алдында басқа Биреўге тийисли болыўыңыз ушын ӛлгенсиз....Бул 

ҳәммемиздиң Қудайға хызмет етип, жемис бериўимиз ушын 

болды» (Рим.7:4). Қанша ўақтыңызды Қудайға хызмет етиўге 
пайдаланып атырсыз? Қытайдың бир жәмәәтлеринде адам тәўбе етип 
қутқарылған ўақтында, оны былай деп қарсы алады екен: „„Енди 
Ийсаның кӛриўи ушын және бир жуп кӛзи бар, еситиўи ушын және 
бир жуп қулағы бар, жәрдем бериў ушын және бир жуп қолы бар ҳәм 

басқаларды сҥйиўи ушын және бир жҥреги бар‟‟. 

Жәмәәт шаңарағының бир ағзасы болыўыңыз керек болған және 
бир себеп - бул басқа исениўшилерге әмелде жәрдем бериў арқалы 
Қудайдың шақырығына кириў ҳәм Қудайдың адамларына хызмет 
етиў. Мухаддес Китап былай дейди: «Солай етип, сизлер бирликте 

Масихтың денесисиз, ал ҳәр бириңиз ӛз алдыңызға усы денениң 

мҥшелерисиз» (1-Кор.12:27). Масихтың Денесине сизиң хызметиңиз 
ҳаўадай зәрҥр. Егер исенбесеңиз, барып, қәлеген жергиликли 
жәмәәттен сорап кӛриң. Сонлықтан да жәмәәтке барып, ӛзиңизге 

қәлеген бир хызмет сораң. Жәмәәтте бизлердиң ҳәр биримиздиң 
атқарыўымыз тийис болған хызмет бар ҳәм ҳәр қандай хызмет 
әҳмийетли болып есапланады. Қудайға етилетуғын хызметтиң 

бәршеси әҳмийетли. Улыўма әҳмийетсиз хызмет тҥри болмайды. 

Сондай ақ, жәмәәттеги хызметлердиң барлығы да зәрҥр болып 
есапланады. Олардың биреўлери ҳәммениң кӛз алдында исленеди, ал 
биреўлери қупыя ҳәм жасырын исленеди, бирақ олардың бәршеси 
оғада әҳмийетли ҳәм оғада қымбат. Кишкене ямаса жасырын 
болатуғын хызметлер әдетте ҥлкен ӛзгерислерди алып келеди. Мениң 
ҥйимдеги ең әҳмийетли лампочка мийманханадағы ҥлкени емес, ал 
керисинше, тҥнде уйқыдан турып, қараңғыда жҥргенимде 
сҥрникпеўим ушын пайдаланатуғын кишкене лампа болып табылады. 
„„Ҥлкен‟‟ зат „„әҳмийетли‟‟бола бермейди. Ҳәр биримиз бир-
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биримизден ғәрезли болғанымыз себепли, хызметтиң барлығы да 

әҳмийетли болып есапланады.  

Денеңиздиң бир мҥшеси ӛз хызметин атқара алмаса не болады? 
Сиз кесел боласыз ҳәм пҥткил денеңиз қыйналады. Мына жағдайды 
кӛз алдыңызға келтирип кӛриң: сизиң баўырыңыз қәпелимде ӛз 
алдына жасаўды шешип, былай деди: „„Болды, мен шаршап кеттим! 
Ендигиден былай денениң бәрине хызмет етиўди қәлемеймен! Мен 
бир жыл дем аламан ҳәм ҳеш нәрсе қылмай, тек аўқатланып ӛсемен. 
Мен ҳеш болмаса бир рет ӛз-ӛзиме ғамқорлық қылыўым керек-ғо. 
Мениң хызметимди денениң басқа бир мҥшеси атқарып турсын!„‟‟ 
Бундай жағдайда не жҥз береди? Денеңиз ӛледи. Ҳәзир мыңлаған 
жергиликли жәмәәтлер хызмет етиўди қәлемейтуғын масиҳыйлар 
себепли ӛлип атыр. Олар тамашагӛй болып, бир шетте қарап 
отырады, ал Дене болса азап шегиўин даўам етеди. 

3) Бизлерге Қудайға хызмет етиў буйрығы берилген. Ийса 
бизлерге былай деп анық жол кӛрсетти: «Ким араңызда ҥлкен 

болыўды қәлесе, сол сизлерге хызметши болсын. Ал ким араңызда 

биринши болыўды қәлесе, сол сизлерге қул болсын. Ӛйткени сизлер 

Мендей болыўыңыз тийис, себеби Мен, Адам Улы, Ӛзиме хызмет 

еттириўге емес, ал Ӛзим хызмет етиўге ҳәм кӛплеген адамлардың 

қутқарылыўы ушын Ӛз жанымды қурбан етиўге келдим» 
(Матта.20:26-28). Масиҳыйлар ушын, хызмет - бул таңлайтуғын, шәрт 
емес, яғный егер бос ўақыт тапсақ, ислеўге болатуғын нәрсе емес. 
Хызмет етиў - бул масиҳый ӛмир сҥриўдиң жҥреги болып 
есапланады. Ийса „„хызмет етиў‟‟ ҳәм „„жанын бериў„‟‟ ушын келди. 
Бул еки ис-ҳәрекет сизиң де бул жердеги ӛмириңиздиң мәниси 
болыўы тийис. „„Хызмет етиў„‟ ҳәм „„бериў‟‟ - Қудайдың сизиң 
ӛмириңизге дҥзген тӛртинши мақсети болып есапланады. Ана Тереза 

(мать Тереза) бир ўақытлары былай деген еди: „„Мухаддес ӛмир 
дегенимиз – бул Қудай хызметин кҥлип жҥрип ислеў‟‟. 

Ийсаның тәлимине бола, руўхый ер жетиў – бул бизлердиң 
бирден бир мақсетимиз болмаўы керек. Руўхый ер жетиў хызмет 
етиў ушын керек! Бизлер басқаларға бериў ушын ӛсемиз. Қуры 
оқыўды даўам ете берген жеткиликли емес. Ал бизлер билгенимизди 
тәжирийбеде қолланып, исенимимизди әмелде кӛрсетиўимиз керек. 
Сӛзлеримиз ис-ҳәрекетимизге сай болыўы керек. Алған билимимиз 
бенен тәсиримиз егер ҳеш әмелде қолланылмаса, онда бул бизлерди 

руўхый түскинликке тҥсиўге алып келеди. 

Адам хызмет етпей, тек оқый берсе, руўхый машқалаға тҥседи. 
Галила теңизи менен Ӛли теңизди ески ўақытлардан берли 
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салыстырып келген. Галила теңизинде ӛмир бурқырайды, себеби ол 

ӛзине суўды тек алып ғана қоймайды, ал оны береди де. Ал Ӛли теңиз 
болса, керисинше, онда ҳеш нәрсе жасамайды, ҳеш қандай ӛмир жоқ, 
себеби оған суў қуйылса да, бирақ оннан басқа жаққа ҳеш қандай суў 
ақпайды, сонлықтан ол турып қалған болып, ишиндеги ҳәмме нәрсе 

ӛлген. 

Ҳәзирги исениўшилерге керек нәрсе - бул және де кӛбирек 
жыйналыслар ҳәм оқыўлар емес. Олар онсыз-ақ билген затларын 
әмелде қолланбайды. Оларға ең кереги – бул әмелий хызмет етиў, 
билген затын бериў, қолланыў. Олар сол арқалы ӛзлериниң руўхый 

булшық етлерин шынықтырып, ер жетеди. 

Хызмет етиў - бул бизлериң тәбийғый қәлеўлеримизге қарама-
қарсы ҳәрекет. Бизлер, кӛбинесе, басқаларға хызмет етиўге қарағанда, 
басқалардың бизлерге хызмет етиўин қәлеймиз. Бизлер: „„Мен 
басқаларға хызмет ететуғын ҳәм басқаларға жарылқаў болатуғын 
жәметти излеп атырман‟‟ - деўдиң орнына, керисинше: „„Мен 
мҥтәжликлеримди қанаатландыра алатуғын ҳәм мени жарылқай 
алатуғын жәмәәтти излеп атырман‟‟- деймиз. Бирақ бизлер руўхый 

ӛскен сайын, басқаларға хызмет етип жасаў ӛмир тәризине 
нәзеримизди қаратып барыўымыз тийис. Ийсаның руўхый ӛскен 
шәкирти: „„Ким мениң мҥтәжлигимди қанаатландырады? ‟‟ -деп 
сораўды тоқтатып:„„Мен кимге хызмет ете аламан?‟‟ - деп сораўды 
баслайды. Сиз бул сораўды қашан болса да, ӛз-ӛзиңизден сорап 
кӛргенсиз бе? 

 

МӘҢГИЛИККЕ ТАЯРЛАНЫЎ 

Жердеги ӛмириңиздиң ақырында сиз Қудайдың алдында турасыз 
ҳәм Ол сизиң бул ӛмирде басқаларға қалай хызмет еткениңизге 
қарайды. Мухаддес Китап былай дейди: «Солай етип, ҳәр ким ӛзи 
ушын ӛзи Қудай алдында есап береди» (Рим.14:12). Буның нени 
аңлататуғынын бир ойланып кӛриң. Бир кҥн келип, Қудай сизиң 
ислериңизди екиге бӛлип, салыстырып кӛреди: қанша ўақтыңызды 
ҳәм кҥшиңизди ӛз-ӛзиңизге жумсағансыз, ал қаншасын басқаларға 

хызмет етиўге жумсағансыз. 

Тек ғана руўхый ереселикке ерисиў емес - бизлердиң тийкарғы 
мақсетимиз. Бизлер «хызмет етиў» ҳәм «бериў» ушын руўхый 

ӛсемиз. 
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Сол ўақытта: «Мен ҳәдден тыс бәнт едим», «Қолым тиймеди», 

«Мениң ӛз мақсетлерим бар еди», «Мен жумысқа (ойынға, пенсияға 
шығыўға шекем кӛп пул ислеўге) қатты берилип кетиппен», «Мен 
билмедим», - деген эгоистлик барлық сылтаўларымыз бос ҳәм қатты 
уятлы болып қалады. Бундай барлық сылтаўларға Қудай: «Бул 
надурыс жуўап. Мен сени басқаларға хызмет етип ӛмир сҥриўиң 
ушын жараттым, қутқардым, шақырдым ҳәм буйырдым. Буның қай 
жери саған тҥсиниксиз?», - деп жуўап береди. Мухаддес Китап 
исенбейтуғын адамлар туўралы былай деп ескертеди: «Ал менмен 

(тек ӛзин сҥйетуғын) болып, ҳақыйқатқа бойсынбай, наҳақ 

жолдан жҥриўшилердиң ҥстине болса, ғәзеп ҳәм қәҳәрин тӛгеди» 
(Рим 2:8), бирақ масиҳыйлар ушын, менменлик (тек ӛзин 
сҥйиўшилик) – бул мәңгилик сыйлықты жойтыў дегенди аңлатады. 

Бизлер тек басқаларға жәрдем бергенимизде ғана, ҳақыйқый толы 
ӛмир сҥре аламыз. Ийса былай деген еди: «Себеби ким де ким ӛз 

жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал ким де ким ӛз 

жанын Мен ҳәм Хош Хабар ушын жоғалтса, оны сақлап қалады» 
(Мк.8:35, Мат.10:39, 16:25, Лк.9:24,17:33). Бул ҳақыйқат соншелли 
әҳмийетке ийе болғанлықтан, ол Хош Хабар китапларында бес мәрте 
қайталанады. Егер басқаларға хызмет етпей атырған болсаңыз, онда 
сиз тек ғана тири жан болып жҥрсиз, себеби ӛмир – бул хызмет етиў 
дегенди аңлатады. Қудай сиз ӛзиңизди ойламаған тәризде, 
басқаларды сҥйиўди ҳәм ҳеш нәрсе дәм етпей хызмет етиўиңизди 

қәлейди. 

 

ХЫЗМЕТ ҲӘМ ӘҲМИЙЕТЛИЛИК 

Сиз ӛмириңизди, әлбетте, бир нәрсеге бағышлайсыз. Бирақ ол 
мыналардың қатарында болыў мҥмкин: жумыс, спорт, сҥйикли ис, 
даңқ-абырай, байлық арттырыў. Тилекке қарсы, булардың бир де 
биреўи мәңги даўам ететуғын әҳмийетке ийе емес. Ҳақыйқый 
әҳмийетке ийе қылатуғын нәрсе - хызмет болып есапланады. Әне, тек 
сол арқалы ғана бизлер ӛмиримиздиң ҳақыйқый мәнисин тҥсинип 
жетемиз. Мухаддес Китап былай дейди: «Сол сыяқлы, бизлер кӛп 

адам болсақ та, Масихтың бир Денесин қураймыз ҳәм ӛз ара 

байланыс жасайтуғын бир Денениң мҥшелеримиз» (Рим.12:5). 

Бизлер Қудайдың шаңарағында бирге хызмет етиўимиз арқалы, 
ӛмиримиз мәңгилик әҳмийетке ийе болып бара береди. Павел былай 
деген еди: «Дене бир емес, ал кӛп мҥшелерге ийе». Бул аят басқа 
аўдармада былай деп жазылған: «Мен сизлердиң Кимниң денесиниң 
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ағзасы екениңизди ҳәм буның ҳеш нәрсеге турмайтуғын емес, ал 

керисинше, оның қандай әҳмийетке ийе екенлиги ҳаққында 

ойланыўыңызды қәлеймен» (1-Кор.12:14). 

Қудай бизлердиң ҳәр биримиздиң адамзат тарийхына қандай да 
бир нәрсени киргизгенимизди қәлейди. Ол бул дҥньяны жақсылаў 
ушын сизден пайдаланыўды қәлейди. Ол сиз арқалы ҳәрекет етиўди 
қәлейди. Ӛмирдеги әҳмийетли нәрсе кӛп жасаў емес, ал кӛп жемис 
әкелиў. Яғный қанша жасаў емес, ал қалай жасаў. 

Сиз егер ҳеш қандай хызметке кириспеген болсаңыз, буған 

қандай сылтаў айтып жҥрсиз? Ибрайым қартайған адам еди, Яқып 
ӛзине исенбейтуғын еди, Лия ӛзине тартатуғындай емес еди, Юсуп 
масқараланған еди, Муўса тутлығып сӛйлейтуғын еди, Гедеон жарлы 
еди, Самсон байланыслы болыўдан қыйналған еди, Раҳаб бузық ҳаял 
еди, Даўыт нызамсыз ҳәрекет ислеп, соның ақыбетинде ҳәр қыйлы 
машқалаларға ийе болған еди, Илияс ӛзин ӛлтиргиси келген еди, 
Еремия руўхый тҥскен еди, Юнус болса улыўма хызметтен қашқан 
адам еди, Ноеминь кҥйеўинен айырылған ҳаял еди, Шомылдырыўшы 
Яқыя, жумсартып айтқанда, тҥсиниксиз адам еди, Петр шыдамсыз 

ҳәм сезимге берилген адам еди, Марта тәшиўишке берилген ҳаял еди, 
Самариялы ҳаял бир неше мәрте турмыс қурған еди, Захай ҳеш кимге 
белгили болмаған адам еди, Томас гҥманланған еди, Павел ден 
саўлығы ҳәлсиз адам еди ҳәм Тимофей уялшақ болған еди. Бул 
кемшиликлердиң барлығы хызмет ислеўге туўры келмейтуғын еди, 
бирақ Қудай олардың ҳәр бирин Ӛз хызметине пайдаланды. Сиз егер 

сылтаў айтыўды тоқтатсаңыз, Қудай сизден де пайдаланады. 

 

 

 
Ҳақыйқый әҳмийетке ийе қылатуғын нәрсе – хызмет етиў болып 

табылады! 
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ЖИГИРМА ТОҒЫЗЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Бизлерде: «Хызмет етсем бе ямаса 
етпесем бе?» - деген таңлаў жоқ. 

 
Ядлайтуғын аят: «Себеби бизлер Қудайдың дӛретпесимиз. Ӛзи 

алдын ала таярлаған жақсы ислерин ислеп жасаўымыз ушын, Ол 

бизлерди Масих Ийса арқалы жаратты» 

(Ефеслилерге 2:10). 
 

Ойланатуғын сораў: Қудай мени хызмет етиўге шақырды! Бул 
шақырықты қабыл етиўиме тосқынлық қылып турған нәрсе не? 
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«Мениң ҥстимнен Сениң қолларың жумыс ислеп, мени толық 

қәлиплестирген». 

(Аюп.10:8) 

 

«Мен бул халықты Ӛзим ушын жараттым. Ол Мениң 

даңқымды жәриялайды». 

(Ийшая 43:21) 

 

 

Бизлер Қудайға хызмет етиў ушын дӛретилгенбиз ҳәм 

қәлиплестирилгенбиз. 

Қудай жер жҥзиндеги ҳәр бир жанзатты қандай да бир айрықша 
қәбилет пенен жаратқан. Бир ҳайўанлар тез жуўырса, биреўлери 
узаққа секиреди, биреўлери суўда жҥзсе, биреўлери жер қазады, ал 
гей биреўлери аспанда ушады. Олардың ҳәр бири, Қудайдың 
қәлиплестиргени бойынша, ӛз ҳәрекетине ҳәм жасаў тәризине ийе. 
Тап сондай, бул ҳақыйқатлықты инсанларға да қоллансақ болады. Ҳәр 
бир адам баласы қандай да бир айрықша исти әмелге асырыўы ушын 
Қудай тәрәпинен ӛзгеше етилип жаратылған: дӛретилген ҳәм 
қәлиплестирилген. 

Архитектор жаңа имараттың сҥўретин сызбасынан алдын: «Бул 

имарат не ушын салынбақшы? Оннан қандай етип пайдаланбақшы?” 
– деген сораўға жуўап алады. Имараттың не ушын салынажағын 
билгеннен соң ғана, оның сҥўретин салып баслайды. (Мысалы, тоғыз 
жҥз оқыўшы оқыйтуғын мектеп болса, соған сай классханалары ҳәм 
қолайлықлары бар мектептиң имараты салынады). Имараттың 
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формасын әлле қашан белгиленген мақсет анықлап береди. Тап 

сондай, Қудай сизди жаратпасынан бурын, әлле қашан, сизиң де жер 
бетиндеги орныңызды белгилеген ҳәм атқаратуғын хызметиңизди 
анықлаған. Соннан кейин ғана соған сай қылып сени дӛреткен. Қудай 
Ӛзине қалай етип хызмет ететуғыныңызды алдыннан анық етип 
белгилеген ҳәм соңынан сизди сол тапсырмаларды орыңлай алатуғын 
етип жаратқан. Сиз қандай хызметти атқарыў ушын жаратылған 

болсаңыз, сиз ҳәзир соған дәлме-дәл сәйкес келесиз! 

Мухаддес Китап былай дейди: «Себеби бизлер Қудайдың 

дӛретпесимиз. Ӛзи АЛДЫН АЛА ТАЯРЛАҒАН ЖАҚСЫ 

ИСЛЕРИН ислеп жасаўымыз ушын, Ол бизлерди Масих Ийса 

арқалы жаратты» (Ефес.2:10). “Поэма” сӛзи грекше ‘pоema’ 
сӛзинен алынып, ол „„жаратылыс, дӛретпе, шедевр‟‟ деген мәнисти 
аңлатады. Сиз адамның қолы менен заводта ислеп шығарылатуғын 
кӛп буйымлардың бири емессиз, ал Сиз - Қудайдың шебер қоллары 
менен шахс болып дӛретилген қайталанбайтуғын шедеврсиз! Сиз 
Қудайдың айрықша бир тәкирарланбайтуғын мақсети бойынша 
жаратылғансыз ҳәм сизиң орныңызды дҥньядағы басқа ҳеш ким баса 

алмайды. Сиз жалғыз оригиналсыз. 

Сиз Қудайға басқа барлық адамлардыкинен ӛзгеше хызметти 
атқара алыўыңыз ушын, Ол сол мақсетти гӛзлеген ҳалда, сизди соған 
анық сай етип дӛреткен ҳәм қәлиплестирген. Ол сизди 
тәкирарланбайтуғын шахс қылып жаратыў ушын, сизиң ДНК-
ыңыздың сондай комбинациясын Ӛзи қунт пенен таңлаған. Даўыт 
патша Қудайдың бундай қунт пенен ҳәр бир майда-шҥйдеге шекем 
кеўил аўдарып жаратқаны ушын, Оған былай деп алғыс-мақтаў 
айтқан еди: «Сен мени анамның қурсағында ең ҳәлсиз болған майда-

шҥйде мҥшелериме шекем, ишки қурылысларымды бирлестирип 

жараттың. Мени бундай таң қаларлық етип дӛреткениң ушын, 

Саған қатты миннетдарман! Сениң ислериң таң қаларлық!» 
(Забур.138:13-14). Этель Уотерс айтқанындай: „„Қудай ҳеш нәрсени 

екинши сорт қылып жаратпайды‟‟. 

Қудай сизди тек туўыламан дегенше-ақ соғып-жаратып қойған 
жоқ, ал соның менен бирге, туўылғаныңыздан соң да Ол сизди Ӛз 
жойбарына муўапық қылып қәлиплестирип барыў ушын, 
ӛмириңиздиң ҳәр бир кҥнин жобаластырған. Даўыт патша былай деп 
даўам етеди: «»Сениң китабыңда еле мен туўылмасымнан бурын-

ақ, мениң ушын арналған ҳәр бир кҥним жазылған». (Забур.138:16). 
Бул соны билдиреди, демек, сизиң ӛмириңизде болатуғын ҳәр бир 
ҳәдийсе бир әҳмийетке ийе. Қудай олардың барлығын сизди бир уллы 
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нәрсеге: басқаларға ҳәм Ӛзине хызмет етиўге қәлиплестириў ушын 

пайдаланады ҳәм олар арқалы сизди тәрбиялайды (қайрайды). 

Қудай ҳеш ўақытта ҳеш нәрсени заяламайды. Ол сиздеги 
қәбилетти, қызығыўшылықларыңызды, талантты, сыйларды, 
ӛзгешелигиңизди ҳәм басқалардыкинен улыўма парық қылатуғын 
ӛмирлик тәжирийбеңизди не себептен сизге инам еткен? Ӛз даңқына 
пайдаланыў ушын! Егер де сиз Жаратыўшының сизге анық не 
нәрселерди инам еткенин анықлай алсаңыз, онда сиз ӛз ӛмириңизге 

болған Қудайдың еркин де таба аласыз. 

Мухаддес Китап бизлердиң «таң қаларлық қылып 

дӛретилгенимизди» айтады. Бизлердиң ҳәр биримиз кӛп ғана тҥрли-
тҥрли «сабақлардан» ӛрилип тоқылғанбыз. Бул сизиң кӛплеген 
факторлардан туратуғыныңызды аңлатады. Сизге бул ҳаққында бираз 
ойланыўыңыз ушын, мен сизиң ӛзгешелигиңизди қәлиплестиретуғын 
бес факторды келтирип ӛттим. 30-31 бапларда бизлердиң ҳәр 
қайсысына тоқталып ӛтемиз. Сол арқалы мен сизлерге жекке 
ӛзгешелигиңизди қалай анықлаўға ҳәм оларды қалай хызметке 
пайдаланыўға болатуғынын тҥсиндирип ӛтемен. 

 

Қудай ҳеш ўақытта ҳеш нәрсени заяламайды. 
 

 

ҚУДАЙ ҚАНДАЙ ҚЫЛЫП СИЗДИ ХЫЗМЕТКЕ 

ҚӘЛИПЛЕСТИРЕДИ? 

Қудай сизди қандай да бир иске шақырған ўақтында, Ол оның 
орынланыўы ушын керек болған ҳәмме нәрсе менен сизди 
тәмийнлейди. Сизиң қәбилетлериңиз бенен уқыпларыңыздың бундай 
етип бирлесиўи сизиң тәкирарланбайтуғын ӛзгешелигиңизди 
тастыйқлайды: 

1. Руўхый сыйлар. 

2. Энтузиазм (Руўхланып, жигерлениўшилик) ямаса жҥректи 

тыңлаў. 

3. Қәбилетлер ҳәм талантлар. 

4. Жеккелик айрықшалықлар (Минез-қулқ). 

5. Тәжирийбе. 
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АЙРЫҚШАЛЫҒЫМЫЗДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

 

1) Руўхый сыйларды анықлаў  

Қудай ҳәр бир исениўшиге хызметте пайдаланыўы ушын руўхый 
сыйлар береди (Рим.12:4-8, 1-Кор.12, Ефес.4:8-15, 1-Кор.7:7). Руўхый 
сыйлар - булар Қудайдың Руўхы тәрепинен илҳамландырылған 
қәбилетлер болып есапланады. Ол оларды Қудайға хызмет етиў ушын 
тек ғана исениўшилерге береди. Мухаддес Китап былай дейди: 

«Жерлик тәбият бойынша жасайтуғын адам Қудайдың Руўхы 

беретуғын нәрселерди қабыл етпейди. Себеби ол буларды 

ақмақлық деп санайды. Оларды тек Мухаддес Руўхтың 

жәрдеминде тҥсиниў керек болғанлықтан, ол тҥсине алмайды» (1-
Кор.2:14). 

Руўхый сыйларды cатып алыў ямаса мийнет етип алыў мҥмкин 
емес, сонлықтан да оларды сыйлар деп атайды! Булар сизге берилген 
Қудайдың мийриминиң белгилери болып есапланады. «Бирақ Қудай 

ҳәр биримизге Масихтың сақыйлығына муўапық Ӛз мийримин 

берди» (Ефес.4:7). Оннан қалса, бизлер қандай руўхый сый 
алатуғынымызды да таңлай алмаймыз, оны Қудай белгилейди. Павел 
былай деп тҥсиндирген еди: «Булардың ҳәммесин иске асырыўшы 

бир ҳәм анық сол Мухаддес Руўх. Ол ҳәр кимге Ӛзи қәлегендей етип 

айрықша сыйлар берди» (1-Кор.2:11). 

Қудай рәң-бәрәңлиликти сҥйгенликтен, ҳәр-бир адамды 
бийтәкирар қылып жаратады. Сонлықтан сизге берилген сый да 
басқалардыкинен айрықша болады. Ол бизлердиң айрықша 
болыўымызды қәлейди. Сондай ақ, бир де бир исениўши бәрше 
сыйларға ийе емес. Егер сиз сыйлардың барлығына ийе 
болғаныңызда, онда сиз басқаларға мҥтәж болмаған болар едиңиз ҳәм 
бул «бир биримизди сҥйиў» ҳәм «бир биримизге ғәрезли болыў» 
уқсаған Қудайдың баслы мақсетлерине қайшы келген болар еди. 

Сиздегидей руўхый сыйлардың қосындысы басқа ҳеш кимде жоқ 
ҳәм басқалардағы руўхый сыйлардың ҥйлесиўи сизде жоқ. Сизге бул 
сыйлар сизиң ӛз пайдаңыз ушын емес, ал басқалардың пайдасы ушын 
берилген. Ал басқаларға болса, сизиң пайдаңыз ушын берилген. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Пҥткил исениўшилер жәмәәтиниң 

пайдасы ушын, Мухаддес Руўх ҳәр бир исениўшиге Ӛз сыйын 

береди» (1-Кор.12:7). Қудай барлық затты бизлер бир-биримизге 
мҥтәж болатуғындай етип жаратқан. Ҳәммемиз бирге ӛз 
сыйларымыздан пайдаланғанып, ҳәрекет еткен ўақтымызда, 
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барлығымыз да утамыз. Егер басқалар ӛз сыйларын ислетпесе, онда 

сиз ерисиўиңиз мҥмкин болған кӛп нәрсеге ерисе алмайсыз. Ал егер 
сиз ӛз сыйларыңызды ислетпесеңиз, онда олар алданады. Әне, соның 
ушын да, бизлерге ӛз руўхый сыйларымызды анықлаў ҳәм оларды 
раўажландырыў буйырылған. Сиз ӛз руўхый сыйларыңызды 
анықлап, оларды раўажландырып атырсыз ба? Анықланбаған 
сыйлардың ҳеш пайдасы жоқ. 

Бизлер сыйлар ҳаққындағы бул әпиўайы ҳақыйқатты умытқан 
ўақтымызда, жәмәәтте унамсыз нәрселер жҥз берип баслайды. Мына 
еки машқала ең кӛп тарқалған: «ӛзгелердиң сыйларын кӛре алмаў» 
ҳәм «ӛз сыйларын басқаларға тығыўға урыныў». Булардың 
бириншиси биз ӛз сыйымызды басқалардики менен салыстырғанда 
болады. Бундай жағдайларда Қудайдың бизге берген сыйына 
қанаатланбай, Оның басқа туўысқанлар арқалы қалай жумыс ислеп 
атырғанын кӛрип, қызғанып ямаса ӛкпелеп баслаймыз. Ал екиншиси, 
басқаларда да ӛзимиздикиндей сыйдың болыўын, биз ислеўге 
шақырылған исти олардың да ислеўин ҳәм биз бул сыйларға қалай 
умтылсақ, олардың да солай етиўин кҥткенимизден келип шығады. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Ҳәр тҥрли хызметлер бар, бирақ 

бизлер хызмет ететуғын Ийемиз жалғыз» (1-Кор.12:5). 

Бир ўақытлары руўхый сыйларға ҳәдден тысқары кӛп дыққат 
аўдарылып, нәтийжеде, басқа факторлар бир шетте қалып қояды. 
Руўхый сыйларыңыз Қудайдың сизиң хызметиңизге болған еркин 
анықлап беретуғын гилтлердиң тек биреўи ғана, бирақ олар пҥткил 
толық болған сҥўрет болып есапланбайды. Қудайдың сизди хызметке 

қәлиплестириў ушын пайдаланатуғын және тӛрт фактор бар. 

 

АЙРЫҚШАЛЫҒЫМЫЗДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

 

2. Энтузиазм ямаса жҥректи тыңлаў 

- Сиз не нәрсени айрықша энтузиазм менен, яғный кӛтериңки 
руўх пенен ислейсиз? 

Демек, бизлер ӛз жүрегимизге қулақ салыўымыз керек. Мухаддес 

Китап «жүрек» ҳаққында айтқанда, бизлердиң сезимлеримиздиң, 
қәлеўлеримиздиң, қызығатуғын нәрселеримиздиң, нийетлеримиздиң, 
әрманларымыздың ҳәм әдетлеримиздиң барлығының қосындысын 
нәзерде тутады. Жҥрегиңиз барлық кҥшли қәлеўлериңиздиң негизин: 
нени жақсы кӛретуғыныңызды ямаса ең ишинде неге 
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қызығатуғыныңызды анықлап береди. Бизлер ҳәзир де: «Мен сени 
шын жүрегимнен сүйемен», - дегенде, усы сӛзди пайдаланамыз. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Адам суўға қарап бет-жҥзин кӛрер, 

жҥрегине қарап ӛзин кӛрер» (Ҳикмет.27:19). Cизиң негизинде ким 
екениңизди әтирапыңыздағы адамлар ямаса жағдайлар кӛрсетип 
бермейди, ал жҥрегиңиз сизиң ҳақыйқый кимлигиңизди ашып 
кӛрсетип береди. Сизиң сӛзлериңиз де, сезимлериңиз де, ойларыңыз да 
ҳәм ис-ҳәрекетлериңиз де жҥрегиңизден шығады. (Мат.12:34, 

Заб.33:7, Ҳикмет.4:23). 

Бизлердиң денемиздиң қурылысын алсақ, дҥньяда бирдей бармақ 
излери, бирдей кӛз қурылыслары ҳәм бирдей даўыс тембрлери жоқ. 
Сондай-ақ, дҥньяда бирдей соғатуғын жҥреклер де жоқ: ҳәр 
биримиздиң жҥрегимиз ӛз алдына басқашалаў етип соғады. Қызығы 
сонда, усы ўақытқа шекем жасаған неше миллиардлаған адамлардың 
ҳеш қайсысының жҥрек соғыўы тап сизиң жҥрегиңиздиң урғанындай 

етип урмаған. 

Оннан қалса, Қудай бизлердиң ҳәр қайсысымызды ҳәр тҥрли 
эмоциялық “жҥрек соғыў” менен тәмийнлеген. Бизлер ӛзлеримизди 

айрықша қызықтырған ўақыялар, ислер ҳәм затлар ҳаққында ойлаған 
ўақтымызда, бизлердиң „„пульс‟‟ымыз ҳәр қыйлы тезликте соғады. 
Бизлер бирден бир нәрселерге дыққат ажыратамыз дә, басқалары 
ҳаққында ойламаймыз. Булардың бәри сизиң қай жерде хызмет етиўге 
шақырылғаныңызды анықлаўға жәрдем билдиретуғын гилтлер болып 
есапланады. 

„Жҥрек факторы‟ның басқаша айтылыўы: энтузиазм (күшли 
қәлеў, кӛтериңки руўх, жигер). Ӛмирде бир нәрселер бар, сиз оларға 
қандай да бир кӛтериңки руўх пенен қатнас қыласыз, ал және бир 
нәрселер бар, ашығын айтқанда, оларға улыўма басыңыз аўырмайды. 
Қандай да бир ўақыялар сизди қызықтырып, уйқыңызды ашып 
жиберип, пҥткил дыққатыңызды ийелеп алады, ал гей биреўлери, 
керисинше, жалықтырып уйқыңызды келтиреди. Булардың бәри 

сизиң жҥрегиңиздиң айрықша қәсийетлерин анықлап, ашып береди. 

Сизиң балалық ўақтыңызда да мынадай нәрсе болды ма: сизге 
қандай да бир темалар ямаса предметлер жҥдә қызық, бирақ 
шаңарағыңызда олар ҳеш кимди қызықтырмайды? Бул 
қызығыўшылықлар қаяқтан пайда болды? Оларды Қудай берген еди. 

Ондай туўылғаннан берилген қызығыўшылықларды бериўде 
Қудайдың бир мақсети бар еди. Сезимлерге берилген жҥрек 
урыўларыңыз - хызмет тараўыңызды анықлаўға жәрдем беретуғын 
екинши фактор болып табылады. Қызығыўшылықларыңызға 



 
101 

бийпәрўа қарамаң. Қудайдың уллыланыўы ушын оларды қалай 

пайдаланыўға болатуғыны ҳаққында ойланың. Себеби олар сизде 
тосаттан пайда болмаған ҳәм сиз оларды қурыдан-қуры жақсы 
кӛрмегенсиз! 

Мухаддес Китап бизлерге: «Қудайға пҥткил жҥрегиңиз бенен 

хызмет етиңлер!» - деп қайта-қайта ескертеди (Нызам.11:13, 1-
Патша.12:20, Рим.1:9, Ефес.6:6). Қудай сизиң тек парызлы 
болғаныңыз ушын ғана емес, ал кӛтериңки руўх пенен қумарланып 
хызмет етиўиңизди қәлейди. Адамлар ӛзлерин қызықтырмаған ямаса 
жалықтырарлы хызметлер менен шуғылланғанда, олар кӛпшилик 
жағдайларда сәтсизликке ушырайды. Сиз Қудайға ҳәм басқаларға 
хызмет еткен ўақтыңызда, Ол сизиң ӛз тәбийғый 
қызығылыўшылықларыңыз бенен хызмет еткениңизди қәлейди. 
Сонлықтан егер де бизлер жҥрегимизге қулақ салсақ, ол бизлерге 

Қудайдың бизлер ушын атаған хызметин кӛрсете алады. 

Қудайға растан да пҥткил жҥрегимиз бенен хызмет етип 

атырғанымызды қалай биле аламыз? 

*Бундай хызметтиң биринши белгиси - энтузиазм болып 
есапланады. Ӛзиңиздиң жақсы кӛретуғын исиңиз бенен шуғылланып 
атырғаныңызда, ҳеш кимниң сизди жигерлендириўиниң, 
руўхландырыўының ямаса исиңизди бақлап турыўының қәжети жоқ. 
Сиз онсыз-ақ шын жҥрегиңиз бенен рәҳәтленип ислейсиз. Сизге ҳеш 
кимниң сыйлығының да, алғысларының да ямаса айлықтың да 
керегиси жоқ, себеби сиз тап усы жол менен Қудайға ҳәм адамларға 
хызмет етиўди жақсы кӛресиз. Керисиншеси де ҳақыйқат, яғный 
ӛзиңизге унамайтуғын ис пенен шуғылланғаныңызда, сиз тез 

шаршайсыз ҳәм руўхый тҥсесиз. 

* Қудайға пҥткил жҥрегиңиз бенен хызмет етиўдиң екинши 
белгиси - бул ӛнимдарлылық ямаса нәтийжелилик болып есапланады. 
Қудай қандай да бир исти сизиң кеўлиңизге қатты жақын ҳәм 
унамлы қылатуғынын билдик. Сиз сол ис пенен шуғылланып 
баслағаныңызда, кем-кемнен оны сапалырақ қылып ислеп барасыз. 
Кҥшли қәлеў менен ислеў - адамды кәмилликке алып барады. 
Энтузиазм – сизди маманлыққа еристиреди. Егер сизге тапсырылған 
хызмет сиз ушын қызық болмаса, оны сапалы орынлай алмайсыз. 
Керисинше, қәлеген тараўдағы уллы жетискенликке ерискен ҳәм ӛз 

тараўының маманы болған инсанлар – булар айлық ушын ямаса тек 
миннетли ўазыйпасы болғаны ушын жумыс ислеген адамлар емес, ал 
ӛзлериниң ишки қызығыўшылықларына қулақ салып, оларды сҥйип, 

шын жҥреги менен ислегенлер болған. 
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Мен кӛп мәрте адамлардың: „„Аўа, маған ислеп атырған 

жумысым улыўма унамайды. Тек айлық ушын жҥриппен. Бир 
кҥнлери ӛзимниң қәлеген исим менен шуғылланатуғын ўақыт та 
келер‟‟, - деген гәплерин еситкенмен. Бул ҥлкен қәтелик. 
Жҥрегиңизде жоқ жумысты таңлап, ӛмириңиздиң ең жақсы 
ўақытларын бийкарға сарпламаң. Есиңизде болсын, ӛмириңиздеги ең 
әҳмийетли нәрселер - бул затлар емес! Ӛмирдиң мазмуны менен 
мақсети пулға қарағанда кӛбирек әҳмийетке ийе. Дҥньядағы ең бай 
адам бир ўақытлары былай деген еди: «Ҥлкен байлық топлап, 

бирақ қәўип-қәтерли ӛмир сҥргеннен гӛре, Жаратқан Ийениң 

қорқынышындағы аз нәрсе абзалырақ». (Ҳикмет.15:16). 

«Халық қатарлы» жасап атырғаныңызда тоқтап қалмаң, себеби 
бул жеткиликли емес. Тек жақсы ишип-жеўди ҳәм жақсы кийиниўди 
алдыңызға мақсет етип қоймаң, себеби бул сиз ойлағандай жақсы 
ӛмир емес. Ең ақырына келип, сиз олардан қанаатланыўшылық 
алалмайсыз. Жасаў ушын сизиң ишип-жейтуғын нәрселериңиз 
кӛп болыўы мҥмкин, бирақ не ушын жасаўыңыз керек болған 
мақсетиңиз болмаўы мҥмкин. Яғный, 

Сораў: - Сиз не мақсетте ишип-жейсиз? 

Жуўап: - Жасаў ушын. 

Сораў: - Ал не мақсетте жасайсыз?  

Жуўап: - ? 

«Еплеп „халық қатарлы‟ ӛмир сҥрсек болды» деген ойдың 
орнына, жҥрегиңизге қуўаныш алып келетуғын жолды, яғный 
Қудайға хызмет етиўди алдыңызға мақсет етип қойың. Ең ишинде 

сизге не менен шуғылланған унайтуғынын анықлаң, яғный Қудайдың 
сизиң жҥрегиңизге салған нәрсесин табың, соңынан сол исти Оны 
уллылаў ушын ислең! 

 

 
Ӛзиңиздиң жақсы кӛретуғын исиңиз бенен 

 шуғылланып атырғаныңызда, ҳеш кимниң сизди 
 жигерлендириўиниң қәжети жоқ. 
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ОТЫЗЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мен Қудайға хызмет етиў ушын 
жаратылғанман. 

 
Ядлайтуғын аят: «Ҳәр қыйлы ис-ҳәрекетлер бар, бирақ барлық 

исениўши адамлардың ҳәр бир исинде ҳәрекет етиўши Қудай 

жалғыз» 

 (1-Кор.12:6).  
  

Ойланатуғын сораў: Мен адамларға кӛтериңки руўх пенен 
қуўанып ислейтуғындай хызмет бар ма ӛзи? Бул қандай хызмет 

болыўы мҥмкин? 
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«Анамның қурсағында, Сен мениң ишки қурылысларымды 

соғып, мени тоқыдың».  

(Забур 138:13) 

 

 

Сиздей болыў – тек ғана сизиң ӛзиңиздиң қолыңыздан келеди.  

Қудай бизлериң ҳәр қайсысымызды бийтәкирар етип, яғный 
дҥнья жҥзинде екиншимиз жоқ етип жаратты. Сизди ҳәммеден 
айрықша қылып турған факторлар қосындысы дҥньядағы басқа ҳеш 
кимде жоқ. Демек, жер жҥзинде басқа ҳеш ким Қудайдың сиз ушын 
дҥзген жобасын орынлай алмайды. Сонлықтан да, ӛзиңиздиң 
бийтәкирар ҥлесиңизди Масихтың Денесине қоспасаңыз, басқа ҳеш 
ким сизиң орныңызға қоса алмайды. Мухаддес Китап былай дейди: 
«Ҳәр қыйлы руўхый сыйлар бар, бирақ оларды беретуғын Мухаддес 

Руўх биреў. Ҳәр тҥрли хызметлер бар, бирақ бизлер хызмет 

ететуғын Ийемиз жалғыз. Ҳәр қыйлы ис-ҳәрекетлер бар, бирақ 

барлық исениўши адамлардың ҳәр бир исинде ҳәрекет етиўши 

Қудай жалғыз» (1-Кор.12:4-6). Алдынғы бапта биз булардың екеўин, 
яғный руўхый сый ҳәм энтузиазм (жҥректиң қәлеўи) ҳаққында 
кӛрип шықтық. Ал енди Қудайға хызметимизди қәлиплестиретуғын 

қалған АЙРЫҚШАЛЫҚЛАРЫМЫЗДЫ кӛрип шығамыз. 

 

АЙРЫҚШАЛЫҒЫМЫЗДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

2. ҚӘБИЛЕТЛЕРИМИЗДИ  ИСКЕ ТҤСИРИЎ 

Қәбилетлер – бул туўма уқыплылықты ҳәм талантты билдиреди. 
Гейпара адамлар жҥдә аңсат сӛйлейди ҳәм жазады: олар тап 
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анасының қурсағынан сӛйлеп туўылғандай! Ал биреўлер тәбийғый 

жақтан спорт пенен шуғылланыў қәбилетлерине ийе болып, олардың 
физикалық қайымлылығы адамды таң қалдырады. Ал биреўлер 
математикалық есап-санақларды ҳәм қыйын механикалық 
конструкцияларды шешиўге оғада қәбилетли болса, биреўлер 

музыкалық әспабларда ойнаў қәбилетлерине ийе болады. 

Қудай Муўсаға сыйыныў ушын Ӛз Шатырын ҳәм Оған керек 
болған ҳәмме нәрселерди cоғыўға буйрық берген ўақтында, Ол 
сҥўретшилерди (художниклерди) ҳәм ӛнерге уқыплы болған 
адамларды тайынлайды. Сонда Қудай бул адамларды «даналық, 

тҥсиник, билим ҳәм ҳәр қыйлы шеберлилик пенен тәмийнледи» 
(Шығ.31:3-5). Ҳәзирги ўақытта да Қудай Ӛзине хызмет етиўлери 
ушын, адамларға усындай сыйларды ҳәм басқа да мыңлаған қәбилет 
менен талантларды берип қойыпты. 

А) Бизлердиң барлық қәбилетлеримиз - Қудайдан келеди. 
Ҳәтте, бизлер гҥна ислеўге пайдаланатуғын қәбилетлеримиз де 
Қудайдан келген; бизлер оларды гҥна ислеўге пайдаланғанымызда, 
бизлер бул жақсы инамларды жаман нәрселерге пайдаланып атырған 

боламыз. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудайдың бизлерге берген 

мийрими бойынша, бизлер ҳәр тҥрли руўхый сыйларға ийемиз» 
(Рим.12:6). Сиздеги туўма қәбилетлер Қудайдан берилгенлиги 
себепли, олар да тап руўхый сыйлар сыяқлы әҳмийетли ҳәм олар да 
„„руўхый‟‟ болып есапланады. Олардың тек бир айырмашылығы - бул 
„„тәбийий қәбилетлериңиз‟‟ туўма болып есапланады. 

Адамлар хызмет етиўден қашыў ушын, кӛбинесе: „„Мениң 
басқаларға усынатуғындай ҳеш қандай қәбилетим жоқ‟‟ – деген 
сылтаўды айтады. Бирақ бул болмағыр гәп! Сизиң ишиңизде 
жасырынып жатырған, еле иске тҥспеген, ӛзиңиз де еле билмей 
жҥрген онлаған (бәлким, жҥзлеген) қәбилетлер бар. Илимпазлардың 
изертлеўинше, ҳәр бир адам орташа 500 ден 700 ге шекем 
қәбилетлерге, яғный ӛзи билетуғыннан да кӛбирек қәбилетлерге ийе 

болады екен. 

Мысалы, мийиңиз 100 триллион фактларды ӛз ишинде сақлай 
алады. Мысалы, аўқат сиңдириў системаңыз ислеп турған ўақытта, 
басыңыз бир секундта 15 000 шешимди қабыл ете алады. Мурныңыз 
10 000 ға шекемги болған ийислерди сезе алады. Сиз қалыңлығы 

0,0001 см болған нәрсени сезиў қәбилетине ийесиз, ал сизиң тилиңиз 
болса, еки жиз литр суўға салынған еки грамм хинин дәрисиниң де 
дәмин сезе алады. Сиз Қудайдың таң қалдырарлық дӛретпеси болып, 
сизде адамның ақылына сыймайтуғын қәбилетлердиң оғада ҥлкен 
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топары бар. Жәмәәттиң кӛп ғана жуўапкершиликлериниң және 

биреўи – бул сизге ӛз қәбилетиңизди анықлаўға ҳәм сол 
қәбилетлериңиз бенен Қудайға хызмет етиўиңизге жәрдем бериў 
болып есапланады. 

Б) Ҳәр бир қәбилетти Қудайдың уллылығы ушын 

пайдаланылыўға болады. Павел былай деген еди: «Солай етип, 

жесеңиз де, ишсеңиз де, не нәрсени ислесеңиз де, ҳәмме нәрсени 

Қудайдың даңқа бӛлениўи ушын ислеңлер» (1-Кор.10:31). Мухаддес 
Китапта жҥдә кӛп адамлардың ҳәр қыйлы қәбилетлер менен Қудайды 
уллылалағаны ҳаққындағы ўақыялар жҥдә кӛп. Мухаддес 
Жазыўларда ескертилген қәбилетлердиң азғана бӛлегин айтып 
ӛтейик: сҥўретшилик, архитектуралық, басқарыўшылық, 
нанбайшылық, кеме соғыўшылық, дизайнлық ҳәм кондитершилик 
қәбилетлери; талқылаўларды алып барыў, денени бальзамлаў, кийим 
тигиў, зерлеў, дийханшылық қылыў, балық аўлаў, бағманшылық 
қылыў, басқаларды жетелеў, ресурсларды керекли жайға жумсаў, 
тасларды жоныў, намалар жазыў, қурал-жарақ жасаў, ийне 
жумысларын ислеў, бояў, тухым егиў, философиялық пикирлер 
жҥргизиў, қурамалы механизмлерди тҥсиниў, дӛретиў, усташылық 
қылыў, кемени басқарыў, сатыў, урыс жҥргизиў, кийим тигиў, 
оқытыў, шығармалар ҳәм қосықлар жазыў қәбилетлери. Мухаддес 
Китап былай дейди: «Ҳәр қыйлы ис-ҳәрекетлер бар, бирақ барлық 

исениўши адамлардың ҳәр бир исинде ҳәрекет етиўши Қудай 

жалғыз» (1-Кор.12:6). Қудай Ӛз жәмәәтинен сиз ушын орын таярлап 
қойыпты: сизиң қәбилетлериңиз ол жерде тек ӛз орнын таўып ғана 
қоймайды, ал рәң-бәрәң реңлерге дӛнип жарқырап баслайды. Ол 

орынды излеп табыў болса, бул - сизиң парызыңыз. 

Қудай бир адамларға кӛп пул табатуғын қәбилетти береди. Муўса 

Израиллыларға былай деген еди: «Тәңир Қудайыңды есеңде тут, 

ӛйткени Ол саған байлыққа ерисиўге кҥш береди» (Нызамларды 
қайталаў 8:18). Бундай қәбилетке ийе болған адамлар бир бизнести 
баслап оны жҥргизиў, шәртнама дҥзиў, алды сатты ислерин ислеў ҳәм 
пайда тҥсириў қәбилети менен басқалардан ажыралып турады. Егер 
сизде усындай қәбилет бар болса, онда оны Қудайдың уллыланыўы 
ушын пайдаланыўыңыз тийис. Буны қалай ислеўге болады? 
Бириншиден, бул қәбилетти саған Қудайдан бергенлигин тән алың 
ҳәм бул ушын Қудайға миннетдаршылық билдириң. Екиншиден, 

бизнесиңизди басқалардың мҥтәжликлерине хызмет етиў ушын ҳәм 
Қудай ҳаққында билмейтуғынлар менен Хош Хабарды бӛлисиў ушын 
пайдаланың. Ҥшиншиден, Қудайға табынғаныңыз сыпатында, 
пайдаңыздың ең кеминде оннан бир бӛлегин Оған қайтарып бериң. 
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(Нызам.14:23, Мал.3:8-11). Ең ақырғысы, мақсетиңиз - байлық 
жыйнаў емес, ал Қудай Патшалығын орнатыў болсын. Бул ҳаққында 

мен 34-бапта тҥсиндирип ӛтемен. 

В) Егер мен қандай да бир затты жақсы ислей алатуғын 

болсам, Қудай мениң сол нәрсе менен шуғылланғанымды 

қәлейди. Сизден басқа ҳеш ким сиздеги қәбилетлер жыйынынан 
пайдалана алмайды. Сизиң ролиңизди ӛзиңизден басқа ҳеш ким 
атқара алмайды, себеби Қудайдың сизге қәлиплестирип берген 
айрықша қәбилети оларға берилмеген. Мухаддес Китап Қудай сизди 
«Оның еркин орынлаўға керек болатуғын барлық нәрсе менен» 
тәмийинлейди дейди. Ӛмириңизге болған Қудайдың еркин табыў 
ушын, сиз не нәрсеге қәбилетли, ал не нәрсеге қәбилетсиз 

екениниңизди дыққат пенен анықлап алыўыңыз керек. 

Егер Қудай сизге қосық қәбилетин бермесе, Ол сизден опера 
қосықшысы болыўыңызды кҥтпейди. Қудай ҳеш ўақытта сизден 
ӛмириңизде қәбилетиңиз болмаған талап пенен шуғылланыўыңызды 
талап етпейди. Ал басқа тәрепинен, сиздеги бар қәбилетлер 
Қудайдың сизди неге шақырғанын анықлаўға жҥдә жақсы жәрдем 

береди. Уқып ҳәм қәбилетлериңиз - Қудайдың еркин анықлаўға 
мҥмкиншилик беретуғын гилтлер болып есапланады. Егер сиз жақсы 
дизайнер болсаңыз, ямаса, айтайық, адамларды жумысларға таңлап 
билиў қәбилетиңиз кҥшли болса, онда буларға қарап,Қудайдың сизиң 
ӛмириңизге болған жойбарын анықлаўға болады. Яғный, Қудайдың 
жойбарын әмелге асырыўыңыз ушын Қудайдың ерки менен бул 
қәбилетлер сизге берилген. Қудай қәбилетлерди қурыдан-қуры 
бермейди. Ол бизлерди неге шақырған болса, соған муўапық 
келетуғын қәбилетлерди бизлерге береди. 

Сизиң қәбилетлериңиз тек ғана тиришилик етиўиңиз ушын 
берилмеген. Қудай оларды хызмет етиўиңиз ушын берген. Елши Петр 
былай деген еди: «Ҳәр бириңиз жақсы хызметши сыпатында, 

Қудайдың сизлерге мийримлилик пенен берген ҳәр тҥрли руўхый 

сыйларын қоллана отырып, бир-бириңизге хызмет етиңлер» 

(1Петр.4:10).  

Бул китап жазылып атырған усы ўақытлары, бизлердиң 
„„Сэдлбэк‟‟ жәмәәтимизде 7000 ға шамалас адамлар ҳәр тҥрли 
тараўларда бир-бирине ҳәм пҥткил жәмәәтке хызмет етпекте. 

Биреўлер гӛне машиналарды оңлап, кейин оларды мҥтәж адамларға 
береди, биреўлер жәмәәттиң мҥтәж нәрселерин ең арзан баҳада 
таўады, биреўлер жәмәәттиң территориясын тазалайды, биреўлер 
жәмәәтке ағып келип атырған информацияларды тәртипке келтиреди, 
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биреўлер картиналар ислеп, жәмәәт дәстҥрлерин ойлап табады, 

биреўлер ҳәр қыйлы жыйналыслар шӛлкемлестиреди, биреўлер 
медициналық жәрдем бердемлер береди, биреўлер аўқат таярлайды, 
биреўлер қосықлар жазады ҳәм басқаларды ҥйретеди, биреўлер 
келешекке ҥлкен-ҥлкен проектлерди дҥзеди, биреўлер спорт 
командаларын шынықтырады, биреўлер ўаз таярлаў ушын изертлеў 
жумысларын алып барады ямаса оларды басқа тиллерден аўдарыў 
жумысларын алып барады ҳәм усыларға уқсаған жҥзлеген арнаўлы 
жумысларды ислеўде олар ӛз қәбилетлеринен пайдаланып атыр. 
Тазадан келген исениўшилерге: «Не нәрсеге уқыбыңыз бар болса, оны 

ӛз жәмәәтиңизде пайдаланың!» - деп айтылады. 

 

АЙРЫҚШАЛЫ”ЫМЫЗДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

 

4. ЖЕККЕЛИК ӚЗГЕШЕЛИКЛЕРИМЗГЕ ТАЯНЫЎ 

Ҳәр бир адам бир-биринен пүткиллей ӛзгеше ҳәм айрықша. ДНК 
молекулалары сан жетпейтуғын таң қалдырарлық жоллар менен 
ҥйлесип бириге алады. Анығырақ қылып айтатуғын болсақ, бундай 
ҥйлесиў 10

2400000000
 болыўы мҥмкин. Бул санға қарайтуғын болсақ, ол 

ӛзиңизге уқсаған адамды ҳеш қашан да табылмайтуғынынызды 
кӛрсетеди. Егер бул санды толық қағазға жазатуғын болсақ, егер ҳәр 
бир нольдиң ени 1 см болса, онда ол санның узынлығы 23 750 
километрге созылған сан болар еди. Демек, Қудай сизди жаратқан 
ўақтында, Ол сизди бийтәкирар етип жаратқан. 

Буны неге салыстырсақ болады? Мине бир қызық факт: 

мағлыўматларды есапқа ала отырып, гейпара илимпазлар жер 
жҥзиндеги барлық бӛлекшелер 10

76
 дан аспайтуғынын шамалайды, ал 

бул сан сизиң ишиңиздеги ҳәр қыйлы жоллар менен ҥйлескен ДНК 
ңыздың санынан нешше есе киши болып есапланады. Сизиң ӛзгеше 
ҳәм бийтәкирар екениңиз – бул илимий факт болып есапланады. 
Сизиң дәл ӛзиңиздей болған адам ҳеш қашан болмаған ҳәм келешекте 

де болмайды. 

Қудайдың рәң-бәрәңлиликти сҥйетуғынын билиў қыйын емес. 
Буның ушын айнала-әтирапқа бир нәзер салғанның ӛзи-ақ 
жеткиликли! Ол ҳәр қайсысымызды жеккелик ӛзгешеликлеримиздиң 
бийтәкирар ҥйлесиўи менен жаратты. Қудай интровертлерди (бир 
қыйлылықты жақсы кӛретуғын адамларды) ҳәм экстровертлерди 
(ҳәр қыйлылықты жақсы кӛретуғын адамларды) жаратты. Ол бир 
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адамларды ‘‘ойлаўшылар’’, ал басқаларды ‘‘сезиўшилер’’ етип 

жаратты. Ол белгиленген қағыйдаларды сҥйетуғын адамларды да ҳәм 
жаңа жолларды қыдырыўды жақсы кӛретуғын адамларды да ойлап 
тапты. Биреўлеримиз факт ҳәм қағыйларға қарап шешим қабыл 
ететуғын болсақ, биреўлермиз туйғы-сезимлерге ҳәм қарым-
қатнасларға қарап шешим қабыл етемиз. Бир адамлар жалғыз жумыс 
ислегенди жақсы кӛретуғын болса, ал басқалары топарда жақсырақ 
жумыс ислейди. Мухаддес Китап былай дейди: «Ҳәр қыйлы ис-

ҳәрекетлер бар, бирақ барлық исениўши адамлардың ҳәр бир 

исинде ҳәрекет етиўши Қудай жалғыз» (1-Кор.12:6). 

Мухаддес Китап Қудайдың ҳәр қыйлы минез-қулққа ҳәм 
темпераментке ийе болған адамларды пайдаланатуғыны ҳаққында 
кӛплеген дәлиллер келтиреди. Петр сангвиник болған болса, Павел - 
холерик еди, ал Еремия - меланхолик болған. Егер он еки шәкирттиң 
ҳәр қыйлы болған минез-қулқларына қарасаңыз, олардың арасында не 
ушын бир ўақытлары келиспеўшиликлердиң болғанын дәрҳал 
тҥсинсиз. 

Хызмет етиў ушын „„дурыс‟‟ ямаса „„надурыс‟‟ темперамент 

деген болмайды. Жәмәәтти тең салмақлықта услап турыў ушын ҳәм 
оған мазалы дәм бериў ушын, бизлер ҳәр қыйлы минез-қулықларға 
ийе болған исениўшилерге мҥтәжбиз. Егер барлығымыз бирдей 
мазалы ванил (торт ислеў ушын қосылатуғын мазалы порошок) 
болғанымызда, онда дҥнья зеригерли болар еди. Бахтымызға, адамлар 
муз қаймақтың тҥрлеринен де, ҳәтте, бул ең мазалы деп 
есапланатуғын 31 тҥрли муз қаймақ ислеп шығаратуғын Баскин 
Роббинс фирмасы болса да, оннан анағурлым кӛбирек рәң-
бәриңликке ийе. 

Сизиң жеккелик ӛзгешиликлериңиз руўхый сыйларыңызды ҳәм 
қәбилетиңизди қай жерде ҳәм қалай пайдаланатуғыныңызға қатты ӛз 
тәсирин тийгизеди. Мысалы, еки адам бирдей Хош Хабар айтыў 
сыйына ийе болыўы мҥмкин, бирақ олардың бири интроверт, ал 
екиншиси экстроверт болса, онда олардың сыйлары ҳәр қыйлы 

болып ислетилиўи мҥмкин. 

Ағаш усталары ағаштың қурамындағы майда бӛлеклердиң 
бағытына қарсы жонғанға қарағанда, оның бағыты бойынша жонған 
аңсатырақ болатуғынын жақсы биледи. Тап соған уқсап, сизге 

„„минезиңизге туўры келмейтуғын‟‟ хызмет тапсырылса, бул 
тиресиўди ҳәм қолайсызлықты, соның менен бирге, қосымша кҥшти 
де талап етип, бирақ соңында, „„ең жақсы‟‟ емес, ал „„еплегендей‟‟ 
нәтийжеге ерисиўи мҥмкин. Әне, соның ушын да, басқалардың 
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хызметине уқсатыў (қайталаў) ҳеш қашан жақсы нәтийже бермейди. 

Себеби сиз олардың минезине ҳәм темпераментине ийе емессиз. 
Қудай сизди ӛзгеше ҳәм бийтәкирар қылып жаратты ҳәм сиз басқаға 
еликлемей, ал ӛзиңиз болғанда ғана, сиздеги қәбилетлер, уқыплар, 
темпераментлер бир-бирине ҥйлесип, сиз әжайып симфония дӛретип, 
Қудайды растан да уллылай аласыз! Сиз басқалардың мысалларынан 
ҥйрене аласыз, бирақ ҥйренгениңизди ӛз айрықшалығыңызға 
бейимлестирип алыўыңыз тийис. Ҳәзирги ўақытта ӛз 
айрықшалығыңызды ҳәм минезиңизди анықлаўға жәрдем беретуғын 
китаплар кӛп, сонлықтан да оларды Қудай ушын қалай 

пайдаланатуғыныңызды анықлап алың. 

Бизиң айрықша минезимиз ҳәр тҥрли реңге боялған айнадай 
Қудайдың нурын кӛплеген реңлерде ҳәм нағысларда сәўлелендиреди. 
Бул Қудайдың шаңарағын тереңлик ҳәм ҳәр қыйлылық пенен 
байытады. Соның менен бирге, олар ӛзимизди де байытады, себеби 
жаратылғандағы негизги жумысымызды орынлаў – қандай әжайып! 
Жеккелик ӛзгешеликлеримизге сай келетуғын хызмет пенен 
шуғылланғанымызда, турақлылық, қанаатланыў сеземиз ҳәм 

ӛмиримиз мазмунлы ҳәм жемисли болып баслайды. 

 

АЙРЫҚШАЛЫ”ЫМЫЗДЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

5. ТӘЖИРИЙБЕМИЗГЕ  ТАЯНЫЎ 

Сизди қәлиплестирген баслы нәрсе – бул ӛмириңизде жҥз берген 
ўақыялар ҳәм жағдайлар. Қудай ол жағдайлардың болыўына жол 
қойғанының себеби – Ол сизди қандай болыў ушын жаратқан болса, 
сизди сондай қылыў еди. Қудайға қандай етип хызмет етиўге 
шақырылғаныңызды анықлаў ушын, сиз, ең кеминде, ӛмириңизде жҥз 

берген алты тҥрли жағдайға ҳәм ўақыяға кеўил аўдарыўыңыз керек: 

 Шаңарақ тәжирийбеңиз: Туўылып ӛскен 
шаңарағыңызда нелерди ҥйрендиңиз? 

 Билим тәжирийбеси: Мектепте қайсы пәнди ҥйрениў 
сизге ең ишинде унайтын еди? 

 Кәсип тәжирийбеси: Ең ишинде қайсы жумыста сиз 
ӛзиңизди жақсы сезесиз ҳәм ең жақсы нәтийжелерге ерисесиз? 

 Руўхый тәжирийбе: Қудай менен ӛткизген 

ўақытларыңыздың ишинде қайсысы сиз ушын ең мазмунлы 
ҳәм әҳмийетли болып есапланады? 

 Хызмет тәжирийбеси:  Сиз ӛткен ӛмириңизде 
Қудайға қандай етип хызмет еттиңиз? 
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 Ашынарлы тәжирийбелер: Қандай машқалалар, 

жарақатлар ҳәм сынақлар – сиз ушын ең баслы ӛмирлик сабақ 
болды? 

 

Усылардың ең ишиндеги Қудайдың сизди хызметке таярлаў 
ушын пайдаланатуғыны - бул ашынарлы тәжирийбелер болып 
табылады. Қудай ҳеш ўақытта жарақатларды босқа жибермейди! 
Ол қурыдан-қуры сынақлардың келиўине де жол қоймайды! 
Ҳақыйқатында, сизиң ең уллы хызметиңиз – ӛмириңизде болған ең 
ҥлкен жарақатлардан келип шығады. Даун синдромы менен 
аўыратуғын баласы бар ата-аналарға тап сондай аўырыў менен 
аўыратуғын баласы бар ата-аналардан басқа ким жақсы хызмет ете 
алады? Мәскҥнемликтен қутыла алмай жҥрген адамға сол шайтан 
машқаласына қарсы гҥресип азатлық алған адамнан басқа ким 
тынышлық бере алар еди? Кҥйеўи таслап кеткен ҳаялға сол 
тәжирийбени басынан ӛткерген (сол азаптан ӛткен) ҳаялдан басқа ким 
жақсы жубаныш бере алар еди? 

Сизди басқаларға хызмет етиўге таярлаў ушын Қудай 

ӛмириңизде ашшы тәжирийбелерди басыңыздан ӛткериўиңизге 
нийетлеп жол қояды. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай бизлерге 

барлық қыйыншылықларымызда жубаныш береди. Солай етип, 

бизлер де Қудайдан алған жубаныш пенен ҳәр қыйлы 

қыйыншылықларда болған адамларға жубаныш бере аламыз» (2-
Кор.1:3-4). 

Егер ҳақыйқаттан да Қудай сизди пайдаланыўын қәлесеңиз, онда 
мына кҥдиретли ҳақыйқатты тҥсиниўиңиз тийис: Ӛмириңиздеги ең 
кӛп қапа болған ямаса пушайман болған тәжирийбелериңизди, яғный 
умытыўды ҳәм жасырыўды қәлеген тәжирийбелериңизди Қудай 
басқаларға жәрдем бериўиңиз ушын пайдаланыўды қәлейди. Булар 
сизиң хызметиңиз болып табылады! Қудай бул ашшы 
тәжирийбелериңизди пайдаланыўы ушын, сиз олар ҳаққында 
басқалар менен бӛлисиўге таяр болыўыңыз тийис. Оларды 
жасырыўды тоқтатып, қәтелериңизди, сәтсизлигиңизди ҳәм 
қорқынышыңызды шыны менен тән алыўыңыз тийис. Буны 
ислеўиңиз - сизиң ең жемисли хызметиңиз болыўы мҥмкин. Адамлар 
бизиң кҥшлилигимиз ҳаққында мақтанғанымызға қарағанда, барлық 
ўақытта ҳәлсиз болған тәрепимизде Қудайдың бизге кӛрсеткен 
мийрими ҳаққында еситкенде, кӛбирек жигерленеди. Павел бул 
ҳақыйқатты тҥсинип ӛз тҥскинликлери менен гҥрескени ҳаққында 
шынлықты айтқан еди. Ол былай деп тән алған: «Туўысқанларым, 

Азия ҥлкесинде кӛрген қыйыншылықларымыздан сизлердиң 
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хабарсыз қалыўыңызды қәлемеймиз. Бизлер шектен тыс аўыр 

қыйыншылық астында болып, тири қалыўдан да ҥмитимизди 

ҥзген едик. Ишимизден ӛзимизди ӛлимге ҳҥким етилгендей сездик. 

Бирақ бул ӛзлеримизге емес, ал ӛлилерди тирилтетуғын Қудайға 

сҥйениўимиз ушын болды. Қудай бизлерди усындай ҥлкен ӛлим 

қәўпинен қутқарды ҳәм еле де қутқара береди» (2-Кор.1:8-10). 

 

Қудай бул ашшы тәжирийбелериңизди пайдаланыўы 
ушын, сиз олар ҳаққында басқалар менен  

бӛлисиўге таяр болыўыңыз тийис. 

 

Егер Павел ӛз гҥманлары ҳәм тҥскинликлерин жасырып сақлап 
қалғанда, миллионлаған адамлар буннан ҳеш қандай пайда алмаған 
болар еди. Олдоус Хуксли (атақлы инглис роман жазыўшысы, 47 
китаптың авторы) былай деген еди: „„Тәжирийбе - бул басыңыздан 
кеширип атырған жағдайлардан келип шықпайды, ал сол жағдайларда 
сизиң не ислейтуғыныңыздан келип шығады‟‟. Сиз басыңыздан 
кешиген сол жағдайлар менен не қылмақшысыз? Басыңыздан 

ӛткизген сол қыйыншылықларыңызды бийкарға жоқ болып кетиўине 
жол қоймаң, ал оларды басқаларға жәрдем бериўиңиз ушын 

пайдаланың. 

 

Ӛз ӛзгешелигиңиздиң бес айрықшалығын кӛрип шыққаныңыздан 
соң, сиз Қудайдың барлық нәрсени растан да Ӛз қолында услап 
турғанын еле де анығырақ кӛрдиңиз ҳәм Оның сизди хызметке қалай 
етип таярлағанын еле де жақсырақ тҥсиндиңиз деп ҥмит етемен. Егер 

сиз ӛз айрықшалығыңызды есапқа алсаңыз, онда бул сизиң 
хызметиңизди ҳақыйқый жемиске ҳәм қуўанышқа толтырады. Қайсы 
хызмет жҥдә нәтийжели болады? Адам ӛз руўхый сыйлары менен 
қәбилетлерин қолланса ҳәм бул оның жүрек қәлеўлерине ҳәм 
энтузиазмына сәйкес келсе, сондай-ақ, ӛз жеккелик айрықшалығы 
менен ӛмирлик тәжирийбелерин есапқа алса, әне, сол хызмет 
жемисли болады. Ӛзиңизге туўры келетуғын тараўда сәтли боласыз. 
Анық хызметиңизди тапқан сайын, хызметиңиз жемислирек бола 

береди. 
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ОТЫЗ БИРИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Ҳеш ким мен бола алмайды. 
  

Ядлайтуғын аят: «Ҳәр бириңиз жақсы хызметши сыпатында 

Қудайдың сизлерге мийримлилик пенен берген ҳәр тҥрли руўхый 

сыйларын қоллана отырып, бир-бириңизге хызмет етиңлер» 

(1-Петр 4:10). 
 

Ойланатуғын сораў: Қудай берген қандай қәбилетимди ямаса 
тәжирийбемди мен ӛз жәмәәтиме усына аламан? 
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«Бизлер кӛп болсақ та, бәримиз Масихтың бир денесимиз, ал 

бир-биримизге салыстыратуғын болсақ, онда ҳәр қыйлы 

мҥшелермиз. Солай етип, Қудай кимге қандай қәбилет берген 

болса, соған сәйкес ол Қудайға хызмет етеди» 

(Римлилерге 12:5. ж.аўд) 

 

‘‘Қандай болып дҥньяға келгениңиз – бул Қудайдың сизге 

берген саўғасы. Ал Қудайдың сол сизге берген нәрселери менен не 

ислейтуғыныңыз – бул сизиң Қудайға беретуғын саўғаңыз’’ 

(Дания нақылы) 

 

 

Қудай сизиң ең жақсы нәрселериңизге ылайықлы. 

Ол сизди Ӛз мақсети ушын жаратты ҳәм сизден ӛзиңизге 
берилгенниң барлығын Оған хызмет етиў ушын пайдаланыўдыңызды 
кҥтеди. Ол сизден ӛзиңизде жоқ болған қәбилетти талап етпейди ҳәм 
ол ҳаққында тәшиўишлениўиңизди қәлемейди. Буның орнына Қудай 
сизге берилген қәбилет ҳәм уқыпларды пайдаланыўға бар кҥшиңизди 
салғаныңызды қәлейди. 

Қудай бермеген қәбилет пенен Оған хызмет етиўге ҳәрекет 
еткенимизде, ӛзимизди қолайсыз сезип, тапсырманы 

қыйыншылықлар менен ҳәм жақсы болмаған нәтийжелер менен 
орынлаймыз. Бундай хызмет сизиң ўақтыңызды, кҥшиңизди ҳәм 
талантыңызды босқа сарплайды. Ӛмириңизди ең мазмунлы қылып 
ӛткизиў – бул Қудайдың берген қәбилетлери менен Оған хызмет етиў! 
Бул ушын қандай уқып ҳәм қәбилетлерге ийе екенимизди анықлап 
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алыўымыз керек ҳәм оларды қуўаныш пенен қабыл етиўди ҥйренип, 

оларды барынша раўажландырыўымыз керек. 

 

ӚЗ АЙРЫҚШАЛЫҒЫМЫЗДЫ АНЫҚЛАЎ 

 

Мухаддес Китап былай дейди: «Сол себептен ақылсыз болмай, 

Ийемиздиң қәлеўиниң не екенин тҥсиниңлер» (Ефес.5:17). Солай 
екен, ўақтымызды босқа жибермейик, ал бҥгинниң ӛзинде-ақ, 

Қудайдың бизлерди қандай уқып ҳәм қәбилетлер менен жаратқанын 
ҳәм Оның бизлерге деген анық мақсетиниң не екенлигин анықлап 
алайық. 

 *Сыйларыңызды ҳәм қәбилетлериңизди баҳалаўдан баслаң. 
Жақсылап, бар дыққатыңыз бенен не нәрсеге уқыбыңыз бар екенин 
ҳәм не нәрсени онша келистире алмайтуғыңызды изертлең. Павел 
былай деген еди: «Ҳәр бир адам ӛзин ылайықлы баҳаласын» 
(Рим.12:36). Қәбилетлериңиздиң дизимин жазың. Жақынларыңыздан 
сораң: «Мыналардың қайсысын мен жақсы келистире аламан ҳәм 
қайсысын онша келистире алмайман? Тек ғана расын айтың, ал мениң 
кеўлиме қарамаң. Мениң буны анықлап алыўым жҥдә зәрҥр. Бул 
мениң келешегим менен байланыслы». Олардан ӛзиңизге унайтуғын 
жағымлы сӛзлерди емес, ал ҳақыйқатты излеп атырғаныңызды айтың. 
Руўхый сыйлар ҳәм тәбийғый қәбилетлер барлық ўақытта басқалар 

арқалы тастыйықланады. 

Сиз ӛзиңизди „туўма устаз‟ ямаса „әжайып музыкант‟ деп 
ойласаңыз, бирақ ҳеш ким сизиң бул пикириңизди қоллап- 

қуўатламаса, онда, сизиң ойыңызша, не қылыў керек? Егер сизде 
жетекшилик сыйы бар-жоғын билмекши болсаңыз, онда артыңызға 
бурылып қарап кӛриң, егер изиңизден ҳеш ким ерип киятырмаған 

болса, онда сиз сирә дә жетекши емессиз! 

Ӛзиңизге мынадай сораўларды бериң: 

- Ӛз ӛмиримде басқа адамлар тастыйықлайтуғындай анық 

қандай жемислерди кӛрдим? 

- Қайсы тараўларда исим сәтли болады ямаса сәтли болған? 

Руўхый сыйлар менен қәбилетлерди анықлаў сизге айтарлықтай 
жәрдем береди, бирақ олардың пайдалылығы оғада шекленген. 
Бириншиден, олар стандартластырылған, сонлықтан олар сизиң 
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ӛзгеше екениңизди есапқа алмайды. Екиншиден, Мухаддес Китап 

бизлерге руўхый сыйлардың анық анықламаларын бермейди, ал басқа 
анықламалардың ҳәммеси ӛз билдигинше берилип, әдетте, ана ямаса 
мына деноминацияға тийисли болады. Және бир айрықшалық соннан 
ибарат: қәлеген масиҳый адам қанша руўхый ӛскен сайын, оның 
ӛмиринде әлўан тҥрли сыйлардың белгилери кӛрине баслайды. Сиз ер 
жеткен масиҳый ретинде хызмет етип, басқаларды оқытып, сақыйлық 
пенен қурбанлықлар берип баслайсыз, ҳәтте, булар сизге айрықша 

берилген қәбилетлер болмаса да. 

Сыйыңызды ҳәм қәбилетлериңизди анықлаўдың ең жақсы жолы – 
бул оларды хызметтиң ҳәр тҥрли тараўларында тәжирийбеден 
ӛткерип кӛриўиңиз болып табылады. Егер мен жас жигит ўақтымда, 
сый ҳәм қәбилетлерди тексерип кӛретуғын жҥзлеген сораўларды 
адамларға бергенимде, ӛзимниң муғаллимлик сыйына ийе екенимди 
анықлай алмаған болар едим, себеби ол гезде мен ҳеш кимди оқытып 
кӛрмеген едим! Тек семинарлар ӛткизиўге ямаса ўайызлық етиўге 
келисим бергенимнен соң ғана, мен нәтийжелерди кӛрдим ҳәм 
басқалардан тастыйықлар алдым. Әне, соннан кейин ғана мен 

тҥсиндим: «Қудай маған бул сыйды растан да берген екен!» 

Кӛплеген китаплар сыйларды анықлаў усылын керисинше етип 
тҥсиндиреди. Олар: «Биринши қандай руўхый сыйларға ийе 
екенлигиңизди анықлап алың, сонда қандай хызметти ислеў керек 
екениңизди билип аласыз», - деп кӛрсетеди. Ал әмелде болса, бул 
керисинше! Биринши ҳәр қыйлы хызметтиң тҥрлерин ислеп баслай 
бериң, соңынан ӛз сыйларыңызды билип аласыз. Хызметке 
кириспегениңизше, қандай сыйға ийе екенлигиңизди, не ислеўге 
қәбилетиңиз бар екенлигин анықлай алмайсыз. 

Сизиң еле ӛзиңиз де билмейтуғын жҥдә кӛп жасырын 
сыйларыңыз ҳәм қәбилетлериңиз бар болыўы мҥмкин, себеби ол 
сыйларды қашан иске тҥсирмегенше, олар жасырнып жата береди. 
Сонлықтан мен сизди бурын ислеп кӛрмеген нәрселериңиз бенен 
шуғылланып кӛриўге шақыраман. Жасыңыздың нешеде болыўы 
әҳмийетли емес, бәри-бир тәжирийбени даўам етиң! Мен ӛзинде 
жасырынып келген қәбилетлерин жетпис ҳәм сексен жасларға жеткен 
ўақтында тапқан кӛплеген адамларды ушыраттым. Мен жасы 
тоқсанларға келген он километр аралықта жуўыратуғын ҳәм утатуғын 
бир ҳаялды билемен. Ӛзине қуўаныш алып келетуғын сол қәбилетин 

ол жетпис сегиз жасында билген! 

«Алдын Қудайдың маған қандай сый бергенин билип алайын, соң 
бир хызметке жәрдем беремен», деп ҳеш қашан ойлама. Бир жерде 
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хызмет етиўди басламағанша, сыйларыңызды табыўға урынбай-ақ 

қойың. Тек хызмет етиўди баслаң, болғаны! Сыйларыңыз хызмет 
бабында ашыла береди. Оқытыўға, жетелеўге, бир нәрсени 
шӛлкемлестириўге ямаса бир әсбапта ойнаўға, я болмаса жаслар 
менен ислесиўге ҳәрекет етип кӛриң. Егер бир нәрселер келиспей 
атырса, оны „сәтсизлик‟ деп емес, ал „бул маған тәжирийбе болды‟ 
деп атаң. Сондай тәжирийбелер арқалы сиз ӛзиңиздиң не нәрсеге 

қатты уқыплы ҳәм қәбилетли екениңизди билип аласыз. 

*Ӛзиңиздиң шахсый ӛзгешеликлериңизди ҳәм пайдаңызды 

есапқа алың (Минез-қулқыңызды ҳәм жҥрегиңизди есапқа алың). 

Павел былай деген еди: «Ҳәр бир адам ӛз ис-ҳәрекетин тексерип 

кӛрсин. Сонда ӛзин басқалар менен салыстырмай, ӛз табыслары 

менен мақтана алады» (Галат.6:4). Мен және бир мәрте қайталап 
ӛтемен: сизди жҥдә жақсы билетуғын адамлардан ӛзиңиз ҳаққында 
анық сораў-жуўап ӛткизиң. Бул жҥдә пайдалы. Ӛзиңизге мына 
сораўларды берип кӛриң: «Мен дҥньяда ең ишинде нени қуўаныш 
пенен ислеймен? Қай ўақытта мен ӛзимди толық тири адамдай 
сеземен? Қандай хызмет ислеп атырып, ўақыттың ӛткенин билмей 
қаламан? Маған кҥнделикли бир жумыс пенен шуғылланған унай ма я 
ҳәр қыйлылық па? Бул жумысты жалғыз ӛзим ислеўди унатаман ба я 
топар менен бе? Мен интровертпен бе ямаса экстравертпен бе? Мен 
шешим қабыл еткен ўақтымда кӛбинесе неге қарайман: сезимлериме 
ме ямаса фактлерге ме? Адамлардың кеўлине ме ямаса орнатылған 
қағыйдаларға ма? Мен басқа адамлар менен жарысып жумыс 

ислегенде қуўанаман ба ямаса биргелесип ислегенде ме?» 

* Ӛткен ӛмир тәжирийбеңизди тексериң ҳәм оннан ӛзиңизге 

жуўмақ шығарың. Дыққат пенен ӛз ӛмириңизге нәзер салың ҳәм 
оның сизди қандай адам қылғаны ҳаққында ойланып кӛриң. Муўса 

Израил халқына былай деген еди: «Қудайдың ислеген ислерин, Оның 

кәраматларын, Оның бәлент кҥшин, Оның беккем қолын ҳәм 

Оның уллылығын бҥгин еслериңизге тҥсириңлер» (Нызам.11:2-3). 
Умытылған ӛмир тәжирийбелеринен ҳеш қандай пайда жоқ ҳәм 
соның ӛзи-ақ руўхый кҥнделик дәптер қойыўымызға жеткиликли 
себеп бола алады. Павел Галатиядағы исениўшилердиң басынан 
кеширген қыйыншылықларының қуры далаға кетиўинен 
қәўетерленип, оларға былай деп жазған еди: «Бийкарға сонша азап 

шектиңиз бе ? Ҳақыйқаттан да, бийкарға ма?» (Галат.3:4). 

Бизлер қыйыншылықларға, сәтсизликке ямаса азапларға тҥскен 
гезлеримизде, Қудайдың жақсы мақсетлерин кӛре алмаймыз. Ийса 
Петрдиң аяғын жуўған ўақтында, былай деген еди: «Мениң не ислеп 

атырғанымды сен ҳәзир тҥсинбейсең. Бирақ соңынан тҥсинип 
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аласаң» (Юхан.13:7). Қудай болып атырған қыйыншылықларды 

жақсылыққа айландыратуғынын биз тек соңынан ғана тҥсинип 

қаламыз. 

Ӛмир тәжирийбелериңизден сабақ алыў – ўақытты талап етеди. 
Мен сизге мынадай мәсләҳәт берген болар едим: Қудай менен аўлақта 
қалып, ӛз ӛмириңизди кӛрип шығыўға толық дем алыс кҥнлериңизди 
бағышлаң, изиңизге нәзер таслап, ӛмириңиздиң шешиўши гезлеринде 
Қудайдың қәйтип жумыс ислегенин кӛриң ҳәм усылардан алған 
сабақларыңызды басқаларға жәрдем бериў ушын Оның қандай етип 
пайдаланбақшы екени ҳаққында ойланың. (Егер сизге жәрдем керек 
болса, бул туўралы бизлерде арнаўлы материаллар бар: 
www.purposedrivenlife.com сайтын кӛрсеңлер болады. Бирақ барлық 

материаллар инглис тилинде). 

 

ӚЗИҢИЗДИҢ ӚЗГЕШЕ ЕКЕНЛИГИҢИЗДИ ҚУЎAНЫШ 
ПЕНЕН ҚАБЫЛ ЕТИҢ 

 

Қудай бизлерге не нәрсениң керек екенин ҳәммеден жақсы 
биледи, сонлықтан бизлер Оның бизлерге инам еткен сыйларын 
миннетдаршылық пенен қабыл етиўди ҥйрениўимиз керек. Мухаддес 
Китап былай дейди: «Бирақ, ҳәй, адам, Қудайға қарсылық 

кӛрсететуғындай, сен кимсең? Дӛретилген нәрсе ӛзин дӛреткенге: 

‘‘Мени неге бундай қылып дӛреттиң?’’ - дей ме? Я болмаса, 

Гҥлалшы уста бир ылайдан еки ыдыс соққанда, биреўин қымбатлы 

ис ушын қолланылатуғын ыдыс, ал екиншисин әпиўайы ис ушын 

қолланылатуғын ыдыс қылып соғыўға ҳақылы емес пе?» (Рим.9:20-

21). 

Қудай Ӛз жойбары ушын сизиң айрықшалығыңызды алдыннан 
Ӛзи белгилеген, сонлықтан сиз ол ушын қапа да болмаң ҳәм оннан 
бас та тартпаң. Ӛз айрықшалығыңызды басқалардыкине уқсатыўға 
ҳәрекет етиўдиң орнына, Қудай тек сизге берген айрықшалығы ушын 
қуўанып жасаң. Мухаддес Китап былай дейди: «Бирақ Қудай ҳәр 

биримизге Масихтың сақыйлығына муўапық Ӛз мийримин сыйға 

берди» (Ефес.4:7). 

Айрықшалығыңызды тән алыўдың бир бӛлеги – бул ӛзиңиздиң 
шекленгенлигиңизди билиў болып есапланады. Ҳеш бир адам бәрше 
сыйларға ийе болмайды ҳәм ҳәмме нәрсени ислеўге шақырылмайды. 
Бизлердиң ҳәммемиздиң белгиленген ӛз орнымыз бар. Павел 

http://www.purposedrivenlife.com/
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Қудайдың оған деген шақырығының „барлық жумысты ислеў ямаса 

ҳәммеге унаў‟ емес екенлигин билген ҳәм Қудайдың оны қойған 
хызметине барлық кҥшин жумсаған. (Гал.2:7-8). Ол былай деген еди: 
«... Ал, Қудайдың бизлер ушын белгилеген жер шегерасы ишиндеги 

мийнетимиз бенен мақтанамыз. Бизлердиң араңызда ислеген 

мийнетимиз де усы жер шегерасы ишинде исленди» (2-Кор.10:13). 

Бул аяттағы шегара сӛзиниң мәниси - Қудай бизлердиң ҳәр 
биримизге хызметтиң бир тараўында ислеўимизди тапсыратуғынын 
билдиреди. Сизиң айрықшалығыңыз „қәнигелигиңизди‟ анықлап 
береди. Қудайдың бизлер ушын белгилеп қойған хызмет шегерасын 
ӛз кҥшимиз бенен кеңейтиўге ҳәрекет еткенимизде, бизлер шаршап 
тҥскинликке тҥсемиз. Жуўыратуғын ҳәр бир жарыс қатнасыўшысы 
белгиленген сызық ишинде жуўырыў керек болғандай, бизлер де «... 

Қудай алдымызға қойған жарыста шыдамлылық пенен 

жуўырайық» (Еврей.12:16). Жаныңыздағы адамның жуўырып 
баратырған сызығын қызғанып, оған кириўге ҳәрекет етпең, ал сизиң 
ӛзиңизге арналған аралықты ылайықлы тҥрде жуўырып тамамлаң.  

Қудай бизлердиң ӛз айрықшалығымызға қуўанып 

жасағанымызды қәлейди. Мухаддес Китап былай дейди: «Ҳәр бир 

адам ӛз ис-ҳәрекетин тексерип кӛрсин. Сонда ӛзин басқалар менен 

салыстырмай, ӛз табыслары менен мақтана алады» (Гал.6:4). 
Шайтан сизден хызмет етиў қуўанышын ҳәр қыйлы жоллар менен 
урлаўға ҳәрекет қылады. Ол сизге ӛз хызметиңизди басқалардики 
менен салыстырыў пикирин береди. Ямаса сиз бар кҥшиңиз бенен ӛз 
хызметиңизди басқалардың стандартына ҳәм талапларына 
бағындырыў пикирин ойыңызға салады. Бул еки қақпан да сизди 
Қудайдың сизге белгилеген (нийетлеген) жолынан иркиўге ҳәрекет 
етеди. Қашан болса да, хызметиңиз даўамында қуўанышыңызды 

жойтсаңыз, булардың қайсы бирине тҥскениңизди тексерип кӛриң. 

Мухаддес Китап бизге ҳеш ўақытта ӛзимизди басқалар менен 
салыстырмаўымыз кереклигин мына аятта былай деп ескертеди: «Ҳәр 

бир адам ӛз ис-ҳәрекетин тексерип кӛрсин. Сонда ӛзин басқалар 

менен салыстырмай, ӛз табыслары менен мақтана алады» 
(Гал.6:4). Ӛз айрықшалығыңызды, хызметиңизди ямаса оның 
нәтийжелерин басқа ҳеш кимдики менен салыстырмаў кереклигиниң 
еки себеби бар. Бириншиден, сиз барлық ўақытта хызметти сизикине 
қарағанда жақсырақ ислеп атырғанға уқсаған адамды таба аласыз ҳәм 
сол себептен руўхый тҥсесиз. Екиншиден, сиздей жақсы хызмет 
ислемей атырған адамды да таба аласыз ҳәм оған ӛзиңизди 
салыстырып менменликке берилесиз. Булардың екеўи де сизди 
хызметтен шетлетип, бар қуўанышыңызды урлайды. Павел ӛзимизди 
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басқалар менен салыстырыўды „ақмақшылық‟ деп айтқан еди. Ол 

буны былай деп тҥсиндиреди: «Ӛзлерин әҳмийетли етип кӛрсетип 

атырған айырым адамлар менен ӛзлеримизди теңлестиргимиз 

ямаса салыстырғымыз келмейди. Олар ӛзлерин ӛз ӛлшемлери 

менен баҳалайды ҳәм ӛзлерин ӛзлери менен ғана салыстырады. 

Олар қаншелли ақылсыз!» (2-Кор.10:12). 

Хызметтеги сизиң айрықшалығыңызды тҥсинбейтуғын адамлар 
сиз критикалық қатнаста болады, себеби олар ӛзлериниң пикиринше 
сизди басқа хызмет пенен шуғылланыўы тийис деп ойлайды. Бирақ 
оларға кеўил аўдармаң. Павел ӛзиниң хызметин дурыс тҥсинбеген 
ҳәм ол ҳаққында жалған сӛйлеген адамлар менен жийи-жийи 
ушырасқан. Оның оларға жуўабы барлық ўақытта бирдей болған: 
„салыстырыўлардан қашыңлар‟, „ҳәдден тыс асырып сӛйлемеўге 
ҳәрекет етиңлер‟ ҳәм „Қудайдың мақтаўына туратуғын нәрселерди 
излеңлер‟. (1-Кор. 10:12-18). Қудайдың Павелди уллы хызметлерге 
пайдаланғанлығының бирден бир себеби, ол басқалардың ӛзи 
ҳаққында критикалаған сӛзлерине кеўил аўдармағанлығы ямаса ӛз 
хызметин басқалардики менен салыстырмағанлығы ҳәм ҳеш ўақытта 
жақсылыққа алып келмейтуғын тартысларға берилмегени болды. 
Джон Бунянның айтқанындай: «Егер мениң ӛмирим жемиссиз болса, 
онда мени кимниң мақтайтуғыны қызықтырмайды! Ал егер ӛмирим 
жемисли болса, онда мени кимниң жаманлайтуғыны 
қызықтырмайды!» 

 

РАЎAЖЛАНЫЎДЫ ТОҚТАТПАҢ 

Ийсаның „он талант‟ ҳаққындағы тымсалы Қудайдың бизлерге 

берген қәбилетлерин, қолымыздан келгенинше, барлығын 
пайдаланыўымыз кереклигин сҥўретлейди. Бизлер ӛз 
хызметлеримизде кӛбирек жемис бериўимиз ушын, ӛз қәбилетимиз 
ҳәм алған сыйларымыз ҥстинен жумыс ислеўимиз, жҥреклеримиздиң 
жанып турыўын барқулла тәмийинлеўимиз, минезимиз ҳәм 
жеккелигимизди раўажландырыўымыз ҳәм тәжирийбемизди 
кеңейтиўимиз тийис. Павел Филиплилерге былай деген еди: 
«Сҥйиспеншилигиңиз толық билим ҳәм терең тҥсимпазлық пенен 

ӛсип арта бериўи ушын дуўа етип атырман» (Филип.1:9), соның 
менен бирге Тимофейге де былай деп ескерткен еди: «...қолларымды 

ҥстиңе қойып дуўа етиўим арқалы Қудайдың саған берген сыйын 

бар инта менен қоллана бериў кереклигин есиңе тҥсирип 

атырман» (2-Тим.1:6). 
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Егер булшық етлериңизди шынықтырып турмасаңыз, олар 

ҳәлсиреп, раўажланбай қалады. Тап усыған уқсап, сиз де Қудайдың 
сизге берген қәбилетлерин ҳәм талантларын иске салмасаңыз, оларды 
жойтып аласыз. Ийса талант ҳаққындағы тымсалды ҳақыйқатты 
кӛрсетиў ушын айтқан еди. Ӛзине берилген бир талантты 
пайдаланбаған хызметкерге хожайыны былай дейди: «Енди оннан 

талантты алыңлар да, оны он таланты барға бериңлер!» (Матта 
25:28). Егер сизге берилгенди пайдалана алмасаңыз, онда оны 
жойтасыз. Ал егер берилген қәбилетти пайдалансаңыз, онда Қудай 
оны кӛбейтеди. Павел Тимофейге былай деген еди: «Ақсақаллар 

жыйыны сениң ҥстиңе қол қойып дуўа еткенде, ӛзиңе 

пайғамбаршылық арқалы берилген руўхый сыйды пәс кӛрме. Усыны 

ис жҥзинде қоллан ҳәм табысларыңды ҳәмме кӛриўи ушын, ӛзиңди 

буған толық бағышла » (1-Тим.4:14-15). 

Сизге қандай қәбилет берилген болса да, оны тек әмелде 
қолланыў арқалы ғана кеңейтиўге ҳәм раўажландырыўға болады. 
Мысалы, ҳеш ким де муғаллимлик сыйына туўыла сала толық 
раўажланған ҳалында ийе бола алмайды. Бирақ ҥйрениў, ӛзин баҳалаў 
ҳәм тәжирийбеде қолланыў арқалы „жақсы‟ муғаллим еле де 
жақсырақ, ал ўақыттың ӛтиўи менен ол ӛз исиниң ҳақыйқый 

маманына айланыўы мҥмкин. Сонлықтан ӛзиңизди аямаң ҳәм 
кҥшиңиздиң жеткенинше ҥйрене бериң. Ярым раўажланған қәбилет 
пенен тоқтап қалмаң. Ӛзиңиздиң қәбилетиңизди еле де мәжбҥрлеп, 
иске тҥсире бериң. «Ҳақыйқат сӛзлерин дурыс ҥйрететуғын ҳәм ӛз 

иси ушын уятқа қалмайтуғын, Қудайға унамлы, жақсы хызметши 

болыўға жан-тәниң менен тырыс!» (2-Тим.2:15). Қәбилетиңизди 
раўажландыратуғын ҳәм хызмет етиў тәжирийбеңизди арттыратуғын 

ҳәр қандай шынығыўлардан ҳәм тренинглардан пайдаланың. 

Аспан Патшалығында бизлер Қудайға мәңги хызмет етемиз. Ал 
ҳәзир бизлер сол мәңгилик хызметке ҥзиликсиз „шынығыўлар‟ ҳәм 
„тәжирийбеде қолланыўлар‟ арқалы таярлана аламыз. 
Спортшылардың Олимпиада ойынларына таярланғанындай, бизлер де 
ҥзиликсиз шынығыўлар арқалы сол әҳмийетли ҳәм уллы кҥнге 
таярланыўды даўам етемиз. «Олар буны ӛткинши тажды алыў 

ушын ислейди. Ал бизлер мәңгилик тажды алыў ушын ҳәрекет 

етемиз» (1-Кор. 9:25). 

Солай етип, ҳәзир мәңгилик хызметти ҳәм мәңгилик сыйлықларды 

алыўға таярланып атырмыз. 
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ОТЫЗ ЕКИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Қудай мениң ең жақсы нәрсемди 

алыўға ылайықлы. 
  

Ядлайтуғын аят: «Ҳақыйқат сӛзлерин дурыс ҥйрететуғын 

ҳәм ӛз иси ушын уятқа қалмайтуғын, Қудайға унамлы, жақсы 

хызметши болыўға жан-тәниң менен тырыс» 

(2-Тим.2:15). 
 

Ойланатуғын сораў: Қудайдың маған берген қәбилетлерин 
қалай етип жҥдә жақсы пайдалана аламан? 
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«Араңызда ким уллы болғысы келсе, ол сизлерге хызметши 

болыўы шәрт» 

(Марк 10:43) 

 

«Олардың қандай екенин ислеген ислеринен билип аласызлар» 

(Матта 7:16) 

 

 

Бизлер басқаларға хызмет етиў арқалы Қудайға хызмет етемиз. 

Бул дҥнья ‘уллылықты’ ҳәкимлик, бийлик, байлық ҳәм 
жәмийеттеги жоқарғы лаўазымлар менен байланыстырады. Егер адам 
басқаларды жумсаў дәрежесине жетсе, ол ӛзин қандай да бир 
уллылыққа еристим деп ойлайды. Ҳәзирги „басқалар маған хызмет 

етиў керек‟ деген эгиоистлик пикирлерде дҥзилген дәўиримизде, 
адамлардың ӛз мәплери биринши орында турып, „мен басқаларға 
хызмет қылыўым керек‟ деген пикир адамларды онша ӛзине 

тартпайды. 

Деген менен, Ийса уллылықты, әне, сол хызмет пенен 
байланыстырды, ал жәмийеттеги қандай да бир лаўазым менен емес. 
Қудай уллылығыңызды сизге қанша адам хызмет ететуғыны менен 
емес, ал сиз қанша адамға хызмет ететуғыныңыз бенен анықлайды. 
Бул пикир бул дҥньяның уллылық ҳаққындағы пикирине пҥткиллей 

қарама-қарсы, сонлықтан бул қағыйда бойынша жасаў тҥўе, оны 
тҥсиниўдиң ӛзи бизлерге белгили бир қыйыншылықларды 
туўдырады. Ӛз ўақтында Ийсаның шәкиртлери ең жоқары лаўазымға 
ким ылайық екенлиги ҳаққында жәнжеллескен еди. Ҳәзир, арадан 
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2000 жыл ӛткеннен соң, масийхый-жетекшилер ӛз жәмәәтлеринде, 

деноминацияларында ҳәм хызметлеринде мәртебеликке ҳәм әмелге 

ийе болыў ушын бир-бирлери менен бар кҥши менен жарысады. 

Жетекшилик ҳаққында мыңлаған китаплар бар, ал ҳақыйқый 
хызметши болыў ҳаққында китаплар аз. Ҳәр бир адам жетелеўди 
қәлейди, бирақ ҳеш ким хызметкер (қул) болыўды қәлемейди. Бизлер 
әпиўайы әскер болыўға қарағанда, генерал болыўды қәлеймиз. Ҳәтте, 
масийхыйлар да әпиўайы хызметкер ямаса хызметши болыўды емес, 
ал ‘‘жетекши-хызметкер’’ болыўды қәлейди. Бирақ Ийсаға уқсаў – 
бул хызметши (қул) болыў дегенди аңлатады. Себеби Ийсаның Ӛзи 

Ӛзин усындай деп атады. 

Қудайға хызмет етиў ушын ӛз айрықшалығыңызды билиў 
әҳмийетли, ал хызметшиниң жҥрегине ийе болыў оннан да 
әҳмийетлирек. Не ушын Қудай сизге талант ҳәм қәбилетлер берген? 
Есиңизде болсын, Қудай сизди ӛзиңизди ойлаўыңыз ушын емес, ал 
басқаларға хызмет етиўиңиз ушын жаратты. Егер хызметшиниң 
жҥрегине ийе болмасаңыз, Қудай берген уқып ҳәм зийреклигиңизди 
„„ӛз мәпиме пайдаланыўым керек‟‟ деген азғырылыўға берилесиз. 

Соның менен бирге, ӛз ӛзгешелигиңизди себеп қылып, басқалардың 
мҥтәжлигин қанаатландырыўдан ӛзиңизди алып қашыў 
азғырылыўына тҥсесиз. 

Қудай кӛбинесе бизлерди мынадай етип те сынайды: бизлердиң 
ойымызға улыўма сәйкес келмейтуғын адамларға хызмет етиў 
имканиятын береди ҳәм биз қәлиплеспегендей жол менен сынап 
кӛреди. Егер шуқырға тҥсип кеткен бир адамды кӛрип қалсаңыз, 
Қудай сизиң: «Менде хызметшилик ямаса мийрим-шәпәәтлик сыйы 
жоқ», - деўиңизди емес, ал керисинше, оған жәрдем берип шығарып 
алыўыңызды кҥтеди. Сизде растан да белгили бир тапсырманы 
орынлаў ушын сый ҳәм қәбилет болмаўы мҥмкин, соған қарамастан, 
егер бул тапсырманы орынлаўға дӛгерегиңде басқа ҳеш ким болмаса, 
онда Қудай сизди сол тапсырманы орынлаўға шақырады. Сизиң 
негизги ҳәм баслы хызметиңиз сизиң қәбилетиңизге туўры келиўи 
керек, ал екинши дәрежели хызметлериңиз болса, сизиң жәрдемиңиз 
қай жерде керек болса, сол жерде хызмет қылыў болып есапланады.  

Айрықша қәбилетиңиз - сизиң хызметиңизди кӛрсетеди, ал 
сиздеги хызметшиниң жҥреги – сизиң қанша руўхый ӛскениңизди 

кӛрсетеди. Жыйналыстан кейин қалып, тасландыларды жыйнаўға 
ямаса стулларды кӛтерип қойыўға айрықша қәбилеттиң кереги жоқ. 
Ҳәр бир адам хызметши бола алады. Буның ушын тек ғана бир нәрсе 

керек: характер. 
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Ӛмир бойы жәмәәтте хызмет етип, бирақ ҳеш қашан ҳақыйқый 

хызметши болмаў да мҥмкин. Сиз хызметшиниң жҥрегине ийе 
болыўыңыз тийис. Хызметшиниң жҥрегине ийе екенлигиңизди 
қаяқтан билиўге болады? Ийса былай деген еди: «Олардың қандай 

екенин ислеген ислеринен билип аласыз» (Мат.7:16). 

1) Ҳақыйқый хызметши барқулла хызмет ислеўге таяр 

турады.  Ол ӛзин хызмет ушын таяр қылып қояды. Ҳақыйқый 
хызметши ӛз ўақтын басқаларға хызмет етиўден шеклейтуғын 
нәрселер менен бәнт қылып қоймайды. Ол қандай да бир хызметке 
шақырылғанда, ол жуўырып келиўге таяр турады. Хызметши 
қатардағы әскерге уқсайды, ол бир шақырғаннан-ақ жеңиңди тҥриў 
ушын барқулла қасыңда болады: «Хызметтеги әскер ӛзин 

әскерликке шақырған әскербасының кеўлинен шығыў ушын, 

турмыс ислери менен байланбайды» (2-Тим.2:4). Егер сиз тек ғана 
ӛзиңизге қолайлы болған ўақытта ғана хызмет етсеңиз, онда сиз 
ҳақыйқый хызметши емессиз. Ҳақыйқый хызметшилер ислеўи керек 
болған ислерди, ҳәтте, ӛзлерине қолайсыз болған ўақытларда да 

ислейди. 

Сиз Қудайға хызмет ислеў ушын барлық ўақытта таярсыз ба? Ол 
шақырғанда барқулла: «Яқшы!», - деп жуўап бересиз бе? Ол сизиң 
жобаларыңызды ӛзгертип таслағанында қапа болмайсыз ба? Қул 
сыяқлы, сиз де қай жерде, қашан ҳәм қалай хызмет ететуғыныңызды 
таңламаўыңыз тийис. Қудайдың хызметкери болыў дегенимиз – бул 
ӛз кҥнделигиңизди басқарыўдан бас тартып, оны Қудайға, керек 
болған ўақтында, ӛзгертиўине жол қойыў дегенди аңлатады. Ҳәр бир 
кҥниңиз басланатуғын ўақтында ӛзиңиздиң Қудайдың хызметкери 
(қулы) екениңизди есиңизге тҥсирсеңиз, сол кҥнги жобаларыңыз 
бузылса да, қапа болмайсыз, себеби сизиң мақсетиңиз қашан болса, 

қай жерде болса да, Қудайға хызмет етиў болып табылады. 
Хызметкерлер ӛз жобаларының ӛзгергериўин хызмет етиў ушын 
берилген мухаддес мҥмкиншилик деп қарап, берилген имканиятты 

қуўаныш пенен орынлайды. 

2) Ҳақыйқый хызметши басқалардың мҥтәжликлерине 

дыққат аўдарады. Ол барлық ўақытта басқаларға жәрдем бериў 
ушын пайытты бақлап жҥреди. Ол бир мҥтәжликти кӛрип қалса, сол 
ўақытта-ақ, тап Мухаддес Китапта жазылғандай етип жәрдем береди: 
«Сонлықтан мҥмкиншилигимиз бар екен, ҳәмме адамларға, 

әсиресе, исениўши туўысқанларымызға жақсылық ислейик» 
(Галат.6:10). Қудай сизди мҥтәж болған адам менен ушырастырса, бул 
Оның сизге хызмет ислеўге мҥмкиншилик берип атырғаны. 
Жоқарыдағы аятқа және бир дыққатыңызды аўдарып кӛриң, Қудай 
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Ӛзиниң шаңарағы болған жәмәәттиң мҥтәжликлерин биринши орынға 

қойыпты, ал кҥнделикли шарўаларыңның соңына емес. 

Биз кӛплеген хызмет етиў мҥмкиншиликлерин, ӛзимизге 
сезгирликтиң жетиспегенлиги ҳәм кҥтилмегенде ушырасқаны 
себепли, қолдан жиберип қоямыз. Себеби хызмет етиў имканияты 
келгенде, оннан тез пайдаланып қалмасаң, ол ӛтип кетип, тез ғайып 
болады. Олар тез ӛтип кетеди ҳәм кӛпшилик жағдайларда ҳеш қашан 
қайтып келмейди. Бир адамларға хызмет етиўиңиз ушын сизге тек 
ғана бир мҥмкиншилик берилиўи мҥмкин, сонлықтан да оннан 
пайдаланып қалыўды кейинге қалдырыўшы болмаң. «Ӛзиңде бар 

гезде, достыңа: «Бар, ертең кел, сонда беремен», - деме» (Ҳикмет 

3:28). 

Джон Уэсли Қудайдың әжайып хызметкери еди. Оның сҥрени 
мынадай болған: «Барлық имканиятлардан ҳәм барлық жоллардан 
пайдаланып, ижәжы болғанынша кӛбирек, барлық жерде, барлық 
ўақытта, барлық адамларға - қолыңнан келетуғын барлық 
жақсылықты исле!» Мине, ҳақыйқый уллылық! Сиз басқалар ислеўди 
қәлемейтуғын кишкене бир истен баслаўыңыз мҥмкин. Бирақ бул 

исти дҥньядағы ең әҳмийетли тапсырма деп есаплап ислең, себеби 

Қудай буны кӛрип турыпты. 

3) Ҳақыйқый хызметши қолындағы бар нәрселеринен ең 

жақсы усылда пайдаланады. Ол сылтаў да айтпайды, исти узаққа да 
созбайды ямаса жағдайлардың жақсы болыўын кҥтип те отырмайды. 
Ол ҳеш ўақытта: «Кейинирек кӛремен» ямаса «Пурсаты келгенде», - 
деп айтпайды. Ол ислениўи керек болған нәрсени қалай болмасын 
ислейди. Мухаддес Китап былай дейди: «Самалға қарасаң – 

екпейсең, бултқа қарасаң – ормайсаң» (Ўазшы.11:4). Егер сен 
қолайлы жағдайды кҥтетуғын болсаң, онда ҳеш нәрсеге жетисе 
алмайсаң. Қудай бизлерди қандай шәраятта болсақ та, ӛзимизде 
барынан пайдаланып, қолымыздан келген затты ислеўге шақырады. 
Ҳәтте, бизлердиң онша келистире алмаған хызметлеримиз де, қуры 

әрман болып қалған әжайып ҳәм уллы нийетлеримизден жақсырақ. 

Гейпара адамлардың ҳеш хызмет етпеўиниң бирден бир себеби – 
олар ӛзлерин ылайықсыз ҳәм жарамсыз деп санайды ҳәм қандай да 
бир хызметти жақсы ислей алмаймыз деп ойлайды. Олар Қудайға 
хызметти тек ең жақсы жулдызлар ғана ислей алады деген ӛтирикке 

исенеди. Гей бир жәмәәтлер бул ӛтирикти еле де ӛзлерине сиңирип 
алып, „„терең шеберлик‟‟ пенен „„профессионализм‟‟ди ҳақыйқый 
бутларға айландырған. Сонлықтан орташа қәбилетлерге ийе адамлар, 

ҳәтте, ӛз хызметлерин усыныўға да батына алмайды. 
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Сиз де: «Егер бизлер буны зор етип ислей алмайтуғын болсақ, 

жақсысы ислемей-ақ қояйық», - деген сӛзлерди еситкен шығарсыз. 
Бирақ, Ийса ҳеш ўақытта бундай деп айтпаған! Ҳақыйқатына келсек, 
биз қандай да бир исти баслаған гезимизде, ол бирден кеўилдегидей 
жақсы исленбейди, бирақ сол арқалы бизлер шеберлигимизди 
арттырамыз. „„Сэддлбек‟‟ жәмәәтинде бизлер жетерли ‘‘суў тасқыны 
қағыйдасы’’ бойынша ис тутамыз. Буның мәниси Қудай қандай да 
бир хызметти жарылқаўы ушын, ол хызметтиң минсиз болыўы шәрт 
емес. Аз санлы минсиз элиталар басқаратуғын жәмәәт болыўға 
урынғаннан гӛре, жҥдә кӛп санлы мыңлаған әпиўайы исениўшилерди 

хызметке шақырған жақсырақ. 

4) Ҳақыйқый хызметши ҳәр қандай тапсырманы ӛзин бир 

қәлипте бағышлап ислейди. Ол не ислесе де, оны «Қудай ушын 

ислеп атырғандай етип, шын жҥрегинен ислейди» (Колос.3:23). Ол 
ҥлкен ис пе, кишкене ме, әҳмийетли емес. Егер оны ислеў керек 

болса, қалған нәрселер ӛз әҳмийетин жоғалтады. 

Бизлер ӛмиримизде ҳеш қашан: «Бул жумыс мениң ушын дым 
әпиўайы ҳәм мениң оны ислеўиме турмайды. Мен ол дәрежеден 

ӛттим», - дейтуғындай дәрежеге жете алмаймыз. Қудай сизди ҳеш 
ўақытта кҥнделикли ҳәм кӛбинесе зеригерли есапланатуғын ислерден 
азат етпейди. Бул бизлердиң минез-қулқымызды қәлиплестиретуғын 
сабақлардың бир бӛлеги болып есапланады. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Егер ким де ким ҳеш нәрсе болмаса да, ӛзин әҳмийетли 

адам деп есапласа, ӛз-ӛзин алдаған болады» (Галат.6:3). Бизлер, әне, 
усындай арзымайтуғын майда-шҥйде ислер арқалы Ийсаға уқсап 

барамыз. 

Ийса басқалар ислеўден бас тартқан (қашқан) жумысларды 
ислеўге: аяқ жуўыў, балаларға жәрдем бериў, досларына аўқат 
таярлаў ҳәм мақаў кеселге ушыраған адамларға жәрдем бериў сыяқлы 
ислерди ислеўде қәниге болған. Ҳеш қандай ис Ол ушын пәс ҳәм 
ылайықсыз болмаған, себеби Ол хызмет етиўге келген еди. Ийса бул 
ислерди уллылыққа ийе болмағанлықтан емес, ал ҳақыйқый 
уллылыққа ийе болғанлықтан ислеген еди! Енди Ол бизлерди де 
Ӛзинен ӛрнек алыўға шақырады (Юхан.13:15). 

Кӛзге кӛринбейтуғын кишкене ислер терең сҥйиспеншиликке ийе 
жҥректи кӛрсетип турады. Жҥрегиңиздиң кеңлиги басқалардың ойына 

да келмеген майда-шҥйде жумысларды ислегенде кӛринеди, мысалы, 
кеме қыйраған ўақытлары елши Павел ғарры болыўына ҳәм қасында 
жас шәкиртлери бар болыўына қарамастан, жолдасларының 
жылыныўы ушын отын терген. Павел де басқалардай шаршаған еди, 
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бирақ ол басқалар мҥтәж болған исти иследи (Елши.28:3). Егер сиз 

хызметшиниң жҥрегине ийе болсаңыз, ҳеш бир ис сиз ушын пәс ҳәм 
арзымас болып есапланбайды. Уллы мҥмкиншиликлер кӛпшилик 
жағдайларда арзымаған ислердиң астында жасырынып жатады. 
Кӛбинесе, сол арзымас майда-шҥйде ислер уллы ислерди басланыўы 
болады. Қудайға хызмет етиў ушын уллы тапсырмаларды излемең. 
Бирден таўды орнынан кӛшириўге урынбаң. Қуўаныш пенен 
кҥнделикли әпиўайы хызметлерди ислей бериң, сонда Қудайдың Ӛзи 
сиз ушын арналған уллы ислерди қарастырады (Лука.16:10-12). 
Адамлар ҳайран қалатуғын жумысларға ҳәм жулдызлы мақсетлерге 

кириспесиңизден бурын, Қудайға әпиўайы ҳәм кӛзге кӛринбес 

хызметлерди ислеўге ҳәрекет етип кӛриң. 

Қудай ушын „„уллы‟‟ тапсырмаларды орынлаўды қатты 
қәлеўшилер оғада кӛп, бирақ негедур Қудай ушын кишкене 
жумысларды ислейтуғынлар оғада аз. Жетекши болыўға ҳәрекет 
ететуғын жуўырыў сызығы адамларға толып атыр, бирақ қул 
(хызметши) болып ҳәрекет ететуғынларға кең атызлар ашық тур. 
Гейде ӛзлеримизден жоқарырақ ҳәм күшлирек адамларға (мысалы, 
ҳҥкимет басшыларына ҳәм баслықларға) хызмет етиўимизге туўра 
келсе, гейде ӛзлеримизден пәсирек ҳәм ҳәлсизирек адамларға 
(мысалы, аўырыўларға ҳәм баспанасызларға) хызмет етиўимизге 
туўры келеди. Бирақ булардың қайсысын ислесеңиз де, ислениў керек 
болған ҳәр бир жумысты орынлаған ўақтыңызда, ӛзиңизде 

хызметшиниң жҥрегин раўажландырасыз. 

5) Ҳақыйқый хызметши ӛз хызметине садық ҳәм 

бағышланған болады. Ол ӛз тапсырмасын ақырына жеткереди, 
мойнындағы жуўапкершилигин орынлайды, берген ўәдесинде турады 
ҳәм ӛзин бағышлаған хызметке ақырына шекем садық қалады. Ол 

исти ярымына келгенде таслап кетпейди ҳәм тҥскинликке тҥскенде 
кетип қалмайды. Оған исениўге ҳәм сҥйениўге болады. 

Садықлық барлық ўақытта сийрек ушырататуғын қәсийет болған 
(Забур.11:2, Ҳикмет.20:6, Фил.2:19-22). Кӛплеген адамлар 
бағышланыў ҳәм садықлық деген сӛздиң мәнисин тҥсинбейди. Олар 
бағышланыўды әпиўайы нәрсе деп есаплап, бос ўәделерди береди ҳәм 
арзымас себеплерге бола, ӛз ўәделерин бузады ҳәм соның менен 
бирге, бул ушын ӛкинбейди де, ҳҥжданы да қыйналмайды. Ҳәр 
ҳәптеде жәмәәтлер ҳәм басқа да мекемелер бир қыйын жағдайларға 
тҥседи ҳәм оннан еплеп шығып кетиўлерине туўра келеди, себеби 
волонтерлар (ӛз қәлеўи бойынша жәрдем бериўшилер) ямаса 
таярланбаған болады, ямаса улыўма қарасын кӛрсетпеген болады ҳәм 
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соның менен бирге келмейтуғынлығы ҳаққында ҳәттеки қоңыраў да 

етпеген болады. 

Уллы мүмкиншиликлер кӛпшилик жағдайларда арзымаған 
ислердиң астында жасырынып жатады. 

 

Сизге сҥйиниўге бола ма? Орынлаўыңыз тийис болған 
ўәделериңиз бар ма? Ямаса ақырына дейин жеткизиўиңиз тийис 
болған ислериңиз бар ма? Ямаса әлбетте орынлаўыңыз шәрт болған 
антыңыз бар ма? Бул тексериў тестлери. Қудай сизиң 
садықлығыңызды тексерип атыр. Егер сынақтан ӛтсеңиз, онда сиз 
жақсы топардасыз. Ибрайым, Муўса, Самуел, Даўыт, Даниел, 
Тимофей ҳәм Павеллер Қудайдың садық хызметкерлери деп аталды. 
Соның менен бирге, Қудай садықлығымыз ушын мәңгиликте 
сыйлықланатуғынымызға ўәде берди. Мәңгиликке кирген гезиңизде, 
Қудайдың сизге: «Бәрекелла, жақсы ҳәм садық хызметшим! 

Кишкене исте исенимли болдың, енди Мен саған ҥлкен ис 

тапсырмақшыман. Жҥр, Мениң қуўанышыма ортақ бол!» - деп 

айтыўын кӛз алдыңызға келтирип кӛриң (Матта.25:23). 

Және бир айтатуғын нәрсе – садық хызметкерлер ҳеш ўақытта 
пенсияға кетпейди. Олар тири екен, садық хызмет ете береди. Сиз 
ҳҥкимет жумысынан пенсияға шығыўыңыз мҥмкин, бирақ Қудай 

хызметинен пенсияға шықыў деген болмайды. 

6) Ҳақыйқый хызметши белгисиз болып қалыўды таңлайды. 
Ол ӛзин ҳеш ўақыт реклама қылмайды ҳәм ӛзине басқалардың дыққат 
аўдарыўын ойламайды. Ол ӛзиниң жетискенликлери менен ямаса 
кийип жҥрген кийимлери менен басқаларға тәсир қылыўға улыўма 
урынбайды. Буның орнына олар: «...бир-бирине хызмет етиўи ушын 

кишипейилликке кийинип алады» (1-Петр.5:5). Егер ӛз хызметлери 
арқалы кӛзге тҥссе, оны кишипейиллик пенен қабыл етип, ислеп 
атырған хызметлерине зыянын тийгизбеўи ушын, ӛзин мақтап-

алғыслаўына ямаса даңққа бӛлеўине жол қоймайды. 

Павел „„руўхый‟‟ болып кӛринетуғын, бирақ, ҳақыйқатында, тек 
адамлардың дыққатын ӛзине тартыў ушын сондай кийим кийип алған 
адамларды әшкаралаған еди. Ол бундай адамларды «...адамларға 

жақсы кӛрингиси келип, кӛзабаға ислеўшилер», «адамларға 

жағыныў ушын кӛзабаға ислеўшилер», - деп атайды (Ефес.6:6, 
Колос.3:22). Олар ӛзлерин руўхый етип кӛрсетип, басқалардың 
дыққатын ӛзлерине тартыўға урынған адамлар еди. Әне, сол - 
парийсейлердиң де гҥнасы болған еди. Олар басқаларға хызмет 
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етиўди, жәрдем бериўди, ҳәттеки, дуўа етиўди де басқалар ушын 

сахнада ойнайтуғын спектакльге айландырған еди. Ийса ӛзин бундай 
етип тутыўды жек кӛрип, бул туўралы былай деген: «Абайлаңлар, 

сизлер саўап ислериңизди адамларға кӛрсетиў ушын, олардың 

алдында ислемеңлер. Олай етсеңлер, сизлерге аспандағы Әкеңизден 

сыйлық болмайды» (Матта 6:1).  

„„Ӛз-ӛзиңди басқаларға жәриялап, ӛзиңди кӛрсетиў‟‟ менен 
„„кишипейиллик кийиминде басқаларға хызмет етиў‟‟ бир-бирине 
қарсы ҳәрекетлер болып есапланады. Ҳақыйқый хызметшилер ҳеш 
ўақытта ӛз хызметлерин басқаларға жағыныў ушын, олардың 
дыққаттын ӛзине қаратыў ушын ямаса қол шаппатлаўлар ушын 
ислемейди. Олар тек Жалғыз Қудайдың кӛз алдыларында ғана 
жасайды. Павелдиң айтқанындай: «Егер елеге дейин адамларға 

жағынбақшы болғанымда, онда мен Масихтың хызметшиси бола 

алмас едим» (Галат.1:10). 

Ҳақыйқый хызметшилер оғада сийрек ҳәммениң дыққат 
орайында болады ҳәм ҳәммеге белгили болыўға улыўма урынбайды. 
Керисинше, олар мҥмкиншилиги болғанынша бундай жағдайлардан 

узағырақ жҥреди. Олар кӛлеңкеде қалғанды артық кӛреди ҳәм ҳеш 
кимге билдирместен тыныш хызмет етиўди таңлайды. Юсуп бул 
жерде жҥдә жақсы мысал бола алады. Ол адамлардың дыққатын 
ӛзине қаратыўға урынбады, ал Потифарға, кейин қамақхана 
басшысына, соңынан Фараонның нан писириўшиси ҳәм шарап 
тексериўшисине кишипейиллик пенен хызмет етип жҥреди ҳәм Қудай 
оның жҥрегиндеги бундай кишипейилликти жарылқайды. Фараон 
Юсупты ең ҥлкен әмелге кӛтергенде де, ол бәри-бир жҥрегинде 
хызметши болып қалған еди, ҳәтте, ӛзин сатып жиберген ағаларының 

алдында да. 

Тилекке қарсы, ҳәзирги кӛп ғана жетекшилер ӛз хызметлерин 
кишипейилликте баслап, бирақ кейин ҥлкен атақ-абыройға берилип 
жуўмақлап атыр. Ҳәммениң дыққат орайында болыў оларды 
еслеринен айырып қояды ҳәм олар уллы даңқтың жарық нурларының 

адамды соқыр етип қоятуғынын умытады. 

Мҥмкин, сиз кишкене бир қалада кӛлеңкеде хызмет етип атырған 
шығарсыз ҳәм сизге ҳеш ким сизди билмейтуғындай ҳәм 
баҳаламайтуғындай болып кӛринетуғын шығар. Есиңде тут: Қудай 

сизди ол жерге қурыдан-қуры қойған жоқ! Ол, ҳәтте, басыңыздағы 
ҳәр бир тал шашты санап қойыпты. Ол сизиң қай жерде ҳәм қандай 
ҳалатта жасап атырғаныңызды жҥдә жақсы биледи. Қудайдың Ӛзи 
сизди басқа жерге кӛшириўди шешпегенше, ол жерде хызметиңизди 
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даўам ете бериң. Ол егер сизиң басқа жерге кетиўиңизди қәлесе, онда 

Ол буны сизге ашып береди. Сизиң сол жердеги хызметиңиз - Қудай 
Патшалығы ушын әҳмийетли. «Ӛмириңиз болған Масих келгенде, 

сизлер де Оның менен бирликте салтанат пенен кӛринесиз» 

(Колос.3:4). 

АҚШ та 750 ден аслам „„Даңқ Заллары‟‟ бар ҳәм мәмлекеттиң 
сиясат, финанс, жәмийет, мәденият ҳәм илим тараўларындағы уллы 
ғайраткерлердиң ӛмир баянын жазатуғын 450 ден аслам „„Кимниң 
ким екенин билейик!‟‟ - дегенге уқсаған газета статьялары бар, бирақ 
олардың арасында ҳақыйқый хызметшилер кем ушырасады. Даңққа 
бӛлениў хақыйқый хызметкерлер ушын ҳеш қандай әҳмийетке ийе 
болмайды, себеби олар „„белгили болыў‟‟ менен „„ҳақыйқый 
әҳмийетлилик‟‟ арасындағы айырмашылықты биледи. Бизледиң 
денелеримизде де сондай бир белгили ҳәм шырайлы жерлер бар, 
бирақ, олар болмағанда да, бизлер еплеп жасай аламыз. Және де 
денемизде олар болмаса жасай алмайтуғын органлар да бар, бирақ 
олар адамлардың кӛзлерине кӛринбейди, ал ишлеримизде жасырын 
жерде хызмет етип турады. Масихтың Денесинде де тап сондай. Ең 
әҳмийетли болған хызмет – бул кӛбинесе кӛзге кӛринбейтуғын 

хызмет болып табылады (1-Кор.12:22-24). 

Аспан Патшалығында Қудай бул дҥньяда белгисиз болған, яғный 
бизлер олар ҳаққында ҳеш ўақытта еситпеген, басында аўырыўы бар 
балалар менен шуғылланған, ӛзин тута алмайтуғын жасы ҥлкен 
адамлардың кейнин тазалаў, СПИД вирусына шалынған наўқасларға 
қараған ҳәм усыған уқсаған мыңлаған кӛзге тҥспейтуғын 
хызметлерди ислеген хызметкерлерге ашық тҥрде сыйлықлар береди. 
Усыны барқулла ядыңызда сақлап, ҳәтте, хызметиңизди басқалар 
байқамаса да, ямаса оларға сиз солай хызмет етиўиңиз шәрттей 

қарым-қатнас ислесе де, тҥскинликке тҥспең. Қудайға хызмет 
етиўиңизди даўам ете бериң! «Солай етип, сҥйикли 

туўысқанларым, тайсалмай беккем турыңлар ҳәм Ийемиздиң 

хызметинде барқулла ғайратлы болыңлар. Ӛйткени Ийемиздиң 

жолында еткен хызметиңиздиң босқа кетпейтуғынын 

билесизлер» (1-Кор.15:58). Ҳәттеки ең майда хызмет те Қудай 
кӛзинен бир шетте сыйлықсыз қалмайды. Ийсаның мына сӛзлерин 
есиңизде сақлаң: «... ким де ким усылардың ишиндеги ең 

қарапайымына, шәкиртлеримниң бири болғаны ушын тек бир кесе 

суўық суў ишкизсе де, ол сыйсыз қалмайды» (Матта.10:42). 
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ОТЫЗ ҤШИНШИ КҤН 

 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мен Қудайға басқаларға хызмет 
етиў арқалы хызмет етемен. 

  
Ядлайтуғын аят: «Кимде-ким усылардың ишиндеги ең 

қарапайымына шәкиртлеримниң бири болғаны ушын тек бир кесе 

суўық суў ишкизсе де, ол сыйсыз қалмайды» (Матта 10:42).  
 

  

Ойланатуғын сораў: Бул бапта кӛрсетилген ҳақыйқыйқый 
хызметшиге тийисли алты қәсийеттиң қайсы бири маған уллы 

шақырықты ҳәм ӛзгеристи усынып атыр? 
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‘‘Мениң қулым Қалеб басқаша ойлайды ҳәм Маған толық 

бойсынды’’. 

(Санлар 14:24) 

 

‘‘Масих Ийсада болған мына кишипейилликке сизлер де ийе 

болыңлар: Масих қудайлық тәбиятқа ийе бола тура, Қудайға тең 

атақты алыўға умтылыўды Ӛзине минасып кӛрмеди’’.  

 (Филиплилерге 2:5) 

 

 

Хызмет – сизиң пикирлериңизде басланады. 

Ҳақыйқый хызметши болыў – қулдың пикирине ийе болыўды 
талап етеди, ал бул ӛмирге деген қарым-қатнасыңызды ҳәм кӛз-
қарасыңызды ӛзгертиў деген сӛз. Қудайды бизлердиң не 
ислейтуғынымыз емес, ал оны не ушын ислейтуғынымыз кӛбирек 
қызықтырады. Жетискенликлеримиз емес, ал ӛзимизди қәйтип 

тутыўымыз кӛбирек есапқа алынады. Патша Амасия «Қудайдың 
кӛзине унайтуғын ислерди иследи, бирақ шын жүректен емес» 

болғаны ушын, ол ақыр-соңында Қудайдың мийриминен айырылған 
еди (2-Жылнама.25:2). Ҳақыйқый хызметшиниң жҥрегинде 
айырықша бес қәсийет кӛринип турады. 

1-қәсийет: Ҳақыйқый хызметши ӛзине қарағанда, 

басқаларды кӛбирек ойлайды. Ол бағдарды ӛзине емес, ал 
басқаларға қаратады. Әне, усы ҳақыйқый кишипейиллик: ӛзиңди 
ҳәммеден жаман етип санамайсаң, ал тек ӛзиң ҳаққыңда азырақ 
ойлайсаң. Бундай хызметшилер ӛзлерин дерлик ойламайды. Павел 
былай деген еди:«Тек ӛзиңиздиң ғана емес, ал басқалардың да 

пайдасын гӛзлеңлер» (Филип.2:4). „„Ӛз ӛмириңди жойтыў‟‟ 
дегенимиз – бул ӛзиңди умытып, басқаларға хызмет етиў дегенди 
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аңлатады. Бизлер ӛз мҥтәжлигимизге тәшиўишлениўди тоқтатқан 

ўақтымызда, дӛгерегимиздеги басқалардың мҥтәжлигин кӛрип 

баслаймыз. 

Ҳақыйқый хызметшилер ӛз мақсетлерин гӛзлеп Қудайдан  
пайдаланыўға урынбайды. Ал Қудайдың олардан  
Ӛз мақсети ушын пайдаланыўына жол қояды. 

 

«Ийса Ӛз уллылығынан ўаз кешип, қул келбетин қабыллады», - 
дейди Мухаддес Китап (Филип.2:7). Сиз соңғы мәрте қашан 
басқалардың пайдасы ушын, ӛзиңизди қулдың келбетине 
айландырдыңыз? Сиз тек ӛзиңизди ойлай берсеңиз, онда ҳеш қашан 
ҳақыйқый хызметши бола алмайсыз. Тек ӛзимизди умытқан 
ўақтымызда ғана, расында да ылайықлы нәрселерге қол урып 

баслаймыз. 

Тилекке қарсы, бизлердиң хызметлеримиздиң кӛпшилик бӛлеги 
ӛзимизге хызмет етиў болып есапланады. Яғный бизлер „басқалар 
бизлерди жақсы кӛрсин‟ деп, „бизлерге ҳайран қалсын‟ деп ямаса 
қандай да бир мақсетимизге ерисиў ушын хызмет етемиз. Негизинде, 

булар – хызмет емес, ал басқалардан пайдаланыў. Ӛйткени хызметтиң 
басынан ақырына шекем бизлер:  „„Мен қандай жақсыман ҳәм 
әжайыпан‟‟, - деп тек ӛзлеримиз ҳаққында ойлаймыз. Гей бир адамлар 
хызметти Қудай менен саўдаға айландырып жиберген: «Қудай, егер 
Сен маған мынаны ислесең, онда мен Саған мынаны ислеймен», - 
дейди. Ҳақыйқый хызметкерлер Қудайдан ӛз мақсетлери ушын 
пайдаланыўға ҳәрекет етпейди, ал керисинше, Қудайдың олардан Ӛз 
мақсети ушын пайдаланыўына жол қояды. 

Ӛз-ӛзиңди умытыў қәсийети де садықлыққа уқсап жҥдә кем 
ушырасады. Барлық адамлардың ишинде Павел тек ғана Тимофейди 
ҥлги етип кӛрсете алған еди (Фил.2:20-21). Хызметши сыяқлы пикир 
жҥргизиў қыйын, себеби бундай пикир – „„Мен, мен ушын, мен 
арқалы, маған‟‟ деген мениң тәбийғый болмысымның баслы 
эгоистлик қәлеўлерине қарама-қарсы. Мен кӛбинесе ӛзим туўралы 
ойлайман. Сонлықтан да кишипейиллик мениң ҳәр кҥни қайта-қайта 
ҥйрениўим керек болған гҥресим болып табылады. Хызметкер болыў 
мҥмкиншилиги маған кҥнине бир неше мәрте бериледи ҳәм ҳәр 
сапары мениң алдымда таңлаў турады: мен ямаса басқа, ӛзимди ойлаў 

ямаса басқаны. Ӛзиңизден бас кешиў - хызметкер болыўдың негизи 

болып табылады. 
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Бизлер хызметши сыяқлы пикир жҥргизиўди қаншелли 

ӛзлестиргенимизди мынаған қарап анықлаўға болады: сизиң 
әтирапыңыздағы адамлар сизге хызметшидей етип қатнас қылғанда, 
сиз оларға қандай жуўап қайтарасыз? Сизге басқалар ӛзине 
бағынышлы адамдай, баслықтай ямаса тап сиз оларға қулдай болып 
хызмет етиўиңиз керектей етип қарым-қатнас еткен жағдайда, сиз 
оларға қалай жуўап берген болар едиңиз? Мухаддес Китап былай 
дейди: «Биреў сени ӛзи менен бирге бир шақырым жер жҥриўге 

мәжбҥрлесе, оның менен еки шақырым жҥр» (Матта.5:41). Жаңа 
инглис аўдармасында бул аят былай деп келтирилген: «Егер биреў 

сеннен әдилсизлик пенен пайдаланыўды қәлесе, буны ‘‘қул сыяқлы 

ӛмирди тәжирийбеде бастан кешириў мҥмкиншилиги’’ деп 

есапла». 

2-қәсийет: Ҳақыйқый хызметши хожайындай етип емес, ал 

басқарыўшыдай етип пикир жҥритеди. Ол пҥткил барлықтың 
хожайыны Қудай екенин есинен шығармайды. Мухаддес Китапта 
„басқарыўшы‟ деп мҥлклерди басқарыў ушын тайынланған адамға 
айтылады. Юсуп Мысрда қуллықта жҥргенинде, ол хожайынының ҥй 
басқарыўшысы болған еди. Потифар оған ӛзиниң пҥткил хожалығын 
исенип тапсырған еди. Соңынан қамақхана баслығы оған 
қамақхананың ислерин басқарыўды тапсырды. Ең соңында Фараон 
пҥткил Мыср жерин оның қолына тапсырды. Хызметши ҳәм исенип 
тапсырылған ресурсларды басқарыўшы болыў – булар бир-биринен 
ажыралмай бирге жҥретуғын қәсийет, себеби Қудай бизлерден 
булардың екеўинде де садық болыўымызды кҥтеди (1-Кор.3:1). 
Мухаддес Китап былай дейди: «Ал хызметкерлерден талап 

етилетуғын ең баслы нәрсе – садықлық» (1-Кор.4:2). Қудайдың 

сизге исенип тапсырған ресурсларын қалай басқарып атырсыз? 

Ҳақыйқый хызметкер болып жетилисиўиңиз ушын ӛмириңизде 
ақша мәселесин ҥзил-кесил шешип алыўыңыз керек. Ийса: ‘‘Ҳеш бир 

хызметши еки хожаға хызмет ете алмайды... Сизлер ҳәм Қудайға 

ҳәм байлыққа бирдей хызмет ете алмайсызлар’’, - деген еди 
(Лука.16:13). Ол: «сизлер хызмет етпеўиңиз керек», - деп айтпады, 
ал: «хызмет ете алмайсызлар» дейди. Бул мҥмкин емес. Хызмет 
ушын жасаў ҳәм ақша ушын жасаў – булар ӛз-ара бир-бирине туўры 
келмейтуғын мақсетлер болып табылады. Сиз қайсы бирин 
таңлайсыз? Егер сиз Қудайдың хызметкери болсаңыз, онда ӛзиң 

ушын ақша ислеўге ўақтың болмайды, себеби сиз Қудайдың 
тапсырған хызметине бийпәрўа қарай алмайсыз. Сизиң барлық 
ўақтыңыз Қудайға тийисли болады. Ол сизден ярым емес, ал толық 

болған садықлықты талап етеди. 
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Бул дҥньяда ақша барқулла Қудайдың орнын басқысы келеди. 

Кӛбинесе адамларды хызметтен алаң қылатуғын нәрсе – бул жерлик 
байлыққа қызығыў болып есапланады. Олар: «Мен Қудайға қәрежет 
мәселемди шешип болғаннан кейин хызмет етемен», - дейди. Бул 
соңынан мәңги пушайман қылатуғын ақмақшылық шешим. Егер Ийса 
сизиң Ийеңиз болса, онда пул сизге хызмет етеди! Ал егер пул сизиң 
хожайыныңыз болса, онда сиз оның қулына айланасыз. Бай жасаў – 
гҥна емес, бирақ байлықты Қудайдың уллыланыўы ушын 
пайдаланбаў – гҥна болып есапланады. Қудайдың хызметкерлериниң 
ойында пул табыў емес, ал хызмет қылыў болады. 

Мухаддес Китап бул хаққында анық айтқан: Қудай бизлердиң 
садықлығымызды сынаў ушын ақшадан пайдаланады. Сонлықтан да 
Ийса бейиш ҳәм дозаққа қарағанда, ақша (талант ҳәм динарлар) 
ҳаққында кӛбирек тымсаллар айтқан. Ол былай деген еди: «Солай 

етип, егер сизлер бул дҥньяның байлығына садық болмасаңыз, ким 

сизлерге аспандағы ҳақыйқый байлықты исенип тапсырады?» 

(Лука.16:11). Пулыңызды қалай пайдаланатуғыныңыз - Қудайдың 
ӛмириңизди қаншелли дәрежеде жарылқай алатуғынына тәсирин 

тийгизеди. 

31-бапта еки тҥрли адамлар бар екенлиги ҳаққында ескерткен 
едим, олар Қудай Патшалығын қурыўшылар ҳәм байлық жыйнаў 
ушын жасайтуғынлар еди. Бул адамлардың еки тҥри де 
исбилерменликти раўажландыра алады, алып сатыўшылық ҳәм пайда 
ӛндириў қәбилетлерине ийе болады. Байлық арттырыўшылар және де 
кӛбирек байлыққа ийе болыў ушын, ақшаларын ӛз мәплери ушын 
жумсайды, бирақ Қудай Патшалығын қурыўшылар ойын қағыйдасын 
пҥткиллей ӛзгертеди. Олар да пулды қолларынан келгенинше кӛбирек 
табыўға ҳәрекет етеди, бирақ олар буны басқаларға бериў ушын 

ислейди. Олар байлықларды Қудайдың ибадатханаларына жәрдем 
бериў ҳәм Оның бул дҥньяда берген тапсырмаларын орынлаў ушын 
жумсайды. Сэдлбэк жәмәәтинде жоқары жумысларда илсейтуғынлар 
ҳәм ҥлкен заводлардың ийелериниң топарлары бар. Олар Қудай 
Патшалығын еле де кеңейттириў ушын қолларынан келгенинше 
кӛбирек пул табыўға ҳәрекет етип атыр. Мен сизге де ӛз шопаныңыз 
бенен сӛйлесиўиңизди ҳәм жәмәәтиңиздеги Қудай Патшалығын 
қурыўшылардың топарын баслаўыңызға шақыраман. Бул ушын 

жәрдем керек болса 2-тиркемеге қараң. 

3-қәсийет: Ҳақыйқый хызметкерлер басқалардың не ислеп 

атырғанына емес, ал ӛзлериниң жумыслары ҳаққында ойлайды. 
Олар ӛзлерин басқалар менен салыстырмайды, басқаларды ҳҥким 
етпейди ҳәм олар менен ямаса олардың хызметлери менен 
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жарыспайды. Себеби олар Қудайдың ӛзлерине берген ислери менен 

пҥткиллей бәнт болады. 

Қудайдың хызметкерлери арасында конкуренция – кӛплеген 
себеплерге байланыслы туўры келмейтуғын ҳәрекет болып табылады. 
Себеби бизлердиң барлығымыз бир команданың ағзаларымыз. 
Бизлердиң мақсетимиз ӛзимизди емес, ал Қудайды жақсы етип 
кӛрсетиў, ҳәр қайсысымызға ҳәр қыйлы хызмет берилген ҳәм 
барлығымыз да айрықша қәлиплескенбиз. Павел былай деген еди: 
«Даңқпараз болмайық, бир-биримиздиң ашыўымызға тийип, 

кҥншиллик етпейик» (Галат.5:26). Бул аят басқа аўдармада: «Биз 

ӛзимизди басқалар менен салысытырып, биреўимиз жақсы, ал 

басқамыз жаман демеймиз. Бизиң шуғылланыўымыз керек болған 

буннан да қызығырақ хызметимиз бар. Ҳәр биримиз ӛз алдымызға 

айрықшамыз». 

Хызметкерлер арасында арзымаған қызғанышқа орын жоқ. Ӛз 
хызметиңиз бенен бәнт болғаныңызда басқаларды ҳҥким етиўге де 
ўақытыңыз болмайды. Умытпа: басқаларды ҳҥким ететуғын ўақтыңыз 
- ӛз хызметиңиз бенен шуғылланатуғын ўақтыңыз болып есапланады. 

Марта Ийсаға Мариям оған хызметке жәрдем бермей атырғаны 
ҳаққындағы наразылығын айтқанда, ол ӛзиниң хызметкерлик жҥрегин 
жойтқан еди. Ҳақыйқый хызметкерлер наҳақ қарым-қатнас ушын 
тоңқылдамайды, ӛзин аянышлы қылып та кӛрсетпейди ҳәм 
биреўлердиң не ушын хызмет етпей атырғанына да ғәзепленбейди. 
Олар Қудайға исенип, хызмет етиўин даўам ете береди. 

Қудай хызметкерлерин баҳалаў – бул бизлердиң жумысымыз 
емес. Мухаддес Китап былай дейди: «Басқаның хызметшисин 

ҳҥким ететуғындай, сен кимсең? Хызметши ӛз хожайынының 

алдында турады ямаса жығылады. Ол аяққа турғызылады» 
(Рим.14:4). Және де, ӛз-ӛзимизди ақлаў да - бизлердиң жумысымыз 
емес. Бул жумыс пенен Ийемиз Ийсаның шуғылланыўына жол қой. 
Муўсадан ҳәм Неҳемиядан ӛрнек алсақ болады. Пҥткил жәмәәт 
Муўсаға наразылығын билдиргенде, ол ӛзиниң ҳақыйқый 
кишипейиллигин кӛрсеткен еди, ал Неҳемия болса, оны айыплап 
атырғанларға әпиўайы жуўап берип: ‘‘Саған барып жүретуғын 
ўақтым жоқ. Мениң жумысым тоқтатыўға болмайтуғын дәрежеде 

әҳмийетли’’, - деген еди (Неҳемия 6:3). 

Егер сиз Ийсаға уқсап хызмет етсеңиз, онда сиз әлбетте 
айыплаўларға ҳәм ҳҥким етиўлерге дус келесиз. Дҥнья (ҳәтте, 
кӛплеген жәмәәтлер де) Қудайдың нени баҳалайтуғынын билмейди. 
Ийса сҥйиспеншиликтиң ең әжайып тҥрин кӛрсеткен ўақтында, 
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шәкиртлери Оның бул ҳәрекетин ҳҥким еткен еди. Мариям ӛзи ушын 

ең қәдирли болған қымбат әтир майды Ийсаның ҥстине қуйған 
ўақтында, оның сҥйиспеншилик пенен ислеген ҳәрекетин шәкирлер: 
«ысырапшылық», - деп атады, бирақ Ийса буны: «әҳмийетли», - деп 
есаплады. Себеби сол ҳәрекет ең әҳмийетлиси ҳәм кереклиси болған 
еди (Матта.26:10). Басқалардың сиз ҳаққында не айтыўларына 
қарамастан, Ийса ушын ислеген ҳәр бир ҳәрекетиңиз ҳеш ўақытта 

босқа кетпейди. 

4-қәсийет: Ҳақыйқый хызметкерлер Масихта ӛзлериниң 

кимлигин табады. Олар ӛзлериниң Қудайдың сҥйиспеншилиги ҳәм 
мийрими арқалы қутқарылғанлығын еслеринде тутады, сонлықтан 
олар ӛзлерин ҳеш қашан әҳмийетли қылып кӛрсетиўге урынбайды. 
Олар гей бир екилениўши адамлар (ӛзлериниң ким екенине исеними 
кәмил емес адамлар) тәрепинен ‘‘дым пәс’’ деп есапланған 
жумысларды да, қуўаныш пенен ислеп кете береди. Ийсаның 
шәкиртлериниң аяқларын жуўғаны – ҳақыйқый хызметшиниң ең 
жақсы ҥлгиси болған еди. Ийса сонда Ӛзиниң ким екенлигин ҳәм 
ҳақыйқый хызметшиниң қандай болатуғынын толық кӛрсеткен еди. 
Сол дәўирлерде басқалардың аяғын жуўған ҳәзирге ўақытта 
кӛшелерде адамлардың аяқ кийимлерин тазалап отырыў жумысы 
менен теңдей еди. Оны адамлар „пәс‟, „ылайықсыз‟, „ҳеш қандай 
ҳҥрметке арзымайтуғын‟ жумыс деп есаплар еди. Бирақ Ийса ҳеш 
қандай екиленбестен, белине сҥлгисин байлап, қолына ләген алып, 
бир шеттен шәкиртлериниң жолда кирлеген аяқларын меҳир менен 
жуўа баслады. Себеби Ол Ӛзиниң ким екенлигин билетуғын еди, 
сонлықтан, ҳәтте, ең пәс жумыс та Оны ҳеш қандай қәўетерге ямаса 
қорқынышқа салмас еди. Мухаддес Китап былай дейди: «Ийса 

Әкесиниң ҳәмме нәрсени Оның қолына бергенин, Ӛзиниң Қудайдан 

келгенин ҳәм Қудайға қайтып баратырғанын билип, дастурхан 

басынан турды. Сыртқы кийимин шешти де, бир сҥлгини алып 

белине байлады» (Юхан.13:3-4). 

Егер сиз ҳақыйқый хызметши болыўды қәлесеңиз, онда сизиң 
кимлигиңиз Ийсаға толық тамыр урған болыўы керек. Тек ӛзиниң ким 
екенлигине исеними кәмил адамлар ғана хызмет ете алады! Ӛзиниң 
ким екенлигине гҥманланатуғын адамлар барқулла басқалардың не 
дейтуғынлығы ҳаққында қайғырып жҥреди. Олар ӛз 
ҳәлсизликлериниң әшкара болып қалыўынан қорқады ҳәм 

ҳәлсизликлерин қабат-қабат менменликлердиң ҳәм қоқырайыўлардың 
астында жасырады. Бизлер ӛзлеримиздиң ким екенлигимизге 
қаншелли кӛп гҥманлансақ, онда басқалардан соншелли кӛп дыққат 
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пенен хызметти талап етемиз ҳәм басқалардың марапатларына 

соншелли кӛп мҥтәж боламыз. 

Генри Ноуэн былай деп жазады: «Басқаларға хызмет ете 
алыўымыз ушын, алдын бизлер олар ушын ӛлип алыўымыз тийис, 
яғный ӛз баҳалылығымызды ҳәм әҳмийетлилигимизди басқалардың 
ӛлшеў тәризиси менен ӛлшегенди тоқтатыўымыз керек. Тек солай 
етип ғана бизлер „„басқалар не деп ойлап қалады?‟‟ деген тикенектен 
азат боламыз». Ӛз қәдир-қымбатыңызды, кимлигиңизди ҳәм 
баҳалылығыңызды Масих пенен қарым-қатнасқа тийкарлаған 
ўақтыңызда, сиз дӛгерегиңиздеги адамлардың реҳимсиз 
талапларынан ҳәм сиз ҳаққындағы ҳәр қандай пикирлеринен азат 
боласыз. Сол арқалы сиз адамларға ең жақсы жол менен хызмет 

етиўге ҳақыйқый мҥмкиншилик аласыз. 

Ҳақыйқый хызметшилерге жақсы жумыс ислегени ушын мақтаў 
қағазлары менен дипломлардың керегиси жоқ. Олар ӛзлериниң 
атларына атақ алыўды ямаса жақсы хызмет етип атырғаны ушын 
басқалардың оларға медаль тағыўын талап етпейди. Оларға бундай 
нәрселер әҳмийетсиз ҳәм пайдасыз болып кӛринеди. Себеби олар ӛз 

қәдир-қымбатын ҳәм кимлилигин ерсикен жетискенликлери арқалы 
ӛлшемейди. Павел былай дейди: «Себеби ӛзин ӛзи мақтаған адам 

емес, ал Ийемиз мақтаған адам - ҳақыйқаттан қәдирлениўге 

ылайықлы» (2-Кор.10:18). 

Егер бул дҥньяда кимниңдур ӛзиниң атақлы туўысқаны менен 
мақтаныўға имканияты бар болғанда, буны сирә дә Ийемиз Ийсаның 
бир анадан туўылған иниси Яқып қолдан жибермеген болар еди ҳәм 
ол ӛзиниң қаншелли әҳмийетли адам екенлигин кӛрсетип ӛтиў ушын, 
гәплериниң арасына Ийсаның туўысқаны екенин билдирмей қосып 
жиберген болар еди. Ол Ийса менен жаслығынан баслап бирге ӛсти. 
Бирақ, усылай болса да, ол ӛз хатында ӛзин«Ийемиз Ийса 

Масихтың қулы Яқып» деп атайды (Яқып.1:1). Ийсаға қаншелли 
жақынласқан сайын, ӛзиңиз ҳаққында басқаларға соншелли аз 

айтатуғын боласыз. 

5-қәсийет: Ҳақыйқый хызметкерлер хызметти ‘‘мойнымдағы 

жҥк’’ деп емес, ал Ийемиздиң еркин орынлаўға имканият деп 

тҥсинеди. Олар адамларға жәрдем бергенине, мҥтәжликлерди 
қанаатландырғанына ҳәм хызмет еткенине қыйналмайды, ал 

қуўанады. Олар ‘‘Ийемизге қуўаныш пенен хызмет етеди’’ (Забур 
99:2). Не ушын олар қуўаныш пенен хызмет етеди? Себеби олар 
Ийемизди сҥйеди, Оның мийрими ушын миннетдар болады, хызмет 
етиўдиң ӛмирдеги ең уллы нәрсе екенлигин биледи ҳәм Қудайдың 
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бул ушын сыйлықты ўәде еткенин еслеринде сақлайды. Ийса былай 

деп ўәде берген еди: «Ким де ким Маған хызмет етсе, оны Әкем 

иззет етеди» (Юхан.12:26). Ал Павел былай дейди: «Ӛйткени 

Қудай әдалатсыз емес. Ол сизлердиң мийнетиңизди ҳәм 

исениўшилерге қылған ҳәм қылып атырған хызметиңиз арқалы 

Ӛзине кӛрскеткен сҥйиспеншилигиңизди умытпайды» 
(Еврей.6:10). 

Дҥнья жҥзиндеги барлық масийхыйлардың ҳәттеки 10 пайызы ӛз 
хызметлерине ҳақыйқый хызметшилердей болып шынтлап кирисип 
басласа, не ўақыялар жҥз бериў мҥмкинлигин кӛз алдыларыңызға 
келтирип кӛриңлер. Қаншелли уллы ҳәм әжайып саўаплы ислер жҥз 
берген болар еди! Сиз усындай адамлардың бири болыўды қәлейсиз 
бе? Ҳақыйқый хызметшидей болып ҳәрекет етиўди ҳәм пикир 
жҥргизиўди басласаңыз, онда Қудай ушын сизиң жасыңыздың нешеде 
болыўы әҳмийетли емес, Ол сизден пайдаланады. Немис философы 
ҳәм музыканты Алберт Швайцер былай деген еди: „„Ҳақыйқаттан да 
ең бахытлы адамлар - бул басқаларға қалай хызмет етиўди ҥйренген 

адамлар‟‟. 

 

 

 
 

ОТЫЗ ТӚРТИНШИ КҤН 

 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Хызметкер болыўым ушын 
хызметшидей пикир жҥргизиўим тийис. 

 
Ядлайтуғын аят: «Масих Ийсада болған кишипейилликке 

сизлер де ийе болыңлар» (Филип.2:5).  
  

Ойланатуғын сораў: Мен әдетте басқалардың маған хызмет 

етиўи ҳаққында ойлайман ба ямаса ӛзим басқаларға хызмет етиў 
жолларын излеймен бе? 
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‘‘Ҳәтте, бизлер Масихта ҳәлсиз болсақ та, бирақ Қудайдың 

кҥдирети арқалы Оның менен бирге жасаймыз’’. 

(2-Коринфлилерге 13:4) 

 

‘‘Саған берген мийримим жетеди. Себеби Мениң қҥдиретим 

ҳәлсизлик арқалы толық кӛрсетиледи’’. 

(2-Коринфлилерге 12:9) 

 

 

Қудай Ӛз ислерин ҳәлсиз адамлардың қоллары арқалы ислегенди 

жақсы кӛреди. 

Ҳәр бир адамның ҳәлсизлиги бар. Ҳақыйқатында, бизлердиң ҳәр 
биримизде де бир талай физикалық, эмоциялық, интеллектуаллық 

ҳәм руўхый кемшиликлер бар. Оннан қалса, бизлер шеше алмайтуғын 
ҳәм бизлердиң кҥшимиз жетпейтуғын ўақыяларға дус келемиз, 
мысалы, ақшаларымыз таўсылып қалады ямаса бир адамлар менен 
қарым-қатнасымыз жаманласып қалады. Әҳмийетлиси, бизлердиң бул 
жағдайлар менен не ислейтуғынымыз болып есапланады. Әдетте, 
бизлер ӛз ҳәлсизликлеримизди тән алмаймыз, оларды ақлаўға 
урынамыз, жасырамыз ҳәм олар ҳаққында басқалар айтқанда қапа 
боламыз. Сол арқалы Қудайдың Ӛз қәлегениндей етип 
ҳәлсизликлеримизден пайдаланыўына тосқынлық етемиз. 

Бизлердиң ҳәлсизликлеримизге Қудай басқаша етип қарайды. Ол 
былай дейди: «Аспан жерден қаншелли бәлент болса, Мениң 

жолларым да сизлердиң жолларыңыздан ҳәм ойларым да 

сизлердиң ойларыңыздан соншелли бәлентдур» (Ийшая 55:9). Солай 
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етип, Ол кӛбинесе биз кҥткен жолға қарама-қарсы жол менен ҳәрекет 

етеди. Бизлер: „„Қудай тек ғана бизлердиң кҥшимизди пайдаланыўды 
қәлейди‟‟, - деп ойлаймыз. Бирақ Ол бизлердиң ҳәлсизликлеримизди 
де Ӛз уллылығы ушын пайдаланыўды қәлейди. Мухаддес Китап: 
«Қудай кҥшлилерди уятқа қалдырыў ушын, дҥнья ҳәлсиз деп 

санаған адамларды таңлады», - дейди (1-Кор.1:27). Сизиң 
ҳәлсизликлериңиз тосаттан емес. Қудай ӛмириңизде сиз арқалы Ӛз 
қҥдиретин кӛрсетиў мақсетинде, олардың ӛмириңизде жҥз бериўине 

жол қойды. 

Адамның кҥши ҳәм ҳеш нәрсеге мҥтәж болмаўы ҳеш ўақытта 
Қудайды таң қалдырмайды. Негизинде, Оның дыққатын ҳәлсиз 
екенин кӛрип, оларды тән алатуғын адамлар тартып турады. Ийса 
бундай адамларды: «руўхый жарлылар», - деп атады (Матта 5:3). Бул 
сыпат Қудай жарылқаўларына ийе болыўдың биринши санлы талабы 
болып есапланады. «Руўхый жарлылар – бахытлы. Себеби Аспан 

Патшалығы олардыки!» 

Мухаддес Китапта бундай адамлар туўралы мысаллар оғада кӛп. 
Қудай Ӛзиниң уллы ислерин кӛп ғана кемшиликлери ҳәм 

ҳәлсизликлери бар әпиўайы адамлар арқалы ислеген. Егер Қудай тек 
ғана кемшиликсиз адамды пайдаланатуғын болғанда, онда ҳеш нәрсе 
исленбеген болар еди, себеби ондай адам жоқ. Бирақ, ҳақыйқат 
соннан ибарат: Қудай Ӛз нийетлерин ҳәлсиз ҳәм әззи адамлар арқалы 

әмелге асырады. Бул болса, ҳәммемизге жубаныш береди. 

Ҳәлсизлик, - ямаса Павел ‘‘тикен’’ деп атаған (2-Кор.12:7) бул 
нәрсе - гҥна да емес, дағ та емес, я болмаса, „ашкӛзлик‟ ҳәм 
„сабырсызлық‟ сыяқлы минез-қулқымыздан жоқ қылыўымыз керек 
болған натуўры зат та емес. Ҳәлсизлик – бул сыртына шығып кете 
алмайтуғын шекленгенлик. Ол туўма болып, сиз оны ӛзгерте 
алмайсыз. Бул физикалық шеклениўшилик болыўы мҥмкин, мысалы, 
майыплық, жетиспеслик, изиңнен қалмайтуғын кесел, тәбийғый 
ҳәлсизлик. Ямаса бул эмоциялық кемшилик болыўы да мҥмкин, 
мысалы, травмалық шок, жҥрек жарақатлары, ядынан шықпайтуғын 
жаман ўақыялар, минездеги қолайсызлықлар ямаса ата-анасынан 
ӛткен тҥскинликке тез тҥсиў қәсийети. Бул, сондай-ақ, ақыл-ойдың 
шеклениўи ямаса зийреклиликтиң жетиспеўшилиги болыўы да 
мҥмкин. Ҳәмме адам әжайып талант ямаса терең ақыл ийелери бола 

бермейди. 

Бизлер ӛз ҳәлсизликлеримизди ойлаған гезлеримизде, бизлер 
азғырылыўға тҥсип: „„Қудай мени ҳеш ўақытта ҳәм ҳеш нәрсеге 
пайдалана алмайды‟‟, - деп ойлаўымыз мҥмкин. Бирақ билердиң 
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шекленгенлигимиз Қудайды кишкентей болса да шеклей алмайды. 

Ҳақыйқатында, Ол Ӛзиниң қҥдиретли кҥши менен пҥткиллей 
әпиўайы ыдысларды толтырыўдан рәҳәтленеди. Мухаддес Китап 
былай дейди: «Биз елшилер усы ғәзийнени ылай ыдыс сыяқлы 

болған денемизде алып жҥрмиз. Бул уллы қҥдиреттиң бизлерден 

емес, ал Қудайдан екенлиги кӛринип тур» (2-Кор.4:7). Ылай 
ыдысларға уқсап биз ҳәлсиз ҳәм тез сынғышпыз. Бирақ егер бизлер 
Қудайдың бизлердиң ҳәлсизликлеримизге сҥйениўине жол қойсақ, Ол 
бизлер арқалы жумыс ислейди. Бул ушын бизлер Павелдиң кӛрсеткен 
ҥлгиси бойынша ис тутыўымыз тийис. 

1. Ҳәлсизликлериңизди тән алың.  Ӛз-ӛзиңизге 
кемшиликлериңиз ҳаққында ашықтан-ашық айтыңлар. Ӛзиңизди 
ҳақыйқый қылып кӛрсетиўди ҳәм ӛзиңизден ҳақыйқатты жасырыўды 
тоқтатың. 

Егер Қудай тек ғана кемшилиги жоқ адамлардан 
пайдаланатуғын болғанда, онда 

 ҳеш нәрсе де жүз бермеген болар еди. 

 

Ӛз ҳәлсизликлериңизди тән алмай, тҥрли-тҥрли сылтаўларды 
айтыўдың орнына, жақсылап ойланып, жеке ҳәлсизликлериңизди 

анықлап алың. Олардың дизимин дҥзсеңиз де болады. 

Жаңа Келисимде еки уллы тән алыўды кӛремиз ҳәм бул екеўи 
бизлердиң саламат жасаўымыз ушын керек болған ҳәрекетлер болып 
есапланады. Бириншиси, бул Петрдиң Ийсаға: «Сен – Масихсаң, 

тири Қудайдың Улысаң», - деп тән алғаны (Матта 16:16). Ал 
екиншиси, бул Павелдиң бутқа табыныўшыларға: «Бизлер де сизлер 

сыяқлы адамлармыз-ғо!» - деп тән алғаны. (Елши.14:15). Егер 
Қудайдың сизди пайдаланыўын қәлесеңиз, демек, сиз Қудайдың ҳәм 
ӛзиңиздиң ким екенлигиңизди билиўиңиз тийис. Кӛплеген 
масиҳыйлар, әсиресе, жетекшилер усы екинши ҳақыйқатты, яғный 
„„Биз тек ғана адам!‟‟ екенимизди умытып қояды. Егер буны, яғный 
„ҳәлсиз, шекленген адам баласы‟ екениңди тҥсинип жетиўиңиз ушын 
сизиң катастрофаға ямаса ҥлкен бир кризиске тҥсиўиңиз шәрт болса, 
онда Қудай олардан да пайдаланыўға екиленип турмайды. Себеби Ол 

сизди жақсы кӛреди. 

2. Ӛз ҳәлсизликлериңизди қабыл етиң (олар ушын қуўаның). 
Павел былай деген еди: «Сонлықтан Масихтың қҥдирети менде 

болсын деп, мен ҳәлсизликлериме еле де кӛбирек қуўанып, олар 

менен мақтана беремен. Сол себептен Масих ушын 
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ҳәлсизликлерге, масқараланыўға, мҥтәжликлерге, қуўдаланыўға 

ҳәм қыйыншылықларға ушырағанымда, мен қуўанышлыман. 

Ӛйткени мен қашан ҳәлсиз болсам, сонда кҥшлимен» (2-Кор.12:9-
10). Бир қарағанда, бул улыўма келиспейтуғын нәрсеге уқсайды. 
Себеби бизлер ҳәлсизликлеримизге қуўаныўды емес, ал олардан азат 
болыўды қәлеймиз-ғо! Деген менен, бизлер Қудайдың бизлерге инам 
еткен барлық нәрселерин қуўаныш ҳәм қанаатланыў менен қабыл 
еткен ўақтымызда, бизлер Оның ийгиликли екенлигине 
исенетуғынымызды кӛрсетемиз. Бизлер сол ўақытта Оған тап: 
„„Қудайым, Сениң мени сҥйетуғыныңа ҳәм мениң ушын нениң ең 

жақсы екенин билетуғыныңа исенемен‟‟ –дегендей болады. 

Павел бизлердиң туўма ҳәлсизликлеримизге не ушын 
қуўаныўымыз кереклигиниң бир неше себеплерин келтиреди. 
Бириншиден, олар бизлердиң Қудайға ғәрезли болыўымызға себепши 
болады. Павел Қудайдың оннан алып таслаўдан бас тартқан 
„„тикени‟‟ ҳаққында айта отырып, ол былай деген еди: «Мен 

ҳәлсизликлерим ушын қуўанышлыман, себеби мен ҳәлсиз болған 

ўақтымда, кҥшлимен! Ҳәлсиз болған сайын Қудайға кӛбирек 

ғәрезли боламан» (2-Кор.12:10). Ӛзиңизди ҳәлсиз сезген ўақтыңызда, 
умытпаң: бул - Қудайдың сизге Оған ғәрезли болыўыңыз кереклигин 

еслетип атырғаны болады. 

Екиншиден, ҳәлсизлигимиз - бизлердиң менменликке 
берилиўимиздиң алдын алады. Олар бизлерди кишипейилликте 
сақлап турады. Павел былай дейди: «Қудайдың маған берген 

әжайып аянлары себепли ӛзимди жоқары тутпаўым ушын, Ол 

денеме бир тикен, яғный мени қыйнайтуғын шайтанның бир 

периштесин берип, мени менменликтен сақлап киятыр» (2-
Коринф.12:7). Қудай бир ўақытлары бизлердиң менменлигимизди 

қырқып турыўы ушын, ең кҥшли болған тәрепимизге буны ең ҳәлсиз 
қылатуғын бир нәрсе тиркеп қояды. Ҳәлсизлик бизлердиң жҥдә тез 
жуўырып кетип, Қудайдың алдына шығып кетиўимизден сақлап 

туратуғын басқарыўшы ролин атқара алады. 

Гедеон 135 000 әскерге ийе болған Мидиялыларға қарсы урысыў 
ушын 32 000 әскерди жыйнағанда, Қудай ҳәр бир Израиллыға қарсы 
450 душпан әскери туўры келетуғындай етип, олардың санын 300 ге 
шекем қысқартқан еди. Бул Израиллылар ушын „„апатшылыққа 
ушыраў‟‟ дегенди аңлататуғын еди, бирақ олар ӛзлериниң кҥши 
менен емес, ал Қудайдың қҥдирети менен қутқарылғанын билиўи 

ушын, Қудай олар менен усындай жол тутқан еди. 
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Ҥшиншиден, бизлердиң ҳәлсизликлеримиз исениўшилер 

арасында болатуғын қарым-қатнасты да беккемлейди. Кҥш -  ғәрезсиз 
руўхты пайда етеди („„Мен ҳеш кимге мҥтәж емеспен‟‟), ал бизлердиң 
кемшиликлеримиз болса, бир-биримизге қаншелли мҥтәж 
екенлимизди кӛрсетип турады. Бизлер ҳәлсиз болған жиңишке 
жиплерди бирге бириктирип ийирсек, олардан кӛп кҥшке ийе болған 
арқан келип шығады. АҚШлы белгили шопан Вэнс Хавнер: 
„„Масиҳыйлар қар сыяқлы ҳәлсиз болғаны менен, олар бир-бири 
менен бириккен ўақтында, олар пҥткил қаланың транспортларын 
тоқтата алады‟‟ - деген еди. 

Тӛртиншиден, яғный барлығынан бетер, бизлердиң 
ҳәлсизлигимиз басқалар ушын жан ашыў ҳәм хызмет етиў 
қәбилетимизди кҥшейтеди. Бизлер басқалардың ҳәлсизликлерине ҳәм 
кемшиликлерине итибар менен, ҳҥрмет пенен ҳәм жан ашыўшылық 
пенен қатнас жасаўды ҥйренемиз. Қудай бизлердиң жер бетинде 
Масихқа уқсап хызмет етиўимизди қәлейди. Буның мәниси: басқа 
адамлар сизиң жарақатларыңыз арқалы шыпа ҳәм жубаныш табады. 
Ӛмириңизде басқаларға тәсир ете алатуғын ең уллы сӛзиңиз ҳәм ең 
жемисли хызметиңиз - бул сизиң ең терең болған жарақатларыңыздан 
келип шығады. Сизиң басқалар менен бӛлисиўге ең уялатуғын, 
ашыўыңыз келетуғын ҳәм бӛлисиўди қәлемейтуғын нәрселериңиз, 
Қудайдың басқаларға кҥшли шыпа бериўи ушын пайдалана алатуғын 
әсбаплары болып есапланады. 

Уллы миссионер Хадсон Тэйлор: „„Қудайдың ҳәмме дәўлери 
(кҥшли хызметкерлери) ҳәлсиз адамлар болған‟‟, - деген еди. 
Муўсаның ҳәлсизлиги - бул оның минези еди. Оның қызбалығы оның 
Мысрлы адамды ӛлтириўине, сӛйлеўи керек болған тасты урыўына 
ҳәм Он Буйрық жазылған тасты сындырыўына себепши болған еди. 

Бирақ усыған қарамастан, Қудай оны «жер бетиндеги адамлардың 

ишиндеги ең кишипейили» болатуғын дәрежеге шекем ӛзгерткен еди 

(Санлар 12:3). 

Гедеон ӛзин пәс сезиў ҳәм ӛзине исенбейтуғын минезинен 
қыйналатуғын еди, бирақ Қудай оны ‘‘кҥшли адамға’’ айландырды 
(Бийлер 6:12). Ибрайымның ҳәлсизлиги қорқынышы еди. Ол ӛзин 
сақлап қалыў ушын, бир емес, ал еки мәрте ӛзиниң ҳаялын 
„қарындасым‟ деп атаған еди. Бирақ Қудай Ибрайымды «исенетуғын 

адамлардың ҳәммесиниң руўхый бабасы» қылды (Рим.4:11). Тез 
шапшыйтуғын, бос минезли Петр «тасқа» айланды (Матта 16:18), 
бузықшылық ислеген Даўыт:«Қудайдың кеўлиндеги адамға» айланды 
(Елши.13:22) ҳәм тек ӛзин ойлайтуғын: „„Гҥлдирмаманың Балалары‟‟ 

болған Юхан: «Сҥйиспеншилик Елшиси» не айланды. 
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Бул дизим еле де даўам ете бериўи мҥмкин. «Және не айтайын? 

Гедеон, Барак, Самсон, Еффа, Даўыт, Самуел, ҳәм барлық 

пайғамбарлар ҳаққында айтып орытырыўға ўақтым 

жетпейди...Ҳәлсирегенде, олар Қудайдан кҥш алды, саўашта 

қҥдиретли болды ҳәм жаў әскерлерин қыйратты» (Еврей.11:32-
34). Қудай ҳәлсизлерди кҥшлиге айландырыў бойынша қәниге болып 
есапланады. Ол сизиң ең ҥлкен ҳәлсизлигиңизди алып, оны ӛзге тҥске 

ӛзгертиўди қәлейди. 

3. Ҳәлсизликлериңизди жасырмай, басқалар менен бӛлисиң. 
Хызмет ҳәлсизлик пенен басланады, яғный ишиңдегини ашыўға ҳәм 
қорғаўсыз қалыўға таяр болыўдан басланады. Бизлер қаншелли 
адамлардан ӛзимизди шетлетиўди тоқтатқан сайын, маскаларымызды 
биринен соң бирин шешкен сайын ҳәм қыйыншылықларымызды 
басқалар менен бӛлискен сайын, Қудай бизлерди соншелли 

басқаларға хызмет етиўге пайдаланады. 

Павел бундай ашылыўды ӛзиниң барлық хатларында ҥлги етип 
кӛрсеткен еди. Ол олар ҳаққында ашық бӛлискен еди. Ол ӛзиниң 
тӛмендеги ҳәлсизликлери менен бӛлискен еди: 

 Сәтсизликлери менен: «Ӛйткени ӛзим ислеўди 

қәлейтуғын жақсы исти емес, ал керисинше, ислеўди 

қәлемейтуғын жаман исти ислеймен» (Рим.7:19). 
  Сезимлери менен: «... Бизлер сизлерге ашық сӛйлеп, 

жҥрегимизди кең аштық» (2-Кор.6:11). Бул басқа аўдармада 
былай деп жазылған: «Мен сизлерге ӛзимниң барлық 

сезимлеримди айттым». 
  Қыйыншылықлары менен: «Бизлер шектен тыс аўыр 

қыйыншылық астында болып, тири қалыўдан да 

ҥмитимизди ҥзген едик» (2- Кор.1:8).  
  Қорқынышлары менен: «Мен сизлерге ҳәлсизлик, 

қорқыныш ҳәм қатты дирилди менен бардым» (1-Кор.2:3) 
 

Әлбетте, қорғаўсыз қалыў – бул тәўекелге бел байлаў болып 
есапланады. Адамларға ӛз жарақатларымызды кӛрсетиў ҳәм 
ӛмириңизди басқаларға ашыў қорқынышлы. Ӛз сәтсизлигимизди, 
сезимлеримизди, ашыўларымызды ҳәм қорқынышларымызды 
басқалар алдында жалаңашлағанымызда, олар тәрепинен қабыл 

етилмеў қәўипине дуўшар боламыз. Бирақ буннан сизге келетуғын 
пайда – бундай қәўипке турарлы. Қорғаўсыз қалыў – эмоциялық 
артықша сезимлерден азат болыўды алып келеди. Басқаларға ашылыў 
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– стрессти алып таслайды, қорқынышларды жоқ етеди ҳәм азатлыққа 

шығыўдың биринши адымы болып есапланады. 

Бизлер әлле қашан Қудайдың «кишипейиллерге мийримин 

беретуғынын» кӛрип шықтық, бирақ кӛп адамлар кишипейилликти 
надурыс тҥсинеди. Кишипейиллик дегенимиз ӛзиңизди ӛзиңиз пәске 
урыў ямаса ӛз кҥшиңизден бас тартыў дегенди аңлатпайды, ал ӛз 
ҳәлсизлигиңизди жасырмай тән алыўға ҳәрекет етиў дегенди 
аңлатады. Сиз қаншелли ҳақ болсаңыз, Қудайдан соншелли мийрим 
аласыз. Соның менен бирге, басқалардан да мийрим аласыз. 
Ҳәлсизлик – басқа адамларды ӛзине тартатуғын қәсийет болып 
есапланады, себеби бизлерди де кишипейил адамлар тәбийий тҥрде 

ӛзлерине тартады. 

Қоқырайыў – адамларды ӛзине тартпайды, керисинше, ийтерип 
турады, ал ашылыў – бул ҳақыйқый жақын қарым-қатнасқа 
әкелетуғын жол болып хызмет етеди. 

Сонлықтан да Қудай тек сизиң кҥшиңизди ғана емес, ал 
ҳәлсизлигиңизди де пайдаланыўды қәлейди. Егер басқа адамлардың 
кӛретуғыны тек ғана сизиң кҥшли тәрепиңиз (кҥшиңиз) болса, олар: 
„„Буны тек ғана ол ислей алады, ал мен ҳеш қашан да олай ислей 
алмайман‟‟, - деп руўхый тҥскинликке тҥседи. Бирақ егер олар 
Қудайдың сизди ҳәлсизлигиңизге қарамастан пайдаланып атырғанын 
кӛрсе, бул олардың да жигерленип: „„Маған да имканият бар екен!‟‟ -
деп ойларын ӛзгертеди. Бизлердиң кҥшимиз жарыспақты келтирип 

шығарса, ҳәлсизлигимиз бирликти келтирип шығарады. 

Ерте ме, кеш пе, сизге мына екеўиниң биреўин таңлаўға туўра 
келеди: бар кҥшиң менен адамларды ҳайран қалдырыўға ҳәрекет етиў 

ямаса адамларға тәсир етиўге ҳәрекет етиў. Адамларды узақта турып 
та ҳайран қалдырыўға болады, бирақ адам ӛмиринде ҳақыйқый из 
қалдырыў оған жақынлаўымызға туўра келеди. Себеби жҥдә 
жақынлаған ўақтымызда олар бизлердиң кемшиликлеримизди кӛре 
алады. Бирақ буның ҳеш қорқатуғын жери жоқ. Ең баслысы – бул 
сизиң минсиз болыўыңыз емес, ал сизиң исенимли болыўыңыз. 
Жетекшиликке керек болған қәсийет – бул кәмиллик емес, ал 
садықлық. Адамлар сизге исене алыўы тийис, болмаса, олар сизиң 
изиңизге ермейди. Басқалардың исенимине қалай ерисе аласыз? Буған 
ӛзиңизди кәмил етип кӛрсетиў арқалы емес, ал шынлықты кӛрсетиў 

арқалы ерисесиз. 

4. Ӛз ҳәлсизликлериңиз бенен мақтаның. Павел былай деген 
еди: «...ӛзиме келсем, тек ӛзимдеги ҳәлсизликтен басқа ҳеш нәрсем 
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менен мақтанбайман, бирақ уллы Қудайдың усы ҳәлсизликлеримди 

Ӛз уллылығы (даңқы) ушын пайдаланатуғынын айтып 

мақтанаман» (2-Кор.12:5). Сиз де ӛзиңизди улыўма гирбиңсиз ҳәм 
улыўма кемис жери жоқ адам етип кӛрсетпең, ал буның орнына Павел 
сыяқлы ӛзиңизди Қудайдың уллы мийриминиң саўғасы етип 
кӛрсетиң. Шайтан сизиң кемшиликлериңизди кӛрсеткен ўақытлары, 
сиз оларды тән алың ҳәм олар ушын жҥрегиңизди Масихқа деген 
алғысқа толтырың, себеби Ол бизлерди тҥсинип, «бизлердиң 

ҳәлсизликлеримизди бӛлисе алатуғын» Бас Руўханийимиз 
(Еврей.4:15), және де, «ҳәлсизлигимизде бизлерге жәрдем 

беретуғын» Мухаддес Руўхқа алғыслар айтың (Рим.8:26). 

Соның менен бирге, мынадай ҳалатлар да болады: Қудай бизлер 
арқалы еле де уллырақ ислерди ислеўи ушын, Ол бизлердиң 
кҥшимизди ҳәлсизликке айландырады. Мысалы, Ибрайымның 
ақлығы Яқып адамды ӛз мақсети ушын пайдаланыўшы 
(манипулятор), ӛз ӛмиринде жасырын ҳәм ҳийлеге толы жойбарларды 
дҥзиўши ҳәм соңынан олардың ақыбетинен қашыўшы адам еди. Бир 
кҥни тҥнде ол Қудай менен гҥресип: «Маған ақ пәтияңды 

бермегенше, Сени жибермеймен», - деген еди. Қудай оған:«Яқшы», 

- деп жуўап берди, бирақ Ол Яқыптың жамбас сҥйегин услады да, 

сиңирине зақым тийгизди. Буның әҳмийетлилиги неде?  

Қудай Яқыптың кҥшли жерин (жамбас сҥйегиниң булшық етлери 
адам денесиниң ең кҥшли органы болып есапланады) ҳәлсиз жерге 
айландырды. Сол кҥннен баслап, Яқып ақсақ болып қалды ҳәм ҳеш 
жаққа қашып кете алмайтуғындай болды. Бул жағдай Яқыпқа унаса 
да, унамаса да, оны Қудайға сҥйениўге мәжбҥрледи. Сиз егер 
Қудайдың сизди әжайып тҥрде пайдаланыўын ҳәм жарылқаўын 
қәлесеңиз, қалған ӛмириңизде ақсаңлап жҥриўге қайыл болыўыңыз 

тийис, себеби Қудай ҳәлсиз адамлардан пайдаланады. 
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ОТЫЗ БЕСИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мен ҳәлсизлигимди тән алған 

ўақтымда, Қудай мен арқалы Ӛз қҥдиретин кӛрсетип, еле де уллырақ 
жумыс ислеп баслайды. 

  
Ядлайтуғын аят: «Саған берген мийримим жетеди. Себеби 

Мениң қҥдиретим ҳәлсизлик арқалы толық кӛрсетиледи». (2-
Кор.12:9). 

 
  

Ойланатуғын сораў: Мен ӛмиримде ҳәлсизликлеримди 

жасырыўға ҳәрекет етип, Қудайдың ӛмиримде кҥдиретин кӛрсетиўин 
шеклеп атырман ба? Басқаларға хызмет етип, жәрдем бере алыўым 

ушын, ӛз кемшиликлеримди жасырмай тән алыўым керек. Буны қалай 
иске асыраман? 
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«Ҳақ адамның жемиси – ӛмир тереги. Сол 
сыяқлы дана адам да басқаларды ӛзине тартар» 

(Сулайманның Ҳикметлери 11:30). 
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‘‘Сениң Мени дҥньяға жибергениң сыяқлы, Мен де оларды 

дҥньяға жибердим’’ 

(Юхан 17:18) 

 

‘‘Тек ӛз бәйгимди басып ӛтип, Қудайдың мийриминиң Хош 

Хабары туўралы гҥўалық бериўди, яғный Ийемиз Ийсаның маған 

тапсырған исин жуўмақласам болғаны’’ 

(Елшилер 20:24) 

 

 

Бизлер ӛз бәйгимизди басып ӛтиў ушын жаратылғанбыз; бул – 
бизлердиң миссиямыз. 

Қудай жер жҥзинде тынбай жумыс ислеп атыр ҳәм Ол бизлерди 
де Ӛзи менен бирге жумыс ислеўге шақырады. Әне, усы бизлердиң 
басып ӛтиўимиз керек болған бәйгимиз, яғный миссиямыз. Қудай 
бизлердиң тек Масих Денеси ушын хызмет еткенимизди ғана 
қәлемейди, ал пҥткил дҥньяға қаратылған миссияға ийе 
болыўымызды да қәлейди. Хызмет - бул исениўшилерге кӛрсететуғын 
жәрдемимиз, ал миссия – бул исениўши емеслерге кӛрсететуғын 
хызметимиз болып есапланады. Бул миссияны орынлаў – бизлердиң 

ӛмиримизге дҥзилген Қудайдың бесинши мақсети болып есапланады. 

Сизиң ӛмирлик миссияңыз – бир ўақыттың ӛзинде ҳәм 
ғалабалық, ҳәм жекке болып есапланады. Яғный, бул бир жағынан, 
барлық масиҳыйлардың мойнына жҥкленген ўазыйпа болса, екинши 

жағынан, сизге жекке тапсырылған ўазыйпа. Келеси бапларда бизлер 
булардың екеўи ҳаққында да кӛрип шығамыз. 

‘‘Миссия’’ сӛзи латын сӛзи болып, ол „„жибериў‟‟ дегенди 
аңлатады. Масиҳый болыў – бул дҥньяға Ийса Масихтың ўәкили 
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сыпатында жиберилиўди ӛз ишине алады. Ийса: «Әкем Мени 

жибергени сыяқлы, Мен де сизлерди жиберип атырман», - деген 

еди (Юхан.20:21). 

Ийса жердеги Ӛз ӛмириниң миссиясын анық тҥсинген еди. Он 
еки жасында Ол: «Әкемниң ҥйинде болыўым керек», - деген болса 
(Лк.2:49), жигирма бир жылдан соң атанақ ағашта қурбан болып 
атырып: «Орынланды!» - деген еди (Юх.19:30). Бул еки аят Оның 
мақсет жетелеген әжайып ӛмир сҥргенин айқын кӛрсетеди. Ийса 

Ӛзине тапсырған Әкениң миссиясын орынлаған еди. 

Енди болса, Ийсаның жер бетинде басып ӛткен бәйгиси – 
бизлердиң миссиямыз болып есапланады, себеби бизлер Масихтың 
Денесимиз. Ол Ӛз физикалық денесинде не ислеген болса, бизлер 
Оның руўхый денеси, яғный Оның жәмәәти сыпатында Оның ислерин 
даўам етиўимиз тийис. Бизлердиң миссиямыз не? Адамларды Қудайға 
алып келиў! Адамларға Қудайды таныстырыў! Мухаддес Китап 
былай дейди: «Қудай Масих арқалы бизлерди Ӛзи менен 

жарастырды ҳәм адамларды Ӛзи менен жарастырыў хызметин – 

бизлерге тапсырды» (2-Кор.5:18). 

Қудай адамларды шайтан қуллығынан қутқарып, Ӛзи менен 
жарастырыўды қәлейди. Тек сонда ғана адам Жаратыўшының оннан 
кҥтетуғын бес нәрсесин орынлай алады. Себеби Жаратыўшы Қудай 
Ӛзиниң усы бес мақсети ушын: „„Қудайды сҥйиўимиз ушын‟‟, „„Оның 
шаңарағының бир ағзасы болыўымыз ушын‟‟, „„Оған уқсаўымыз 
ушын‟‟, „„Оған хызмет етиўимиз ушын‟‟ ҳәм „„Ол ҳаққында 
басқаларға айтыўымыз ушын‟‟ ҳәр бир адамды жаратады. Бизлер 
Оған келиўден-ақ, Ол басқа адамларды Ӛзине алып келиў ушын, 
бизлерден пайдаланып баслайды. Ол бизлерди қутқарады, кейин 
бизлерди дҥньяға жибереди. Мухаддес Китап былай дейди: «Солай 

етип, бизлер Масихтың елшилеримиз» (2-Кор.5:20). Бизлер – 
Қудайдың сҥйиспеншилигин ҳәм Оның мақсетин пҥткил дҥньяға 
жәриялаўға жиберилген елшилермиз. 

 

МИССИЯҢЫЗДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИЛИГИ 

Жер бетиндеги ӛмирлик миссиямызды орынлаў – бул Қудайдың 
даңқы ушын жасаўдың тийкарғы бӛлеги болып есапланады. 

Миссиямыздың әҳмийетлилиги ҳаққында Мухаддес Китап тӛмендеги 
бир неше себеплерди айтады. 
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1. Сизиң миссияңыз –Масихтың жер бетиндеги миссиясының 

даўамы болып есапланады. Ийсаның шәкиртлери сыпатында, 
бизлер Оның баслаған исин даўам еттириўимиз тийис. Ийса бизлерге 
тек: «Маған келиңлер!» - деп ғана буйырмайды, ал Ол бизлерди 
Ӛзиниң атынан пҥткил дҥньяға жиберип: «Барыңлар!» - деп те 
буйырады. Сизиң миссияңыз соншелли әҳмийетли, ҳәтте, ол 
ҳаққында Ийса Библияның бес китабында, бес рет ҳәр қыйлы сӛзлер 
менен қайталаған (Мат.28:19-29, Мк.16:15, Лк.24:47, Юх.20:21, 
Елш.1:8). Бул тап Ийсаның: «Мен ҳақыйқаттан да буны жақсылап 
тҥсинип алғаныңызды қәлеймен!» - деп атырғанына уқсайды. 

Ийсаның усы бес тапсырмасын оқың, сонда жер бетиндеги ӛз 
миссияңыздың майда-шҥйделерине шекем: қашан, қай жерде, не 
ушын екенлигин билип аласыз. Уллы Тапсырмада Ийса былай деген 
еди: «Сонлықтан да барып, барлық миллетлерди Маған шәкирт 

қылыңлар: оларды Әкениң, Улдың ҳәм Мухаддес Руўхтың аты 

менен шомылдырып, Мениң сизлерге буйырғанларымның ҳәммесин 

орынлаўды оларға ҥйретиңлер» (Матта.28:19-20). Бул тапсырма тек 
ғана шопанларға ямаса миссионерлерге емес, ал ҳәр бир Ийсаға 
ериўшиге берилген. Бул Ийсаның анық сизге буйырған тапсырмасы! 
Оны орынлаўдан қашыўға жол жоқ! Бул Ийсаның сизге берген 

Жақсы Кеңеси емес, ал Уллы Тапсырмасы! Егер сиз ӛзиңизди Қудай 
шаңарағының бир ағзасыман деп санасаңыз, онда бул сизиң басып 

ӛтиўиңиз шәрт болған бәйгиңиз болып есапланады. 

Бәлким, сиз дӛгерегиңизде жасап атырған Қудайға исенбейтуғын 
адамлар ушын ӛзиңиздиң Қудай алдында жуўапкер екенлигиңизди 
билмей жҥрген шығарсыз. Ол буны сизге тапсырған. Мухаддес Китап 
былай дейди: «Олар жасаўы (қутқарылыўы) ушын, сен оларға 

ескертиўиң тийис. Егер сен Қудайсызлардың ӛз жаман жолларын 

тоқтатыўын айтып ескертпесең, олар ӛз гҥналарында ӛледи. 

Бирақ Мен олардың қанын сеннен талап етемен (олардың 

ӛлиминде сени жуўапкер деп есаплайман)» (Езекил.3:18). Бир 
адамлар сизден басқа масиҳыйды танымайды ҳәм сизиң миссияңыз - 

оларды Ийса менен таныстырыў болып есапланады. 

2. Бизлердиң миссиямыз – бул бизлерге несийп еткен уллы 

бахыт. Ол ҳақыйқаттан да бизлерге ҥлкен жуўапкершилик жҥклейди, 
деген менен, Қудай атынан мийнет етиўдиң қандай уллы бахыт 
екенлигин умытпаўымыз керек. Жер бетинде Ең Бәлент ҳәм Ең Уллы 

Қудайдың ең уллы тапсырмасын орынлаўдан да ҳҥрметлирек ис бар 
ма екен? Павел былай дейди: «Қудай Масих арқалы бизлерди Ӛзи 

менен жарастырды ҳәм адамларды Ӛзи менен жарастырыў 

хызметин бизлерге тапсырды» (2-Кор.5:18). Қудай тапсырмасын 
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қабыл еткен ўақтымызда, бизлер дәрҳал еки уллы бахытқа ийе 

боламыз: Қудай менен бирге жумыс ислеў бахты ҳәм Оның елшиси 
болыў бахты. Қудай Патшалығын қурыўда, бизлер Оның менен 
кәсиплеси боламыз. Павел: «Қудай менен бирге мийнет етип 

атырған бизлер», - деген еди (2-Кор.6:1). Бул - «Қудайдың 

кәсиплеслери болған бизлер», дегенди аңлатады. 

Ийса бизлердиң қутқарыўымызды тәмийинледи, бизлерди Ӛз 
шаңарағына қосты, бизлерге Ӛз Мухаддес Руўхын берди ҳәм 
бизлерди дҥньядағы Ӛз елшилери қылды. Қандай бахыт! Мухаддес 
Китап былай дейди: «Солай етип, бизлер Масихтың елшилеримиз. 

Қудайдың Ӛзи бизлер арқалы сизлерге ақыл-нәсият берип атыр. 

Масихтың атынан жалбарынамыз: Қудай менен жарасыңлар!» 

(2-Кор.5:20). 

3. Басқаларға мәңгилик ӛмирге қалай ийе болыўды айтыў – 

бул олар ушын сизиң ислей алатуғын ең уллы хызметиңиз болып 

есапланады. Егер қоңсыңыз рак ямаса СПИД кесели менен аўырса, 
ал сиз оның қалай шыпа ала алатуғынын билип турып, оларды 
қутқаратуғын бул жолды оған айтпай ирксеңиз, онда бул жынаят 

болған болар еди. Бул „тас баўырлық гҥнасы‟ деп аталатуғын жынаят. 
Бирақ буннан да жаманырақ, буннан да тас баўырырақ жынаят бар: 
бул – Қудайдан кеширим, мақсет, тынышлық ҳәм мәңгилик ӛмир 
алыў жолын айтпаў болып табылады. Бизлерге ең уллы ҳақыйқатлық 
ашылды ҳәм бизлер енди дҥньядағы ең әжайып болған Хош Хабарға 
ийемиз. Оны басқалар менен бӛлисиў – бул бизлердиң оларға 

кӛрсеткен ең ҥлкен хызметимиз болып есапланады. 

Ийса бизлерди тек ғана Ӛзине келиўге емес, 
ал Оның атынан барыўға да шақырды. 

 

Қутқарылғанына кӛп ўақытлар болған масиҳыйлар гейде мынаны 
еслеринен шығарып қояды: егер адамлардың ӛмиринде Масих 
болмаса, онда оларда қутқарылыўға ҳеш қандай ҥмит жоқ. Адамлар 
табыслы ямаса бахытлы жасап атырғандай болып кӛринсе де, бирақ 
олар Масихқа келмеген болса, онда оларда Қудайдан мәңги 
айырылыў қәўпи бар екенлиги барқулла есимизде болыўы керек. 
Мухаддес Китап: «Ийсадан басқа ҳеш ким арқалы қутқарылыў 

жоқ», - дейди (Елши.4:12). Дҥньядағы ҳәр бир адам Ийсаға мҥтәж!  

4. Бизлердиң миссиямыз тиккелей мәңгилик пенен 

байланысқа ийе. Бул хызмет басқа адамлардың мәңгилик 
тәғдириниң қандай болатуғынын белгилейди, сонлықтан да, ол жер 
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бетиндеги басқа қәлеген жумыстан, қәлеген жетискенликтен ҳәм 

қәлеген мақсеттен әҳмийетлирек. Жумысымыздағы жетискенлик 
ўақтыншалық болса, миссиямыздың жемислери мәңги қалады. Ҳеш 
бир исиңиз адамлардың Қудай менен қарым-қатнасын дҥзетиўине 

жәрдем бергениңиздей әҳмийетли бола алмайды. 

Әне, сонлықтан да, бизлер ӛз миссиямызды орынлаўды ертеңге 
қалдырыўымызға болмайды. Ийса былай дейди: «Еле кҥндиз екен, 

Мени Жибергенниң ислерин ислеўимиз керек. Тҥн келеди, сонда 

ҳеш ким ислей алмайды» (Юх.9:4). Миссияңызды басқа кҥнге де 
қалдырмаң, себеби ўақыттың ӛтип атырғанын билдиретуғын сааттың 
тықылдысы тоқтамайды. Басқаларға Хош Хабарды жеткизиў 
миссияңызды ҳәзир-ақ баслаң! Ийсаға алып келген адамларымыз 
бенен бирге қуўанып байрамлаўға мәңги ўақтымыз бар, бирақ 
басқаларға Ол ҳаққында айтыў ушын, бизлерге тек ғана усы жер 

бетиндеги ӛмиримиз берилген. 

Бул – ҳәзир ислеп атырған жумысыңыздан шығып, Хош Хабарды 
жәриялаўға толық бағышланған Хош Хабаршы ямаса елши 
болыўыңыз тийис деген сӛз емес. Қудай сиз қай жерде болсаңыз, сол 

жерде Ол ҳаққында айтыўыңызды қәлейди. Студентсиз бе, анасыз ба, 
бақша тәрбияшысысыз ба, саўда адамы ма ямаса басқарыўшысыз ба, 
қандай жумыс ислеўиңизге қарамастан, Қудай жолыңызға Хош 
Хабарды еситиўге жиберген адамларды барқулла әтирапыңыздан 

излең. 

5. Миссияңыз ӛмириңизге мазмун береди. Гарвард 
университети психологы Уильям Джеймс былай деген еди: «Ӛмирди 
ең мазмунлы етип ӛткериўдиң жолы – бул дҥньядағы ӛмиримизден де 
узақ даўам ететуғын иске ӛзимизди бағышлаў». Ҳақыйқатында, тек 
Қудайдың Патшалығы ғана мәңги даўам етеди. Қалған нәрселердиң 
ҳәммеси ерте ме, кеш пе жоқ болып кетеди. Әне соның ушын да, 
бизлер ӛзлеримизди табыныўға, қарым-қатнас ислеўге, руўхый ӛсиўге 
ҳәм жер бетиндеги ӛз миссиямызды орынлаўға бағышлаў арқалы 
анық мақсетке бағдарланған ӛмир сҥриўимиз керек. Себеби бул 

ҳәрекетлердиң нәтийжеси мәңги даўам етеди! 

Егер сиз жер бетиндеги Қудайдың берген тапсырмасын 
орынлаўдан бас тартсаңыз, онда Оның сизге берген ӛмирин заяға 
ӛткерген боласыз. Павел былай деген еди: «Буған қарамастан, мен 

ӛз жанымды аямайман. Тек ӛз бәйгимди басып ӛтип, Қудайдың 

мийриминиң ҳәм сҥйиспеншилигиниң Хош Хабары туўралы 

гҥўалық бериўди, яғный Ийемиз Ийсаның маған тапсырған исин 

жуўмақласам болғаны» (Елши.20:24). Қудай алдыннан сизиң қашан 
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ҳәм қай жерде жасайтуғыныңызды белгилеген. Бул соны билдиреди, 

демек, бул жер планетасында Хош Хабарды тек ғана сиз жеткере 
алатуғын бир адамлар бар. Егер бир адам сиз себепли Аспан 
Патшалығына ийе болса, онда сизиң еңбегиз мәңгилик жемис 
келтирген болады. «О, Қудайым, Ийса ҳаққында айтыўым ушын, 
мениң ӛмириме жиберген адамыңды кӛрсет», - деп дуўа етиң ҳәм 
дӛгерегиңизге қарап, ӛзиңиздиң жекке миссияңызды орынлайтуғын 

жерди қыдырың. 

Уллы Тапсырма ҳәр бир Ийсаға ериўши адамға берилген. 

 

6. Адамзат тарийхы ушын Қудайдың дҥзген жойбары - 

бизлердиң ӛз миссиямызды орынлаўымыз бенен тығыз 

байланысқа ийе. Кейинги ўақытлары Ийсаның екинши рет Жерге 
келиўи ҳәм ақыр заман ҳаққында билиўге қызығыўшылық артып 
бармақта. Бул қашан болады? Ийса жоқарыға алынбастан алдын 
Оның шәкиртлери де усы сораўды берген еди, бирақ бул сораўға 
Ийсаның жуўабы мынадай болды: «Әкениң Ӛз бийлиги менен 

белгилеп қойған ўақыт-мәҳәллерин билиў сизлерге берилмеген. 

Бирақ сизлерге Мухаддес Руўх тҥскенде, кҥш-қуўат аласызлар ҳәм 

Ерусалимде, пҥткил Яҳудияда, Самарияда, ҳәтте, дҥньяның 

шетине дейин Мениң гҥўаларым боласызлар!» (Елши.1:7-8). 

Шәкиртлери пайғамбаршылықтың мәнисин тҥсингиси келген 
ўақытта, Ийса гәпти Хош Хабар тарқатыўға бурып жиберген еди. 
Ийса олардың ӛз пикирлерин жер бетиндеги миссиясына қаратыўын 
қәледи. Басқаша айтқанда, Ийса оларға: «Мениң қайтып келиўим – 
сизлердиң жумысыңыз емес. Ал сизлердиң жумысыңыз – бул Мениң 
сизлерге тапсырған миссиям. Сол менен шуғылланың! 

Дыққатыңызды соған қаратың!». Ийсаның анық қайтып келетуғын 
ўақты ҳаққындағы гәплер пайдасыз, себеби Ол былай дейды: «Сол 

кҥнди ямаса сол саатты ҳеш ким билмейди: аспандағы 

периштелер де, Улдың Ӛзи де, тек ғана Әкем биледи» (Мк. 13:32). 
Егер Ийсаның Ӛзи бул ўақытты билмеймен деп атырған болса, сиз 
буны изертлеп не қыласыз? Бизиң анық билетуғын нәрсемиз - Қудай 
нийетлеген ҳәр бир адам Хош Хабарды еситпегенше, Ийса қайтып 
келмейди. Ийса былай дейди: «Аспан Патшалығы ҳаққындағы Хош 

Хабар пҥткил жер жҥзине жәрияланып, барлық халықларға 

гҥўалық болады. Соннан кейин усы заманның ақыры келеди» 
(Мат.24:14). Егер Ийсаның тезирек келиўин қәлесеңиз, онда 
пайғамбаршылық ҳаққында ойлағанша, ӛз миссияңызды орынлаўға 

дыққат аўдарың. 
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Бизлер аңсат алаң болып, дүньядағы ӛз миссиямызды 
орынлаўдан басқа жаққа бурылып кетемиз, себеби шайтан бизлерди 
ҳәр түрли нәрселер менен бәнт қылыўға бар аярлығы менен ҳәрекет 

етеди. Оның мақсети - бизлер тек Ийса ҳаққында ҳеш кимге 
айтпасақ болғаны! 

 

Алаң болыў ҳеш гәп емес, себеби шайтан сизди Ийса ҳаққында 
бӛлисиўден басқа ҳәр тҥрли нәрселер менен шуғылланыўыңызға 
ийтермелейди. Сиз тек ғана Аспан Патшалығына ӛзиңиз бенен басқа 
ҳеш кимди алып кетпесеңиз болды, қалған ҳәр қыйлы саўап ислерди 

ислеўиңизге шайтан қарсылық кӛрсетпейди. Бирақ ӛз миссияңызды 
орынлаўға адым атқаныңыздан баслап, шайтан жолыңызға сизди алаң 
ететуғын ҳәр қыйлы нәрселерди жибериўин кҥтиўиңизге болады. 
Бундай жағдайда, Ийсаның: «Атызды сҥриўди баслап, артына 

қарай беретуғын адам - Қудайдың Патшалығына ылайықлы емес», 

- деген сӛзлерин есиңизде тҥсириң (Лк.9:62). 

 

МИССИЯМЫЗДЫ ОРЫНЛАЎ - ҚАНДАЙ 

ҚУРБАНЛЫҚЛАРДЫ ТАЛАП ЕТЕДИ? 

Миссияны орынлаў – бул ӛмирдеги барлық жобаларыңыздан бас 
кешип, Қудайдың жобаларын қабыл етиўиңизди талап етеди. Басқа 
мақсетлериңизге Қудайдың мақсетин тек „„тиркеп‟‟ ғана қоя 
алмайсыз. Ал сиз де Ийсаға уқсап: «Әке, Мениң емес, Сениң 

қәлегениң болсын!» - деп айтыўыңыз тийис (Лк.22:42). Сиз ӛз 
ҳуқықларыңызды, ҥмитлериңизди, кҥтип жҥрген нәрселериңизди, 
әрманларыңызды, жойбарларыңызды ҳәм ӛзиңизди Қудайдың алдына 
әкелип, ҳәммесин Қудайдың аяқларының алдына таслаўыңыз тийис. 
Сиз ӛзиңизге бағдарланған, яғный: «Қудайым, Мениң ислемекши 
болған исимди жарылқа!», - дегенге уқсаған дуўаларыңызды 
тоқтатасыз. Ал буның орнына: «Қудайым, Сениң жарылқап қойған 
исиңди ислеўиме жәрдем бер!» - деп дуўа ететуғын боласыз. Сиз 
Қудайға бир бет ақ қағазға ӛз қолыңызды қойып тапсырасыз ҳәм оны 
Қудайдың Ӛзине керек болған нәрселерин жазып толтырыўын 
сорайсыз. Мухаддес Китап былай дейди: «...ӛлимнен қайта 

тирилгенлер сыпатында, ӛзлериңизди Қудайға бағышлаңлар. 

Денеңиздиң мҥшелерин де ҳақлықтың қуралы қылып, Қудайға 

арнаңлар» (Рим. 6:13). Егер сиз алдыңызда не болыўына қарамастан, 
ӛмириңизди ӛз миссияңызды орынлаўға бағышласаңыз, онда басқа 
кӛп адамлар әлле қашан ӛз басларынан кеширгениндей, сиз де 
Қудайдың жарылқаўын ӛз ӛмириңизде кӛресиз. Қудай Патшалығына 
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хызмет етиўге ӛмирин бағышлаған ер ҳәм ҳаял адамлар ушын 

Қудайдың ислей алмайтуғын нәрсеси жоқ. Ийса былай деген еди: «Ең 

алды менен Қудайдың Патшалығын ҳәм Оның ҳақлығын излеңлер! 

Сонда булардың ҳәммеси сизлерге қосымша бериледи» (Матта.6:33). 

 

ИЙСА УШЫН ЖӘНЕ БИР АДАМ 

 

Мениң әкем елиў жылдан кӛбирек кишкене аўыллық жерде 

жайласқан бир жәмәәттиң шопаны болды. Ол әпиўайы ўазшы болса 
да, миссияға бағышланған адам еди. Оның ең жақсы кӛретуғын 
жумысы ӛз ерки менен жумыс ислеўди қәлеўшилерди шет еллердеги 
кишкене болған жәмәәтлерге ибадатханаларды салыўға алып барыў 
еди. Ӛмири даўамында әкем дҥнья жҥзи бойлап 150 ден аслам 
ибадатханаларды салды. 

1999-жылы мениң әкем рак кеселлигинен қайтыс болды. 
Ӛмириниң соңғы ҳәптесинде сол кесели оны кҥнине 24 саатқа жақын 
есин шала билетуғын ҳалда услап турды. Сол жағдайда жатып, ол 
тҥслеринде нени әрман етип жҥргени ҳаққында айтатуғын еди. Оның 
бас ушында отырып, оның тҥслеринде айтқан сӛзлерине қарап, мен ӛз 
әкем ҳаққында жҥдә кӛп нәрселерди билип алдым. Ол бир ибадатхана 
имараты соңынан басқа ибадатхана имараты ҳаққында қайғырар еди. 

Оның әлемнен ӛтетуғын кҥни кеште, мен, ҳаялым ҳәм жийеним 
оның жанында отырған едик. Сонда әкем бирден кӛзин ашып, дәрриў 
орнынан турмақшы болды. Әлбетте, ол турыўға жҥдә ҳәлсиз еди ҳәм 
ҳаялым оның тӛсегине қайтып жатыўын соранды. Бирақ ол бәри бир 

тӛсегинен турыўын талап ете берди. Соңында ҳаялым: «Маған 
айтыңыз, Джим, нени қәлеп атырсыз?» - деп сорады. Ол: «Ийса ушын 
және бир адамды қутқарыў керек! Ийса ушын және бир адамды 
қутқарыў керек! Ийса ушын және бир адамды қутқарыў керек!» - деп 

жуўап берди. Ол бул сӛзди қайта-қайта тәкирарлар еди. 

Келеси саатларда ол бул сӛзин шама менен жҥз мәрте қайталады. 
«Ийса ушын және бир адамды қутқарыў керек!». Оның жанында 
отырып, кӛзлеримнен жас ақты. Мен бир гезде әкемниң исеними 
ушын Қудайға миннетдаршылық билдирмекши болып, басымды 
ийдим. Сол ўақытта ол қолын басыма қойып, әҳмийетли тапсырма 
берип атырғандай: «Ийса ушын және бир адамды қутқар! Ийса ушын 

және бир адамды қутқар!» – деди. 
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Бул сӛз қалған пҥткил ӛмиримниң темасы болыўын нийетледим. 

Мен бул шақырықты сизиң де қалған ӛмириңиздиң баслы мақсетине 
айландырыўыңызды қәлеймен ҳәм шақыраман, себеби буннан басқа 
ҳеш нәрсе бундай әҳмийетли ҳәм мәңгилик жемислер бере алмайды. 
Қудайдың сизди пайдаланыўын қәлесеңиз, онда Ол не ҳаққында 
қайғырса, сиз де сол ҳаққында қайғырыўыңыз тийис. Ал Оның 
қайғыратуғын нәрсеси - бул Ӛзи жаратқан адамлардың қутқарылыўы 
болып есапланады. Қудай жойтылған балаларының табылыўын 
қәлейди! Қудайды бундай етип басқа ҳеш нәрсе қызықтырмайды. 
Атанақ ағаш – буның дәлийили. Буған исенбесеңиз, онда атанаққа 

қағылған Ийсаға қараң! Мен сизиң барлық ўақытта «Ийса ушын және 
бир адамды қутқарыў»ға изленип жасаўыңыз ушын дуўа етип 
атырман, сонда сиз бир кҥни Қудайдың алдына барған ўақтыңызда, 

Оған: «Миссия орынланды!» - деп айта аласыз. 

 

 

 
 

ОТЫЗ АЛТЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мен әҳийетли миссияны орынлаў 
ушын жаратылғанман. 

 

Ядлайтуғын аят: «Барыңлар ҳәм барлық миллетлерди Маған 

шәкирт қылыңлар: оларды Әкениң, Улдың ҳәм Мухаддес Руўхтың 

аты менен шомылдырып, Мениң сизлерге буйырғанларымның 

ҳәммесин орынлаўды оларға ҥйретиңлер. Минекей, Мен дҥньяның 

ақырына дейин ҳәмме ўақыт сизлер менен бирге боламан!» (Матта 
28:19-20). 

  

Ойланатуғын сораў: Қудайдың берген миссиясын орынлаўдан 
мени қандай қорқынышлар услап тур? Басқаларға Хош Хабарды 

айтыўдан мени не иркип тур? 
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‘‘Қудай Улына исенетуғын адам ӛз ишинде гҥўалыққа ийе 

болады’’. 

(1-Юхан.5:10) 

 

‘‘Ийемиздиң сӛзи сизлерден тарқап, Қудайға деген исенимиңиз 

ҳаққында хабар ҳәмме жерге жетип барды. Сонлықтан бизлердиң 

бул ҳаққында бир нәрсе айтыўымызға ҳәжет қалмады’’. 

(1-Салоника.1:8) 

 

 

Басқалар менен бӛлисиўиңиз ушын, Қудай сизге Ӛмир Сӛзин 

берди. 

Исениўши болыўыңыз бенен, сиз Қудай елшиси де болдыңыз. 
Қудай дҥньяға сиз арқалы сӛйлеўди қәлейди. «Бизлер Қудай 

тәрепинен жиберилген ҳәм Масихқа тийисли болған адамлар 

сыпатында Хош Хабарды Қудай алдында ҳақ кеўил менен 

жәриялаймыз», -  деп жазады Павел (2-Кор.2:17). 

Бәлким, сиз ӛзиңизде басқалар менен бӛлисетуғындай ҳеш 
нәрсем жоқ деп ойлайтын шығарсыз, бирақ бул сизиң аўзыңызды 
жаўыўға бар кҥшин салып атырған нағыз шайтанның пикири. Себеби 
ҳәр биримизде бай тәжирийбелер ҳәм кеширмелер ғәзийнеханасы бар 
ҳәм Қудай сол арқалы кӛп ғана жаңа нәрестелерин Ӛз шаңарағына 
киргизиўди қәлейди. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай Улына 

исенетуғын адам ӛз ишинде гҥўалыққа ийе болады» (1-Юх.5:10). 

Сизиң жеке ӛзиңизге исенип тапсырылған Ӛмир Сӛзи тӛрт бӛлимнан 

ибарат: 

 Сизиң жекке гҥўалығыңыз: Ийса менен байланысты 
қалай баслағаныңыз ҳаққындағы ўақыя. 
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 Ӛмириңизде алған сабақларыңыз: Қудайдың сизге 

ҥйреткен ең әҳмийетли сабақлары.  
 Сизиң ҳақ нийетлериңиз ҳәм әрманларыңыз: Қудай 

еркине сай, сиз ең ишинде нелерге қызығасыз ҳәм нелер 
ҳаққында кӛп қайғырасыз. 

 Хош Хабар: Қутқарылыў Хабары. 
 

1. Сизге исенип тапсырылған Ӛмир Сӛзи сизиң 

гҥўалығыңызды ӛз ишине алады. Гҥўалық - бул сизиң ӛмириңизди 
Қудайдың қалай ӛзгерткени ҳаққындағы гҥрриңиңиз. Петр бизлердиң 
Қудай тәрепинен не ушын таңланғанғанымызды ашып береди: 
«Сизлер ӛзлериңизди қараңғылықтан Ӛзиниң әжайып нурына 

шақырған Қудайдың таң қаларлық ислерин жәриялаў ушын 

таңландыңлар!» (1-Петр.2:9). Қудай менен қарым-қатнасыңызда 
басыңыздан кеширген нәрселерди айтыў бериў - бул гҥўалық 
бериўдиң тийкары болып есапланады. Бир сӛз бенен айтқанда, 
гҥўалық – бул Қудайға қалай келгениңиз ҳаққындағы ўақыяңыз. Ол – 
бийтәкирар. Суд залында гҥўалар ӛз кӛзи менен кӛргенин айтып 
берген ўақтында, олар тартысып, бир затларды ақлаўға ямаса 
қаралаўға урынып отырмайды. Себеби бул адвокаттың ҳәм 
прокурордың иси. Гҥўалар тек ӛзлери менен не болғанын ямаса ӛз 

кӛзлери менен кӛрген нәрселерин ғана айтып береди. 

Ийса: «Мениң адвокатларым боласызлар», - деген жоқ, ал: 
«Мениң гҥўаларым боласызлар», - деди (Елши.1:8). Ол бизлердиң 
басқаларға ӛмиримизде гҥўа болған нәрселеримизди айтқанымызды 
қәлейди. Гҥўалығыңыз бенен бӛлисиў – жердеги миссияңыздың ең 
әҳмийетли бӛлеги, себеби ол бийтәкирар болып, дәл сизикиндей 
ўақыя сизден басқа ҳеш кимде болмайды. Сонлықтан да ӛз ўақыяңыз 

ҳаққында тек ғана сиз бӛлисе аласыз. Егер сиз ол ҳаққында 
бӛлиспесеңиз, ол мәңги жоқ болып кетеди. Бәлким, сиз Мухаддес 
Китапты бастан-аяқ ҥйренип шыққан қәниге емес шығарсыз, бирақ ӛз 
ӛмириңизде болған ўақыялар бойынша сиз ҥлкен авторитетсиз, оннан 
қалса, адамның басынан кеширген нәрсеси менен даўласыў басқалар 
ушын оғада қыйын. Негизинде, жеке гҥўалығыңыз ҳәр қандай 
ўайызлықтан да кҥшли, себеби исенбейтуғын адамлар шопанларды ӛз 
товарын жақсы „„сатыў‟‟ ушын бар кҥши менен урынып атырған 
тәжирийбели саўдагерлердей етип кӛреди. Бирақ олар сизди 

қуўанышлы қарыйдардай етип кӛреди ҳәм сизге кӛбирек исенеди. 
Сонлықтан да олар ушын сизиң гҥўалығыңыз – айрықша кҥшке ийе 

болады. 
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Биреўдиң басынан ӛткен ўақыяны тыңлаў – қандай да бир 

қағыйдаларды тыңлағанға қарағанда, адамлар ушын қызығырақ, 
оннан қалса, оларды қабыл етиў де аңсатырақ. Олар бизлердиң 
дыққатымызды тартады ҳәм оларды бизлер кӛп ўақытқа шекем 
ядымыздан шығармаймыз. Егер сиз руўхый тәлимлер ҳаққында 
сӛйлеп басласаңыз, онда тәўбеге келмегенлер ушын олардың қызығы 
болмайды. Бирақ олар ӛмириңде ушыратып кӛрмеген ҳәдийселер 
ҳаққында билиўди қәлейтуғыны тәбийий болып есапланады. Гҥўалық 
– Ийсаның кӛпири сыяқлы. Бизлер гҥўалық бӛлискенимизде, усы 
кӛпир менен ӛз жҥрегимизди адамлардың жҥреклери менен 

байланыстырғандай боламыз, себеби Ийса усы гҥўалық арқалы 

олардың жҥреклерине де кирип барады. 

Жеке гҥўалықлардың және бир баҳалы қәсийети, олар 
адамлардың ӛз ақылы менен орнатқан қорғанларын айланып ӛтеди. 
Ҳәтте, Мухаддес Китап авторитетин қабыл етпейтуғын кӛплеген 
адамлар да, сизиң шын жҥректен айтқан жеке гҥўалығыңызды 
қызығып тыңлайды. Сонлықтан да Павел ҳәр қыйлы болған алты 
жағдайда да, Мухаддес Китаптан сӛйлеўдиң орнына, тек ӛзиниң 
басынан кеширген жеке гҥўалығы арқалы Хош Хабарды бӛлискен еди 

(Елши.22-26 баплар). 

Мухаддес Китап былай дейди: «Сизлердеги ҥмит ҳаққында 

сораған ҳәр бир адамға жуўап бериўге ҳәмме ўақыт ТАЯР 

БОЛЫҢЛАР. Деген менен, буны мҥләйимлик пенен, ҳҥрмет 

кӛрсетип ислеңлер» (1-Петр.3:15-16). „„Таяр болыў‟‟ дың ең жақсы 
жолы - бул гҥўалығыңызды жазып алып, ондағы ең әҳмийетли болған 

нәрселерди ядлаў болады. Оларды мынадай тӛрт бӛлекке бӛлиң: 

1. Ийса менен ушыраспастан бурын ӛмирим қандай еди? 

2. Ийсаға мҥтәж екенимди қалай тҥсинип жеттим? 

3. Мен қалай етип ӛмиримди Ийсаға бағышладым? 

4. Ӛмиримде Ийса не қылды? 

Сизде, әлбетте, қутқарылыў гҥрриңинен басқа да айтатуғын 
кӛплеген гҥўалықлар бар. Қудайдың қалай жәрдем бергени 
ҳаққындағы ҳәр қыйлы гҥўалықларға да ийесиз. Сонлықтан Қудай 
сизди алып шыққан барлық машқалалардың, ўақыялардың ҳәм 
кризислердиң дизимин жазың. Соңынан сизге даналық ҳәм сезгирлик 
керек болады, себеби бул жазған гҥўалықларыңыздың қайсысы сизиң 
еле еле исениўши емес достыңызға кереклирек ҳәм тҥсиниклирек 
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болатуғынын таңлаўыңыз керек болады. Ҳәр қыйлы жағдайларда сиз 

ҳәр қыйлы гҥўалықларыңыздан пайдалансаңыз болады. 

Басыңыздан ӛткен ўақыяны айтып бериў - сизиң жүрегиңизден 
басқалардың 

жүрегине Ийсаның жүрип ӛте алатуғын байланыс кӛпирин 
дүзеди. 

 

 

2. Сизге исенип тапсырылған Ӛмир Сӛзи ӛмирде алған 

сабақларыңызды да ӛз ишине алады. Ӛмир Сӛзиниң екинши 
бӛлеги – бул Қудайға келгениңизден соң, Оның сизге ҥйреткен 
шынлықлары. Сиз Қудайдан қарым-қатнаслар, машқалалар, 
азғырылыўлар ҳәм ӛмирдиң басқа бӛлеклери ҳаққында кӛп затларды 
ҥйрендиңиз. Даўыт: «О, Қудайым, маған Ӛз жолыңды кӛрсет ҳәм 

мен оған ақырына шекем садық боламан!» - деп дуўа еткен еди 
(Забур 118:33). Тилекке қарсы, бизлер басымыздан ӛткен кӛп ғана 
жағдайлардан сабақ алалмай қаламыз. Мухаддес Китап Израиллылар 
ҳаққында былай дейди: «Қудай оларды қайта-қайта қутқарды, 

бирақ ӛз гҥналары менен Қудайдың ғәзебине ушырады ҳәм 

гҥналары ақырында оларды қыйратпағанша, олар ҳеш қашан 

сабақ алмады» (Забур 105:43). Сиз де, бәлким, бундай адамларды 
ушыратқан шығарсыз. 

Ӛз қәтеликлериңнен сабақ алыў – даналық болып есапланады, 
бирақ басқалардың тәжирийбесинен сабақ алыў - оннан да үлкенирек 
даналық болып есапланады. Себеби бизлер ӛмирдеги ҳәмме нәрсени 
ӛзлеримиз басымыздан ӛткерип шыға алмаймыз. Буған бизлерде 
жетерли ўақыт жоқ. Бизлер бир-биримиздиң ӛмир сабақларымыздан 

ҥйрениўимиз тийис. Мухаддес Китап былай дейди: «Тыңлаўды 

қәлейтуғын адамға тәжирийбели адамның берген ескертиўи ең 

таза болған алтыннан да қымбатлырақ» (Ҳикмет.25:12). 

Басқалар менен бӛлисе алыўыңыз ушын, ӛмириңизден алған 
әҳмийетли сабақларыңызды жазың. Бизлер Сулайманның усындай 
қылғаны ушын миннетдар болыўымыз тийис, себеби оның сондай 
қылғаны арқалы бизлер әмелде қалай жасаў кереклиги ҳаққындағы 
сабақларға толған „„Ҳикметлер‟‟ ҳәм „„Ўазшылар‟‟ китабына бҥгин 
ийемиз. Кӛз алдыңызға келтирип кӛриң, егер бизлер бир-биримиздиң 

ӛмир сабақларымыздан ҥйренгенимизде, қаншелли бизлерге ҳеш 
қандай керек болмаған қапагершиликлерден (ӛкиниўлерден) қутылып 
қалған болар едик! Руўхый кәмилликке ерискен адамлар кҥнделикли 
тәжирийбелерден сабақ алыў әдетин ӛзлеринде раўажландырған. Мен 



 
164 

де сизге ӛмириңизден алған сабақларыңыздың дизимин жазып 

барыўыңызды кеңес етемен. Оларды жазып алмағанша, олар 
ҳаққында ойлай алмайсыз. Буны баслаўыңыз ушын ҳәм алған 
сабақларыңызды ядыңызға тҥсириўге тҥртки болыўы ушын 
тӛмендеги мына сораўлардан пайдаланың (бул ўақыялардың ҳәр 
қайсысы ушын Мухаддес Китаптан бир нешше аятларға қараң Заб.50, 
Фил.4:11-13, 2-Кор.1:4-10, Заб.39, Заб.118:71, Жар.50:20): 

 Қудай маған сәтсизликлер арқалы не ҥйретти? 
 Пулдың жетиспеўшилиги арқалы Қудай маған не ҥйретти? 
 Қайғылар, азаплар, ашыныўлар ҳәм тҥскинликлер арқалы 

Қудай маған не ҥйретти? 
 Узақ кҥтиўлер арқалы Қудай маған не ҥйретти? 
 Кеселликлер арқалы Қудай маған не ҥйретти? 
 Қапашылықлар арқалы Қудай маған не ҥйретти? 
 Шаңарағым, жәмәәтим, адамлар менен қарым-қатнасларым, 

кишкене топарлар, маған наразы болғанлар ҳәм мени 
критикалағанлар арқалы Қудай маған не ҥйретти? 

 

3. Бизлерге исенип тапсырылған Ӛмир Сӛзи ҳақ 

нийетлеримиз бенен әрманларымызды ӛз ишине алады. 

Бизлердиң Қудайымыз адамларға бийдәрт ҳәм бийпәрўа Қудай емес. 
Ол – жан ашыўшы ҳәм қайғырыўшы Қудай. Ол шын жҥрегинен 
сүйеди, сондай-ақ, Ол ҳақыйқаттан да жек кӛрип биледи. Бизлер Оған 
жақынласқан сайын, Ол Ӛзи ушын қатты әҳмийетли болған 
нәрселерди бизлерге аша береди. Бизлер дҥньяға Оның атынан шын 
жҥрегимиз бенен сӛйлеўимиз ушын, Ол жҥрегиндеги Ӛз сезимлерин 
ҳәм қәлеўлерин бизлердиң де жҥреклеримизге салып бара береди. Бул 
– қандай да бир машқалаға деген, қандай да бир қағыйдаларға деген 
ямаса қандай да бир адамларға деген кҥшли қызығыўшылық болыўы 
мҥмкин. Бирақ буның не болыўына қарамастан, сиз бул ҳаққында 
айтпай тура алмай қаласыз ҳәм оны әмелге асырыў ушын қолыңыздан 

келген барлық нәрсени қыласыз. 

Әдетте, егер адамның жҥрегинде кҥшли қәлеў пайда болса, онда 
оны услап турыў мҥмкин болмай қалады. Ийса былай деди: 
«Адамның кеўли неге толып тасса, аўзынан сол шығады» 
(Мат.12:34). Буған мына еки мысалды келтириўге болады. 

Бириншиси, «Ӛйткени Сениң ҥйиңе деген қызғанышым мени жеп 

баратыр», деп айтқан Даўыт болса (Забур.68:10), екиншиси, «Сениң 

сӛзиң мениң жҥрегимде ҳәм сҥйеклеримде от болып жанбақта! 
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Оны услап турмақшы болдым, бирақ кҥшим жетпеди!» деп айтқан 

Еремия пайғамбар (Еремия 20:9). 

Қудай бир адамларға белгили бир нәрселердиң ҥстинен жеңиске 
ерисиўи ушын, Ӛзине тән болған жан кҥйерликти, ҳақ нийетлер 
менен қәлеўлерди береди. Булар кӛбинесе адамлардың ӛз басынан 
кеширген нәрселери болыўы мҥмкин, мысалы, зорлық кӛриў, бир 
жаман иллетке ғәрезли болыў, бийперзент болыў, тҥскинликке тҥсиў, 
қандай да бир жаман кеселликке шатылыў ямаса усыған уқсаған 
қандай да қыйыншылықлар. Бир ўақытлары Қудай Ӛз 
хызметкерлерине ӛзлерин қорғай алмайтуғын адамларды қорғаўға 
деген, олар ушын гҥресиўге деген кҥшли қәлеўлерди береди. Булар 
дҥньяға келе алмаған нәрсестелер, Масих ушын қуўдаланғанлар, 
кәмбағаллар, қамақтағылар, езилгенлер, алданғанлар ҳәм 
әдилсизликтиң қурбаны болғанлар болыўы мҥмкин. Мухаддес 
Китапта сҥйеўи болмаған адамларды қорғаўымыз кереклиги ҳаққында 

бир неше мәрте буйрық берилген. 

Қудайдан келген қәлеўлерге жанып жҥрген адамлардан Ол Ӛз 
Патшалығын кеңейтиў ушын пайдаланады. Сонлықтан Ол сизге де 

жаңа жәмәәтти баслаўға деген, шаңарақларды беккемлеўге деген, 
Мухаддес Китап аўдармаларына ҳәм масиҳый жетекшилерди 
таярлаўға ақшалай жәрдем бериўге деген кҥшли қәлеўлерди бериўи 
мҥмкин. Ямаса сизиң ишиңизде белгили бир топар адамларына: саўда 
адамларына, жас ӛспиримлерге, шет еллик студентлерге, жас аналарға 
ямаса қандай да тараў адамларына Хош Хабарды жеткизиўге деген 
услап турыў мҥмкин болмаған қәлеў ояныўы мҥмкин. Егер Қудайдан 
сорасаңыз, Ол жҥрегиңизге Хош Хабарға қатты мҥтәж болып атырған 
анық бир мәмлекетти ямаса бир этникалық топарды салады. 

Қудай бул дҥньяда ислеўди қәлеген ҳәмме ислерин орынлаўы 
ушын, бизлерге ҳәр қыйлы кҥшли қәлеўлер менен әрманларды 
береди. Сизиң жҥрегиңизге Қудайдан бир затты ислеўге деген кҥшли 
жаны ашыўшылық сезими келсе, онда сиз бул нәрсеге ҳәммениң 
жаны ашыўын кҥтип отырмаўыңыз керек. Оның орнына, бизлер бир-
биримизге дыққат пенен қулақ салып, басқалардың бизлерге созып 
атырған Ӛмир Сӛзин қәдирлеўимиз тийис, себеби Ӛмир Сӛзин тек 
бир адам толық жеткизип бере алмайды. Сонлықтан басқа 
адамлардың ишиндеги кҥшли қәлеўлерге менсинбеўшилик пенен 
қарамаң. Мухаддес Китап былай дейди: «Жақсы нийет пенен 

тырысыў - бул жақсы нәрсе» (Гал.4:18). 

Қудай бул дүньяда ислеўди қәлеген ҳәмме ислерин орынлаўы ушын, 
бизлерге ҳәр қыйлы күшли қәлеўлер менен әрманларды береди. 
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4. Бизлерге исенип тапсырылған Ӛмир Сӛзи Хош Хабарды ӛз 

ишине алады. Хош Хабар деген не? «Қудайдың адамды 

АҚЛАЙТУҒЫНЫ Хош Хабарда анық кӛрсетилген. АҚЛАНЫЎ 

ИСЕНИМ арқалы басланып, исенимди беккемлеп барады». 
(Рим.1:18). «Қудай Масих арқалы дҥньяны Ӛзи менен жарастырып, 

адамлардың гҥналарын есапқа алмады ҳәм усы жарасытырыўшы 

сӛзлерди бизлерге берди» (2-Кор.5:19). Хош Хабар – бул Қудайдың 
Ӛз Улы Ийсаның қурбанлығы арқалы бизлерди қутқаратуғынына, 
гҥналарымызды кеширип, ӛмиримизди мазмунға толтыратуғынына 
ҳәм келешекте Аспанда ҥйимиздиң болатуғынына берген Оның 

ўәдесине исениў болып табылады. 

Хош Хабарды басқалар менен бӛлисиў ҳаққында жазылған 
жҥзлеген китаплар бар. Бирақ алдынғы баптағы сегиз тийкарды 
ӛзиңизге сиңдирмегениңизше, ҳеш қандай оқыўлар сизде Масих 
ҳаққында гҥўалық бериўге қәлеў оятпаўы мҥмкин. Ең әҳмийетлиси, 
Масих сҥйгендей етип, сиз де жойтылған адамларды сҥйиўди 
ҥйрениўиңиз тийис. 

Қудай Ӛзи сҥймеген адамды ҳеш қашан да жаратпады. Ҳәр бир 

адам Ол ушын әҳмийетли. Ийса атанақ ағашта еки қолын еки жаққа 
жайып ашқанда, Ол: «Мен сизлерди усыншелли сҥйемен!» - деген еди. 
Мухаддес Китап былай дейди: «... бир Адам, яғный Масих ҳәмме 

ушын ӛлгенликтен, ҳәмме Оның ӛлимине шерик болады» (2-
Кор.5:14). Егер сизге бул дҥньядағы миссияңызды орынлаў бәри-бир 
болса, онда Ийсаның сиз ушын атанақ ағашта не ислегени ҳаққында 

бираз пикир жҥргизиң. 

Бизлер исенбейтуғын адамлар ҳаққында қайғырыўымыз тийис, 
себеби Қудай оларды сҥйеди. Сҥйиспеншилик бийпәрўа болмайды 
ҳәм бизлерге таңлаў жолын қалдырмайды. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Сҥйиспеншиликте қорқыў жоқ. Керисинше, минсиз 

сҥйиспеншилик қорқыўды қуўып шығарады» (1-Юхан.4:18). Ата-ана 
баласын қутқарыў ушын жанып турған имараттың ишине ӛзлерин 
таслайды, себеби балаға болған сҥйиспеншилик қорқыныштан да 
уллырақ. Егер сизде Хош Хабарды бӛлисиўге қандай да қорқыныш 
бар болса, онда Қудайдан жҥрегиңизди сҥйиспеншиликке 

толтырыўын сораң.  

Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай ҳеш кимниң набыт 

болыўын қәлемей, ҳәр бир адам тәўбе етсин деп, сизлер ушын 

сабырлылық пенен кҥтип турыпты» (2-Пт.3:9). Егер сиз еле 
Масихты танымайтуғын бир адамды билсеңиз, онда ол ушын 
қайтпастан дуўа етип, оған сҥйиспеншилик пенен хызмет ислеп, оған 
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әлбетте Хош Хабарды жеткизиўиңиз тийис. Сизиң жасап атырған 

районыңызда Қудайдың шаңарағына тийисли болмаған бир адам 
болса, онда жәмәәтиңиз оны таўып алыўы тийис. Егер жәмәәт ӛсиўди 
қәлемесе, ол сол арқалы дҥньяға: «Сизлер дозаққа кете бериң, 

бизлерге бәри-бир!» - деген болады. 

Ал сиз ӛз танысларыңыздың дозақта жанбаўы, ал Аспан 
Патшалығына алыныўы ушын не ислеўге таярсыз? Оларды жәмәәтке 
шақырасыз ба? Ӛз гҥўалығыңыз бенен бӛлисесиз бе? Оларға бул 
китапты саўға етесиз бе? Оларды тҥслик аўқатқа мирәт етесиз бе? 
Қутқарылмағанша олар ушын ҳәр кҥни дуўа етесиз бе? Сизиң ӛз 
миссияңызды орынлайтуғын жериңиз – бул дӛгерегиңиздеги 
адамлардың барлығы болып есапланады. Қудайдың сизге берген 
мҥмкиншиликлерин қолдан жаздырмаң. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Ўақыттан жақсы пайдаланып, жәмәәттиң сыртындағы 

адамларға ақыллылық пенен қатнас жасаңлар (басқа аўдармада 

Хош Хабар айтыңлар)» (Колос.4:5). 

Кимдур сиз себепли Аспан Патшалығына бара ма? Кимдур 
бейиште сизге  келип: «Мен сизге миннетдарман. Сиз Хош Хабарды 

мениң менен бӛлисиўге жан кҥйдиргениңиз себепли, мен бул жерде 
турыппан», - деп айта ма? Сиз бейишке тҥсиўге жәрдем берген 
адамлардың ол жерде бир-бири менен кӛрисип атырғандағы 
қуўанышын кӛз алдыңызға келтирип кӛриң. Бир адамның сиз арқалы 
мәңги қутқарылғаны – бул ӛмириңизде жетискен ҳәр қандай 
жетискенликтен де әҳмийетлирек! Тек адамлар ғана мәңги жасайды. 

Бул китапта жер бетиндеги ӛз ӛмириңизге болған Қудайдың бес 
мақсетин ҥйрендиңиз. Ол сизди Ӛз шаңарағының ағзасы, Ӛз 
минезиниң үлгиси, Ӛз даңқының жәриялаўшысы, Ӛз мийриминиң 
хызметкери ҳәм Ӛз Хош Хабарын жоғалғанларға жеткериўши елши 
етиў ушын жаратты. Бул бес мақсеттиң тек бесиншисин ғана тек жер 
бетинде әмелге асырыў мҥмкин. Ал қалған тӛртеўин басқаша жоллар 
менен мәңгиликте де даўам еттириўимизге болады. Сонлықтан да 
Хош Хабарды тарқатыў оғада әҳмийетли. Ӛз миссияңызды орынлаў 
ҳәм Ӛмир Сӛзин бӛлисиў ушын сизге азғана, яғный шекленген ўақыт 
берилген. 
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ОТЫЗ ЖЕТИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Қудай мен арқалы дҥньяға бир нәрсе 

айтыўды қәлейди. 
  

Ядлайтуғын аят: «Сизлердеги ҥмит ҳаққында сораған ҳәр бир 

адамға жуўап бериўге ҳәмме ўақыт таяр болыңлар. Деген менен, 

буны мҥләйимлилик пенен, ҳҥрмет кӛрсетип ислеңлер» 

(1-Петр 3:15-16).  
  

Ойланатуғын сораў: Мениң Қудайға келген ӛз гҥўалығым бар. 
Қудай оны кимлер менен бӛлисиўге мени шақырып атыр?  
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«Ийса оларға былай деди: «Пҥткил дҥнья бойлап жҥриңлер 

ҳәм барлық адамларға Хош Хабарды жәриялаңлар!» 

(Марк 16:15) 

 

«О, Қудайым! Бизлерге меҳрибан болып, бизлерди жарылқа; 

бизлерди Ӛзиңниң жҥзиң менен нурландыр. 

Сонда жер жҥзинде Сениң жолыңды, бәрше халықларда 

Сениң қутқарылыўыңды билип алады». 

(Забур 66:2-3) 

 

 

Масихтың Уллы тапсырмасы – бул сизге берилген тапсырма.  

Сизиң алдыңызда таңлаў тур: сиз ямаса дүнья жүзлик класстағы 
масиҳый боласыз, ямаса дүньяның тәсири астындағы масиҳый 
боласыз. Олардың айырмашылығы ҥлкен. Дҥньяның тәсири 
астындағы масиҳыйлар Қудайға ӛзлериниң жекке мәплерине ерисиў 
ушын келеди. Олар қутқарылған, деген менен, олар Қудайға 
қарағанда, ӛзлерин кӛбирек ойлайды. Олар концертлерге ямаса ҳәр 
қыйлы семинарларға қатнасқанды жақсы кӛреди, бирақ оларды ҳеш 
қашан Хош Хабарды тарқатыўға ҳәм миссияға арналған 
конференцияларда кӛрмейсиз. Себеби бул нәрселер оларды 

қызықтырмайды. Олар, әдетте, ӛз мҥтәжликлери ушын, 
жарылқаўларға ҳәм табысларға ерисиўи ушын дуўа етеди. Бул 
„„эгоистлик исеним‟‟ болып, ол: „„Қудай мениң ӛмиримде қалай етип 
еле де кӛбирек қолайлықлар жаратып бере алады?‟‟ - деген сораўға 
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тийкарланған болады. Бундай адамлар Қудайдың оларды Ӛз мақсети 
ушын пайдаланыўына жол бермейди, керисинше, Қудайды ӛз мәплери 

ушын пайдаланғысы келеди. 

Ал дҥнья жҥзлик класстағы масиҳый болса, керисинше, 
ӛзлериниң „басқаларға хызмет етиў‟ ҳәм „миссия‟ ушын 
қутқарылғанын тҥсинеди. Дҥньяның тәсириндеги масиҳыйлар 
Қудайға: «Сен мениң ушын не ислей аласаң?» - десе, дҥнья жҥзлик 
класстағы масыҳыйлар Қудайға: «Мен Сениң ушын не ислей 
аламан?» - дейди ҳәм ӛзлерине тапсырылған ислерди қуўаныш пенен 
қабыл етип, Қудайдың олар арқалы жумыс ислеп атырғанына қатты 
қуўанады. Тек дҥнья жҥзлик класстағы масиҳыйлар ғана пҥткил жер 
шарындағы ҳақыйқый тири адамлар болып есапланады. Олардың 
қуўанышлары, беккем исенимлери ҳәм кӛтериңки руўхы басқаларға 
тәсирли, себеби олар дҥньяға ӛзгерис алып кирип атырғанын биледи. 
Олар ҳәр кҥни азанда турғанда, Қудайдың бҥгин де олар арқалы 
қандай да бир жаңаша жоллар менен жумыс ислейтуғынына исеним 
менен оянады. Сиз булардың қайсысына тийисли масиҳый болыўды 

қәлейсиз? 

Қудай сизди ең уллы, ең кең кӛлемли, ең рәң-бәрәң ҳәм барлық 
дәўирлердеги ең әҳмийетли хызметке шақырып атыр. Бул - Қудай 
Патшалығын қурыў хызмети! Адамзат тарийхы – бул Қудайдың 
шығармасы болып есапланады. Қудай Ӛзине мәңгилик шаңарақ 
қурып атыр. Дҥньяда оннан әҳмийетлирек болған нәрсе жоқ ҳәм басқа 
ҳеш нәрсе бизлер менен мәңгиге қалмайды. Аян Китабы арқалы 
бизлер Қудайдың пҥткил жер жҥзлик миссиясының орынланып 
жуўмақланатуғынын билемиз. Сол кҥни Уллы Тапсырма Уллы 
Жуўмақларға айланады. Сонда «ҳәр тҥрли миллеттен, ҳәр тҥрли 

урыўдан, ҳәр тҥрли халықтан ҳәм ҳәр тҥрли тилден болған, ҳеш 

ким санай алмайтуғын ҥлкен топар тахтың ҳәм ... » Ийсаның 
алдында Оған табыныў ушын турады (Аян.7:9). Егер сиз дҥнья 
жҥзлик класстағы масиҳый болыўды шешсеңиз, онда сиз ҳәзир-ақ 
Аспандағы Ӛмирдиң бир тамшысын болса да, татып кӛриў бахтына 
ийе боласыз. 

Ийса Ӛзиниң изине ергенлерге: «Пҥткил дҥнья жҥзи бойлап 

жҥриңлер ҳәм барлық адамларға Хош Хабарды жәриялаңлар!» - 
деп тапсырма берген ўақтында, шәкиртлерине бул оғада қыйын 
тапсырма болып кӛринген болыўы мҥмкин (Мк.16:15). Олар бул 
тапсырманы иске асырыў ушын, яғный пҥткил дҥньяға Хош Хабарды 
жәриялаў ушын не қылыўы керек еди: пияда жҥриўи керек пе еди 
ямаса сол ўақытлардағы кӛликлер (ешек ямаса тҥйе) менен жҥриўи 
керек пе еди? Себеби ол ўақытлары транспорттың жалғыз тҥри усы 
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ҳайўанлар еди, океанларды кесип ӛтетуғын кемелер де жоқ еди. Сол 

себептен дҥнья жҥзи бойлап жҥриў ушын айтарлықтай ҥлкен-ҥлкен 
физикалық тосқынлықлар бар еди ҳәм олар ушын бул ҳақыйқаттан да 
қыйын тапсырма еди.  

Ҳәзирге келип, бизлерде самолетлар, кемелер, поездлар, 
автобуслар ҳәм автомобиллер бар. Бул кишкене дҥнья болып қалды 
ҳәм ол кҥннен-кҥнге киширейип баратыр. Адамлар егер керек болса, 
белгили бир саатлар ишинде океанлардан ушып ӛтип ҥйлерине 
жетип бара алады. Енди ең әпиўайы масиҳыйларға да халық аралық 
миссияларға қатнасыў мҥмкиншиликлери бар. Дҥньяның қәлеген 
шетине жетип барыўыңыз мҥмкин, буның ушын тек ғана саяхат 
фирмаларына хабарлассаңыз болғаны. Бизлерде Хош Хабарды 

жәрияламаўға ҳеш қандай сылтаў жоқ. 

Ҳәзирги ўақытлары интернет себепли дҥнья еле де киширейди. 
Телефон ҳәм факслардан тысқары, интернетке жол тапқан ҳәр бир 
исениўши дҥнья жҥзиниң қәлеген мәмлекетинде жасаўшы адамлар 
менен байланысыў мҥмкиншилигине ийе. Тек клавишлерди бармағың 
менен бас, пҥткил дҥнья алдыңда турады! 

Ҳәзирге ўақытта ең шеттеги аўылларда да электрон почталар 
пайда болмақта, сонлықтан бизлер ҥйимизден шықпай-ақ, жер 
жҥзиниң аржағында жайласқан адамларға Хош Хабарды жеткизе 
аламыз. Адамзат тарийхында „„Хош Хабарды пҥткил дҥнья жҥзине 
ҳәм барлық адамларға жеткизиўге‟‟ бундай қолайлы пурсат туўылған 
емес. Енди узақ қашықлық та, транспорт та ямаса жол қәрежети де 
тосқынлық болмай қалды. Жалғыз тосқынлық – бул бизлердиң ойлаў 
усылымыз болып табылады. Дҥнья жҥзлик класстағы масиҳый 
болыўымыз ушын, бизлер пикирлеримизди: Хош Хабарға деген кӛз-

қарасымызды ҳәм қатнасымызды бираз ӛзгертиўимизге туўра келеди. 

 

ДҤНЬЯ ЖҤЗЛИК КЛАССТАҒЫ МАСИҲЫЙЛАР ҚӘЙТИП 

ПИКИР ЖҤРГИЗЕДИ? 

 

1. Бәринен де бурын олар ӛзлерин емес, ал басқаларды 

ойлайды. Мухаддес Китап былай дейди: «Ҳәй, туўысқанларым, 

ақыл-ойыңыз бенен баладай болмаңлар, ал ересек адамлардай 

болыңлар!» (1-Кор.14:20). Бул дҥнья жҥзлик класстағы масиҳый 
болыўдың биринши адымы болып табылады. Балалар тек ғана ӛзлери 
ҳаққында ойлайды, ал ересек адамлар басқалар ҳаққында ойлайды. 
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Қудай бизлерге деп буйырған: «Тек ӛзиңиздиң ғана емес, ал 

басқалардың да пайдасын гӛзлеңлер» (Филип.2:4). Әлбетте, ой-
пикирлеримизди ӛзгертиў - бул аңсат ис емес, себеби бизлер 
тәбиятымыздан саў жери жоқ эгоистлермиз ҳәм дерлик дҥньядағы 
барлық рекламалар тек ӛз-ӛзимизди ойлаўға ийтермелейди. Буны 
ӛзгертиўдиң жалғыз жолы – бул ҥзиликсиз, ҳәр минутта Қудайға 
сҥйениў болып табылады. Бахтымызға, Қудай бизлерди бул гҥресте 
жалғыз қалдырып кетпейди. Мухаддес Китап былай дейди: 
«Қудайдың бизлерге берген мийримли сыйларын билиўимиз ушын, 

бизлер бул дҥньяның руўхын емес, ал Қудайдың Руўхын қабыл 

еттик». (1-Кор.2:12).  

Сонлықтан Мухаддес Руўхтан: «Мен тәўбе етпеген адамлар 
менен сӛйлескен гезлеримде, олардың руўхый мҥтәжлигин 
умытпаўыма жәрдем бер», - деп сорап баслаң. Ушырасатуғын 
адамларыңыз ушын ишиңизден Қудайға қысқа дуўа етиўди әдетке 
айландырың. Мысалы: «Әке, бул адамның Сени билиўине не 
тосқынлық етип турғанын тҥсиниўиме жәрдем бер?» - деп сораң. 

 

Тарийхта пүткил дүнья жүзине Хош Хабарды жәриялаў 
тапсырмасын орынлаў ҳеш ўақытта да аңсат болмаған. 

 

 

Сизиң мақсетиңиз адамның руўхый ҳалатының қандай екенлигин 
анықлап, оны Масихты билиўге бир адым болса да жақынлататуғын 
жолларды излеп табыўдан ибарат. Сиз буны елши Павелден 
ҥйренсеңиз болады, оның пикирин оқың: «Мен де буны ӛзимниң 

пайдамды емес, ал кӛплердиң қутқарылыўы ушын олардың 

пайдасын гӛзлеп, ҳәр бир исте ҳәр бир адамның кеўлинен шығыўға 

тырысып атырман» (1-Кор.10:33). 

2. Пикириңизди ӛзиңизди қоршаған орталық ҳаққында 

ойлаўдан дҥнья жҥзин ойлаў тәрепине қарай ӛзгертиң. (Тар 

пикирлеўди тоқтатып, кең пикирлеўди әдетке айландырың). 
Қудай пҥткил дҥнья жҥзин ойлайды! Ол дҥньядағы барлық нәрсе 
ушын қайғырады. «Қудай бул дҥньяны соншелли сҥйгенликтен...» 
(Юхан.3:16). Ең бастан-ақ, Ол Ӛзи жаратқан барлық миллеттиң бир 

шаңарақ ағзалары болыўын қәлеген еди. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Қудай ҳәмме миллетлерди бир адамнан жаратып, оларды 

пҥткил жер жҥзине орналастырды. Олардың жасайтуғын 

дәўирлери менен мәканларының шегараларын алдын ала белгилеп 
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берген. Буны Қудай Ӛзин излесин ҳәм қармаланып болса да 

тапсын, деп иследи... » (Елши.17:26-27). 

Дҥньяның кӛпшилик бӛлеги әлле қашан пҥткил дҥнья жҥзи 
ҳаққында ойлап баслады. “алаба хабар қуралларының ең ири 
корпорациялары менен компанияларының ҳәммеси халық аралық 
болып есапланады. Бизлердиң кҥнделикли ӛмиримиз кҥннен-кҥнге 
басқа еллердиң адамлары менен байланысып баратыр. Бизлерде ортақ 
қызығыўшылықлар ҳәм мҥтәжликлер кӛбеймекте. Мысалы, бизлер 
бирдей қосықты тыңлаймыз, бирдей мода болған кийимди кийемиз, 
бирдей спорт тҥрин кӛрип барамыз, ҳәтте, бирдей Макдональдс 
ресторанларында аўқатланамыз. Сизиң кийип жҥрген кийимиңиз 
ямаса кҥнделикли жеп жҥрген аўқатларыңыз да басқа мәмлекетлерде 
ислеп шығарылған болыўы мҥмкин. Бизлер ӛзлеримиз ойлағаннан да 
кӛбирек байланысып кеткенбиз. 

Ҳәзирге ўақытта жасаў – ҳәдден тысқары қызық. Ҳәзир жер 
бетинде масиҳыйлар бурынғыдан нешше есе кӛбирек. Павел былай 
деп дурыс айтқан еди: «Бул Хош Хабар сизлерге де жетип келди. Ол 

пҥткил дҥнья бойлап адамларды жақсылыққа жетелеп, 

тарқалмақта. Сол сыяқлы, сизлер Қудайдың мийрими ҳаққында 

еситип, Оның ҳақыйқатын билип алған кҥниңизден баслап, Хош 

Хабар сизлерди де жақсылыққа жетелеп, тарқалмақта» 

(Колос.1:6). 

Дҥнья жҥзи бойлап кең пикир жҥргизиўдиң биринши жолы – бул 
анық бир мәмлекетлер ушын дуўа етип баслаў болып табылады. 
Дҥнья жҥзлик класстағы масиҳыйлар дҥнья жҥзи ушын дуўа етеди. 
Ӛзиңизге глобус ямаса карта сатып алың ҳәм басқа мәмлекетлердиң 
атын атап, бир ме бир олар ушын дуўа етиң. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Меннен сора, Мен халықларды Саған мийрас қылып, 

пҥткил жердиң жҥзин Саған мҥлк қылып беремен» (Забур.2:8). 

Жер бетиндеги миссиямызды орынлаў ушын дуўа етиў – бул ең 
әҳмийетли қурал болып табылады. Адамлар бизлердиң 
сҥйиспеншилигимизди алмаўы мҥмкин ямаса Хош Хабарды 
тыңлаўдан бас тартыўы мҥмкин, бирақ олар бизлердиң 
дуўаларымыздың алдында ҳеш нәрсе қыла алмайды. Бир 
континенттен екинши континентке ракетаны гӛжелегендей, 
адамлардың қай жерде (10 000 км қашықлықта) болыўына 

қарамастан, сиз де дуўаларыңызды олардың туўры жҥреклерине 
нышанласаңыз болады. 
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Бизлер не ушын дуўа етсек болады? Мухаддес Китап бизлерди 

мына нәрселер ушын дуўа етиўге шақырады: гҥўалықлар бериўге 
мҥмкиншиликлердиң болыўы ушын (Кол.4:3), батырлық ушын 
(Ефес.6:19), бизлердиң гҥўалықларымыз арқалы тәўбе ететуғынлар 
ушын (Юх.17:20), Хош Хабардың тез тарқалыўы ушын (2-Сал.3:1) 
ҳәм де Қудай атызында жаңа жумысшылардың кӛбейиўи ушын 
(Мат.9:38). Дуўа етиў арқалы сиз дҥнья жҥзи бойлап хызмет етип 

атырған басқа исениўшилерге шериклес боласыз. 

Соның менен бирге, сиз миссионерлер ушын ҳәм дҥнья жҥзинде 
зҥрәәт жыйнаўға қатнасып атырғанлар ушын да дуўа етиўиңиз тийис. 
Павел ӛзи ушын дуўа етип атырған исениўшилерге: «Сизлердиң 

дуўаларыңыздың жәрдеминде Қудай бизлерди еле де қутқара 

береди», - деген еди (2-Кор.1:11). Егер сиз дҥнья жҥзи ушын ҳәм 
Қудай хызметшилери ушын ҳақыйқаттан да жаныңыз ашып дуўа етиў 

бойынша кеңес алыўды қәлесеңиз, екинши тиркемеге қараң. 

Дҥнья жҥзлик пикир жҥргизиўди ҥйрениўдиң тағы бир жолы – 
бул жаңалықларды Уллы Тапсырмаға байланыстырып оқыў ҳәм 
кӛриў. Қай жерде қандай да бир ҥлкен ӛзгерислер ямаса қарама-

қарсылықлар болып атырған болса, онда исенимиңиз соған кәмил 
болсын, Қудай сол жердеги адамларды Ӛзине алып келиў ушын сол 
жағдайлардан пайдаланады. Бир жағдайдан екинши жағдайға 
ӛтетуғын ўақытта ямаса қыйыншылықлар гезинде, адамлар Қудайды 
қабыл етиўге ашық болады. Кейинги ўақытлары дҥнья жҥзинде 
ӛзгерислер тез жҥз берип атырғанлықтан, адамлар Хош Хабарды 

тыңлаўға бурынғыға қарағанда, кӛбирек тайын. 

Деген менен, дҥнья жҥзи бойлап пикир жҥргизиўдиң ең жақсы 
жолы – бул басқа еллерде болатуғын миссионерлик сапарларына 
қатнасыў! Басқа еллерди ӛз кӛзиңиз бенен кӛрип келгенге ҳеш нәрсе 
жетпейди. Ӛз миссияңыздың әҳмийети ҳаққында тек сәўбетлесип, 
китаптан изертлей бериўди тоқтатың. Жумыс ислейтуғын ўақыт 
болды! Қорқпаң, ал тәўекелге бел байлаң! Мен тереңирек жерге 
барыўыңызды кеңес етемен. Елши.1:8 аятта Ийса бизлердиң Хош 
Хабарды тарқатыў хызметимиздиң ортақ схемасын сызып берди: 
«Ерусалимде, пҥткил Яҳудияда, Самарияда, ҳәтте, дҥньяның 

шетине дейин Мениң гҥўаларым боласызлар». Ийсаға ериўшилер 
ӛзлери жасап атырған қалаға (Ерусалимге), мәмлекетке (Яҳудияға), 
басқа мәдениятқа ийе болғанларға (Самарияға) ҳәм басқа халықларға 
(дҥньяның шетине дейин) барыўы керек еди. Дыққат аўдарың, бизлер 
тапсырмамызды избе-излик пенен емес, ал бир ўақыттың ӛзинде 
орынлаўымыз керек. Барлық адамда миссионерлик сыйы болмағаны 
менен, ҳәр бир масиҳый қандай да жол менен усы тӛрт топардың 
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ишинде миссияда болыўға шақырылған. Сизди де усы Елши.1:8 аятқа 

тийисли масиҳый деп атаўға бола ма? 

Алдыңызға усы тӛртеўине тийисли болған миссия жумысларына 
избе-излик пенен араласыў мақсетин қойың. Мен сизиң тез арада пул 
жыйнап, қысқа мҥддеттеги миссия саяхатларына қатнасыўыңызға 
керек болған ҳәмме нәрсени ислеўиңизди кеңес етемен. Миссия 
менен шуғылланатуғын ҳәр бир фирма бул әрманыңызды әмелге 
асырыў ушын сизге жәрдем бере алады. Бул саяхат сизиң 
жҥрегиңизди ҳәм кӛз-қарасыңызды еле де кеңейтеди, исенимиңизди 
беккемлейди, адамларға деген сҥйиспеншилигиңизди ҳәм жан 
ашыўшылығыңызды тереңлестиреди ҳәм сиз ҳеш ўақытта 
басыңыздан кеширмеген қуўанышты басыңыздан кеширесиз. Ол 

ӛмириңизде ӛзгерис жарататуғын мҥмкиншилик те болыўы мҥмкин. 

3. Ӛз пикириңизди ‘‘тап ҳәзир ҳәм тап усы жерде’’ деп 

ойлаўдан - мәңгиликти ойлаўға ӛзгертиң. Жер бетиндеги 
ӛмириңизди ең пайдалы етип ӛткизиўиңиз ушын, мәңгиликти ойлап 
ис тутыўыңыз тийис. Сонда сиз ӛмириңизде майда-шҥйде екинши 
дәрежели нәрселерге дым кӛп кеўил аўдармайсыз, не нәрсениң 

ўақтынша, ал не нәрсениң мәңгилик екенин анықлайсыз ҳәм 
ҳақыйқый даналыққа ийе боласыз. Павел былай деген еди: «Бизлер 

кӛзге кӛринетуғын қыйыншылықларға емес, ал кӛзге 

кӛринбейтуғын уллылыққа қараймыз. Себеби кӛзге кӛринетуғын 

нәрселер ӛткинши, ал кӛзге кӛринбейтуғын нәрселер мәңги 

болады» (2-Кор.4:18). 

Бизлердиң сонша кҥш ҳәм ўақыт сарплап ислеп атырған 
жумысларымыздың кӛпшилиги мәңгиликте емес, ал ҳәттеки бир 
жылдан кейин де әҳмийетсиз болып қалады. Бийбаҳа ўақтыңызды 
әҳмийетсиз нәрселерге аўмастырмаң ҳәм ӛмириңизди ўақтынша 
нәрселерге берип босқа ӛткермең. Ийса былай деген еди: «Атызды 

сҥриўди баслап, артына қарай беретуғын адам Қудайдың 

Патшалығына ылайық емес» (Лк.9:62). Ал Павел былай деп 
ескертеди: «Дҥньядағы затларды пайдаланып атырғанлар 

пайдаланбайтуғындай болсын. Ӛйткени бул дҥнья - ӛткинши» (1-
Кор.7:31). 

Миссияңызды орынлаўға сизге не тосқынлық етип турыпты? 
Дҥнья жҥзлик класстағы масиҳый болыўға сизге не кесент етип тур? 

Сизге не тосқынлық қылып турған болса да, оннан бас кешиң. «... 

бизлер де кесент беретуғын ҳәр бир жҥкти ҳәм ӛзлеримизге тез 

жабысатуғын гҥнаны таслап, Қудай алдымызға қойған жарыста 

шыдамлылық пенен жуўырайық» (Евр.12:1). 
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Ийса: «Ӛзлериңизге Аспанда байлық жыйнаңлар!» - деген еди 

(Мат.6:20-21). Буны қалай ислей аламыз? Қудай былай деген: «Мениң 

сизлерге айтатуғыным: бул дҥньяның байлығынан пайдаланып дос 

арттырыңлар, бул байлық таўсылғанда, олар сизлерди мәңгилик 

мәканға қабыл қылсын» (Лк.16:9). Адамлар Қудайдың бул нәсиятын 
кӛбинесе натуўры тҥсинеди. Ийса досларды пул менен „„сатып 
алыў‟‟ымызды нәзерде тутқан жоқ. Оның айтпақшы болғаны, 
Қудайдың берип атырған пулынан пайдаланып, адамларды Масихқа 
алып келиў еди. Солай етсек, олар бизлерге мәңгилите дос болады 
ҳәм Аспан Патшалығында олар менен қуўанышлы ушырасыў жҥз 

береди! Бул бизлериң пулды жақсы ислетиўдиң (инвестиция 

қылыўдың) ең дана усылы болып табылады! 

Сиз адамлардың: «Ақшаны ӛлгенде ӛзиң менен алып кете 
алмайсаң, ӛлгенде бәри артыңда қалады», - деген сӛзлерин еситкен 
болыўыңыз мҥмкин. Деген менен, Мухаддес Китап: «Егер бейишке 
баратуғын адамлар ушын пулларыңызды жумсасаңыз, онда сиз ҳәзир-
ақ пулларыңызды Аспанға жиберип, ӛзиңизге Аспанда байлық топлай 
аласыз», - дейди. «Сонда олар ҳақыйқый ӛмирге ийе болыўы ушын, 

ӛзлерине келешекте беккем таяныш болатуғын ғәзийне 

топлайды» (1-Тим.6:19). Буны деп талықласақ болады: «Солай ете 
отырып, олар ӛзлери ушын аспанда ҳақыйқый байлық жыйнайды – 
бул мәңгилик ушын топланатуғын ең исенимли қәрежет болады! 
Соның менен бирге олар бул жерде де жемисли масиҳыйшылық ӛмир 

сүреди». 

4. Сылтаў айтыўды тоқтатып, жер бетиндеги ӛз 

миссияңызды әмелге асырыўдың ҳәр тҥрли жолларын излеп 

баслаң. Егер сиз шынында да ӛз миссияңызды орынлағыңыз келсе, 
онда буны иске асырыўдың жоллары әлбетте табылады. Оның ҥстине, 

сизге жәрдем беретуғынлар да кӛп табылады. Адамлар әдетте 
тӛмендеги сылтаўларды келтиреди: 

 

1. ‘‘Мен басқа тиллерде сӛйлей алмайман’’. Бирақ, бириншиден, 
егер қатты қәлесең, қәлеген тилди ҥйрениўге болады. Екиншиден, 

дилмашлық қылып туратуғын адамлар бар. 

2. ‘‘Менде адамларға усынатуғындай ҳеш нәрсе жоқ’’. Сизде 
бар. Сизди ӛзгеше қылып турған ҳәр бир қәбилет ҳәм ҳәр бир уқып ӛз 

пайдасын тийгизеди. 

3. ‘‘Мен жүдә қартайғанман (жүдә жаспан)’’. Сизиң жасыңызға 
сай Хош Хабар хызметлери таўылады. (Қарақалпақстандағы 
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масиҳыйларда булардан басқа да сылтаўлар бар болыўы мҥмкин: 

қоңсы еллерге барғандай пул жоқ, виза жоқ ҳтб). 

Қудайдың жойбарын орынлаў ушын Ибрайымның ҳаялы Сарра 
да бир ўақытлары: «Мен жҥдә қартайғанман», - деген еди, ал Еремия 
Қудайға: «Мен жҥдә жаспан», - деди. Деген менен, Қудай олардың 
сылтаўын улыўма қабыл етпеди.« ‘‘Мен еле жаспан’’, - деп 

айтыўшы болма! Себеби Мен сени қай жерге жиберсем, сол жерге 

барасаң ҳәм Мен саған нени буйырсам, соны айтасаң. Ҳеш кимнен 

қорқпа, себеби Мен сениң менен бирге боламан ҳәм саған 

ғамхорлық етемен» (Ерем.1:7-8). 

Бәлким, сиз алдын Қудайдан қандай да бир айрықша „„шақырық‟‟ 
алыўыңыз керек деп исенетуғын шығарсыз, ямаса қандай да бир 
иләҳий сезимди ямаса кеширмени кҥтип жҥрген шығарсыз. Бирақ 
Қудай Мухаддес Китапта пҥткил адамзатқа деген Ӛз шақырығын 
жҥдә кӛп мәрте тәкирарлаған. Бизлердиң ҳәммемиз де Қудайдың бес 
мақсетин орынлаўға шақырылғанбыз: Қудайға табыныўға, басқа 
масиҳыйлар менен қарым-қатнаста болыўға, Масихқа уқсап ӛсип 
барыўға, адамларға хызмет етиўге ҳәм Қудай атызында Оның менен 

бирге мийнет етиўге шақырылғанбыз! Қудай тек айырым масиҳыйлар 
арқалы ғана емес, ал барлық масиҳыйлар арқалы жумыс ислегиси 
келеди. Барлығымыз да Қудай ушын миссияда болыўға 
шақырылғанбыз. Ол Ӛзиниң пҥткил жәмәәтиниң толық Хош Хабарды 

пҥткил дҥньяға тарқатыўын қәлейди. 

Кӛплеген масиҳыйлар ӛз ӛмирлерине болған Қудайдың 
жойбарын қолдан жиберген, себеби олар Қудайдан: «Мени басқа 
жерлерге Хош Хабарды тарқатыў миссиясына қосасаң ба? Мени қай 
жерге жиберип атырсаң? » - деп ӛмирлеринде ҳеш қашан сорамаған. 
Қорқыныштан ба ямаса бийпәрўалықтан ба, олар: «Қудай мени басқа 
еллерде жасап хызмет етиўге шақырған», - деген пикирден ойланып 
турмастан бас кешип жибереди. Егер сиз де бул шақырыққа: «Яқ», - 
деп жуўап бермекши болсаңыз, онда Хош Хабарды тарқатыў 
миссиялары туўралы бар болған ҳәр қыйлы жолларды ҳәм 
мҥмкиншиликлерди кӛрип шығыўыңыз тийис (булар сиз ойлағаннан 
гӛре кӛбирек) ҳәм шынтлап дуўа етип, Қудайдан келеси жыллары 
сизден нени кҥтетуғынын сораң. Ҳәзирги тарийхтың 
қыйыншылықлар болып атырған ўақытларында, дҥнья мың-мыңлаған 
миссионерлерге оғада мҥтәж, себеби барлық жерлерде Хош Хабар 

ушын жаңадан-жаңа есиклер кең ашылмақта. 

Егер сиз Ийсаға уқсамақшы болсаңыз, онда Ол сыяқлы пҥткил 
дҥнья жҥзин сҥйетуғын жҥрекке ийе болыўыңыз тийис. Жақын 
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туўысқанларымыз бенен досларымыздың Масихқа келгени менен 

тоқтап қалмаўымыз керек. Жер жҥзинде 6 миллиардтан аслам адам 
жасайды ҳәм Ийса Ӛзиниң барлық жойтылған балаларының бир де 
биреўиниң табылмай қалыўын қәлемейди. Ол былай дейди: «Себеби 

ким де ким ӛз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал ким 

де ким ӛз жанын Мен ҳәм Хош Хабар ушын жоғалтса, оны сақлап 

қалады» (Мк.8:35). Уллы Тапсырма – бул сизге жеке тапсырылған 
тапсырма ҳәм бул тапсырманың ӛзиңизге тийисли болған бӛлегин 

орынлаўыңыз мазмунлы ӛмир сҥриўдиң сыры болып табылады. 

 

 

 

 

ОТЫЗ СЕГИЗИНШИ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Уллы Тапсырма – бул маған 
берилген тапсырма. 

 
Ядлайтуғын аят: «О, Қудайым! Бизлерге меҳрибан болып, 

бизлерди жарылқа; бизлерди Ӛзиңниң жҥзиң менен нурландыр. 

Сонда жер жҥзинде Сениң жолыңды, бәрше халықларда Сениң 

қутқарылыўыңды билип алады» (Забур 66:2). 
 

  

Ойланатуғын сораў: Келеси жылы мен қысқа мҥддетли миссия 
сапарына барыўым ушын, нелерди ҳәзирден баслап ислеўге 

кирисиўим керек? 
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‘‘Солай етип, қалай жасаў кереклигине дыққат аўдарып, 

надан адамлар сыяқлы емес, ал дана адамлар сыяқлы жасаңлар’’. 

(Ефеслилерге 5:15) 

 

‘‘Солай етип, ҳәй сҥйикли туўысқанларым, буларды алдын ала 

билип қойыңлар, ар-намыссыз адамларға ерип, ӛзлериңиздиң 

беккем негизиңизди жойтып қоймаўыңыз ушын сақ болыңлар’’. 

(2-Петр 3:17) 

 

 

Тең салмақлықты (сабырлылықты, салмақлылықты) сақлай алған 
адамлар - бахытлы, ӛйткени олар ҳәммеден кӛбирек жасайды. 

Жазғы Олимпиада ойын дәстҥрине киретуғын спорт тҥрлериниң 

бири бул бес басқыштан ибарат ойын: мылтықтан атыў, қылышласыў, 
атта шабыў, жуўырыў ҳәм жҥзиў. Бул спорт тҥринен жарысқа 
тҥсиўши спортшының мақсети булардың тек бир ямаса екеўинен ғана 
жеңип шығыў емес, ал барлық бес тҥринен де жеңип шығыў болады. 
Сизиң ӛмириңиз де тап сол сыяқлы бес мақсеттен ибарат болып, сиз 
барлық ўақытта тең салмақлықты сақлап жасаўыңыз тийис. Бизлер 
бул мақсетлерди Елши.2-баптағы биринши масиҳыйлардың ӛмиринде 
кӛремиз; Павел оларды Ефес.4-бапта тҥсиндирип ӛтеди; Ийса Юх.17-
бапта олардың әмелде қандай болатуғынын кӛрсетеди; ал олардың 
бәршеси Ең Уллы Буйрықта ҳәм Ең Уллы Тапсырмада жәмленген. 

Бул екеўи усы китапта айтылған Қудайдың бес мақсетин ӛз ишине 
жәмлейди. 
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1. «Қудайды пҥткил жҥрегиң менен сҥй». 

Сиз Қудайдың жҥрегине қуўаныш әкелиў ушын 
жаратылғансыз, сонлықтан Қудайға табыныў арқалы Оны 

сҥйиў – әне, сизиң жаратылғандағы баслы мақсетиңиз. 

2. «Ӛзиңди сҥйгениң сыяқлы жақыныңды да сҥй». 

Сиз хызмет етиў ушын дӛретилгенсиз, сонлықтан 
адамларға хызмет етиў арқалы оларды сҥйиў – әне, бул 

сизиң жаратылғандағы екинши мақсетиңиз. 

3. «Барып шәкирт арттырыңлар». 

Сиз ӛз миссияңызды орынлаў ушын жаратылғансыз, 
яғный сиз адамларға Хош Хабар айтыў арқалы оларға Қудай 
Сӛзин жеткизиў ушын дҥньяға шыққансыз. 

4. «оларды... шомылдырыңлар». 

Сиз Қудай шаңарағының бир ағзасы болыў ушын 
жаратылғансыз, яғный Оның жәмәәтинде масиҳыйлар менен 

қарым-қатнаста болыў ушын дҥньяға шыққансыз. 

5. «оларға ҳәмме нәрсени ислеўди ҥйретиңлер». 

Сиз Масихқа уқсаўыңыз ушын жаратылғансыз, яғный 
сиз шәкирт болыў арқалы руўхый ӛсиў ушын дҥньяға 

шыққансыз. 

 

Ең Уллы Буйрыққа ҳәм Ең Уллы Тапсырмаға шын жҥректен 

бағышланыў – сизди ҳақыйқый уллы масиҳыйға айландырады. 

 

Бул бес мақсетти тең салмақлықта услаў аңсат ис емес. Биз 
ҳәммемиз де ӛзимизге жақынырағына кӛбирек аўып кетип, ал 
қалғанларына бийпәрўалық пенен қарайтуғын қәсийетке ийемиз. 
Жәмәәтлер де солай ислейди. Деген менен, бизлер бир-биримизди 
қадағалап барыў ҳәм қоллап-қуўатлаў ушын кишкене ҥй топарларына 
қосылсақ, егер ӛз руўхый ҳалатымызды барқулла баҳалап барсақ, егер 

руўхый кҥнделик дәптеримизге Масихқа уқсаў ушын қандай 
адымларды атып атырғанымызды жазып барсақ ҳәм ӛзлеримиз 
ҥйренген нәрселерди басқаларға да берсек, онда бизлер тең 
салмақлылықты услап тура аламыз. Мақсетли ӛмир сҥриў ушын 
булардың барлығы да оғада әҳмийетли болып есапланады. Егер сиз 
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усы таңлаған жолыңыздан шығып кетпеўди ҳақыйқаттан да 

қәлесеңиз, онда тӛмендеги тӛрт әдетти ӛзиңизде 

раўажландырыўыңызға туўра келеди. 

Ең Уллы Буйрыққа ҳәм Ең Уллы Тапсырмаға шын жҥректен 

бағышланыў – сизди ҳақыйқый уллы масиҳыйға айландырады. 

 

 

1. Бул туўралы ӛз достыңыз бенен, бирге дуўа ететуғын 

серигиңиз бенен ямаса киши топарыңыздың ағзалары менен 

сӛйлесиң. Бул китаптағы қағыйдаларды толығы менен меңгерип 
алыўдың ең жақсы жолы – бул киши топарыңыздағы басқа 
туўысқанлар менен олар ҳаққында жақсылап бӛлисиў болып 
есапланады. Мухаддес Китап былай дейди: «Темир темирди 

шарлайтуғындай, адамлар да бир-бириниң жақсы тәрепке 

ӛзгериўине жәрдем бере алады» (Ҳикмет.27:17). Бизлер ең ишинде 
басқа адамлар менен биргеликте болыў арқалы кӛп нәрселерге ҥйрене 
аламыз. Басқалар менен сӛйлесиў ҳәм сәўбетлесиў арқалы 
пикирлеримизди ӛткир қылып, исенимимизди еле де 

тереңлестиремиз. 

Мен ҳәр ҳәптеде жыйналысып „„Мақсетли Ӛмир‟‟ китабын 
оқыйтуғын досларыңыздың киши топарын дҥзиўге сизди шақыраман. 
Ушырасқаныңызда ҳәр баптың мәнисин ҳәм әмелде қолланыў 
жолларын биргеликте ойласың ҳәм бӛлисиң. Ӛзлериңизге: „„Бул нени 
билдиреди?‟‟, „„Енди не ислеўимиз керек?‟‟, „„Бул мениң ӛзим, 
шаңарағым ҳәм жәмәәтим ушын нени аңлатады?‟‟, „„Бул бойынша 
мен не ислеўим керек?‟‟, - деген сораўларды бериң. Павел былай 
дейди: «Меннен нелерди ҥйренген болсаңыз, соларды ислеңлер» 

(Филип.4:9). 1-тиркемеде Екшемби мектеп классларында ямаса киши 
топарларда ӛз-ара сәўбетлесиў ушын сораўлардың дизимин таярлап 

қойдым. 

Оқығаныңызды талықлаў ушын арналған бундай киши топар 
жҥдә әҳмийетли. Сиз китапты қуры ӛзиңиз оқығанда ала алмайтуғын 
кӛп пайдалы пикирлерди бундай топар сизге бере алады. Ҥйренип 
атырған нәрселер ҳаққында ӛз пикирлериңиз бенен бӛлисип, 
басқалардан кӛп нәрселерди ҥйренесиз. Ол жерде кҥнделикли 
ӛмириңизде жҥз берип атырған басқа да жағдайлар ҳаққында бӛлисе 

аласыз. Усы мақсетлер менен жасаўға бир-бириңиз ушын дуўа ете 
аласыз, бир-бириңизди жигерлендире аласыз ҳәм бир-бириңизге 
жәрдем бере аласыз. Есиңизде болсын, бизлер әзелден жалғыз емес, 
ал бирге ӛсиў ушын жаратылғанбыз. Мухаддес Китап былай дейди: 
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«... бир-бириңизди жигерлендирип, бир-бириңиздиң исенимиңизди 

беккемлей бериңлер» (1-Сал.5:11). Киши топарыңыз бенен бирге бул 
китапты оқып шыққаннан соң, мақсетли ӛмир ҳәм хызмет алып барыў 
туўралы басқа да сабақлықларды бирге изертлеўиңиз мҥмкин (2-

тиркемеге қараң). 

Соның менен бирге, Мухаддес Китапты жекке оқыўға да 
шақыраман. Сиз ӛзиңиз Мухаддес Китабыңыздан оқып кӛриўиңиз 
ушын, бул китапта пайдаланылған мыңлаған Мухаддес Китап 
аятларының қасында адреслерин келтирип бердим. Илтимас, бул 
китапта не ушын бир неше аўдармаларды ҳәм басқаша 
талқылаўларды пайдаланғаным ҳаққында жазылған 3-тиркемени оқып 
шығың. Бул китаптағы ҳәр бир бапты бир кҥнде аңсат оқып шыға 
алыўыңыз ушын, мен оларды илажы барынша қысқа қылып жаздым, 
сонлықтан кӛплеген әжайып аятлардың оғада қызық талықлаўларын 
тҥсире алмадым. Бирақ Мухаддес Китапты ҥзиндилерге, бапларға, 
ҳәтте, китапларға бӛлип ҥйренсек болады. Сизге Мухаддес Китапты 
Жекке Үйрениў Усыллары ҳаққында билиўге жәрдем беретуғын кӛп 

ғана китаплар бар.  

2. Ӛзиңиздиң руўхый жағдайыңызды ҳәр кҥни белгиленген 

ўақытта тексерип барың. Ӛмиризде бес мақсетти теңсалмақта 
сақлаўдың ең жақсы жолы – бул ӛзиңизди ҳәр дайым белгиленген 
ўақытта баҳалап барыў болып есапланады. Қудай адамдағы бундай 
ӛзин баҳалаў әдетин жақсы кӛреди. Мухаддес Китапта ӛз руўхый 
саламатлығымызды тексериўимиз кереклиги ҳаққында ең кем дегенде 
бес мәрте айтылған (Ерем.жыл.3:40, 1-Кор.11:28,31, 13:5, Гал.6:4): 
«Исенимде турған я турмағаныңызды билиўиңиз ушын, ӛз-

ӛзиңизди сынап кӛриңлер. Ийса Масихтың ишиңизде екенин 

билмейсизлер ме? Егер билмесеңиз, сынаўдан ӛте алмай жығылған 

болар едиңиз» (2-Кор.13:5). 

Физикалық ден-саўлығыңызды сақлап барыў ушын ӛмир 
белгилерин, яғный қан басымын, ыссылығыңызды, салмағыңызды 
ҳәм т.б. тексерип кӛриў ушын шыпакерге барыўыңыз тийис. Ал 
руўхый саламатлығыңызды тексериў ушын әҳмийетли болған 
табыныў, қарым-қатнас жасаў, минез-қулықта ӛсиў, хызмет ислеўде 
ҳәм миссияны орынлаў деген бес белгиге ҳәр дайым белгиленген 
ўақытта қарап, ӛзиңизди тексерип барыўыңыз тийис. Еремия 
пайғамбар былай деп кеңес берген еди: «Жасап атырған ӛмир 

тәризимизге жақсылап қарап, Қудай алдында ӛмиримизди 

туўрылайық» (Ерем.жыл.3:40). 
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Сэдлбэк жәмәәтинде бизлер усындай „„жекке ӛзиңди 

баҳалаў‟‟дың жҥдә әпиўайы усылын ислеп шықтық ҳәм бул мыңлаған 
адамлардың Қудай ушын мақсетке қарап жасаўына жәрдем берди. 
Егер сиз де руўхый саламатлықты тексериў жол-жорығының бир 
нусқасын алыўды қәлесеңиз, маған электрон почта арқалы хат 
жазыўыңыз мҥмкин (2-тиркемеге қараң). Бул әпиўайы болған 
усылдың сизиң саламатлығыңыз ҳәм руўхый ӛсиўиңиз ушын, 
ӛмириңизде теңсалмақлықты сақлаўға қаншелли жәрдем 
беретуғынын кӛрип, ҳайран қаласыз. «Баста қандай инта менен 

баслаған болсаңыз, сондай инта менен жуўмақлаўға 

қолларыңыздан келгенше тырысыўыңыз тийис», - деп шақырады 

Павел (2-Кор.8:11). 

3. Руўхый ӛсип атырған адымларыңызды кҥнделик-

дәптериңизге жазып барың. Ӛмириңизде Қудайдың мақсетин 
орынлаўда ӛсип атырғаныңызды қайта тексерип барыўдың ең жақсы 
жолы – бул руўхый кҥнделик-дәптерге ийе болыўыңыз болып 
есапланады. Бул болып атырған ўақыяларды жазып баратуғын 
кҥнделик емес, ал сизиң умытыўды қәлемеген ӛмирден алған 
сабақларыңызды жазып баратуғын дәптер болып есапланады. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Сонлықтан еситкенлеримизден 

узақлап, жолдан шығып кетпеўимиз ушын, еситкенлеримизге еле 

де кӛбирек дыққат аўдарымыз керек» (Еврей.2:1). Биз әдетте 
жазғанларымызды есимизде тутамыз. 

Руўхый кҥнделик-дәптерге жазып барыў Қудайдың ӛмириңизде 
не ислеп атырғанын анықлаўға жәрдем береди. Даусон Тротман 
былай деген еди: «Пикирлер „аўзымыз‟ ҳәм „қол жазбаларымыз‟ 
арқалы ӛткеннен соң толық айдынласады». Мухаддес Китапта да 
Қудайдың адамларға руўхый дәптер жҥргизиўи кереклигин айтқан 

бир неше мысаллары бар: «Қудайдың берген кӛрсетпеси бойынша 

Муўса олардың алға илгерилеп атырғанын жазып барды» (Шығыс 

33:2). 

Муўса Израилдың руўхый саяхаты ҳаққында жазып барыў 
туўралы Қудайдың буйрығына бойсынып жасағанына қуўанышлы 
емессиз бе? Егер ол бул исти ериншеклик қылып жазбағанда, бизлер 
Шығыс Китабындағы кҥшли болған сабақлардан бос қалған болар 
едик. Сизиң кҥнделик дәптериңизди Муўсаникиндей етип кӛп 
адамлар оқымағаны менен, ол әҳмийетли болып есапланады. 
Мухаддес Китаптың басқа аўдармасында бул аят: «Муўса олардың 

саяхатындағы басқышларды жазып барды», - деп жазылған. Сизиң 
ӛмириңиз де – саяхат, сонлықтан ол да қағазға тҥсиўге ылайықлы. 
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Мен сизиң мақсетли ӛмир сҥриўиңиздиң руўхый саяхат басқышларын 

жазып барыўыңызға ҥмит етемен. 

Ол жерге тек жақсы нәрселерди ғана жазбаң. Даўытқа уқсап, 
гҥманларыңызды, қорқынышларыңызды ҳәм Қудай менен болып 
атырған гҥресиңизди де жазып барың. Бизлердиң ең жақсы 
сабақларымыз қыйыншылықлардан келип шығады ҳәм Мухаддес 
Китап: «Қудай бизлердиң кӛз жасларымызды жыйнап сақлап қояды», 
- деп жазады (Забур55:9). Ӛмириңизге қыйыншылық келген гезлери 
есиңизде тутың, Қудай қыйыншылықлар арқалы сизиң ӛмириңизде 
Ӛзиниң барлық бес мақсетин де әмелге асырып барады. 
Қыйыншылықлар сизди Қудайға қараўға мәжбҥрлейди, басқалар 
менен қарым-қатнас ислеўге еле де жақынластырады, Масихқа 
уқсайтуғын минез-қулықты пайда етеди, сизди хызмет пенен 
тәмийинлейди ҳәм гҥўалық бериўге таярлайды. Ҳәр бир 

қыйыншылық мақсетке жетелеўши болып табылады. 

Басынан қыйыншылық ӛткерип атырған Забур жыршысы былай 
деп жазған еди: «Еле туўылмаған келеси әўладтың адамлары 

Қудайдың ислеген ислери ушын алғыс-мақтаў айтсын деп 

жазылған» (Заб.101:19). Жер бетиндеги ӛмириңизде Қудайдың 
мақсетин орынлаўда Оның Ӛзи сизге қалай жәрдем бергени 
ҳаққындағы гҥўалықларды сақлап келеси әўладқа қалдырыў – сизиң 
парызыңыз болып табылады. Руўхый кҥнделик-дәптериңиз сиз 
аспанға кеткеннен кейин де узақ ўақыт жасайтуғын сизиң 
гҥўалығыңыз болады. 

Жер бетиндеги ӛмириңизде Қудай мақсетин орынлаўда Оның Ӛзи 
сизге қалай жәрдем бергени ҳаққындағы гүўалықларды сақлап келеси 

әўладқа қалдырыў – сизиң парызыңыз болып табылады! 

 

 

4. Ӛзиңиз билетуғын нәрселерди басқаларға ҥйретиң. Егер сиз 
руўхый ӛсиўди ҳәм еле де кӛбирек ҥйрениўди қәлесеңиз, онда буның 
ең жақсы жолы бул ӛзиңиз ҥйренген нәрселерди басқаларға ҥйретиў 
болып есапланады. Ҳикметлер китабында деп айтылған: «Қайырхом 

адамның жаны тоқ болады ҳәм басқалардың шӛлин қандырсаң, 

сениң де шӛлиң қандырылады» (Ҳик.11:25). Ӛз ашықлықларын 
басқаларға ҥйреткен адам Қудайдан еле де кӛбирек ашылыслар 

алады. 

Енди сиз ӛмирдиң мақсетин тҥсингеннен соң, басқаларға бул 
хабарды ӛткериў сизиң жуўапкершилигиңиз болып есапланады. 
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Қудай сизди Ӛзиниң хабаршысы болыўға шақырып атыр. Павел 

былай дейди: «Кӛплеген гҥўалар алдында меннен ӛзиң еситкен 

сӛзлерди исенимли адамларға жеткиз. Сонда олар да басқаларға 

ҥйрете алады» (2-Тим.2:2). Бул китапта мен басқалардан ӛмирдиң 
мақсети ҳаққында не ҥйренген болсам, сизлерге соны жеткизип 
атырман. Енди буларды басқаларға жеткизиў – бул сизиң парызыңыз. 
Бәлким, сиз ӛмирдиң мақсетин билмей жҥрген жҥзлеген адамларды 
билетуғын шығарсыз. Бул ҳақыйқат ҳаққында ӛз балаларыңыз, 
досларыңыз, қоңсыларыңыз ҳәм бирге ислесетуғын кәсиплеслериңиз 
бенен бӛлисиң. Егер бул китапты достыңызға бермекши болсаңыз, 

биринши бетке ӛзиңиздиң жекке тилеклериңизди жазың. 

Сиз қаншелли кӛп билсеңиз, Қудай сизден басқаларға жәрдем 
бериў ушын билимлериңизди соншелли кӛп пайдаланыўды кҥтеди. 
Яқып былай дейди: «Солай етип, ким де ким жақсылық ислеўди 

билсе де, оны ислемесе, гҥна қылған болады» (Яқып.4:17). Билим - 
жуўапкершиликти кӛбейтеди. Бирақ ӛмирдиң мақсетин басқалар 
менен бӛлисиў – бул тек ғана бир парыз емес, ал бизлерге инам 
етилген уллы бахыт. Егер ҳәр бир адам ӛмирдиң мақсетин билгенде 
еди, дҥнья қаншелли дәрежеде ӛзгерип кететуғынын бир кӛз 
алдыңызға келтирип кӛриң. Павел былай дейди: «Егер буларды 

туўысқанларға нәсиятласаң, онда сен исенимниң ҳәм ӛзиң 

тутынған жақсы тәлийматтың сӛзлери менен азықланған, 

Масих Ийсаның жақсы хызметшиси боласаң» (1-Тим.4:6). 

 

 БАРЛЫҒЫ ҚУДАЙДЫҢ УЛЛЫЛЫҒЫ УШЫН 

 

Ҥйренгенимизди басқаларға жеткизиў Қудайдың уллылығы ҳәм 
Оның Патшалығының кеңейиўи ушын исленетуғын хызмет. Атанаққа 
шегеленбестен бир кҥн бурын Ийса Ӛз Әкесине былай деп есап 
берген еди: «Сениң Маған тапсырған исиңди тамамлағаным 

менен, Сени жер жҥзинде уллыладым» (Юх.17:4). Ийса бул 
сӛзлерди айтып дуўа еткенде, Ол бизлердиң гҥналарымыз ушын еле 
ӛлмеген еди, олай болса Ол қандай «исти» тамамлаған еди? Бул 
жағдайда тӛлем тӛлеўден басқа нәрсени нәзерде тутқан еди. Бул 
сораўдың жуўабы келеси жигирма аяттың ишинде Ийсаның дуўа етип 

айтқан сӛзлеринен табыўға болады. 

Ол Әкесине кейинги ҥш жыл даўамында не ислеп жҥргени 
ҳаққында, яғный Ӛз шәкиртлерин Қудайдың белгилеген мақсети 
бойынша жасаўға таярлағаны ҳаққында айтқан еди. Ийса оларға 
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Қудайды билиўге ҳәм сҥйиўге жәрдем берди (табыныў), бир-бирин 

сҥйиўге ҥйретти (қарым-қатнас ислеў), олардың руўхый ӛсиўи ушын 
керек болған Сӛзди берди (шәкирт таярлаў), басқаларға қалай хызмет 
етиў ҥлгисин кӛрсетти (хызмет етиў) ҳәм бул ҳаққында басқаларға 
айтыўға жиберди (тапсырма орынлаў ямаса миссия). Ийсаның Ӛзи де 
мақсетли ӛмир сҥрип, басқаларға ҥлги кӛрсетти ҳәм басқаларға да 
қалай жасаў кереклигин ҥйретти. Әне, усы Қудайдың Оған тапсырған 

«иси» еди ҳәм Ийса буны толық әмелге асырып, Оны уллылаған еди. 

Бҥгин Қудай ҳәр биримизди усы бес мақсетти орынлаўға ҳәм сол 
арқалы Оны уллылаўға шақырып атыр. Ол тек ғана ӛзлеримиздиң 
Қудайдың бул бес мақсети бойынша ӛмир сҥрип жасаўымызды емес, 
ал соның менен бирге, басқалардың да сондай ӛмир сҥрип жасаўына 
жәрдем бериўимизди қәлейди. Қудай адамларды Ийса менен 
таныстырыўымызды, Оның жәмәәтине алып келиўимизди, олардың 
руўхый ӛсиўине жәрдем бериўимизди, олардың хызмет орнын таўып 
бериўимизди ҳәм соңынан оларды басқаларға жәриялаў ушын 
жибериўимизди қәлейди. 

Мақсетли ӛмир дегенимиздиң мәниси усылар болып табылады. 

Жасыңыздың нешеде болыўына қарамастан, қалған ӛмириңиз жер 
бетиндеги ӛмириңиздиң ең жақсы бӛлеги бола алады ҳәм сиз 
бҥгиннен баслап мақсет пенен жасап баслай аласыз. 

 

 
ОТЫЗ ТОҒЫЗЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Тең салмақлылықты сақлап жасай 
алған адамлар - бахытлы! 

 
Ядлайтуғын аят: «Солай етип, қалай жасаў кереклигине 

дыққат аўдарып, надан адамлар сыяқлы емес, ал дана адамлар 

сыяқлы жасаңлар.  
(Ефеслилерге 5:15). 

 

Ойланатуғын сораў: Туўры жолда ҳәм тең салмақлылықта 
қалыў ушын қандай тӛрт ҳәрекетти баслайман? Олардың қайсысын 

кӛбирек ӛзимде раўажландырыўыма туўра келеди? 
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‘‘Адамның жҥрегинде жҥдә кӛп ойлар болар, бирақ тек 

Жаратқан Ийениң белгилегенлери ғана иске асар’’ 

(Ҳикмет.19:21) 

 

‘‘Себеби Даўыт ӛз заманында Қудайдың ерки бойынша 

хызмет еткен...’’ 

(Елши.13:36) 

 

 

Мақсет пенен жасаў – бул ҳақыйқый ӛмир сҥриўдиң жалғыз 

жолы. Басқаша жағдайда, тек тиришилик етесең ғана. 

Кӛпшилик адамлар ӛмирдиң негизи ҥш сораўына дерлик жуўап 
таба алмайды. Бириншиси: „„Мен киммен ӛзи?‟‟ деген ӛзлик сораўы. 
Екиншиси: „„Мениң жоқлығым билине ме? Мениң растан да 
әҳмийетим бар ма ӛзи?‟‟ деген әҳмийетлилик сораўы. Ҥшиншиси: 
„„Ӛмирдеги мениң орным қай жерде?‟‟ деген дҥньяға тәсир етиў 
сораўы. Бул ҥш сораўдың барлығына да Қудайдың сиз ушын дҥзген 

мақсетлеринде жуўап бар. 

Ийса жоқарғы ханада шәкиртлери менен Ӛзиниң соңғы кҥнги 
хызметин жуўмақлап атырғанда, ҥлги есабында шәкиртлериниң 
аяғын жуўып, былай деди: «Егер сизлер буларды билип 

орынласаңыз, бахытлы боласызлар!» (Юх.13:17). Демек, егер 
бизлер Қудайдың бизлерден нени кҥтетуғынын билип 
орынлағанымызда ғана бахыттың дәмин тартып баслайды екенбиз. 

Енди, бизлердиң бул қырық кҥнлик саяхатымыз ақырына жеткер 
екен, сиз де ӛмириңизге болған Қудайдың мақсетлерин билип 
алдыңыз, демек, сиз оларды әмелде орынлап баслағаныңызда ғана 

бахыттың дәмин татып баслайсыз! 
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Бәлким, бул ушын сиз бир нәрселерден бас кешиўиңизге туўра 

келеди. Ӛмириңизде ислей алатуғын кӛп ғана „„жақсы‟‟ нәрселер бар, 
бирақ булардың ишинде сизиң ислеўиңиз керек болған Қудайдың бес 
мақсети ең әҳмийетлиси болып есапланады. Тилекке қарсы, бизлер 
ӛмирдеги басқа нәрселерге алағада болып, ең әҳмийетли исти тез 
умытып кетемиз ҳәм басқа жолға аңсат тҥсип кетемиз. Буның алдын 
алыў ушын, ӛмириңиздиң баслы мақсетлериниң 
АНЫҚЛАМАЛАРЫН дҥз. Анықламада ӛмириңиздиң ең негизги 
мақсетлерин тҥсиникли бир гәпте келтирип жазып қойың ҳәм оны 
белгили ўақыт аралығында қайта-қайта тексерип барыўыңыз тийис. 

 

ӚМИРЛИК МАҚСЕТЛЕРИМНИҢ АНЫҚЛАМАСЫНА 

НЕЛЕРДИ ЖАЗЫЎЫМ КЕРЕК? (Ямаса стейтмент дегенимиз не?) 

 

1. Сиз онда ӛмириңизге болған Қудайдың мақсетлерин 

қысқаша ҳәм анық қылып жазасыз. Бунда ӛмириңизге болған 
Қудайдың бес мақсетине ӛзиңизди бағышланыўыңызды ӛз сӛзиңиз 

бенен жазып тастыйықлайсыз. Ол сизиң жойбарыңыздың дизими 
емес. Жойбарлар ўақытша, ал мақсет мәңги болып есапланады. 
Мухаддес Китап былай дейди: «Тәңирдиң жойбары мәңгиге 

турады» (Заб.32:11). 

2. Ол ӛмириңиздиң бағдарын кӛрсететуғын жазыў болып 

табылады. Ӛз тәғдириңизди ҳәм мақсетиңизди қағазға жазар екенсиз, 
сиз ӛз ӛмириңиздиң қаяққа анық бағдарланып баратырғаны ҳаққында 
ойланыўға мәжбҥр боласыз. Мухаддес Китап: «Жҥрер жолларыңды 

ӛлшеп кӛр. Барлық жолларың беккем болсын», - дейди 
(Ҳикмет.4:26). Ӛмирлик мақсетлериңиздиң анықламаларын жазған 
ўақтыңызда, сиз ўақтыңызды, пулларыңызды ҳәм қәбилетлериңизди 
не нәрсеге жумсаўыңыз керек екенлигин билип ғана қоймай, және де, 
оларды не нәрсеге жумсамаўыңыз тийис екенлигин де билип аласыз. 
Ҳикметлер китабы былай дейди: «Даналық – саналы адамның 

жҥзинде болар, ал ақмақтың кӛзлери – жердиң шетине қаңғырар» 
(Ҳикмет.17:24). Демек, дана адам анық жҥрер жолларын кӛрип 
турады, ал ақылсыз адам бир ўақыттың ӛзинде бир неше жолларға 

бағдарланады. 

3. Бул анықлама сизге ‘‘әўметти’’ белгилеп беретуғын жазыў 

болып табылады. Бул жазыў усы дҥньяның әҳмийетли деп 
есаплағанын емес, ал ӛзиңиздиң неге исенетуғыныңыз сол әҳмийетли 
екенин кӛрсетеди. Ол сизиң қәдирлейтуғын ҳәм баҳалы деп 
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есаплайтуғын нәрселериңизди анықлап береди. Павел былай дейди: 

«Сҥйиспеншилигиңиз толық билм ҳәм терең тҥсимпазлық пенен 

ӛсип арта бериўи ушын дуўа етип атырман. Солай етип, сизлер 

Масихтың келетуғын кҥнинде пәк ҳәм минсиз болыўыңыз ушын, 

ең жоқары ийгиликтиң не екенин айыра аласызлар» 
(Филиплилерге 1:9-10). Яғный Павел бизлерге: «Не нәрсениң 
әҳмийетли екенин түсиниўиңизди қәлеймен», - дейди. 

4. Бул анықлама сизиң ӛмирдеги орныңызды анықлап 

беретуғын жазыў болып есапланады. Ӛмирдиң ҳәр бир 
басқышында, сиз ҳәр қыйлы орынларда (рольлерде) боласыз, бирақ 
оның менен мақсет ҳеш қашан да ӛзгермейди. Себеби мақсет - ҳәр 

қандай орыннан уллырақ. 

5. Бул анықлама сизиң ӛзгешелигиңизди кӛрсетип туратуғын 

жазыў болып табылады. Бул, Қудай Ӛзине хымет етиў ушын сизди 
айрықша етип жаратқан жолларын сәўлелендиреди. 

Ӛмириңиздиң ең баслы мақсетлериниң анықламаларын жазыў 
ушын бираз ўақыт ажыратыўыңызға туўра келеди. Бирақ буны бир 
отырғанда жазып таслаўға ҳәрекет етпең ҳәм оны биринши жазғанда-
ақ қәтесиз жазаман деп ойламаң. Басында, тек ойыңызға келген 
пикирлерди мҥмкиншилиги болғанынша тез жазың. Ядтан ойлап 
табыўға қарағанда, әлле қашан табылған нәрселерди редакторлаў 
барлық ўақытта аңсатырақ болады. Мине, сиз бундай анықламаларды 
жазып атырғаныңызда, есапқа алыўыңызға туўра келетуғын бес 

сораў: 

 

ӚМИРДИҢ ЕҢ УЛЛЫ БОЛҒАН БЕС СОРА?Ы 

 

1. Ӛмиримниң орайында не турсын? Бул табыныў сораўы. Ким 
ушын жасамақшысыз? Ӛмириңизди нениң дӛгерегинде дҥзбекшисиз? 
Сиз ӛмириңиздиң орайына ҳәр қандай нәрсени: жумысыңызды, 
шаңарағыңызды, спорттың бир тҥрин, қызығатуғын исиңизди, пулды, 
ўақты хошлықты ямаса басқа да қәлеген нәрсеңизди қойыўыңыз 
мҥмкин. Булардың барлығы жақсы, бирақ олардың бир де биреўи 
сизиң ӛмириңиздиң орайында турмаўы тийис. Ӛмириңизде сиз кҥшли 
даўылларға дусласқан гезиңизде, булардың ҳеш қайсысы сизге 
жәрдем бере алмайды. Сизиң ӛмириңиздиң орайында 

шайқалмайтуғын нәрсе турыўы керек. 
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Патша Аса яҳуда халқын «ата-бабаларының Қудайы Жаратқан 

Ийени излеў» ге шақырып, Оны ӛмирлериниң орайына қойыўы 
кереклигин айтқан еди (2-Жылн.14:4). Негизинде, не нәрсе 
ӛмириңниң орайы болса, сол нәрсе сениң „„Қудайың‟‟ болады. 
Ӛмириңизди Масихқа бағышлағаныңызда, Ол сизиң ӛмириңиздиң 
орайына келди, бирақ сиз Оны табыныў арқалы сол жерде услаўыңыз 
(сақлаўыңыз) тийис. Павел былай дейди: «Исенимиңиз арқалы 

Масих жҥреклериңизде жасасын» (Ефес 3:17). 

Ӛмириңиздиң орайында Қудай турған-турмағанлығын қалай 
билиўге болады? Егер Қудай пҥткил ӛмиримиздиң орайында турса, 
онда бизлер Оған табынамыз ҳәм жҥрегимизге тынышлық аламыз. Ал 
егер Ол ӛмиримиздиң орайында болмаса, онда бизлер 
қәўетерленемиз. Қәўетерлениў – бул Қудайдың ӛмириңиздиң 
орайында емес, ал бир шетте турғанлығын кӛрсететуғын белги болып 
талылады. Ол орайға, ең баслы орынға қайтадан қайтқан ўақтында, 
сизиң жаныңыз қайтадан тынышлыққа толады. Мухаддес Китап 
былай дейди: «...ҳәр қандай ақыл-ойдан зыят болған Қудайдың 

тынышлығы Масих Ийса арқалы кеўиллериңизди ҳәм ой-

пикирлериңизди қорғайды» (Филип.4:7). 

2. Ӛмиримниң характери қандай болады? Бул шәкирт 
таярлаў мәселеси болады. Сиз қандай адам боласыз? Қудай сизиң не 
ислегениңизге қарағанда, ким екениңизге кӛбирек кеўил аўдарады. 
Есиңизде болсын, жумысыңызды (карьераңызды) емес, ал 
минезиңизди (характериңизди) мәңгиликке алып кетесиз. Сиз 
ӛмириңизде қандай минезди раўажландырыўды ҳәм қандай 
қәсийетлерге ийе болыўды қәлер едиңиз, солардың дизимин жазың. 
Сиз Ҳақыйқый Бахытлылық ҳаққындағы аятлардан (Матта 5:3-12) 
ямаса Мухаддес Руўхтың жемислеринен баслаўыңыз мҥмкин 

(Галат.5:22-23). Петр былай деген еди: «Сонлықтан бар кҥшиңизди 

сарп етип, исенимиңизге жақсылықты, жақсылыққа билимди, 

билимге нәпсини тыйыўды, нәпсини тыйыўға сабырлылықты, 

сабырлылыққа Қудайға бағышланыўды, Қудайға бағышланыўға 

туўысқанлық сҥйиспеншиликти, туўысқанлық сҥйиспеншиликке 

сҥйиспеншиликти қосып арттырыңлар» (2-Петр.1:5-7). Сҥрниккен 
гезлериңизде, ҥмитсизликке берилмең. Масихқа уқсайтуғын минезди 
қәлиплестириўге пҥткил ӛмириңиз кетеди. Павел Тимофейге былай 
деп нәсият берген еди:«Ӛзиңе ҳәм берип атырған тәлимиңе дыққат 

аўдар, усы ислериңди даўам ет (яғный тоқтатпа)» (1-Тимоф.4:16). 

3. Ӛмиримде қандай из қалдыраман? Бул хызмет етиў 
мәселеси болып есапланады. Масихтың Денесиндеги хызметиңиз 
неден ибарат болады? Сиздеги руўхый сыйларды, 
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қызығыўшылықларды, ӛмирлик тәжирийбелерди, қәбилетлерди ҳәм 

ӛзгешеликлерди есапқа ала отырып, Қудай шаңарағында сиз ушын ең 
туўры орын не болыўы мҥмкин? Сиз Қудай Патшалығын қурыў ушын 
не ислей алған болар едиңиз? Бәлким, Масих Денесинде сизиң 
қәбилетлериңизге туўры келетуғын ҳәм сиз әжайып жемис әкеле 
алатуғын қандай да бир айрықша топар бар шығар? Ӛз хызметин 
атқарған адамға кӛп пайда келетуғынын айтып, Павел былай деген 
еди: «Сизлердиң бул хызметиңиз тек Яҳудиядағы исениўшилердиң 

мҥтәжликлерин толықтырып қоймай, кӛп адамлардың Қудайға 

шексиз шҥкирлик айтыўына себеп болады» (2-Кор.9:12). 

Бизлер шынында да басқаларға хызмет етиў ушын 
жаратылғанбыз, деген менен, ҳәтте Ийсаның Ӛзи де жер бетинде 
жасаған ўақтында, пүткиллей барлық адамлардың мҥтәжликлерин 
қанаатландырмағанын есиңизде сақлаң. Қәбилетиңизди есапқа ала 
отырып, кимге ең жақсы жәрдем бере алатуғыныңызды таңлаўыңыз 
тийис. Ӛзиңизден: „„Кимге ең кӛп жәрдем бериўге қәлеўим бар?‟‟ - 
деп сорап кӛриң. Ийса: «Сизлер Мени емес, Мен сизлерди 

таңладым. Барып жемис берсин деп ҳәм жемиси турақлы болсын 

деп, сизлерди тайынладым», - деди (Юх.15:16). Бизлердиң ҳәр 

биримиз ӛз жемисимизди әкелиўимиз керек. 

4. Мен ӛз ӛмирим менен дҥньяға не айтпақшыман? Бул 
қутқарылмағанларға Хош Хабарды айтыў сораўы болып есапланады. 
Миссиямызды орынлаў – бул ӛмиримиздиң ең баслы мақсетлериниң 
бири. Бул басқалар менен ӛз гҥўалықларымызды ҳәм Хош Хабарды 
бӛлисиўге бағышланыў дегенди аңлатады. Соның менен бирге, 
дҥньяға айта алатуғындай гҥўалықларың кӛп болыўы ушын, олардың 
дизимин жаз. Бул дизимге Қудайдың сизге ашып берген ӛмир 
сабақларын ҳәм Оның сизиң жҥрегиңизге салған ҳақ нийетлерин 

жазып барың. Масихта руўхый ӛсип барған сайын, Қудай сизге 
айрықша бир топар адамлары менен ислесиўди тапсырыўы мҥмкин. 
Ӛмирлик мақсетлериңиздиң анықламасына буны да киргизиўди 

умытпаң. 

Егер сиз ата-ана болсаңыз, онда миссияңыздың бир бӛлеги -  бул 
балаларыңызға Масих ҳаққында ҥйретиў, оларға Қудайдың мақсетин 
кӛриўге жәрдемлесиў ҳәм оларды дҥньяға ӛз миссиясы менен 
шақырығын орынлаўға бағдарлап тәрбиялаў. Анықламаңызға Ешуа 
пайғамбардың айтқан мына сӛзлерин киргизип қойыўыңыз мҥмкин: 
«Ал маған келсек, мен ҳәм шаңарағым ЖаратқанИйеге хызмет 

етемиз» (Ешуа.24:15). 
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Қудай ӛмириңиздиң орайында болғанда, сиз табынасыз, 
жүрегиңизде тынышлық болады. 

 Ал Ол орайда болмаса, тәшиўиште ҳәм қәўетерде жасайсыз. 
 

 

 Әлбетте, бизлердиң ӛмиримиз айтып атырған сӛзимизге сай 
болыўы керек. Еле тәўбеге келмеген адамлар Мухаддес Китаптың 
шынлығын ҳәм бийлигин қабыл етпестен бурын, олар бизлердиң 
исенимли адамлар екенимизди билиўлери керек. Сонлықтан да 
Мухаддес Китап былай дейди: «... жасап атырған ӛмириңиз 

Масихтың Хош Хабарына ылайықлы болсын...» (Филип.1:27). 

5. Мен қандай адамлар менен бирге жасайман? Бул қарым-
қатнас сораўы. Сиз Қудайдың шаңарағына ҳәм басқа исениўшилерге 
болған бағышланыўыңызды қалай иске асырасыз? Басқа масиҳыйлар 
менен биргеликте „„бир-бириңизге‟‟ деген буйрықты қай жерде 
қолланасыз? Қайсы жергиликли жәмәәттиң садық ағзасы болып, шын 
жҥректен хызмет етпекшисиз? Сиз Масихта қаншелли руўхый кӛп 
ӛскен сайын, сизиң Масихтың Денесине деген сҥйиспеншигиңиз ҳәм 
жәмәәтиң ушын қәлеген қурбанлықты бериўге таярлығыңыз да 
соншелли ӛсип барады. Мухаддес Китап былай дейди: «...Масих 

исениўшилер жәмәәтин сҥйип, оның ушын Ӛзин қурбан етти... » 
(Ефес 5:25). Ӛмириңиздиң баслы мақсетлерин анықламаларда 
жазғаныңызда, Қудайдың жәмәәтин сҥйетуғыныңыз ҳаққында да 

жазыўыңыз тийис. 

Бул сораўларға жуўапларды ойлай отырып, бул мақсетлерге 
Мухаддес Китаптан туўры келетуғын қандай да аятларды еситсеңиз 
ямаса оқысаңыз, соларды да киргизип қойың. Бул китапта бундай 

кӛплеген аятлар берилген. Мақсетиңизди анық ҳәм ӛзиңиз 
қәлейтуғындай етип анықламаларда жазыў ушын, бәлким, ҳәптелер 
ямаса айлар керек болыўы мҥмкин. Бул ҳаққында дуўа етиң, кӛп 
ойланың, жақын досларыңыз бенен сәўбетлесиң ҳәм Мухаддес 
Китаптан излең. Соңғы ең анық анықламаға ийе боламан дегенше, 
буны бир неше мәрте қайталап жазыўға да туўры келиўи мҥмкин. 
Ҳәттеки, буннан кейин де ўақыттың ӛтиўи менен Қудай сизге еле де 
тереңирек тҥсиник берип, сиз жазғанларыңызға кишкене 
ӛзгерислерди де киргизип барыўыңыз мҥмкин. Егер басқа 

адамлардың жазған усындай анықламаларын кӛриўди қәлесеңиз, 
маған электр почтасы арқалы жазып жибериң (2-Тиркемеге қараң). 

Бундай ӛмирдиң анық мақсетин белгилеп туратуғын 
анықламалардан тысқары, сиз Қудайдың бес мақсетин анық кӛрсетип 
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туратуғын ядлаўға қолайлы ҳәм сизди руўхландыратуғын ураныңызды 

да жазып қойўыңыз мҥмкин. Сол арқалы сиз ӛз мақсетиңизди ҳәр 
кҥни ӛзиңизге еслетип турасыз. Сулайман былай деп кеңес еткен еди: 
«Себеби, егер де сен оларды жҥрегиңде сақласаң, олар саған 

жубаныш берер. Және де олар сениң аўзыңда да болар» 

(Ҳикмет.22:18). Тӛменде мынадай мысаллар берилген: 

1. „„Мениң ӛмиримниң мақсети – Масихқа пҥткил жҥрегим менен 
табыныў, бар қәбилетим менен Оған хызмет етиў, Оның шаңарағы 
менен қарым-қатнас жасаў, минезимди Оған уқсатыў ушын ӛсип 

барыў ҳәм Ол алғысқа ерисиўи ушын Уллы Тапсырманы Орынлаў‟‟. 

2. „„Мениң ӛмиримниң мақсети – Масихтың шаңарағының 
ағзасы, Оның минезин сәўлеси, Оның мийриминиң хызметкери, Оның 

Сӛзиниң елшиси ҳәм Оның салтанатының қосықшысы болыў‟‟. 

3. „„Мениң ӛмиримниң мақсети – Масихты сҥйиў, Масихта ӛсиў, 
Масихты басқалар менен бӛлисиў, Оның жәмәәти арқалы Масихқа 
хызмет етиў ҳәм шаңарағымды ҳәм басқаларды да усыларды ислеўге 

жетелеў‟‟. 

4. „„Мениң ӛмиримниң мақсети – Ең Уллы Тапсырманы ҳәм Ең 

Уллы Буйрықты орынлаўға толық бағышланыў‟‟. 

5. „„Мениң мақсетим – Масих характери, мениң шаңарағым - 
жәмәәт, мениң хызметим –  ________________, мениң миссиям –  

_____________, мениң нийетим – Қудайды уллылаў‟‟. 

Бәлким, сизде мынадай сораў туўылған болыўы мҥмкин: „„Мениң 
жумысыма, ҥйлениўиме (турмысқа шығыўыма), қай жерде жасаўыма 
ямаса оқыўыма деген Қудайдың ерки қандай?‟‟ Ҳақыйқатына келсек, 

булар ӛмирдиң екинши дәрежели мәселелери болып табылады. Қудай 
сизге жҥдә кӛплеген мҥмкиншиликлерди таңлаў ҳуқықын берип 
қойыпты ҳәм олардың барлығы да Қудайдың ерки болыўы мҥмкин. 
Ең әҳмийетлиси, сиз қай жерде жасасаңызда, қай жерде жумыс 
ислесеңиз де, ким менен турмыс қурсаңыз да, Қудайдың мәңгилик 
мақсетлерин ҳәм ӛз шақырығыңызды әмелге асырыў болып 
табылады. Деген менен, сизиң екинши дәрежели шешимлериңизде 
ӛмириңиздиң ең баслы мақсетлерине қайшы болмаўы тийис. 
Мухаддес Китап: «Адамның жҥрегинде жҥдә кӛп ойлар болар, 

бирақ тек Жаратқан Ийениң белгилегенлери ғана иске асар», - 

дейди (Ҳикмет. 19:21). Қудайдың мақсети мәңги даўам ететуғын 
болғанлықтан, нәзериңизди ӛзиңиздиң жеке жойбарларыңызға ҳәм 

қәлеўлериңизге емес, ал Оның мақсетине қаратың. 
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Бир рет мен бир адамның: «Сиз ӛлген соң жерлениў 

мересимиңизде адамлардың сиз ҳаққында не айтыўын қәлер едиңиз? 
Әне, сондай қылып жаса, соны ең баслы ӛмирлик мақсетиңиз етип 
қой», - дегенин еситкен едим. «Әжайып мақтаўларды кӛз алдыңызға 
келтириң ҳәм соған қаратып мақсетиңизди жазың», - деп айтқан еди. 
Мениң ойымша, бул онша жақсы пикир емес. Ӛмириңиздиң 
ақырында басқа адамлар сиз туўралы не айтатуғыны әҳмийетли емес, 
ал Қудайдың сиз ҳаққында не айтатуғыны әҳмийетли болады. 
Мухаддес Китап: «...бизиң мақсетимиз – адамларға емес, ал 

кеўиллеримизди сынайтуғын Қудайға унаў», - дейди (1-Салон.2:4). 

Бир кҥни келип, Қудай сизиң ӛмирдеги ең әҳмийетли мына 
сораўларға қайтарған жуўапларыңызды еситеди. Ийсаны ӛмириңниң 
орайына қойдың ба? Оның минезин раўажландырдың ба? Ӛмириңди 
басқаларға хызмет етиўге арнадың ба? Оның Хош Хабарын тарқатып, 
берилген Тапсырманы орынладың ба? Оның шаңарағын сҥйип, 
жәмәәт хызметлерине қатнастың ба? Әне, тек усылар ғана ең 
әҳмийетли сораўлар болып есапланады. Павелдиң айтқанындай: «... 

бизлер ҳәдден тыс дәрежеде мақтанбаймыз. Ал, Қудайдың бизлер 

ушын белгилеген жер шегарасы ишиндеги мийнетимиз бенен 

мақтанамыз» (2-Кор.10:13). 

 

ҚУДАЙ СИЗДИ ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚӘЛЕЙДИ 

 

Отыз жыл бурын маған Мухаддес Китаптың бир аяты терең 
ашылған еди ҳәм сол аят мениң ӛмиримниң бағытын мәңгиликке 
ӛзгерткен еди. Бул аятта тек ғана жети сӛз болғаны менен, олар 
ӛмиримде ыссы кҥйдиретуғын темирдиң мӛриндей болып ӛшпестен 
қалды. Ол жерде былай деп жазылған: «Даўыт ӛз заманында 

Қудайдың ерки бойынша хызмет етти...». (13:36). Сонда мен 
бирден Қудайдың не ушын Даўытты «Ӛз кеўлимдегидей адамды 

таптым» деп атағанын тҥсинген едим. Даўыт жер бетиндеги ӛз 
ӛмирин Қудайдың мақсетин орынлаўға толығы менен бағышлаған 
адам еди. 

Буннан уллырақ эпитафия (мазар ҥстине жазылатуғын жазыў) 
жоқ болса керек! Сизиң де қәбириңиздиң басына: «Мына адам ӛз 

заманында Қудайдың тилегин орынлап жасады!» - деген жазыў тасқа 
ойылып жазылғанын кӛз алдыңызға келтирип кӛриң. Мен де қайтыс 
болғаннан соң адамлар мен ҳаққында усылай деп жаза алыўын 
қәлеймен ҳәм сол ушын дуўа етип атырман. Мен сизлердиң де сондай 
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ӛмир сҥре алыўыңыз ушын дуўа етемен. Соның ушын да мен бул 

китапты сиз ушын жазған едим. 

Бул қысқа аятта ӛмирди мазмунлы ҳәм мақсетли жасаған 
адамның ӛмири кӛринип тур. Бизлер мәңги даўам ететуғын ҳәм ўақыт 
пенен шекленбейтуғын нәрсени („„Қудайдың еркин‟‟) ҳәзир („„ӛз 
заманымызда‟‟) әмелге асыра аламыз. Әне, усы Мақсетли Ӛмир 
дегенди аңлатады. Ӛткенде жасап кеткен ямаса енди жасайтуғын 
адамлар тап ҳәзирги дәўирде Қудайдың еркин орынлай алмайды. Тек 
ғана бизлер буны ислей аламыз. Естерге уқсатып Қудай сизди: «усы 

ўақыт (мҥмкиншилик) ушын» жаратқан (Естер.4:14). 

Қудай ҳәзир де Оның ислерин орынлайтуғын адамларды излеп 
атыр. Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай пҥткил жер жҥзине кӛз 

тигип, Ӛзине шын жҥреги менен бағышланған адамларға кҥш 

берейин деп излеп атыр» (2-Жылнама.16:9). Сиз Оның излеп жҥрген, 
яғный Қудайдың Ӛз мақсети ушын пайдаланатуғын адамы боласыз 

ба? Сизӛз заманыңызда Қудайдың мақсетине хызмет етесиз бе? 

Павел мақсетли ӛмир сҥрди. Ол былай деген еди: «Сонлықтан 

мен мақсетсиз жуўырған адам сыяқлы жуўырмайман» (1-
Кор.9:26). Оның жасаўының жалғыз себеби - бул Қудайдың оған 
болған мақсетин орынлаў болды. Ол және де былай деди: «Ӛйткени 

мениң ушын ӛмиримниң мәниси – бул Масих, ал ӛлим – утыс 

демек» (Филип.1:21). Павел ӛлимнен де, жасаўдан да қорықпады, 
себеби ол қәйтсе де, Қудайдың еркин орынлайтуғын еди. Ол не 
қылғанда да утылмайтуғын еди, ал ӛзиниң ең баслы мақсетине ерисер 
еди! 

Бир кҥн келип адамзат тарийхы таўсылады, бирақ мәңгилик 

шексиз даўам етеди. Уильям Кэри былай деген еди: „„Келешек 
Қудайдың ўәделери менен жарқырап турыпты‟‟. Мақсетке қарап 
жасаў қыйын болған ўақытлары тҥскинликке тҥспең. Мәңги даўам 
ететуғын сыйлығыңызды есиңизге тҥсириң. Мухаддес Китап былай 
дейди: «Ӛйткени ҳәзирги ӛткинши ҳәм арзымас 

қыйыншылықларымыз бизлерге ҳәдден тыс уллы ҳәм мәңгилик 

даңқ алып келеди» (2-Кор.4:17). 

Кӛз алдыңызға бир келтирип кӛриң: бир кҥн келип бәримиз 
Қудайдың тахтының алдында турамыз. Сонда ҳәммемиз Масихқа 
терең миннетдаршылық билдирип ҳәм алғыс айтып, ӛз 
ӛмирлеримизди Оның алдына алып келип қоямыз. Барлығымыз 
бирге: «Қудай Ийемиз! Сен даңқ, ҳҥрмет ҳәм қҥдиретти алыўға 

ылайықлысаң. Себеби ҳәмме нәрсени Сен жаратқансаң. Ҳәммеси 
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Сениң еркиң менен жаратылды ҳәм бар болды», - деп жәриялаймыз 

(Аян 4:11). Сонда бизлер Қудайды Оның бизлер ушын дҥзген уллы 
мақсети ҳәм жойбары ушын алғыслап, мәңгиликке Оның ушын 
жасаймыз! 

 

 

 

 

ҚЫРЫҚЫНШЫ КҤН 

 

ӚМИРИМНИҢ МАҚСЕТИ ҲАҚҚЫНДА ПИКИР 

ЖҤРГИЗИЎ 

 

 

Ойланыў ушын ҳақыйқат: Мақсетли ӛмир – бул ҳақыйқаттан 
да жасаўдың жалғыз жолы. Қалған ӛмирлердиң бәри – тек еплеп 

тиришилик етиў ғана! 
 

 Ядлайтуғын аят: «Даўыт ӛз заманында Қудайдың ерки 

бойынша хызмет етти» (Елшилер 13:36). 
 

Ойланатуғын сораў: Ӛмирдиң уллы бес сораўына жуўап 
жазыўға қашан ўақыт ажыратаман? Ӛз мақсетлеримди қашан анық 

қылып қағазға тҥсиремен? 
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СӘЎБЕТЛЕСИЎ УШЫН СОРАЎЛАР 

 

Ҳәр баптың соңында сораўлар келтирилген. Олардан тысқары 
сизлер мына сораўларды да киши топарларда ямаса екшемби мектеп 

сабақларында сәўбетлесиў ушын қоллансаңыз болады. 

Мен не ушын бул жердемен? 

 Сиз қалай ойлайсыз, бул китаптың: «Гәп сизде емес», - 
деген биринши гәпинде қандай әмелий мәнис бар? 

 Сиз қалай ойлайсыз, кӛпшилик адамлардың ӛмирин не 
басқарып турыпты? Ал сизиң ӛмириңизди ҳәрекетке 
келтирип турған баслы кҥш не деп ойлайсыз? 

 Сиз ӛз ӛмириңизди қандай салыстырма менен анық 

сҥўретлеп бере аласыз? Тез пәт пенен жарысып жуўырып 
баратырған адамлар? Цирк? Және қандай? 

 Егер дҥньядағы барлық адамлар кҥтилмегенде жер 
бетиндеги ӛмирдиң – тек мәңгиликке таярлық екенлигин 
тҥсинген жағдайда, сиз ӛз минез-қулқыңызда нелерди 
ӛзгерткен болар едиңиз? 

 Қандай ӛткинши қәлеўлер менен қызығыўшылықлар 
адамларды Қудайдың мақсетлери ушын жасаўдан иркип 
турыпты? 

 Қандай ӛткинши қәлеўлер менен қызығыўшылықлар 

сизди Қудайдың мақсетлери ушын жасаўдан иркиўи 
мҥмкин? 

 

Сиз Қудайды қуўантыў ушын жаратылғансыз 

 ‘‘Табыныў – бул Қудайдың рәҳәтлениўи ушын жасаў!’’ 
– деген. Бирақ ҳәзир адамлар «табыныў» дегенде нени кӛз 
алдыларына келтиреди? 

 „Қудай менен дос болыў‟ дың басқа дослық 
байланыслар менен қандай уқсаслықлары бар ҳәм қандай 
айырмашылықлары бар? 
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 Қудай сизге узақтай болып кӛринген ўақтында, сиз 

ӛзиңизге қандай сабақларды алғаныңызды айтып бериң. 
 Сизге Қудайға табыныў қандай ўақытта аңсат болады: 

басқа исениўшилер менен бирге ме ямаса жалғыз ўақтыңда 
ма? Булардың қайсысында сиз әдетте Қудай менен жҥдә 
жақынлықты сезесиз? 

 Қандай жағдайда Қудайға ӛз ашыўымызды 
билдиргенимиз орынлы болады? 

 Ӛзиңизди Масихқа толық бағышлаў туўралы 
ойлағаныңызда, не нәрсе сизди қорқытады? 

 

Сиз Қудайдың шаңарағы ушын жаратылғансыз 

 ‘‘Қарым-қатнас – бул ӛзлеримизди Ийса Масихқа 
бағышлағанымыз сыяқлы бир-биримизге бағышлаў’’ 
дегенди билдиреди. Бирақ адамлар «қарым-қатнас» дегенде, 
нени кӛз алдыларына келтиреди? 

 Басқа исениўшилерди сҥйип, оларға ғамқорлық 
қылыўымызға нелер тосқынлық қылады? 

 Сизге басқа исениўшилер менен ӛз 
мҥтәжликлериңизди, қапагершиликлериңизди, 
қорқынышларыңызды ҳәм ҥмитлериңизди бӛлисиўге не 
жәрдем берген болар еди? 

 Адамлар жәмәәт ӛмирине қатнасқысы келмейтуғынын 
қандай себеплер менен ақлайды? Сиз оларға қандай жуўап 
бересиз? 

 Сизиң топарыңыз ӛз жәмәәтиңиздиң бирлигин сақлаў 
ҳәм тереңлестириў ушын не қылыўы мҥмкин? 

 Сизиң ӛмириңизде қарым-қатнасты тиклеўиңиз керек 

болған адам бар ма? Келиңлер, бул ушын дуўа етейик. 

 

Сиз Масихқа уқсаў ушын жаратылғансыз 

 ‘‘Шәкиртлик – бул Ийса Масихқа уқсаў!’’ дегенди 
аңлатады. Бирақ адамлар «шәкиртлик» дегенде нени кӛз 
алдыларына келтиреди? 

 Сиз масиҳый болғаныңыздан берли ӛмириңизде 

қандай ӛзгерислер жҥз берди? Сизиң ӛмириңиздеги қандай 
ӛзгерислерди әтирапыңдағы адамлар байқады? 
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 Масихтың қайсы минезин сиз бир жылдан соң ӛз 

ӛмириңизде кӛргиңиз келеди? Бул ушын сиз бҥгинниң 
ӛзинде-ақ нени ислеўиңиз шәрт? 

 Руўхый ӛсиўиңиздиң қайсы аспектлерине сиз ең 
ишинде кӛбирек шыдаўыңызға туўра келеди, себеби 
ӛзгерислер жҥдә әсте жҥз берип атыр? 

 Азаплар ҳәм қыйыншылықлар арқалы Қудай сизге 
қандай қылып руўхый ӛсиўге жәрдем берди? 

 Сиз қандай жағдайларда азғырылыўларға тез 
берилесиз? Азғырылыўларды жеңиўиңиз ушын, қандай 

адымлар сизге ең ишинде кӛбирек жәрдем берген болар 

еди? 

 

Сиз Қудайға хызмет етиў ушын жаратылғансыз 

 ‘‘Хызмет етиў – бул ӛз ӛзгешеликлеримизге сүйенген 
ҳалда басқа адамларға жәрдем бериў’’ дегенди аңлатады. 
Бирақ адамлар «хызмет етиў» дегенде нени кӛз алдыларына 
келтиреди? 

 Сизге ең ишинде не менен шуғылланған унайды? Сиз 
ӛзиңизге унайтуғын қандай исти Қудай шаңарағының басқа 
ағзаларына хызмет етиў ушын пайдаланбақшысыз? 

 Сиз қандай қыйыншылықларды басыңыздан 
кеширгениңизди ҳәм қандай азаплардан ӛткениңизди 
есиңизге тҥсириң? Енди Қудай сизди сондай қыйыншылық 
ҳәм азаплардан ӛтип атырғанларға жубаныш ҳәм кҥш 
бериўге пайдалана алады. 

 Ӛзимизди басқалар менен салыстырыў әдети қандай 
қылып ӛз ӛзгешелигимизди толық раўажландырыўға кесент 
береди? 

 Сиз ҳәлсиреген ўақытлары Қудай қандай қылып Ӛз 
қҥдиретин кӛрсеткен еди? 

 Бизлер ӛз топарымыздағы ямаса ӛз жәмәәтимиздеги 
ҳәр бир адамға хызметтеги ӛз орнын табыўға қалай жәрдем 
берсек болады? Бизлердиң топарымыз жәмәәтимизге қандай 

хызметлерди ислеўи мҥмкин? 

 

Бизлер ӛз миссиямызды орынлаў ушын жаратылғанбыз 

 Адамлар „„Хош Хабарды айтыў‟‟ деген сӛзди еситкен 
ўақтында, оларда әдетте қандай қорқынышлар пайда 
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болады? Сизге адамларға Хош Хабарды айтыўға нелер 

кесент етеди? 
 Бул дҥньяға жеткизиўиңиз ушын Қудай сизге Ӛмир 

Сӛзин тапсырған. Бул Ӛмир Сӛзине нелер киреди? 
 Ӛзиңиздиң еле тәўбе етпеген бир достыңыздың ямаса 

танысыңыздың атын атаң ҳәм пҥткил топарыңыз бенен ол 
ушын дуўа етиўди баслаң. 

 Сизиң топарыңыз Ең Уллы Тапсырманы орынлаўға 
қатнасыў ушын, биргеликте нелерди қыла алар едиңиз? 

 Топарыңыз бенен бул китапты биргелесип оқығаныңыз 

ҳәм сәўбетлескениңиз сизге қандай қылып ӛз ӛмириңиздиң 
ең баслы мақсетин тҥсиниўге ямаса қайтадан анықлаўға 
жақыннан жәрдем берди? Қандай пикирлер сиз ушын ең 
пайдалы болды? 

 Сиз бул китапты және ким менен бӛлиспекшисиз? 
Қудай сизиң жҥрегиңизге қайсы досларыңызды ямаса 
танысларыңызды салып атыр? 

 Енди қандай китап оқысақ екен? 

Ӛз топарыңыздың тарийхын мына адреске жиберсеңиз болады: 

stories@purposedrivenlife.com 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМША КИТАПЛАР ҳәм МАТЕРИАЛЛАР 

 

«Мақсетли Ӛмир» темасы бойынша материаллар 

1. «Мақсетли Жәмәәт» („„Агапе Орайы‟‟ баспаханасы, ғ00қ ж) 
– бул АҚШ та әлле қашан бир қанша сыйлықлар ҳәм премиялар алған 
китап. Ол сизиң жәмәәтиңиздиң адамларға ӛз ӛмирлеринде Қудайдың 
мақсетин орынлап, Оның мақсетлери бойынша ӛмир сҥре алатуғынын 
анық кӛрсетеди. Электр почтасы арқалы бул китапқа буйыртпа 
берсеңиз болады publishing@agape.ru . Және мына адреслерге де 

mailto:stories@purposedrivenlife.com
mailto:publishing@agape.ru
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буйыртпа берсеңиз болады: Россия, 603105, Нижний Новгород, 

Канашская кӛшеси, 39-жай. 

2. DVD «Мақсетли Жәмәәт» („„Агапе Орайы‟‟ баспаханасы, 
2003). Бул еки тәрепли диск (8 саатлық сабақлар) сегиз тилдеги 
версияға ийе. Жағдай ҳәм шәраятларға қарап, сиз Рик Уорренди жети 
тилде тыңлаўыңызға болады. Бул дисклер сабақлықлар алып барыўға 
оғада келиседи ҳәм жәмәәттеги ҳәр қандай топарларда ҳәр қыйлы 
темалар ҥстинен жумыс ислеўге жәрдемлеседи. Дискти кӛриў ушын 
DVD-плеер керек болады. Бул дисклер алыў ушын мына адреске 
буйыртпа берсеңиз болады: publishing@agape.ru . Және мына 
адреслерге де буйыртпа берсеңиз болады: Россия, 603105, Нижний 

Новгород, Канашская кӛшеси, 39-жай. 

3. «Кӛринис ҳәм мақсет басқаратуғын Жәмәәт» деп 
аталатуғын семинар. «Агапе Орайы» баспаханасының веб-сайтында 
www.agape.ru  cиз Рик Уорренниң семинарларын ешейин кӛширип 

алсаңыз болады (1,5 Мб). 

4. «Сэддлбэк» жәмәәтиниң веб-сайтында 
www.purposedrivenlife.com  ямаса  www.saddleback.com  сиз ҳәр 
қыйлы тиллерде (орыс тилинде де) Рик Уоррен ҳәм басқа 
шопанлардың ўайызлықларын ешейин кӛриўге ҳәм кӛширип 

алыўыңызға болады. 

5. Егер сиз инглис тилинде оқып билсеңиз ҳәм интернетке 
қосылыў имканиятыңыз бар болса, www.purposedrivenlife.com веб-
сайтына кириң. Сиз ол жерде «Мақсетли Жәмәәт» ҳәм «Мақсетли 
Ӛмир» темалары бойынша басқа да материалларды табасыз. 
Шопанлар toolbox@pastor.com  адресине жазып, хызметкерлер ушын 

арналған «Сэддлбэк» жәмәәтиниң ҳәр ҳәптелик хатларына жазылса 
болады. devotonal@purposedrivenlife.com  адресинде сиз «Мақсетли 
Ӛмир» темасы бойынша руўхый-дуўа етиў материалларына 
жазылсаңыз болады. Ешейин материалларды билиў ҳәм буйыртпа 

бериў ушын free@purposedrivenlife.com  адресине жазың. 

Егер қәлесеңиз, сиз «Сэддлбэк» жәмәәти менен байланыссаңыз 
болады. Оның адреси: 

1 Saddleback Parkway, Lake @orest, CA 92630, 53l: (800) 633-

8876 

 

 

mailto:publishing@agape.ru
http://www.agape.ru/
http://www.purposedrivenlife.com/
http://www.saddleback.com/
http://www.purposedrivenlife.com/
mailto:toolbox@pastor.com
mailto:devotonal@purposedrivenlife.com
mailto:free@purposedrivenlife.com
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НЕ СЕБЕПТЕН БИЗЛЕР МУХАДДЕС КИТАПТЫҢ БИР 
НЕШШЕ АЎДАРМАЛАРЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎЫМЫЗ КЕРЕК? 

Бул китапта Мухаддес Китаптың мыңлаған аятлары 
келтирилген. Мен еки әҳмийетли себепке бола, ӛзим биле тура 
Мухаддес Китаптың бир нешше аўдармаларынан пайдаландым. 
Бириншиден, қәлеген аўдарма ол қанша әжайып болмасын, ӛз 
кемшиликлерине ийе болады. Мухаддес Китаптың тҥп нусқасында 11 
280 нен аслам еврейше, арамейше ҳәм грекше сӛзлер бар, ал әпиўайы 
инглис тилиндеги аўдармада тек 6 000 сӛз ғана қолланылған. 
Сонлықтан контексттиң гей бир мағаналары тҥсип қалдырылады. 
Әне, соның ушын ҳәр қыйлы аўдармаларды салыстырып оқыў оғада, 
оғада пайдалы. 

Екиншиден, (бул мениң ушын еле де әҳмийетлилеў) бизлер 
Мухаддес Китаптағы ӛзлеримизге таныс болған сӛзлердиң мағанасын 

шақпаўымызға аўдарма себепши емес, ал аятлардың бизлерге дым 
таныс болып кеткени! Оқып атырған аятларымыз бизлерге 
тҥсиниклидей болып кӛринеди, себеби бизлер оларды мың мәрте 
еситкенбиз ҳәм оқығанбыз. Сонлықтан оларды оқып 
баратырғанымызда, олардың ҥстинен тез-тез кӛз жуўыртып ӛтемиз 
ҳәм олардың толық мағанасы менен мазмунын шақпаймыз. 
Сонлықтан мен билген ҳалда Мухаддес Китаптың ҳәр қыйлы 
аўдармаларынан пайдаландым ҳәм сол арқалы оқыўшыларға 
Мухаддес Китаптағы аятларға жаңа кӛз-қарас пенен қараўға 

жәрдемлеским келди. 

Мухаддес Китап бапларға ҳәм аятларға тек 1560-жылы ғана 
бӛлекленгенликтен, мен барқулла толық аятты жаза бермедим, ал 
мениң ушын ең әҳмийетли болған бӛлегин ғана келтирди. Усындай 
етип елшилер де ҳәм Ийсаның Ӛзи де Ески Келисим аятларын 
келтирген еди. Олар ӛз ой-пикирлерин тастыйықлаў ушын Мухаддес 

Китаптағы бир аяттың тек бир бӛлегин ғана келтирген еди. 
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