
 

1 

№1. Қудай Сөзи 

1. - Дүньяда ең көп тиллерге аўдарылған, ең көп тарқалған ҳәм ҳәзир ең көп тарқалып атырған 

ҳәм дүньядағы ең көп оқылатын китап – қандай китап? 

    - Библия. Ол жылына 44 миллион әтирапында сатылады. Ол дерлик дүньяның барлық 

тиллеринде бар. Ол тап от сыяқлы дүньяның барлық тиллеринде жүдә тез пәт пенен тарқалып 

атыр. 

2. – Дүньядағы ең қымбат китап – қандай китап? 

   - Библия. Ол дүньяда ең қымбат баҳаға сатылған китап, ҳәм ең көп саўғаға берилген китап. 

3. – Дүньядағы ең тәсирли китап - қандай китап? 

   - Библия. 1928-жылы Англияның премьер-министри Стэнли Болувин былай деген: 

«Библияның тәсири тап бомбадай. Оның тәсири таң қалдырарлық өзгеше! Оның қалай тәсир 

етип атырғанын ҳеш ким түсиндирип бере алмайды. Ол дүнья жүзи бойлап барлық жерде, 

барлық халықларда нешше мыңлаған адамларды жаңа өмирге, жаңа дүньяға, жаңа үмитке, 

жаңа түсиникке еристире алды». 

 - Не ушын Библия дүньядағы ең көп тарқалған, ең қымбат, ең күшли ҳәм тәсирли китап? 

 - Себеби ҳәр бир китаптың артында оның авторы турады. Библияның авторы болса – 

Қудай. Сонлықтан Библия – барлық китаплардың Китабы болып есапланады. 

 2-Тимофей 5:16 «Мухаддес Жазыўлардың барлығы Қудайдың Мухаддес Руўхының 

илҳамландырыўы менен жазылған…» 

 Бул аяттағы «Қудайдың Мухаддес Руўхының илҳамландырыўы» деген сөзлер негизги 

грек тилинде «teo neustos» деген сөз бенен берилген болып, бул дәлме-дәл «Қудай деми» деп 

аўдарылады. Демек, Библиядағы ҳеш бир аят адамның ойы менен жазылмаған, ал ондағы ҳәр 

бир сөз, ҳәр бир аят - Қудайдың деми, яғный туўры Қудайдың аўзынан шыққан сөзлер. 

 Сонлықтан, егер Библияны тәрезиниң бир жағына қойып, екинши жағына дүньядағы 

барлық китапларды қойсақ, онда Библия аңсат басып кетеди. Себеби ол - Қудай Сөзи. Ол – 

Китаплар Китабы!  

 - Сен бир де бир сөзи өзгертилмеген ҲАҚЫЙҚАТ пенен ушырасқың келеме? 

 - Онда Библияны оқы. Ол – тири Қудайдың Сөзи. Ҳәм ондағы мөлдир өмир суўының 

тамшылары сениң жаныңа тамып, жаның тазарады. Онда сен Ҳақыйқат пенен ушырасасаң. 

Өмирдиң мазмунын, мәнисин, мәқсетин түсинесең. 

 Шайтанның ең күш салатуғын нәрселериниң бири – бул адамға усы Китаплар Китабын 

оқыттырмаў. Ондағы ҳақыйқатты адамлардан жасырыў. Сонлықтан дүньяда ең көп қарсылыққа 

ушыраған китап та – Библия. Бул Китап дүньяда ең көп қуўдаланыўларға ушыраған, ең көп 

жағылған китап. Оған барлық әсирлерде императорлар, патшалар, илимпазлар, жазыўшылар 

ҳтб адамлар қарсыласқан. Нешше-нешше адамлар оны жоқ қыламыз деп ўәделер берген. Бирақ 

Библия барлық ўақытта жеңиске ерисип, қайта көбейип баратыр. 

БЭ. басында жасаған Рим императоры Нерон Библияны жоқ қылыўға қарар шығарады. 

Ол бул Китапты оқыйтуғынларды өлтиртеди, қамахқаналарға салдырады, өртейди. Бирақ 

тәғдирдиң қызығына қара, Нерон дүньядан өткеннен соң, оның орнына Константин император 
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болып, ол мәмлекеттиң қазнасынан Библияны басып шығарыў ушын жүдә көп қаржы 

ажыратады. 

Библияда: «Қудай Сөзин байлаў мүмкин емес»(2Тим.2:9), - деп жазылған. 

 Орта әсирлерде жасаған француз шайыры Вольтер де Библияға қатты қарсыласқан адам. 

Ол: «Мен өлгеннен кейин 50 жыл өткен соң, Библияны ҳеш ким оқымайтын болады. Ол тек 

ески китапханаларда қалады», - деп болжайды. Бирақ тәғдирдиң қызығына қара, оның 

айтқанларының тек биреўи ғана орынланады, яғный ол расында да өледи. Бирақ ол өлгеннен 50 

жыл өткенде, франциядағы Библия шығаратуғын жәмәәт Вольтердиң үйин ҳәм китап басып 

шығаратуғын станогин сатып алады. Ҳәм оның үйинде Библия шығарып баслайды. Ҳәм 

Вольтердиң үйи полдан потолокқа шекем Мухаддес Китапқа толады». 

 Ҳәзирги ўақытта да бул Мухаддес Китапқа қарсылықлар көп. Себеби шайтан бул 

Китаптағы Ҳақыйқатты адамнан жасырғысы келеди. Бирақ Библияның артында турған оның 

Авторы ҳәмме халықларға бул Китап арқалы сөйлегиси келеди. 

Шайтанның өтириги 

 Шайтанның ойлап тапқан және бир өтириги мынадан ибарат: «Дурыс, Библия - Қудай 

Сөзи. Бирақ ол өзгертилген. Сонлықтан оған исениўге болмайды». 

 Бирақ шайтанның бул өтириги де пушқа шықты. Себеби илимпазлар Библияны 

тиктиклеп изертлеп шыққанда, оның ҳеш қандай өзгертилмегенине толық көзлери жетти. Олар 

Библияны пухталап изертлеп болғаннан кейин мынадай сөзлерди айтқан: «Мухаддес Жазыўлар 

– минсиз, гирбиңсиз, ҳақыйқый!» (Ириней Лионский 130-200). «Мухаддес Жазыўлар ҳеш 

қашан қәтелеспеген!» (Мартин Лютер 1483-1546). «Библия – Мухаддес Руўхтың 

басшылығында жазылған. Оның Авторы - Қудай» (Ватикан Соборы). 

Автор ҳәм 

мийнети 

Қашан жазылған? Ең биринши 

көширмеси 

Араларын-дағы 

ўақыт 

Көширмелер-диң 

саны 

Геродот Бэш 488-428 жж  Бэ. 900 ж  1300 жыл 8 

Фукидид Бэш. 460-400 жж Бэ. 900 ж 1300 жыл 8 

Тацит Бэ. 100 ж Бэ. 1100 ж 1000 жыл 20 

Цезарь «Галлар 

менен урыс 

Бэш. 58-50 жж Бэ. 900 ж 950 жыл 8-10 

Ливии «Рим 

тарийхы» 

Бэш.59 - бэ.17 жж Бэ. 900 ж 900 жыл 20 

Жаңа Келисим 

«Библия» 

Бэ. 40-100 жж Бэ. 130 ж 

(толық 

көширмеси 350 

ж) 

300 жыл 5000 грек тилинде 

10000 латын 

тилинде 

9300 басқа 

тиллерде 
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Демек, бул изертлеў соны көрсетеди: 

«Библия Китабының түп нусқасы өзгертилген» деў – бул ҳақыйқатлыққа көзди жумыў ямаса 

саламат ақылдан бас тартыў, демек.  

 

 Ал Қудай Өз Китабы туўралы былай дейди: 

(Аян 22:18-19). «Бул Китаптағы пайғамбаршылық сөзлерин еситкен ҳәр бир адамды 

ескертип атырман: егер ким де ким бул сөзлерге бир нәрсе қосса, Қудай оны бул Китапта 

жазылған бәлелерге дуўшар етеди. 

Егер ким де ким бул пайғамбаршылық Китабының сөзлеринен бир нәрсе алып 

тасласа, Қудай да оны бул Китапта жазылған өмир терегинен ҳәм мухаддес қаладан 

үлессиз қалдырады»  

 Ал Ийса Қудай Сөзи туўралы былай дейди: 

(Мат.5:18) «Сизлерге шынын айтаман: аспан менен жер жойылмағанша, Мухаддес 

Нызамның бир ҳәриби де, бир ноқаты да жойылмайды, барлығы да орынлаўы тийис». 

 

 Солай етип, Мухаддес Китаптың ҳеш жери өзгертилмеген. Қудай Өз Сөзин барқулла 

қорғап турады ҳәм биреўлердиң Оны өзгертиўине жол қоймайды. 

*Дүньядағы ең үлкен ҳәм ең киши размердеги китаплар да - Библия.  

*Дүньяда ең биринши станоктан шыққан китап та - Библия. 

 Европа ҳәм Америкаға усы Китап мәденият ҳәм ояныў әкелген еди. Ҳәзирги ўақытта да 

бул Китапқа бойсынып атырған еллерде ҳәр тәреплеме раўажланыў болып атыр. Мыс: қубла 

Корея, Қазақстан, Россия ҳтб. Бир рет Индиялы бир министр Қубла Кореядағы пастор Ен Ги 

Чодан: «Қалайынша Қубла Корея жүдә тез ўақытта дүньяның раўажланған еллери қатарына 

қосылды? Себеби 10-15 жыл бурын Қубла Корея үлкен кризистеги ел еди-ғо», - деп сорайды. 

Буған Ен Ги Чо: «Мен сизге шынын айтқаным менен исенбейсең. Себеби буның жуўабы жүдә 

әпиўайы. Себеби Қубла Корея халқы тәўбе етип, Қудай Сөзи бойынша жасап баслады. Соннан 

кейин Қудай халқымызды үлкен кризистен алып шығып, елимизди берекетлеп баслады», - деп 

жуўап береди. Расында да дүньядағы ең үлкен жәмәәтлер Қубла Кореяда. Ҳәтте, Қубла 

Кореяның мәмлекет басшылары менен президентине шекем тәўбеге келген. Ҳәм Қубла Корея 

ҳәр тәреплеме раўажланып баслады. Ол елдиң киноларын көрип отырып-ақ, ол жерде мәденият 

пенен адамгершиликтиң жүдә жоқары көтерилгенин көриўге болады. Себеби қай жерде Қудай 

Сөзине бойсынып жасап басласа, сол жерди Қудай да берекетлеп баслайды. Буған мысал 

ретинде де жүдә көп еллерди, жүдә көп гүўалықларды келтириўге болады. 

 Бир илимпаз айтқан: «Егер кимдур Мухаддес Китапты толық түсинген ҳалда оқып 

шықпаса, онда ол адамды оның ким болыўына қарамастан «жоқары мағлыўматлы» деп 

атаўға болмайды». 

 

- Бизлер бул минсиз Қудай Сөзине қандай қатнаста болыўымыз керек? 
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Ҳик. 13:13,18. Ким Сөзди писент етпесе, өзине зыян тийгизер. Ал Нәсиятлардан 

қорққан, сыйлықланар. Тәлимнен бас тартқан адамды жарлылық пенен шерменделик күтип 

алар. Ал ақыл алған адам ҳүрметке сазыўар болар. 

Бизлердиң бай-кәмбағал, абыройлы-бийабыройлы болыўымыз әтирапызды орап турған шәрт-

шәраятларға байланыслы емес, ал бизлердиң Қудайдың Сөзине деген мүнәсебетимизге байланыслы. Егер 

сиз өзиңизди, ақыл-ойыңызды Қудай Сөзин үйрениўге бурып ҳәм Қудай Сөзи тийкарында жасап 

басласаңыз, елде ҳәмме ашлықтан азапланып, тек бир тоқ адам бар болса – сол адам сиз боласыз. Егер 

Қудайдың Сөзин менсинбесеңиз, бай елде де мүтәжликте тиришилик етесиз. Солай екен, ҳәр-күни 

денеңизди жумыс ислеўге мәжбүрлейтуғыныңыздай, ақыл-ойыңызды да Қудайдың Сөзин үйрениўге 

мәжбүрлеўиңиз керек. Сонда Қудайдың Сөзин үйрениў сиз ушын әдетий ҳалатқа айланып, сиз де Даўыт: 

«Сениң Сөзлериң аўзымда пал сыяқлы,» - деп айтқан ўақтында, оның сезген ләззетиниң дәмин өз 

өмириңизде татып көресиз. 

 Нызам. 28:13 Егер бүгүн саған айтылып атырған Ийемиз Қудайдың Нызамларын есте 

сақласаң ҳәм орынласаң, Қудай сени қуйрық емес, ал бас қылады ҳәм тек бәлентте болып, төменде 

болмассаң. 

 

Қудай Сөзи - бул масихыйлар өмириниң тийкары, негизи ҳәм тамыры. 

Забур 1:1-3. «Напәклер кеңесине бармайтын, гүнакарлар жолында турмайтын, 

уятсызлар жыйынында отырмайтын адам – бахытлы адам. 

Оның ерки - Қудайдың Нызамында болып, Оның Нызамы ҳаққында күни-түни ой-пикир 

жүритер! 

Ҳәм ол суўлар ағысының бойына отырғызылып, өз ўақтында жемисин беретуғын ҳәм 

жапырақлары солымайтуғын теректей болар». 

 

- Бул аятларда қандай адам ҳаққында жазылған? 

- Барқулла, күни-түни Қудай Сөзин оқып изертлейтуғын адам ҳаққында! 

Бизлер терек болсақ, Қудай Сөзи – ҳәр түрли минералларға бай суўлар ағысының 

бойындағы топыра3. Бизлер қанша оған тамыр урсақ, сонша тез өсип, көп жемис берип 

баслаймыз. 

1Пт.2:2. «Жаңа туўылған нәрестелердиң ана сүтине қуштар болғанындай, сизлер де 

таза руўхый сүт болған Қудайдың сөзине қуштар болыңлар. Сонда азық алып, өсип, 

қутқарыласызлар». 

Лука 10:38-42 аятларда Мариям ҳәм Марта туўралы оқыймыз. Ийса Қудай Сөзин айтып 

атырғанда Марта қонақ күтиў менен бәнт болады, ал Мариям Ийсаның аяқ бетинде отырып, 

Оның айтып атырған сөзлерин дыққат пенен тыңлап отырады. Кейин ис-ҳәрекети арқалы 

Қудайға унайман деп ойлаған Мартаға Ийса былай деп жуўап береди: «Марта, Марта, сен көп 

нәрсени ойлап тәшўишленесең. Тек бир нәрсе ғана зәрүр ғо. Мариям дурыс жолды таңлады. 

Бул оннан тартып алынбайды!» 

- Мәриям қайсы жолды таңлаған еди? 
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- Мариям Ийсаға жақын жерде отырып, Оның айтып атырған сөзлерин дыққат пенен 

тыңлап отырады. 

* Қудай Сөзин ҳүрмет еткениң - Қудайдың Өзин ҳүрмет еткениң. Ал Қудай Сөзин 

ҳүрмет етпегениң – Қудайдың Өзин ҳүрмет етпегениң. Бизлердиң қанша жумысларымыз 

басымыздан асып атырса да, бизлер ҳәр күни Ийемиздиң Сөзин оқып изертлеўге бираз ўақыт 

ажыратыўымыз керек. Сен Қудайдың Сөзине қанша сиңиссең, өмириң де сонша жемислирек 

ҳәм жеңиллирек болады, ал сен оннан қанша алысласаң, тәшўишлериң менен машқалаларың да 

сонша артады. 

Бир Қудайдың адамы айтқан: «Сениң Библияңның үстинде турған шаң – бул сениң 

ҳүжданыңның үстинде турған шаң». 

 

Яқшы, бизлер Библияның анық Қудай Сөзи екенлигин қалай биле аламыз? 

Сен Библияның Қудай Сөзи екенин қалай беле аласаң? Бәлким, онда Қудайдың емес, ал 

ақыллы адамлардың ойлап тапқан сөзлери жазылған шығар? Қалай билиўиңе болады? 

Бул сораўға Ийемиз Қудайдың Библиядағы мына көрсетпеси анық жуўап бола алады. 

Юхан.. “Мухаддес Жазыўларды изертлеңлер...!” Әне, бизлер Библиядағы мухаддес жазыўларды 

муқыятлап изертлеп оқысақ, бизлер оның анық Қудайдың Сөзи екенине исенимимиз толық 

кәмил болады. Демек, егер Библияның Қудайдың Сөзи екенин билгиң келсе, оны жақсылап оқы 

ҳәм изертле! Сонда сен оның адамлардың ойы емес, ал Қудайдың сөзлери екенлигин билип 

аласаң. Мысалы, Библияда 3000 нан аслам пайғамбаршылықлар ҳәм Қудайдың ўәделери бар. 

Ҳәм солардың барлығы дерлик орынланды, биреўлери ҳәзир орынланып атыр, ал биреўлери 

заманның ақырында орынланыў алдында тур. Қудай гей бир ўақыялардың болатуғынын жүз 

жыл бурын, ал гей биреўлерин бес жүз жыл бурын айтқан, ал гей биреўлерин мың жыл ҳәм еки 

мың жыл бурын айтқан. Ҳәм ўақты келгенде бул ўақыялардың дәлме-дәл орынланғанын көрип, 

Қудайдың қүдиретине ҳайран қаласаң ҳәм Библияның Қудайдың Сөзи екенине ийнениң 

ушындай да шубҳа қалмайды. Қудайдың аўзынан шыққан сөз әлбетте орынланады, себеби Ол 

алдыннан ҳәмме затты биледи ҳәм ҳәмме зат Оның әжайып режеси бойынша кетип баратыр. 

Қудай Өзиниң айтқан сөзиниң әлбетте орынланатуғыны туўралы Ийшая пайғамбарға былай деп 

хабарлайды: Ийшая 55:10-11. «Еккенлерге - туқым, жейтуғынларға - нан бериўи ушын, жаўын 

менен қар аспаннан жаўып, жерди қандырады ҳәм жерди туўдырып өсириўге таяр етеди. Сол 

қар менен жаўын аспаннан жаўылып, қайтып аспанға кетип қалмайды. Тап сол сыяқлы Мениң 

аўзымнан шығатуғын Мениң сөзим де (Мен айтқанымнан соң) Маған бийкарға қайтып 

айланып келмейди. Ал Мениң қәлеген нәрсемди питкереди ҳәм Мен не ушын жиберген болсам, 

ол соны орынлайды». 

 Библияны жақсылап изертлеп көрсек, онда жазылған Қудайдың алдыннан айтқан 

сөзлериниң барлығы орынланғанын ҳәм ҳәзир де орынланып атырғанлығын көремиз. Себеби 

Қудайдың аўзынан шыққан бир де бир сөз орынланбай қалмайды. 

 

Қудай Сөзи жазылған китаплардың бәри грекше «Библиос» деп, ал қарақалпақ тилинде 

«Мухаддес Китап» деп аталады. 

  М.Китап 66 китаптан ибарат болып, улыўма 2 бөлимнен турады: Ески Келисим 

ҳәм Жаңа Келисим.  
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- Ески Келисим 39 китаптан ибарат болып, ол Қудайдың бул дүньяны қәйтип 

жаратқанынан баслап, Ийсаның туўылыўына шекемги аралықтағы ўақыяларды 

сүўретлейди. Адам-ата менен Ҳаўа-ене, Нух, Ибрайым, Исақ, Яқып, Юсуп, Муўса, Ешуа, 

Самуил, Даўыт патша, Сулайман, Илияс, Даниел ҳтб пайғамбарлардың өмирлери ҳәм 

хызметлери усы Ески Келисимде сүўретленген. Ески Келисимде Қудай барлық 

пайғамбарлары арқалы адамларды гүнадан ҳәм дозақтан қутқаратуғын Қутқарыўшы 

жиберетуғынын билдиреди. Таўрат ҳәм Забур - усы Ески Келисимниң китаплары. 

- Жаңа Келисим 27 китаптан ибарат. 

- Басындағы 4 китап «Хош Хабар» (араб. Инжил) деп аталып, ол ўәде етилген 

Қутқарыўшы Ийса Масихтың туўылыўынан басланады. Хош Хабарда Ийсаның өмири,  

хызмети ҳәм тәлими жазылған. 

- Соң «Елшилердиң ислери» деп аталатуғын бесинши китап басланып, онда Ийемиз 

Ийсаның аспанға кеткени, Мухаддес Руўхтың шәкиртлерге қуйылыўы ҳәм оннан кейин 

елшилердиң ислеген ислери ҳәм Хош Хабардың пүткил дүньяға қалай таралғаны 

жазылған. 

- Оннан кейин елшилердиң жазған «Хатлары» орын алған. 

- Ҳәм М.Китаптың ең соңғы китабы «Аян» деп аталатуғын китап болып, онда ақыр заман 

қәйтип келетуғыны, ақыр заманның алдында болатуғын белгилер, Ийсаға исенгенлердиң 

тирилетуғыны, аспанда болатуғын соңғы саўаш, шайтанның мәңгилик азапқа тасланыўы 

ҳәм тәўбе етпегенлердиң әдил Қудайдың алдында сотта турып, өз ислерине қарай ҳүким 

етилетини, ҳәм оннан кейин басланатуғын мәңгилик өмир ҳаққында жазылған. 

 

-Библияның жазылыўына неше жыл кеткен? 

-Библия 1600 жыл даўамында жазылған. Ол ҳәр қыйлы әсирлерде, ҳәр түрли адамлар 

арқалы, ҳәр түрли шәраятларда жазылған. Бирақ оның басынан аяғына дейин Қудай басқарып 

турған. Библия арқалы бизлер Қудайдың қандай екенин көре аламыз. 

Не ушын Қудай Сөзи менен барқулла азықланыўымыз керек? 

 Дүньядағы ҳәмме нәрсе Қудай Сөзи арқалы жаратылған. 

Юхан 1:1-3. «Ең баста Сөз бар еди. Сөз Қудай менен бирге еди. Сөз Қудай 

еди. Сөз Қудай менен бирге еди. Ҳәмме нәрсе Ол арқалы жаратылған еди. Олсыз 

ҳеш нәрсе жаратылмаған еди. Ҳәмме нәрсе Ол арқалы жаратылған еди». 

 

 Адамды усы Қудай Сөзи жаратқан еди. 

 

Жаратылыс 1:26 «Ҳәм Қудай былай деди: «Өз түримизге бола, Өзимизге уқсас етип 

адамды жаратайық…»». 

Жаратылыс 2:7 «Ҳәм Қудай Ийемиз адамды жер топырағынан жаратып, оның жүзине 

өмир демин(руўхын) үпледи. Ҳәм адам тири жан болды». 

Адам үш нәрседен турады: дене, жан, руўх. Адамның денеси топырақтан жаратылған. 

Соның ушын дене топырақтан жаратылған нәрселерге мүтәж: азық-аўқатқа. Ал адамның руўхы, 

яғный бизлердиң негизимиз - Қудайдың демине, яғный Қудайдың аўзынан шығатуғын сөзлерге 
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мүтәж. Мине, соның ушын да адам сол Сөзди излейди. Матта 4:4. «Адам тек нан менен 

жасамайды. Ал Қудайдың аўзынан шығатуғын ҳәр бир сөз бенен жасайды «. 

 

Демек, 1-ден, Қудай Сөзинен руўхый азық алып, тири болыўымыз ушын Қудай Сөзин 

ҳәр күни оқыйды екенбиз. 

 

-Және де Қудай Сөзин ҳәр күни оқыўымыз арқалы нелерге ерисемиз? 

1. Юх.8:31-32. Ҳақыйқатлыққа көзимиз ашылып, шайтанның жалғанларынан азат 

боламыз. 

2. Рим.10:17. Барқулла исенимде жүремиз. 

3. Юх.5:39, Рим.1:2-4, Евр.1:2. Қудай Ийемизди таныймыз. 

4. Забур.106:20. Шыпа алып, денимиз саў болады. 

5. Еф.6:17, Мат.4:1-11. Шайтан ҳүжимлерине қарсы турып, оны жеңемиз. 

6. Юх.15:3. Бизлердиң жанымыз тазарады. 

7. Забур.118:99-100. Бизлер дүнья жаратылысының сырларын түсинип аламыз. 

 -Бизлер Қудай Сөзин қатты сүйип оқыўымыз керек. Библия үйимизде қуры турса, онда 

бизлердиң жанымыз тазармайды. Оның ишинде Қудайдың беретин руўхый азығы бар. Бизлер 

ҳәр күни оны қабыл етиўимиз арқалы күшке толысып, руўхый өсемиз. 

 Библия сениң ишки дүньяңңың қандай екенин көрсететин айна. Ишки дүньяң қандай 

адам екенин билгиң келеме? Библияны оқы, сонда қандай адам екениңди көресең. 

 Сен тек Библиядағы Қудай сөзлери менен тис-тырнағыңа дейин қуралланғанда ғана, 

алдыңда турған жарыста шайтаннан жеңилмейсең, ал утасаң. 

 -Қудай Сөзи менен тис-тырнағыма дейин қуралланыўым ушын не ислеўим керек? 

 1. Оны оқы! 

 2. Оны тыңла! 

 3. Оны изертле! 

 4. Оның үстинен терең ой-пикир жүрит! 

 5. Оны ядла! 

 

Библияны оқығаныңда қуры журытып оқып кетпе. Оның мағанасын ша3. Ҳәр бир 

аяттың артында үлкен сыр жатыр. Қудай сол аят арқалы сизге не айтпақшы, соны түсиниўге 

урын. Өзиңе сораўлар бер: 

- Бул аят негизинде кимлерге айтылған? 
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-Қудай бул аят арқалы маған не айтпақшы? 

-Мен бул ҳақыйқатты өмиримде қалай жарыққа шығарсам болады? 

 

 Библияны қуры оқыўшы болма, ал оны орынлаўшы бол! Мат.7:24-29. Яқып.1:22-25. Усы 

еки аятты әлбетте оқып ал. Егер сен Библияны оқып түсинсең, онда сен бейиш бағына рухсат 

алғандай қуўанасаң, ал оны орынласаң, бейиш бағына киргендей боласаң. 

- Демек, егер сен Қудай Сөзи менен жасап атырған болсаң, онда сенде сүрнигиў болмайды. 

Сени шайтан жеңе алмайды. 

- Сениң ишиңде Қудай Сөзи бар болса, онда сениң ишиңде Қудай да жасайды. 

 

 Теманың соңында Ийса Масихтың жақында бир пайғамбарына айтқан нәсиятын дәлме-

дәл көширемиз: 

«Сен ҳәр-күни жүрегиңе Мениң Сөзимниң кирип барыўы ушын ҳәрекет етиўиң керек. 

Сонда сен Руўхый Билимге ийе боласаң, - дейди Жаратқан Ийе, - Мениң Сөзим менен пүткил 

әлем жаратылған. Мениң Сөзим – барлық сораўларға жуўап. Егер Мениң Сөзим сениң 

жүрегиңе барып түссе, ол өседи. Ҳәм сен ҳеш қашан руўхый өсиўде тоқтап қалмайсаң. 

Сениң ақылың раўажланып, ой-өрисиң кеңейе береди. Себеби адам баласы Мени, Мениң 

жолларымды ҳәм Мениң мийнетлеримди түсине алыўы ушын, Мен адам ақылының 

раўажланыўын шегераламағанман. 

Биринши гезекте Мениң Сөзим сениң жүрегиңе кириўи керек, тек соннан соң ғана ол 

сениң ой-өрисиңди ашады. Егер сен Мениң Сөзимди тек ақылың менен қабыл етсең, ол 

жасамайды. Мен жүрекке қарайман ҳәм Мениң тири Сөзим дәслеп жүрек пенен қабыл етилиўи 

керек». 

 

Сораўлар. 

1. Дүньядағы ең уллы китап қандай китап? Ҳәм не ушын? 

2. «teo neustos» - деген сөз нени билдиреди? 

3. Шайтанның ең қәлемейтин нәрселериниң бири не? 

4. Масихый адам қай ўақытта өсип-жетилисип, жемис берип баслайды? 

5. Марта менен Мариямның қайсысы Қудайға унайтуғын исти иследи? 

6. Бизлер Библияның Қудай Сөзи екенин қалай биле аламыз? 

7. Библия неше бөлимнен, неше китаптан турады? Ол жерлерде не айтылған? 

8. Библия неше жыл даўамында жазылылып болынған? 

9. Не ушын Қудай Сөзи менен барқулла азықланыўымыз керек? 
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10. Және де Қудай Сөзин ҳәр күни оқыўымыз арқалы нелерге ерисемиз? 

11. Қудай Сөзи менен тис-тырнағыма дейин қуралланыўым ушын не ислеўим керек? 

12. Ядлаў: Еврейлерге хат 4:12. «Қудайдың Сөзи тири ҳәм тәсирли. Ол еки жүзли ҳәр қандай 

қылыштан да өткир болып, жан менен руўхты, буўын менен сүйеклерди бөлетуғын дәрежеде 

суғылып киреди: ол жүректеги ой ҳәм нийетлерди әшкара қылады!». 

 

 

№2 Жаңа Жаратылыс 

Бизлер бул темада: 

 адамзаттың гүнаға қулағаны ҳаққында 

 Ийса Масихтың ким екени ҳәм не ислегени ҳаққында 

 Тәўбе еткен адам нелерге ийе болатуғыны ҳаққында бөлисемиз. 

 

 Қызық, көп адамлар: «Адам туўылған ўақтында жақсы болып, кейин гүнакар 

болып кетеди», деп ойлайды. Бирақ бул туўралы Қудай Сөзи не дейди? Жаратылыс 

Китабы дүньядағы ең биринши адамлар болған Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене туўралы айтады. 

Қудай оларды жаратып, оларды Едем (бейиш) бағына орналастырады. Ҳәм Қудай 

адамның қолына пүткил дүнья үстинен бийлик береди. Кейин Қудай оларға былай деп 

буйрық береди: (Жар.2:16-17) «Бағтағы ҳәмме тереклерден жеўиңе болады. Тек 

бағдың ортасындағы бир теректен, яғный жақсылық пенен жаманлықты таныў 

терегинен жеўши болма. Себеби оннан жеген күни әжелиң келип, өлесең!» 

 Бирақ Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене Қудайдың бул буйрығына қулақ салмайды. Олар 

шайтанның сөзине ерип, сол теректиң мийўесине қол узатып жейди. Бул туўралы Қудай 

Сөзинде деп жазылған: (Жар.3:1-6) «…жылан (шайтан) ҳаялға: «Бейиштеги ҳеш бир 

теректен жемеңлер» - деп Қудай растан да айттыма? - деди. Ҳаял жыланға: 

«Теректиң мийўелеринен бизлер жей аламыз. Қудай тек бейиштиң ортасындағы 

теректиң мийўелерин жемеңлер ҳәм оларға қол тийгизиўши болмаңлар. Болмаса, 

өлесизлер, деди», - деп жуўап берди. Сонда жылан ҳаялға: «Яқ, өлмейсизлер. Себеби 

Қудай сизлер оларды жеген күни көзлериңиз ашылып, жақсылық пенен 

жаманлықты таныйтуғын қудайлардай болатуғыныңызды биледи»,  деди. 

Сонда ҳаял теректиң аўқатланыўға жақсы, көзге жағымлы ҳәм адамды 

тартатуғын екенин, себеби билимге еристиретуғынын көрди. Ҳәм оның 

мийўелерин алып, жеди. Ҳәм күйеўине де берди. Ол да жеди». 

 Солай етип, Адам-ата да, Ҳаўа-ене де Қудай Сөзине қулақ асқан жоқ. Гүна – бул 

Қудай Сөзине қулақ аспаў болып есапланады. Олар шайтанның сөзлерине исенгени 

ушын, шайтанға есик ашылады ҳәм олардың үстинен бийликти өз қолына алады.  

Нәтийжеде, Қудай оларды Өзине шақырса да, олар тәўбе етиўдиң орнына, Қудайдан 

қашады, гүнаны мойнына алмайды, ал басқадан көреди. Сол себепли Қудай оларды 

бейиштен қуўады. Адамата менен Ҳаўаене гүнакар болып, руўхый өледи ҳәм мәңгилик 

өмирден айырылады. 
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Мине, соннан берли олардан туўылған адамлар жер бетин толтырып киятыр. Олар 

гүнакар болғанлықтан, олардан туўылғанлар да гүнакар болып дүньяға келеди. Ҳәр 

нәрседен өзиндей нәрсе туўылады: пилден пил, пышықтан пышық, ийттен ийт, 

бүркиттен бүркит туўылады. Қаўыннын тухымынан ғарбыз пайда болмайды, 

шимишкиден палаўқабақ  шықпайды. Гүнакар жаннан гүнасыз жан да шықпайды. 

Гүнакардан гүнакар туўылады. 

 

 - «Гүна» адам өмирине не алып келди? 

 - «Гүна» шайтанға есик ашып берип, бийликти шайтанға берди, нәтийжеде, 

пүткил адамзат Қудайдың басқарыўынан айырылды. 

 Нәтийжеде, адамзат бейиштен де айырылды, руўхый бийлик пенен күштен де 

айырылды, ғарғыс астында қалды, ҳәр қыйлы ғам-тәшўишке ҳәм аўырыў кеселликлерге 

шатылды, араларына жаман сезимлер, жек көриўшилик, қызғаншақлық, ашыў, кек, 

дүньяхорлық, өтирикшилик, қорқақлық, жалатайшылық, бузықшылық, ҳәр қыйлы 

бутпаразлық кирди. 

 

- Гүна қандай хызметлерди атқарады?  

1. Гүна – ҳүжданның аўзын жаўады. Қудайдың жазасын көрсетпей турады ҳәм 

және басқа адамды да өзине тартады. Нәтийжеде, адам ҳарамланады. Мат.7:20-23. 

Адамды ҳарамлаўға бир гүнаның өзи жеткиликли. Ҳарамланыў  деген «Қудай 

хызметине жарамсыз болыў» дегенди аңлатады. 

2. Гүна – адамды өзиниң қулы етип алады. Юхан 8:34. «Гүна ислеўши ҳәр бир 

адам – гүнаның қулы». Гүна адамды аямайтуғын жаман хожайын. Ол адамның жақсылап 

шынжырлап алып, өз тутқынында сақлайды ҳәм оған өзиниң айтқанын қылдыртады. 

Оның тутқынындағы бийшаралар, арасында, хожайыны менен мақтанып та жүреди. 

Бирақ, бул хожайын оларға тек бахытсызлық, үмитсизлик берип, ақырында өлимге 

баслап барады. Мине, гүнаның өз қулларына беретин жалғыз ис ҳақысы. 

3. Гүна  - адамды Қудайдан ажыратады. Яғный жоқары жазаға дуўшар етеди. 

Рим.3:23. «Гүнаның төлеми (жазасы) – өлим!». Гүна – адамды мәңгилик өлим – дозақ 

отына жетелейди. 

 

Бирақ биреўлер: Қудай Адам-атаға: «Теректен жеген күни өлесиз», -  деген еди. 

Бирақ олар гүна ислегеннен кейин де өлмей жасаған ғо, - деп ойлаўы мүмкин. 

Адамлардың түсинигинше өлим – бул жүректиң тоқтаўы, қан айланысының тоқтаўы 

ҳәм топыраққа айланып жоқ болып кетиў. Бирақ Қудай Сөзинде өлим – бул тек қайтыс 

болыўды емес, ал «бөлиниў», «айырылыў» деген мәнисти билдиретуғынын көремиз. 

Бизлер өлимниң ҳәр қыйлы түрлерин көремиз: 

1). Руўхый өлим. Адам үш нәрседен: дене, жан, руўхтан турады. Қудай – Руўх. 

Бизлердиң руўхымыз ғана Қудай менен байланыста бола алады. Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене 

гүна ислеген ўақытта, олар руўхый Қудайдан айырылды. Олар руўхый өлген еди. 
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Ефес.2:1-5. «Сизлер бир ўақытлары айып ҳәм гүналарыңыз себепли өли едиңлер. 

Сонда сизлер бул дүньяның әдети бойынша, ҳаўада ҳүкимдарлық етиўши шайтанға... 

бойсынып жасайтуғын едиңлер…». 

 

Лука.15:11-24. 24-аятта «Мениң бул улым өлген еди – тирилди…» деген сөзлерди 

оқыймыз. Бул сөзлер нени билдирип тур. Бул адамның Қудайдан айырылғанда – руўхый 

өли болып есапланатуғынын билдирип тур. 

 

2). Физикалық өлим. Бул руўхың менен жаныңның денеден айырылыўы. Сонда жүрек 

пенен қан айланысы тоқтайды. Оннан ҳеш ким қашып қутыла алмайды. Евр.9:27. «Бир 

мәрте өлип, оннан соң ҳүким етилиў адамлардың тәғдирине жазылған». 

Рим 5:12. «Дүньяға бир адам арқалы, яғный Адам-ата арқалы гүна келди, ал гүна 

себепли өлим келди. Солай етип, ҳеш бир адам өлимнен қашып қутыла алмайтуғын 

болды».  Лк.12:4-5. 

3). Мәңгилик өлим. Жердеги өмиринде тәўбеге келмеген ҳәм Ийсаға исенбеген 

адамлар қыямет-қайым күни дозақ отына ҳүким етилип, олар мәңгиге Қудайдан ҳәм 

Аспан патшалығынан айырылып, дозақ отында мәңгиге азап шегеди. 

Мк.16:16. «Ким де ким исенип шомылдырылса, қутқарылады, ал ким де ким 

исенбесе, ҳүким етиледи». Хош Хабарға исенбеген ҳәр биреў дозаққа ҳүким етиледи. 

Аян 20:15. «Атлары Өмир китабында жазылмағанлардың ҳәммеси от көлине 

ылақтырылады». 

 Демек, гүна адамды Өмирден айырады екен. 

Барлық бахытсызлықтың биринши себепшиси – гүна. Ийшая 59:1-2. «Мине, 

Қудайдың қоллары қысқарған жоқ, олар қутқарады. Оның қулақлары аўырласқан жоқ, 

олар еситеди. Бирақ сизлердиң қылмысларыңыз сизлер менен Қудайыңыздың арасына 

бөлиниў пайда етти. Ҳәм гүналарыңыз еситпеўи ушын Оның жүзин бурады».  

 

Адам гүнадан өзин-өзи қутқара алмайды. Ҳеш бир саўаплы ис, ямаса Мухаддес 

Нызамды орынлаў адамның гүнасын жуўа алмайды. 

Рим.3:20. «Сонлықтан Мухаддес Нызамды орынлағаны арқалы ҳеш бир адам 

Қудайдың алдында ақлана алмайды. Керисинше, Мухаддес Нызам арқалы адам өзиниң 

гүнакар екенин билип алады». 

Сонлықтан адам өз күши ҳәм өз ақылы менен өзин-өзи гүнадан ақлай алыўы 

мүмкин емес. 

Хош Хабар. 

Қудай-әдил ҳәм мийримли! Гүна деген бул ең үлкен проблеманы мийримге толы 

Қудай Өз улы Ийса Масих арқалы шешти. 

- Ийса Масих – ким Өзи Ол? 



 

12 

- Ол жер бетине Адам болып келген Қудай Улы! Сонлықтан Ол толық Адам ҳәм 

толық Қудай болып саналады Ол толық Адам, себеби Онда адамда болған барлық 

тәбийғый сезимлер болған еди. Мыс: Ол аш болды, шөлледи, шаршады, уйықлады, 

қуўанды, қапа болды, қыйналды ҳтб. Ол толық Қудай, себеби Ол - Қудайдың Сөзи. 

Юх.1:1-3,10-14. 

«Ең баста Сөз бар еди. Сөз Қудай менен бирге еди. Сөз - Қудай 

еди. Ең бастан-ақ Ол Қудай менен бирге еди.  Ҳәмме нәрсе Ол арқалы 

жаратылды. Олсыз ҳеш нәрсе жаратылған емес. Онда Өмир бар еди». 

«Сөз дүньяға келди. Дүнья Ол арқалы жаратылған еди, бирақ дүнья 

Оны танымады», «Сөз Адам болып арамызда жасады. Бизлер Оның 

уллылығын, Әкеден келген, мийрим ҳәм ҳақыйқатқа толы болған 

жалғыз Улдың уллылығын көрдик». 

Қудай Өз Сөзин жер бетине жиберген еди. Сол Сөз - Қудай Улы!  

 

Мийримли Қудай бизлерди гүна ҳәм дозақ отынан ҚУТҚАРЫЎ ушын Өзиниң 

жалғыз Улын бул дүньяға жиберген еди. 

 

Юх.3:16. «Себеби Қудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен 

Өзиниң жалғыз Улын берди. Ҳәм Оның Улына исенгенлердиң ҳеш 

биреўи набыт болмай, мәңгилик өмирге ийе болады». 

 

Ийса Масих – азат етиўши! 

 

Ийса Масих - Ҳақыйқый Қаҳарман еди. Оның Бир Өзи жаманлық пенен гүна 

бийлеп кеткен бул дүньяда пүткил дозақ күшлерине қарсы гүрес жүргизер еди. Ол 

мисли душпан қорғанына кирип барып, тутқынларды азатлыққа шығарған ертеклердеги 

батырлардай еди. Ол қайсы қалаға, қайсы аўылға кирсе де, ол жер үлкен қуўанышқа 

бөленер еди. Себеби Ол адамларды жин руўхларынан, ҳәр түрли аўырыўлардан, шайтан 

торларынан қутқарар еди. Мақаў кеселге шатылғанлар тазаланып, гүңелеклердиң тили 

шығып, гереңлер еситип, сақаўлар сөйлеп, майып-ақсақ болғанлар жүрип кетер еди, ал 

ҳүжданы гүна азабында жүргенлер Қудайдан кеширим алып, ҳақыйқатқа аш болғанлар 

тойып-тойып Оның тәлими арқалы маўқын басар еди. Көз алдыңызға келтирип көриң: 

Бир шаңарақта бир адам аўырыўса, ҳәммеси қыйналады. Оннан қалса, емсиз кесел 

болса, мақаў кесел, сақаў, гүңелек ҳтб. Ҳәм егер ол адам Қудайдың кәраматы арқалы 

шыпа таба қойса, пүткил шаңарақ қандай қуўанышқа бөленбейди дейсиз! Ал Ийса тек 

бир адамға емес, ал бундай жүдә көп адамларға шыпа берип, нешше шаңарақларға 

қуўаныш әкелер еди. Ол барып адамларды шайтан қол астынан жулып алар ҳәм оларды 

азатлыққа шығарар еди. (Лука 13:10-17 аятларды оқың). 

 

Ол – гүнасыз пәк болған еди! 
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Юхан 8:46. «Қайсы бириңиз Мени гүналы деп айыплай аласыз?» Ийса Масихтың 

бул сөзлери үстинен бир тереңлеў ой жүгиртип көриң. Ким бундай деп жәриялай алады? 

Қайсы адам баласы, қайсы пайғамбар бундай деп айта алған? Ҳеш бир адам баласы 

бундай деп айта алмайды! Себеби ҳәмме адамда гүна бар. Бирақ Қудай Улы Ийса Масих 

бундай деп айта алды! Ийса бундай деп сол ўақыттағы ең күшли диний адамларға, ең 

саўатлы китапханларға, Муўса Нызамын ишип қойған адамларға айтқан еди. Сонда 

олардың ҳеш биреўи Оның гүнасын көрсете алмады. Себеби Онда бир де бир гүна жоқ 

еди. Ол жер бетиндеги өмиринде бир де бир гүна ислемеген еди. Ал ҳәр күни Ол 

адамларға Қудайдың таўсылмас мийрим-шәпәәтин тарқататуғын еди. Ол адамлар 

өмирине тек жақсылық әкелер еди! 

 

Ҳәм Ийса Масихтың жер бетиндеги хызметиниң ақыры жақынлайды. Енди Оның 

алдында қанлы жол турар еди. 

 

Ол Гетсимани бағында Әкеге былай деп дуўа етти: 

«Егер азап кесеси Мениң қасымнан өтип кетиўи 

мүмкин болмаса, онда Сениң еркиң болсың!». 

Басқаша қылып айтқанда, Ийса былай деген еди: «!ке, егер адамзатты 

қутқаратуғын басқа жол болмаса, егер адамзатты ғәзебиңнен қутқарыў ушын, ғәзебиң 

Мениң үстиме түсиўи шәрт болса, онда мине, Мен бул азап кесесин тартыўға таярман». 

 

Голгота жолында Ийса Масих 4 жүрде пәк қанын төгеди. 

 

Адамлардың гүналары себепли Қудайдың ғәзеп кесеси толған еди. Ол барлық 

адамлардың үстине төгилиўи тийис еди. Ҳәм ҳеш бир адам оннан қашып қутыла алмас 

еди. Сонда Ийса Масих келип, адамзаттың гүналарын Өз үстине алады. Ҳәм Қудайдың 

толы ғәзеп кесеси Оның үстине қуйылған еди. 

 

Евр.9:22. «Қан төгилмесе, гүна кеширилмейди». Ҳайўанлардың қаны адамның 

гүнасы ушын жеткиликсиз еди. Сонлықтан Ийса Масих Өзиниң мухаддес қанын төгип, 

бизлер ушын Аспанға жол ашқан еди. 

 

Евр.10:4-5. «Себеби өгизлер менен текелердиң қаны гүналарды 

жоқ қыла алмайды. Сол себептен Масих дүньяға келип, Қудайға былай 

деген еди: 

 «Қурбанлық пенен садақаны Сен хош көрмедиң. Бирақ, Мен ушын 

бир Дене таярладың…»». 
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1) Гетсиманы бағында Қанын төкти. 

Лука 22:44. «Ол азап шегип атырып, және де күшлирек дуўа етти. Оның тери 

жерге тамған қан тамшылары сыяқлы еди». 

Пүткил адамзаттың Қудайға қарсылықлары, Қудайға қулақ салмаўы, бойсынбаўы – 

Ийса Масихтың үстине жүкленер еди. Олардың басымының аўырлылығы соншелли, 

Ийсаның маңлайындағы қан тамырлары жыртылып, олардан жерге қарай қан ағар еди. 

 

2) «…Ийсаны қамшылатқаннан соң, атанақ ағашқа шегелеўге тапсырды» 

(Матта 27:26). Дәслеп Ийса Масихтың кийимлерин шешип, Оның қолларын беккем 

етип бир нәрсеге таңып байлайды. Кейин ең рейимсиз жәлләдлардан қуралған Рим 

солдатлары қолларына жазалаўшы қуралларын алып Оның арқасына урып баслайды. 

Олардың қураллары - араларына өткир сүйеклер менен қорғасын қосылып өрилген үш-

төрт тилли териден исленген қамшылар еди. :шинши әсирде жасаған тарийхшы Евсевий 

бул жазаны былайынша сүўретлейди: «…Оның қан тамырлары жыртылды…, булшық 

етлери менен сиңирлери ашылып қалды». Бул ўақытта Ийса Масих адамзаттың басына 

түскен ҳәр қыйлы аўырыўларды ҳәм кеселликлерди, олардың зардабын ҳәм азабын Өз 

үстине алып атырған еди. 

 

3) «…тикенли шыбықлардан таж өрип, Оның басына салды» (Матта 27:29). 

Тикенеклер Ийса Масихтың басына қадалар еди. 600 адамнан қуралған бир батальон 

солдатлары Оны азаплап, Оның үстинен күлер еди. Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене Қудайға 

қулақ салмай, бейиш бағынан қуўылған ўақытта, адамзат өмирине ғарғыс-нәлет кирип 

келген еди. Сол ғарғыс-нәлеттиң символы – тикенек еди. Ийса Масих адамзат үстине 

турған сол ғарғыс-нәлетти де Өз үстине алған еди. 

 

4)  «Ийса Өз атанақ ағашын арқалап, «Бас сүйек орны», еврейше Голгота деп 

аталған жерге келди. Сол жерде Ийсаны … атанақ ағашқа шегеледи» (Юхан 19:17-

18). Әскерлер Ийсаны және шешиндирип, Оны атанақ ағашының үстине жатқарады. 

Ҳәм Оның қолларына, кейин аяғын бүгип, аяқларына 15 сантиметрлик шеге қағады. 

Кейин атанақ ағаштың жоқары тәрепин аспанға көтереди ҳәм оның асты бети қазылған 

шуқырға киреди. Ийса атанақ ағашта адамлардан масқаралаўшы сөзлер еситип, 

жәзийрама ыссыда адам шыдап болмайтуғын дәрежеде шөллеп ҳәм қыйналып 6 саат 

турады. Кейин жан тапсырады. Ийса атанақ ағашта адамзаттың гүналары ушын 

пүткиллей толық төлем төлеген еди. Ол адам өмирине кирип келген ҳәм ҳәрекет етип 

турған ҳәм басқарып турған гүнаны, аўырыў-кеселликлерди, ғарғыс-нәлетти ҳәм 

өлимди Өзине алған еди. 

 

Енди Оның мухаддес қаны арқалы адам ешейин ақланады. 

Рим.3:24. «Бирақ, адамлар Қудайдың мийрими менен, Ийса Масихтың қаны 

арқалы ешейин ақланады». 



 

15 

 

Евр.9:12. «Масих теке ҳәм баспақлардың қаны менен емес, ал Өз қаны менен ең 

мухаддес бөлмеге биринши ҳәм соңғы мәртебе кирип, бизлерге мәңгилик қутқарылыў 

алып келди». 

Ийса Масих қайта тирилди! 

Ийса Масих жан тапсырған күни қәбирге қойылады. Бул жума күни еди. Оны 

бурын адам қойылмаған жаңа бир қәбирдиң ишине қойып, қәбирдиң аўзына адам 

қозғалта алмайтуғын үлкен бир тасты қойып, әскерлерге оны қараўыллаўды буйырады. 

Бирақ екшемби күни таң сәҳәрде Ийса Масих қайта тириледи! 

 

Матта 28:1-6. «…екшемби күни таң сәҳәрде магдалалы Мәриям ҳәм басқа 

Мәриям қәбирди көриўге келди. Бирден жер қатты силкинип, Қудайдың периштеси 

аспаннан түсип келди де, қәбирдиң аўзындағ тасты домалатып алып таслап, оның 

үстине отырды. Периштениң түси жылдырымдай болып, кийими қардай аппақ 

еди. Сақшылар оннан қатты қорқып қалтырасты ҳәм өли сыяқлы болып, жаны 

қалмады. 

Периште ҳаялларға: 

- Қорқпаңлар! Атанақ ағашқа шегеленген Ийсаны излеп келгенлериңизди 

билемен. Ол бул жерде жоқ. Өзиниң айтқанындай, Ол қайта тирилди!». 

 

Усы ўақытқа шекем ҳеш ким, ҳеш бир пайғамбар, ҳеш бир илимпаз, ҳеш бир патша 

өлимди жеңип, қайта тирилмеген. Барлық адамның сүйеклери қәбирлеринде жатыр. 

Бирақ жер бетине келген бир Адамның қәбири бос тур. Бул Қудай Улы – Ийса 

Масихтың қәбири. Себеби Ол үшинши күни өлимди жеңип, қайта тирилген еди. 

 

Елши 2:24. «Ал Қудай өлим азабының тусаўларын үзип, Оны қайта тирилтти. 

Өйткени Оны өлимниң услап турыўы мүмкин емес еди!». 

 

- Ийса Масихтың ислеген исин не менен салыстырыўға болады? 

 

1. Ийса Қудайдың әдиллигин қанағатландырды. 

Қудай – мийримли. Бирақ және Ол – әдил! Ол гүнакар жанның дозаққа кеткенин 

қәлемегени менен, гүнаны жазалаўы тийис. Себеби Ол – әдил. 

Бир қалада бир жигит бир рет қандай да бир нызамды бузып қойыпты. Ол сол 

қаланың судьясының алдына апарылыпты. Ол судья жүдә әдил адам екен. Ол ҳеш 

әдиллигин бузбас екен. Оны ҳеш қандай ақшаға сатып алыў мүмкин емес екен. Жаңағы 

жигит оннан жалынып кеширим сорайды. Оны әсте кеширип жиберсе де болар екен. 

Бирақ судья өз әдиллигин буза алмай, жигитке мың доллар штраф салып, әдиллигин 
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орнатыпты да, кейин барып жаңағы жигитти баўырына қысып қушақлапты ҳәм өзинде 

бар ақшасын шығарып, жигиттиң орнына өзи штраф төлепти. Себеби жигит – оның 

туўған баласы екен. Ол баласын жақсы көрер, бирақ әдиллигин буза алмас еди. 

Қудай да сондай, Ол адамзатты сүйеди. Бирақ гүналарына көзин жума алмайды. Ол 

ҳәр бир гүнаны жазалаўы тийис. Себеби Ол ең ҳақыйқый Судья. Ол гүнаны жазалаўы 

арқалы Өз әддиллигин жәриялаўы ҳәм қанағатландырыўы тийис.  

Бирақ бул ўақыядағы еки нәрсе Қудайдың толық не ислегенин көрсете алмайды. 

Бириншиден, бизлердиң ҳалатымыз жигиттигинен мың есе жаман. Бизлерге штраф 

салынбаған, ал – өлим! Екиншиден, Қудай бизлердиң гүналарымызға мың доллар төлеп 

қутқарған жоқ. Ал бизлер ушын жалғыз Улын қыйды! 

 

2. Ийса қарыз қуллығынан азат етти 

Мысал ушын, ески ўақытта бир адам үлкен қарызға батып, қарызын төлей 

алмағанлықтан, оны қуллыққа сатпақшы болыпты. Олар базарда турғанда, бир адамның 

оған жаны ашып: «Бул қул қанша турады?» - депти. «Жүз миллион сом» - деп жуўап 

берипти. Ҳәм жаңағы адам қунын төлеп сатып алып, оны азатлыққа босатып жиберипти. 

Тап сондай етип, бизлер де өзлеримизди гүна қуллығынан қутқара алмас едик. 

Бирақ Ийса келип, Өз қанын төгип, бизлердиң қунымызды төледи ҳәм бизлерди гүнадан 

азат етти. Енди гүнаның бизлерде ҳақысы жоқ. Рим.3:24. «Бирақ, адамлар Қудайдың 

мийрими менен, Ийса Масихтың Қаны арқалы ешейин ақланады». 

 

3. Ийса жоғалғанларды таўды. 

Екинши дүнья жүзлик урыс гезинде бир рота солдатлар тоғайдан кетип 

баратырғанда бир солдат адасып кетип, кейин бир үлкен қудыққа түсип кетеди. Ол сол 

жерде аўқатсыз, суўсыз еки күн жатады. Бирақ рота командири солдатларын дем 

алдырмай еки күн тынбастан излеттирипти. Еки күннен кейин жоғалған солдатты олар 

қудықтан таўып, аман алып келеди. 

Бизлер де Өмир Ийесинен айырылып, жоғалған қойлардай өлимге кетип баратыр 

едик. Бирақ Қудай Улы бизлерди таўып, Қудайға қайтадан қайтарды. 1Пт.2:25. «Бурын 

адасқан қойлар сыяқлы едиңиз, енди болса, жанларыңыздың Шопанына ҳәм 

Бағыўшысына қайтып келдиңлер». 

 

Тәўбеге келиў ҳәм исеним. 

Енди ҳәр бир адам гүналары ушын тәўбеге келип, Ийса Масихты Ийем деп, шын 

жүреги менен исенип қабыл етсе, қутқарылады. Рим.10:9. 

«Егер сен Ийсаны Ийем деп аўзың менен ашық тән алсаң ҳәм Қудайдың 

Оны өлимнен қайта тирилткенине шын жүректен исенсең, 

қутқарыласаң». 
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Тәўбеге келиў - бул бурылыс! Бул терис жоллардан қайтып, тири Қудайға ҳәм 

Қудай жолына келиў. Лк.15:11-24. 

-Егер бизлер шын жүрегимизден тәўбеге келип, Ийсаны өмиримизге «Ийем» ҳәм 

«Қутқарыўшым» деп қабыл етсек не болады? 

1. Cениң гүналарың Ийсаның қаны менен ақланады. Cен өмирде билип-билмей 

ислеп қойған барлық қәтелериңе ҳәм гүналарыңа ақланыў аласаң. Сен толық 

ақланасаң! Ийшая 1:18. «…Сонда келиңлер, талықлаймыз, - дейди Қудай. Егер 

гүналарыңыз қара қызыл болса, қардай ақ қыламан. Егер қойыў қызыл болса, самалдан 

ақ қыламан!». Сол ўақытта сен Қудайдың алдында бир гүнасы жоқ жан боласаң. 

 

2. Сен шайтанның қол астынан Қудайдың қол астына, шайтан патшалығынан 

Қудай Улының Патшалығына, қараңғылықтан нурға өтесең. 

Колос.1:13.«Қудай бизлерди қараңғылықтың ҳүкимдарлығынан қутқарып, 

сүйикли Улының Патшалығына көширди». 

 

3. Сен сол ўақытта жоқарыдан туўыласаң ҳәм Қудайдың баласы болыў ҳуқықына 

ийе боласаң. Юх.1:12-13. 

«Бирақ Ол Өзин қабыл еткенлерге, атына исенгенлердиң 

ҳәммесине Қудайдың балалары болыў ҳуқықын берди. Олар 

қаннан да, денениң қәлеўинен де, я адамның қәлеўинен де емес, 

ал 

Қудайдан туўылды». 

 

4. Сен сол ўақыттан баслап, Қудайдың мийрасхоры боласаң. Сонлықтан Библияда 

жазылған Қудайдың барлық ўәделери сениң мийрасыңа өтеди. Бул демек, енди, Қудай 

Адам-атаға қандай жарылқаў ўәде еткен болса, Ибрайым пайғамбарға қандай жарылқаў 

ўәде еткен болса, улыўма Әке нени ўәде еткен болса, Ийса арқалы барлығы саған да 

тийисли болады. Рим.8:17. Галат.3:13-14. Сонлықтан мийрасыңды билиў ушын 

Қудайдың Ибрайымға қандай жарылқаўлар бергенин изертлеп билип ал. Себеби сен де 

соларға ийесең! 

Және де, «Ийса Масихтың жарақатлары арқалы сизлер шыпа таптыңыз» - 

деген Қудайдың ўәдеси бар. Бул да саған тийисли болады. Демек, енди сениң 

аўырыўлар менен жасаўыңның керегиси жоқ. Енди саған шыпа мийрасқа берилген. Сен 

қанша Қудайдың ўәделерин көп билсең, сен сонша көп мийрасқа ийе болып, руўхый бай 

болып барасаң. 

 

5. Сен сол ўақыттан баслап Аспан Патшалығына, мәңгилик өмирге ийе боласаң. 

Қудайдың Аспандағы Патшалығына тек Қудайдың балалары ғана бара алады. Бул 

туўралы Ийса деп айтқан еди: «Саған шынын, шынын айтаман: ким де ким жоқарыдан 

туўылмаса, Қудайдың Патшалығын көре алмайды» (Юх.3:3). 1Юх.5:11-12. «...Қудай 
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бизлерге мәңгилик өмир берди ҳәм бул өмир Оның Улында. Қудайдың Улына ийе болған 

адам өмирге ийе болады, Қудайдың Улына ийе болмаған адам өмирге ийе емес». 

 

6. Cениң атың сол ўақыттан баслап Өмир китабына жазылады. 

Аян 20:15. «Атлары Өмир Китабына жазылмағанлардың ҳәммеси от көлине 

ылақтырылды». 

 

7. Сен Қудай Патшалығының руўханийи ҳәм хызметкери боласаң Аян 1-6. 

«…Ийса бизлерди Өз Патшалығына еристирип, Әкеси Қудайдың 

хызметиндеги руўханийлери етти…». 

Демек, сен енди (егер тәўбе еткен болсаң) Қудайдың хызметкерисең. 

 

Ийсаны қабыл етип, атына исенген ўақтыңда, сениң руўхың пәкленип, сен 

жоқарыдан туўыласаң ҳәм саған сол ўақытта-ақ мәңгилик өмир сыйға (подарок етип) 

бериледи. Енди сен мәңгилик өмирге ийесең.  

Енди сен бурынғы гүнакар жаратылыс емессең, ал жоқарыдан туўылып, Қудайдың 

баласы болған жаңа жаратылыссаң! 

 

2-Кор:5:17. «Солай етип, ким де ким Масих пенен байланысқа ийе болса, ол 

жаңа жаратылыс. Ески нәрселер өтип кетти, минекей, ҳәммеси жаңа болды». 

 

СОРАЎЛАР. 

1). Дүньядағы адамлардың неше проценти гүнакар болып туўылады? 

А) 100% б) 50% в) 0% 

2). Бизлерди Қудайдан не бөледи (айырады)? 

___________________________. 

3). Гүнаның нәтийжеси адамды нелерге алып келеди ҳәм оның төлеми не? 

___________________________. 

4). Өлим-дегенимиз не ҳәм оның қандай түрлери бар? 

Өлим-бул _____________________________. 

5) –Ийса Масих – ким Өзи Ол? 

______________________________________________. 

6). - Қудай Улын не ушын жерге жиберди? 
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_______________________________________________________. 

7) - Ийса Масихтың ислеген исин не менен салыстырыўға болады? 

 1.____________________________________. 

2.____________________________________. 

3.____________________________________. 

8). Бизлер қай ўақытта гүналарымызға кеширим алып, Қудайдың балалары болып 

мәңгилик өмирге ийе боламыз? 

А) Көп саўаплы ислерди ислеген ўақтымызда. 

Б) Көп китап оқып, билим алып, көп дуўа еткен ўақтымызда. 

В) Тәўбеге келип, Ийсаны Ийем деп қабыл етип, атына исенген ўақтымызда. 

9). Мәңгилик өмир бизлерге қалай бериледи? 

А) Саўаплы ислеримизге қарап бериледи.  

Б) Сыйға ешейин бериледи. 

В) Диншиллигимизге, хызметлеримизге қарап бериледи. 

10). Тәўбеге келиў деген не? 

_______________________________________________________. 

11). Тәўбеге келип, Ийсаны қабыл еткенлер нелерге ийе болады? 

 1. _____________________________________________ 

 2. _____________________________________________ 

 3. _____________________________________________ 

 4. _____________________________________________ 

 5. _____________________________________________ 

 6. _____________________________________________ 

 7. _____________________________________________ 

12). Ядлаў: Рим.10:9-10. 

13). Мына бапларды үш мәрте оқып, түсингениңди айтып бериўге таярланып кел: 

Рим.3,4,5,6-баплар. 
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Қ3. СУЎҒА ШОМЫЛДЫРЫЛЫЎ РӘСИМИ. 

Суўға шомылдырылыў - тәўбе етип Ийса Масихты қабыл еткенимизден кейинги 

адым. Ийемиз Ийсаның Өзи суўға шомылдырылыўымыздың тийис екенлигин айтады. 

Мат.28:18-20. «Маған аспанда да, жерде де пүткил бийлик берилген. Сонлықтан 

да барып, барлық миллетлерди Маған шәкирт қылыңлар: оларды Әкениң, Улдың ҳәм 

Мухаддес Руўхтың аты менен шомылдырыңлар..». 

Мк.16:15-16. «Пүткил дүнья бойлап жүриңлер ҳәм барлық адамларға Хош 

Хабарды жәриялаңлар. Ким де ким исенип шомылдырылса, қутқарылады, ал ким де 

ким исенбесе, ҳүким етиледи». 

Демек, Ийемиз Ийса ең уллы тапсырмасын берип атырып, исенген адамлардың 

шомылдырылыўы тийис екенлигин айтты (буйырды). Ийемиз Ийса аспанға алынғаннан 

кейин, он күннен соң, Елиўинши күн байрамында Өз ўәдесин орынлап, шәкиртлериниң 

үстине Мухаддес Руўхты жибереди. Сонда Мухаддес Руўхқа толған Петр пүткил 

халыққа қарап ўаз, яғный Хош Хабар айтады. Оның сөзин тыңлап болған халық, оннан: 

«Бизлер қутқарылыўымыз ушын не қылыўымыз керек?», - дейди. Сонда Петр: 

«Гүналарыңыздың кеширилиўи ушын тәўбе етип, Ийса Масийхтың аты менен суўға 

шомылдырылыңлар. Сонда Мухаддес Руўхты сыйға аласызлар», - дейди.  

-Қайсы адамлар шомылдырылыўы керек? 

-Тәўбеге келип, Ийсаға исенген ҳәр бир адам! 

Суўға шомылдырылмастан алдын еки нәрсе болып өтиўи керек. Егер бул еки нәрсе 

болып өтпесе, суўға шомылдырылыў ҳақыйқый болмайды. - Бул еки нәрсе не? 1) 

Тәўбеге келиў, яғный барлық терис жоллардан қайтып, Қудайға келиў. 2) Ийсаны 

исеним менен жүрегиңе Ийем деп қабыл етиў. 

Бул еки нәрсе өмириңде болып өтсе, сен жоқарыдан туўыласаң ҳәм тек соннан 

кейин ғана сен суўға шомылдырылыў рәсиминен өтиўиң мүмкин. 

-Кишкене балаларды суўға шомылдырылыў рәсиминен өткизиўге болама? 

-Яқ! Себеби олар бул еки адымнан өтиўи керек: Тәўбеге келиўи керек ҳәм Ийсаны 

Қутқарыўшым деп жүрегине қабыл етиўи керек. Ал еле еси енбеген адам буларды 

түсине де алмайды. Сонлықтан кишкене балаларды суўға шомылдырылыў рәсиминен 

өткизиўге болмайды. Бирақ оларды Қудайға бағышлаўға болады. 

-Суўға шомылдырылыў деген сөз дизбеги түп нусқасында нени аңлатады? 

-Грек тилиндеги Мухаддес Китаптың түп нусқасында бул сөз «баптисма» деп 

қолланып, қарақалпақ тилине «толық батыў», «толық жүклениў» деп аўдарылады. Мыс: 

Әййемги грек халқында бул сөзди, олар қандай да бир кийимди бояў ушын краска 

салынған ыдыстың ишине толық батырғанда қолланған. 

Демек, суўға шомылдырылғанда, адам суўға толық батыўы керек. Ал суў 

шашыратыў ямаса суў қуйыў ҳақыйықый суўға шомылдырылыў болып есапланбайды. 

Мысалы, мына аятларды оқып ал: Мат.3:16; Елш.8:38-39. 
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-Адам тәўбе етип, Ийсаны қабыл еткен соң, қанша ўақыттан кейин суўға 

шомылдырылыў рәсиминен өтиўи керек? 

-Сол ўақытта-ақ, ямаса жүдә тез арада! Қанша тез болса, сонша жақсы болады. 

Мухаддес Китап тәўбеге келген адамлардың сол күнниң ишинде-ақ суўға 

шомылдырылғанлығын айтады. Елш.2:41; 8:38; 10:47-48; 16:31-33; 19:5. Мыс: Сен 

университетке медицина бөлимине оқыўға кирсең, сениң медицинаны үйрениўге қашан 

өзиңди бағышлағаның дурысырақ? Әлбетте, киргеннен баслап. Болмаса, сен көп 

нәрсени жоғалтасаң. Суўға шомылдырылыў - бул да өзиңди Қудайға толық бағышлаў 

болып есапланады. Сен: «Университетке кирдим ғо, болды!», - деп жүрсең ҳәм өзиңди 

медицинаға ҳеш бағышламасаң, онда сен ертең адамларға шыпа бермейсең, ал 

керисинше, сен оларды көп бәлелерге дус қыласаң. Тап сондай, сен де жоқарыдан 

туўылып болып, өзиңди суўға шомылдырылыўың арқалы Қудай Ийеңе толық 

бағышламасаң, сен Қудайға жемислер алып келмейсең, ал керисинше, сен арқалы 

Қудайдың атына дақ келеди. 

Солай етип адам тәўбеге келген ўақытта-ақ, ямаса жүдә тез арада суўға 

шомылдырылғаны ол адам ушын жүдә әҳмийетли! 

 

- Суўға шомылдырылыў - дегенимиз не? Суўға шомылдырылып атырған 

ўақтымызда нелер болып өтеди? Оның руўхый мәнислери не? 

1) Бул өзиңди Қудайға толық бағышлаў. Бул таза ҳәм пәк ҳүждан менен ҳадал 

ҳәм мухаддес өмир сүриўге ҳәм Ийсаның изинен ериўге өзиңди толық бағышлаў. 

1Пт.3:21. «Суўға шомылдырылыў денени кирден тазалаў емес, ал Қудайдан пәк ҳүждан 

сораў». Бул пәк ҳүждан менен өмир сүриўге Қудайға ўәде бериў. 

*2-Кор.11:2-3. Қыз жигит атастырылған ўақытта, олар еле ерли-зайыплы болып 

есапланбайды. Олар Қудай алдында бир-бири менен мәңгилик питим дүзип, некеден 

өткеннен соң ғана ерли-зайыплы болып есапланады. Енди ол қызды басқа ҳеш ким ала 

алмайды. Жигитти де. Сен тәўбе етип, бирға СШ арқалы өзиңди мәңгиге Жаратқан 

Ийеңе бағышламаған болсаң, онда сен атастырылып болып, некеден өтпей жүрген қызға 

уқсайсаң. 

*Сен: «Ийса Масих – мениң Ийем» - деп болып, еле кейнине нуқта қоймағандай 

боласаң. 

 

2) Бул руўхый сүннет етилиў. Бул денени сүннет етиў емес, жүректи сүннет етиў, 

яғный бул гүнакар тәбияттың Қудай тәрепинен кесип тасланыўы. Кол.2:11. «Сизлер 

Масих пенен қатнаста болып, сүннет етилдиңиз. Бул сүннет адамның қолы менен 

қылынатуғын сүннет емес, ал Масих тәрепинен исленген сүннет болып, усы арқалы 

гүнакар тәбиятыңыз кесип тасланады». Суўға шомылдырылған ўақтыңызда, сиз 

сүннет етилесиз ҳәм бул адам тәрепинен емес, ал Мухаддес Руўх тәрепинен ислениледи. 

Сиз суўдың астына батқан гезиңизде, Ол тап хирург сыяқлы операция ислеп, сизиң 

жүрегиңизден гүнакар тәбиятты кесип таслайды. Қудай денени сүннет етиўди емес, ал 

усы руўхый сүннетти, яғный жүрегимиздиң сүннет етилгенин қәлейди.  

Рим.2:28-29. «...денениң ети кесилип сүннет етилиў де ҳақыйқый сүннет емес. 
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...ҳақыйықый сүннет - бул Мухаддес Руўх тәрепинен исленилген жүректиң 

сүннети». 

 

3) Бул жерлениў ҳәм қайта тирилиў. Сен Ийсаға келген ўақытта, жоқарыдан 

туўылып жаңа жаратылыс болдың. Бирақ, сениң бурынғы өмириң, ески гүнакар дүньяң 

бар. Ол сени кейин тартқысы келеди. Сонлықтан тез арада оны көмиў (жерлеў) керек. 

Суўға шомылдырылған ўақтыңда, сен гүнакар тәбиятты ески гүнакар өмириң менен 

қосып жерлейсең. Ҳәм суўдан шыққан ўақтыңда, сен Қудай алдында пәк ҳүждан менен 

жасаў ушын жаңа жаратылыс болып қайта тирилесең. 

Кол.2:12. «Суўға шомылдырылғаныңызда Масих пенен бирге көмилдиңлер ҳәм 

Оны өлимнен тирилткен Қудайдың күшине исенип, сол ўақытта Оның менен бирге 

тирилдиңдер». 

Рим.6:4,11,13; Гал.3:27. 

Гал.5:19-22 «Гүнакар тәбияттың ислери аян: 

Ал Мухаддес Руўхтың жемиси мыналар: сүйиспеншилик, қуўаныш, тынышлық, 

сабырлылық, мийримлилик, қайырхомлық, садықлық, мүләйимлилик ҳәм өзин тутып 

билиў  

Қудайдың ең жаман көретуғын 3 гүнасы: 

1. Екижүзлилик. Екижүзлилик  бул маскада жүриў. Биреўлер жасырын урлық, 

бузықшылық, өсек хтб гүналарды ислеп жүреди, бирақ адамларға өзин ақ 

қылып көрсетеди. Сонлықтан Ийса парисейлерге: «Сизлер өзлериңизди 

адамларға ҳақ қылып көрсетесизлер. Бирақ Қудай кеўиллериңизди көрип 

тур!»  деди. Ал Өз шәкиртлерине Ийса былай деди: «Парисейлердиң 

ашытқысынан, яғный екижүзлиликтен сақ болыңлар!» 

2. Менменлик. Менменлик  бул шайтанның тәбияты. Ол ең шебер душпан. Ол 

ҳәр түрли көринислерде келеди: иши тарлық, көре алмаўшылық, адам 

жаманлаўшылық, өкпелеўшилик ҳәм кеширмеўшилик  бәри менменликтиң 

көринислери болып есапланады. Қудай менменлерге қарсы турады, ал 

кишипейиллилерге Өз мийримин береди. 

3. Қорқақлық. Аян китабында отлы көлге тасланатуғын адамлар жазылған. Ең 

биринши болып «қорқақлар» отлы көлге тасланады. Қорқақлық  бул Қудайдан 

шайтанды күшли деп ойлаў. Мухаддес Китапта Қудай бизлерге 366 мәрте: 

«Қорқпаңлар!»  деп қойыпты. 

Бизлер суўға шомылдырылғанымызда, ески тәбиятымыздағы бул гүналарды көмемиз! 

Қудай оларды жек көреди. 

Қудайдың Өз балаларында көргиси келетуғын 3 нәрсеси: 

1. Ҳақыйқатлық. Жүреги таза адамлар бахытлы! Олар Қудайды көреди! Гүнасын 

жасырмай, ашық тән алған адам  кеширимге, азатлыққа ҳәм табысқа ериседи! 

2. Кишипейиллик. Кишипейиллик  бул Қудай Сөзин орынлап жасаў, Қудайға 

басыңды ийиў! Қудайға яхшы деп басын ийген адамның басын қылыш кеспейди. 

3. Батырлық! Ер жүреклилик! Мухаддес Китапта Қудай Өз хызметкерлерине 

оғада көп мәрте: «Ер жүрек бол! Қорқпа! Мәрт бол!»  деп айтады. Елши Петр, 
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Юхан ҳәм Павеллер қатты ер жүрек болып, олар қуўдалаўлардан да, түрмеден де, 

ашлықтан да, өлимнен де қорқпаған. Олар Қудайға толық исенген. Даўыт та 

Голиаттан қорқпастан, оған қарсы шығады. Сонда Қудай оған Голиат үстинен 

жеңис береди. Қудай елшилерге үлкен қалаларды, көп халықларды берген. Еки 

елши барып, үлкен бир қаланы тәўбе еттире алған. Олар арысландай мәрт болған! 

Сен суўдан шыққаныңда, Қудай сениң руўхыңа усы 3 характерди салды. Енди Ол сенде 

усы 3 характерди көргиси келеди. 

 

Ески Келисимде Қудай Езекил пайғамбар арқалы мынадай ўәде берген еди: 

Езекил 36:25-27. «Мен сизлерге таза суў сеўемен ҳәм сизлер тазарасыз. Мен 

сизлерди ҳәр қандай ипласлықтан ҳәм барлық бутларыңыздан тазалайман 

Мен сизлерге жаңа жүрек беремен ҳәм ишиңизге жаңа руўх саламан. Мен 

денеңизден тас жүректи алып таслайман ҳәм еттен жасалған жүрек беремен. 

Сизлердиң ишиңизге Өз Руўхымды саламан ҳәм сизлер Мениң буйрықларыма 

қулақ асып, Мениң Нызамларымды орынлайтуғын боласызлар». 

Бул ўәде адам Ийсаны қабыл етип, суўға шомылдырылған ўақытта орынланады. 

Соның ушын Ийса былай деген еди: 

Юхан 3:5-6 «Саған шынын, ҳақыйқатын айтаман: ким де ким суўдан ҳәм 

Мухаддес Руўхтан туўылмаса, Қудайдың Патшалығына кире алмайды. Денеден 

туўылған – дене, Руўхтан туўылған – руўх». 

 

-Адам суўға шомылдырылыўы арқалы ақлана ма, ямаса исеними менен бе? 

-Исеними менен! Рим.1:17; 4:10-11. 

 

*Ески келисимде суўға шомылдырылыў рәсиминиң үш тымсалы. 

 

1. Ибрайымның сүннет етилиўи. Жар.17:11. Қудай Ибрайымға денесин сүннет 

етиўди буйырады. Бул Ибрайымның ақланғанының ҳәм Қудайдың халқы болғанының 

белгиси еди. Бизлер де Ийсаға исениўимиз арқалы ақланамыз ҳәм суўға 

шомылдырылыўымыз арқалы тек Қудайға тийисли халық боламыз. 

 

2. Нух пайғамбар дәўириндеги суў тасқыны. Жар.7-бап; 

1Пт.3:20-21. «Әййемги ўақытлары Нухтың заманында кеме соғылғанында, 

Қудай адамлардың тәўбе етиўин сабырлылық пенен күтсе де, олар Оған 

бойсынбаған еди. Сол кемеге аз ғана адам, яғный сегиз адам минип, суўдан 

қутқарылды. 
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Бул – Ийса Масихтың қайта тирилиўи арқалы ҳәзир сизлерди қутқаратуғын 

суўға шомылдырылыўдың тымсалы…». 

  

Нухтың заманында адамлар бузылып, дүнья жаманлыққа толып кеткен еди. Ҳәм 

Қудай сол дүньяны ҳүким етип, суў топанының астында қалдырған еди. Нухты қосқанда 

тек сегиз адам ғана кемеге минип аман қалған еди. Қудай гүнаға толған сол дүньяны 

суўдың астында қалдырып, оны тазалаған еди. Суў кеткен соң, Нух кемеден сыртқа 

шыққан ўақтында, пүткилллей басқа, таза дүньяға қәдем басқан еди. Сен де суўға 

шомылдырылыў рәсиминен өтип, сыртқа шыққан ўақтыңда, бурынғы гүнакар дүньяңды 

суўдың астында қалдырып, жаңа дүньяға қәдем басасаң. 

 

3. Муўса пайғамбардың басшылығында Израил халқының Қызыл теңиздиң 

астынан өтиўи. Жар.14-бап; 

 

1Кор.10:2. «Олардың ҳәммеси булт астында ҳәм теңизде суўға шомылдырыў 

рәсиминен өткендей болды…» 

Израилды қудай Мысыр қуллығынан қутқарады. Бирақ Израил Қызыл теңизге 

келген ўақтында мысырлылар олардың изинен қуўады. Сонда Қудай уллы бир кәрамат 

ислейди. Ол Қызыл теңизди қақ бөлип, израиллыларды теңиздиң асты менен арғы 

тәрепке алып өтеди. Олардың изинен мысырлылар да теңизге түседи. Бирақ, сонда 

Қудай теңизди жаўып, оларды суўдың астында набыт қылады. Израиллылар теңизден 

өткеннен соң, олар толық қуллықтан қутқарылған еди. Ҳәм енди оларға артқа қарай жол 

жоқ еди.  

Сен де Ийсаға исениўиң арқалы гүна қуллығынан қутқарылдың. Ҳәм енди алдыңда 

суўға шомылдырылыў рәсими тур. Сен оннан өтпесең, бурынғы гүнакар дүньяң сени 

артқа тартады. Сен суўға шомылдырылған ўақтыңда, бурынғы өмириңди гүнакар 

дүньяң менен қосып, суўдың астына көмесең. Ҳәм суўдан сыртқа шыққан ўақтыңда, сен 

олардан толық қутқарыласаң. Енди саған бурынғы гүнакар өмирге, яғный артқа қарай 

жол жабық. 

-Сени ким шомылдыра алады? 

-Шопаның, я жетекшиң. Я болмаса, олардың көрсеткен адамы. Булар да мүмкин 

болмаса, яғный сен олар жоқ жерлерде болып қалсаң, онда тәўбеге келип, өзи де суўға 

шомылдырылған Қудайдың хызметкери. 

 

Елш.22:16. «Енди нени күтип отырсаң? Орныңнан турып, суўға шомылдырыл 

ҳәм Ийсаның атын шақырып, гүналарыңнан тазалан!». 

 

 

СОРАЎЛАР. 
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1. Суўға шомылдырылыў - зәрүр ме? Не ушын? 

А) Яқ, шәрт емес. 

Б) Аўа, бирақ онша емес. Ўақтың болса, шомылдырылыўы керек. 

В) Зәрүр, себеби Ийса шомылдырылыўға тапсырма берди. 

2. Адам суўға шомылдырылыўы арқалы ақлана ма, ямаса исеними менен бе? 

А) Исеними менен. Б) суўға шомылдырылыўы арқалы. 

3. Адам суўда шомылдырылыў рәсиминен өтпесинен алдын қандай еки нәрсени 

ислеўи керек? 

1)_____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

4. Тәўбеге келгеннен соң, қанша ўақыттан кейин шомылдырылыў керек? 

А) Сол ўақытта-ақ, ямаса жүдә тез күнлердиң ишинде. 

Б) Алдын Мухаддес китапты оқып шығып, садық екениңди көрсетиўиң керек. 

В) Суўға шомылдырылыў ҳаққындағы курслардан өтип алыўы керек. 

5. Суўға шомылдырылыў - дегенимиз не? Суўға шомылдырылып атырғанымызда 

руўхый не нәрселер болып өтеди? 

1)_____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 

6. Кишкене балаларды суўға шомылдырыўға бол ма? 

А) Яқ, себеби___________________________________________ 

Б) Аўа, себеби__________________________________________ 

7. Ески келисимде суўға шомылдырылыў рәсиминиң қандай тымсаллары бар? 

1)_____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 

8. Қудайдың ең жаман көретуғын 3 гүнасы: 

9. Қудайдың ең жақсы көретуғын 3 нәрсеси: 

10. Ядлаў: Елш.2:38. 
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Гал.3:27. «Суўға шомылдырылғанда Масих пенен бирлесип, ҳәр бириңиз 

Масих сыяқлы болдыңлар». 

 

Қ4 МУХАДДЕС РУЎХҚА ШОМЫЛДЫРЫЛЫЎ 

 

 

Ийемиз Ийса Масихтың Ўәдеси 

 

Юх.14:16-18 аятларда Ийса шәкиртлерин жетим қылып таслап кетпей, оларға 

басқа Жубатыўшыны жибериўге ўәде етеди: 

 

«Мен Әкемнен сорайман ҳәм Ол сизлер менен мәңги бирге болыўы ушын басқа 

Жубатыўшыны жибереди. Ол - Ҳақыйқат Руўхы. Дүнья Оны қабыл ете 

алмайды.Өйткени Оны көрмейди де, танымайды да. Бирақ, сизлер Оны 

билесизлер. Себеби Ол сизлер менен бирге жасайды. Ол ишиңизде болады. 

Сизлерди жетим қылып қалдырмайман, сизлерге қайтып келемен». 

 

Солай етип, Ийса аспанға кеткеннен соң Мухаддес Руўхты шәкиртлерине 

жиберетуғынын ўәде етеди. 

 

Қудай Ески Келисимде де бул ўәдени берген еди: 

 

«Қудай былай дейди: Соңғы күнлерде барлық адамлардың үстине Өз 

Руўхымды жаўдыраман. Улларыңыз ҳәм қызларыңыз пайғамбаршылық 

етеди. Жасларыңыз аянлар, қартайған адамларыңыз түслер көреди. Сол 

күнлерде Өзимниң ер ҳәм ҳаял хызметшилеримниң үстине де, Өз 

Руўхымды жаўдыраман, олар да пайғамбаршылық етеди» (Елш.2:17-18; 

Иоел.2:28-32). 

 

Демек аспанға кетерде Ийса Мухаддес Руўхты Өз шәкиртлериниң үстине 

жиберетуғынын ўәде етеди. Юх.16:7-16. 

Қудай Мухаддес Руўхын Өз хызметшилериниң үстине жиберетуғынын ўәде етеди.  

 

- Мухаддес Руўх - ким Өзи Ол? 
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Бизлер Мухаддес Руўх ҳаққында Библияның биринши китабы Жаратылыс 

китабынан баслап, соңғы китабы Аян китабына дейин оқыймыз. Ол ҳаққында Мухаддес 

Китаптың ең биринши аятларында жазылған: 

Жар.1:1-2. «Ең баста Қудай аспан ҳәм жерди жаратты. 

Жер түрсиз ҳәм қаңыраған бос болып, түпсиз туңғыйық үсти тас-түнек еди. Ҳәм 

Қудайдың Руўхы суўдың үстинде турар еди». 

 

Улыўма, Мухаддес Руўх дүньяның жаратылысында да қатнасқан, адамзатқа жан 

бериўде де қатнасқан, барлық пайғамбарлардың хызметлерине де қатнасқан, Ийсаның 

туўылыўына да қатнасқан, Ийсаның хызметине де қатнасқан, Оның қайта тирилиўине де 

қатнасқан, Жәмәәттиң туўылыўына да қатнасқан, елшилер ислерине де қатнасқан, ертең 

заманның ақырында болып өтетуғын барлық ўақыяларға да қатнасатуғын – бар болған, 

ҳәзирде бар ҳәм мәңгиге бар Болыўшы! 

 

-Ол ким Өзи Ол? Ол қандай да бир күш пе, ямаса бир энергия ма? Оған «не?» деп 

сораў қоямыз ба, ямаса «ким?» деп пе? 

Яқ, Ол - қандай да бир күш, я бир энергия, я қандай да бир булт емес!!! Ол – Тулға 

(Шахс)! Ол - Үшбирликтеги жалғыз Қудайдың үшинши Тулғасы! Ол – Тулға! (Шахс, 

Личность). Оған «не?» деп емес, ал «Ким?» деп сораў қоямыз. 

 

Күштиң ерки, ақылы, ойлары, ишки сезимлери болмайды. Ал тулғаның (шахстың) 

ерки де, ақылы да, ой-пикирлери де, ишки сезимлери де болады. 

Бир адамлар Мухаддес Руўхты қандай да бир күш деп ойлап қәтелеседи. Олар 

Мухаддес Руўхтың Әке ҳәм Ул сыяқлы Тулға екенлигин билмейди. 

Мухаддес Руўх - Тулға. Мухаддес Руўхтың Өзиниң ерки, эмоциясы (ишки 

сезимлери) ҳәм ақылы бар. Оның көзлери бар. Сонлықтан ол көреди, Оның қулақлары 

бар, сонлықтан Ол бизлерди еситеди, Оның аўзы бар, сонлықтан Ол сөйлейди. Оның 

жүреги бар, сонлықтан Ол қуўанады да, қапа да болады. Оның ақылы бар, сонлықтан Ол 

бизлерге ақыл береди, ҳақыйқатлықты ашып береди, жол көрсетеди, жетелейди, 

жубатады, қәтемизди көрсетеди, жәрдем береди, қорғайды ҳ.т.б. Ол - Тулға! (Мына 

аятларды оқып шық Юх.16:8,13-14; Мат.12:31-32; Еф.4:30; 1Кор.12:3,4,7-11). 

Усы аятларды оқыўымыз арқалы бизлер Мухаддес Руўхтың өзиниң ақылы, 

эмоциясы ҳәм ерки бар Қудайдың үшинши Тулғасы екенлигин көремиз. Әке, Ул ҳәм 

Мухаддес Руўх үшеўи үш қудайлар емес, ал жалғыз бир Қудай. Бизлер Оны исенимимиз 

арқалы көриўимизге болады. Сонлықтан Мухаддес Китап: «Исеним болмаса, Қудайға 

унаў мүмкин емес», - дейди.  

Мысалы, Қудай адамды өзине уқсас қылып жаратқан, дейди Мухаддес Китап. 

Адам да үшбирлик болып есапланады. Ол: дене, жан ҳәм руўхтан ибарат. Дене, жан 

ҳәм руўх үшеўи үш адам емес, ал жалғыз бир адам болып есапланады. Сол сыяқлы Әке, 

Ул ҳәм Мухаддес Руўх үшеўи жалғыз бир Қудай болып есапланады. Мухаддес Китап 
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үш қудай барлығын қатаң бийкарлайды. Мк.12:19. «Ең үлкен буйрық - бул: «Тыңла 

Израил! Ийемиз болған Қудай - жалғыз Қудай»». 

 

Адамзат үш эраны басынан кеширди: 

1) Әкениң эрасы. Ул жерге келместен бурын, Әке жерде ҳәрекет еткен еди. Ҳәм Ол 

ўақыт толғанда Улын бул дүньяға Қутқарыўшы етип жиберетуғынын ўәде етеди. 

2) Улдың эрасы. Ўақыт толғанда Ул жерге келди. Ҳәм Ул жерде Өз хызметин 

тамамлағаннан кейин, аспанға Әкениң қасына алынады. Ҳәм Ол енди Мухаддес Руўхты 

жерге жиберетуғынын ўәде етеди. 

3) Мухаддес Руўхтың эрасы. Ул Әкениң оң жағына барған соң, жерге Мухаддес 

Руўхты жибереди. Ҳәм соннан баслап ҳәзир жерде Мухаддес Руўх ҳәрекет етеди. 

Сонлықтан сен Мухаддес Руўх пенен жақыннан танысып алыўың керек. 

Ийса Аспанға кетер алдында шәкиртлерине былай деди: «...Ерусалимнен кетип 

қалмаңлар. Ал Өзлериңиз Меннен еситкен Әкемниң ўәдесиниң орынланыўын 

күтиңлер. Себеби Яқыя суў менен шомылдырған еди, бирақ сизлер көп күн 

өтпей, Мухаддес Руўх пенен шомылдырыласызлар», «... сизлерге Мухаддес 

Руўх түскенде күш-қуўат аласызлар ҳәм ... дүньяның шетине дейин Мениң 

гүўаларым боласызлар» (Елш.1:4,8). 

 

Ийса шәкиртлерине Мухаддес Руўхқа шомылдырылмағанша ҳеш жаққа кетип 

қалмаўын буйырады. Себеби Мухаддес Руўхсыз ҳеш ким Қудайға хызмет қыла алмайды 

ҳәм Мухаддес Руўхсыз ҳеш ким Ийемиз Ийсаның изинен ере алмайды. 

 

Ҳәм Ийемиз Ийса Аспанға алынғаннан кейин он күннен соң, Ийемиз Қудай Өз 

ўәдесин орынлап Мухаддес Руўхты Өз хызметкерлериниң үстине, яғный Ийсаның изине 

ергенлерге жаўдырады. Бул салтанатлы ҳәм уллы ўақыя былай болған еди: 

 

 «Елиўинши күни байрамы келгенде, исениўшилердиң ҳәммеси бир 

жерге жыйналды. Тосаттан аспаннан күшли самал ескендей болып, бир 

шаўқым еситилди ҳәм олар отырған үйди пүткиллей толтырып 

жиберди. Оттың жалыны сыяқлы тиллерге уқсаған бир нәрселер оларға 

көринип, бөлинип ҳәр бириниң үстине түсти. Олардың ҳәммеси 

Мухаддес Руўхқа толып, Руўхтың айтқызыўы бойынша басқа тиллерде 

сөйлей баслады» (Елш.2:1-4). 

 

Солай етип Ийемиздиң ўәдеси орынланып, Мухаддес Руўх Ийсаның 

шәкиртлериниң үстине түсип, жаңа эра басланған еди. Шәкиртлердиң барлығы 

Мухаддес Руўхқа толып, жаңа тиллерде сөйлей баслайды. Мухаддес Руўх шәкиртлерге 

Өзиниң сыйларын берген еди. Ол шәкиртлерге жаңа күш берген еди. Олардың Қудайға 
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күшли хызмет етип, Ийсаның ҳақыйқый шәкиртлери бола алыўы ушын Мухаддес Руўх 

олардың ҳәр биреўиниң үстине түскен еди. 

Сонда Мухаддес Руўхқа толып кеткен Петр орнынан турып жыйналған халыққа 

қарата әжайып сөзлерди, яғный Ийса ҳаққында Хош Хабарды айтады. Оның сөзлери 

сондай тәсирли ҳәм күшли еди, оның сөзлерин тыңлаған халықтың жүреклерине қанжар 

суғылғандай болады. Бул Ийсаның ўәдесиниң орынланыўы еди. Ол: «...үстилериңизге 

Мухаддес Руўх түскенде сизлер күш қуўат аласызлар ҳәм дүньяның ҳәмме жеринде 

Мениң гүўаларым боласызлар», - деген еди. Петр, Ийсадан үш мәрте бас танған 

алдыңғы Петр емес, ал Мухаддес Руўхқа толып жаңа күш алған Петр еди. 

 

Мухаддес Руўх Ийсаның ҳәр бир шәкиртине берилген! 

 

Петр Мухаддес Руўхтың басшылығында сондай тәсирли етип Ийса ҳаққында 

гүўалық еткени соншелли, оның сөзлерин тыңлаған халықтың жүреклерине қанжар 

суғылғандай болады. Ҳәм олар Петр ҳәм басқа елшилерден: «Туўысқанлар, бизлер не 

ислеўимиз керек?», - деп сорайды. Сонда Петр оларға мынадай әҳмийетли сөзлерди 

айтады: 

 

«Гүналарыңыздың кеширилиўи ушын тәўбе етип, ҳәр бириңиз Ийса 

Масихтың аты менен суўға шомылдырылыңлар. Сонда Мухаддес Руўхты 

сыйға аласызлар» (Елш.2:37-38). 

 

Демек бизлер тәўбе етип, Ийса Масихтың аты менен суўға 

шомылдырылғанымыздан кейин Мухаддес Руўхты сыйға аламыз. 

-Бәлким, Ол тек сол ўақыттағы Ийсаның шәкиртлерине ғана берилген шығар? 

-Буған кейинги 39-аят жуўап береди: 

 

«Бул ўәде - сизлерге, сизлердиң балаларыңызға ҳәм алыстағылардың 

ҳәммесине, яғный Қудай Ийемиз шақырған ҳәр бир адамға берилген». 

 

 Демек, Мухаддес Руўх Ийемиз шақырған ҳәр бир адамға берилген! Егер Қудай 

саған Улы Ийсаны ашып берип, сени Өз Патшалығына шақырған болса, онда Мухаддес 

Руўх саған да берилген. Сен Оны исенимиң арқалы қабыл ете аласаң. 

 

-Мухаддес Руўх бизлердиң өмиримизде не қылады? Ол қандай хызметлерди 

ислейди? 
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1) Мухаддес Руўх бизлерди гүнадан тазалайды, қайтадан туўылдырып 

Қудайдың баласы етеди  ҳәм жаңалайды. 

Титус 3:5 «Қудай …бизлерди Мухаддес Руўхы арқалы гүнадан тазалап, 

қайтадан туўылдырды ҳәм жаңалады». 

Ийса да бул туўралы Никодимге: «Саған шынын, ҳақыйқатын айтаман: ким де 

ким суўдан ҳәм Мухаддес Руўхтан туўылмаса Қудай Патшалығына кире алмайды», - 

деген еди. Мухаддес Руўх бизлердиң руўхымызға Әкеден өмир әкеледи. Ҳәм бизлердиң 

ҳүжданымызды тазалайды. 

 

2) Мухаддес Руўх бизлерди толық ҳақыйқатлыққа қарай жетелейди. 

Юх.16:7-8,13 «…Мениң кеткеним сизлер ушын жақсырақ. Егер Мен 

кетпесем, сизлерге Жубатыўшы келмейди. Егер кетсем, Оны сизлерге 

жиберемен. Ол келгенде гүна ҳаққында, ҳақлықҳаққында ҳәм ҳүким 

ҳаққында дүньяның алжасқанын әшкаралайды. …Сизлерге және де 

айтатуғынларым көп, бирақ сизлер ҳәзир көтере алмайсызлар. Бирақ Ол, 

яғный Ҳақыйқат Руўхы келгенде, сизлерди толық ҳақыйқатқа 

жетелейди». 

Ол бизлерге ҳақыйқатлықты ашып береди. 

 

3) Мухаддес Руўх бизлерге Қудайдың еркин ашып береди. 

1Кор.2:9-11.  

 

4) Мухаддес Руўх бизлерге күш қуўат берип, Ийсаның гүўалары қылады 

(Елш.1:8; Юх.15:26). 

 

5) Мухаддес Руўх бизлерге қәлеген жағдайда Хош Хабарды айтыўға жәрдем 

береди (Мк.13:10-11), 

 

6) Мухаддес Руўх бизлердиң өмиримизде Ийсаның атын уллылайды (Юх.16:14). 

 

7) Мухаддес Руўх бизлерди Қудайдың ҳақыйқый балалары қылады (Рим.8:14). 

 

8) Мухаддес Руўх бизлерге гүнакар тәбияттың үстинен жеңис береди 

(Рим.8:13). 

9) Мухаддес Руўх бизлерге дуўа етиўимизге күш береди (Рим.8:26). 
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10) Мухаддес Руўх бизлерге Қудайдың балалары екенимиз ҳаққында ашып 

береди. Рим 8:16. «Усы Мухаддес Руўх бизлердиң руўхымызға Қудайдың балалары 

екенимиз ҳаққында гүўалық берип турады». 

 

Мухаддес Руўхтың буннан басқа да исениўшилер өмиринде жетилистиретуғын 9 

жемиси менен исениўшилерге беретуғын 9 сыйы бар. 

Жемислери: сүйиспеншилик, қуўаныш, тынышлық, сабырлылық, мийримлилик, 

қайырхомлық, садықлық, мүләйимлилик ҳәм өзин тутып билиў (Гал.5:22-23). 

Ийсаның шәкиртлери бул жемислерге ерисип барыўы арқалы Ийса Масихтың 

минезин де мийрас етип, Оған уқсас болып барады. 

 

Сыйлары: ақыл-даналық сөзлери, билим сөзлери, айрықша исеним, аўырыўларға 

шыпа бериў сыйлары, кәраматлар көрсетиў күши, пайғамбаршылық айтыў, руўхларды 

айырып билиў, басқа тиллерде сөйлеў, басқа тиллерди түсиндириў сыйы (1Кор.12:7:11). 

Мухаддес Руўх Өз сыйларын Жәмәәттиң беккемленип өсиўи ушын береди. Және 

де Ол Өзиниң қәлеген адамына береди. 

 

Мухаддес Китапта бизлер мынаны анық көриўимизге болады: Мухаддес Руўхқа 

шомылдырылғанлар, сол ўақытта-ақ, жаңа тиллерде сөйлеўди баслаған. Олар өзлерине 

нәмәлим тиллерде дуўа етип, Қудайды алғыслап баслаған. Бул Мухаддес Руўхтың ең 

биринши беретуғын сыйларынан бири болып, ол «жаңа тиллерде сөйлеў сыйы» деп 

аталады. Жаңа тиллерде сөйлеў - Мухаддес Руўхқа шомылдырылғанның сыртқы 

белгиси. Мына аятларды көрип шық: Мк.16:17; Елш.2:3-4; 10:44-46; 8:15-17; 19:5-6; 

Яҳуда 1:20; Рим.8:26; 1Кор.14:2. Бул аятлардан бизлер соны көриўимизге болады: 

Мухаддес Руўхқа шомылдырылғанлардың ҳәммеси жаңа тиллерде сөйлеп баслаған. 

 

-Мухаддес Руўхқа шомылдырылып, қалай жаңа тиллерде сөйлей аламыз? 

1) Сен тәўбе етип, Ийсаның изине ерген болыўың керек. Елш.2:38. 

2) Ийсаны қабыл еткендей, Мухаддес Руўхты да қабыл ет. Себеби Ол бизлерге әлле 

қашан берилген. Тек Оны қабыл етиў керек. Елш.19:2. «Исенген ўақтыңызда Мухаддес 

Руўхты алдыңыз ба?». 

3) Қудайдың Мухаддес Руўхты бергенине гүманланбаўың керек. Қудай 

Патшалығында биринши сорт масихый, екинши сорт масихый деген болмайды. Қудай 

бизлердиң бәримизге теңдей қарайды. Ол тек айрықша масихыйларға ғана бөлип 

Мухаддес Руўхын бермейди.  

Лк.11:11-13. «Араңызда қайсы әке баласы балық сораса, оғын балық орнына 

жылан береди? Мәйек сораса, оған шаян береди? Солай етип, өзлериңиз жаман бола 
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тура, өз балаларыңызға жақсы сыйлар бериўди билсеңиз, аспандағы Әке де Өзинен 

сорағанларға Мухаддес Руўхты беретуғыны сөзсиз». 

- Әке кимлерге Мухаддес Руўхын беретуғыны сөзсиз? Айрықша хызметшилерге 

ме? 

- Яқ. Өзинен сорағанларға! 

4) Жаңа тиллерге түсинбегениңе қайғырма. Себеби оны Қудайдан басқа ҳеш ким 

түсинбейди. Периштелер де, шайтан да түсинбейди. 1Кор.14:2. «Себеби басқа тилде 

сөйлеген адам адамларға емес, ал Қудайға сөйлейди. Оны ҳещ ким түсинбейди. Ол 

Мухаддес Руўхтың басқарыўында сырларды айтады». 

5) Мухаддес Руўх қашан келип мениң аўзым менен тилимди қыймылдатып, мениң 

орныма сөйлер екен деп күтип отырма. Себеби Ол саған бул сыйды береди, ал сениң 

өзиң сөйлеп баслаўың керек. 1Кор.14:14-16. «Өйткени мен басқа тилде дуўа етсем, 

руўхым дуўа етеди, бирақ мен буны сана-сезимим менен түсинбеймен. Олай болса, мен 

не ислеўим керек? (Бул сораў ҳәзир де көп исениўшилердиң басын аўыртады. Бирақ 

кейинги аят бул сораўға жуўап берип тур). Мен руўхым менен де, сана-сезимим менен 

де дуўа етиўим керек. ...Қудайға шүкир, мен ҳәммеңизден гөре, басқа тиллерде көбирек 

сөйлеймен». 

6) Жаңа тиллерде сөйлеў сыйын әмелде қолланып, нәмәлим тиллерде дуўа етиўди 

басла. Мухаддес Руўх сени зорламайды. Сен Оған көмеклесиўиң керек. Бул сизлердиң 

бирге ислеўиңиз керек болған жумыс! «Сотрудничать» - «бир затты бирге ислеў», деген.  

 

Рим 8:26-27. «…Мухадддес Руўх та ҳәлсиз болған бизлерге жәрдем береди. 

Өйткени бизлер қалай дуўа етиў кереклигин билмеймиз. Бирақ, Мухаддес Руўхтың Өзи 

сөз бенен айтып жеткизе алмайтуғын нала шегип, бизлер ушын Қудайдан өтиниш 

етеди. 

Адамлардың кеўлинде не бар екенин билиўши Қудай Мухаддес Руўхтың ой-

пикирлерин биледи. Себеби Мухаддес Руўх исениўшилер ушын Қудайдың ерки бойынша 

өтиниш етеди». 

 

Бизлер көбинесе қалай ҳәм не ушын дуўа етиў керек екенимизди билмеймиз. Бирақ 

сол ўақытта жаңа тиллерде сөйлеў сыйы арқалы Мухаддес Руўх бизлерге жәрдем 

береди. Бизлер: «Мен не сөйлеп атырғанымды билмеймен-ғо»,  - деп тәшўишке 

түспеўимиз керек. Себеби бул аятларда соны айтады: 

1-ден, Мухаддес Руўхтың Өзи … бизлер ушын Қудайдан өтиниш етеди. 

2-ден, Мухаддес Руўх исениўшилер ушын… өтиниш етеди. 

3-ден, Мухаддес Руўх…Қудайдың ерки бойынша өтиниш етеди. 

4-ден, Қудай Мухаддес Руўхтың ой-пикирлерин биледи. 
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Сонлықтан қорқпастан барқулла жаңа тиллерде дуўа ете бер. Ен Ги Чо: «Мен ҳәр-

күни 24 саат дуўа етип жүремен», - дейди. Ол ҳәмме ўақыт көшеде кетип баратырып, 

китап оқып атырып, адамлар менен сөйлесип атырып, аўқатланып атырып, ҳәтте 

уйықлап атырып та жаңа тиллерде дуўа етип жүремен дейди. 

Көп ғана гүўалықлар бар, адамлар ишинде бир нәрсе ушын дуўа етиў кереклигин 

сезген, бирақ не ушын екенлигин билмеген. Сонда олар жаңа тиллерде дуўа етиўди 

баслаған. Ҳәм арадан бираз ўақыт өткеннен соң, олар дуўа еткен ўақытта, бир 

қыйыншылық арасында қалған адамның Қудайдан жәрдем алғанлығын еситкен. 

1. Канадалы бир ийманлы ҳаял Ташкентли бир пастор ҳаққында еситеди. Ҳәм 

Мухаддес Руўх ол ушын қатты дуўа етиўди жүрегине салады. Бирақ ол ҳаял не ушын 

дуўа етиў кереклигин билмей, тек жаңа тиллерде дуўа ете береди. 

Тап сол ўақытта Ташкентли пастордың минип киятырған машинасы жүрип 

киятырған поезд бенен соқлығысады. Бирақ үлкен кәрамат жүз береди. Машинадағы 

ҳеш бир адамға зыян болмайды. Ҳәтте машинаға да ҳеш нәрсе жүз бермейди. 

 

- Cиз хызметиңизде бир жемислерге ерисиўди қәлейсизбе? Өмириңизде бир 

ерискенликлерге жетисиўди әрманлайсыз ба? Онда сиз ушын ҳақыйқый бир имканият 

бар. Мына гүўалықты оқып, өзиң жуўмақ шығар. 

Джеки Пулинджер атлы бир Қудай хызметкери жаңа тиллерде сөйлеў сыйын 

қолланып баслағаннан кейин, өз хызметиниң қәйтип өзгергенин былай етип 

сүўретлейди: 

«Мен Мухаддес Руўхтан: «Мухаддес Руўх, Сен кимлердиң 

қутқарылғанын қәлесең, сол адамлар ушын тәўеллешилик етиўиме жәрдем 

бер» - деп сорадым. Ҳәм мен ҳеш нәрсени сезбеўиме қарамастан, турақлы 

түрде ҳәр күни он бес минут жаңа тиллерде дуўа ете бердим. Арадан алты 

ҳәпте өткеннен соң, мен адамларды ҳеш қандай қыйыншылықсыз-ақ 

Масихқа әкелип басладым. Бандитлер көшелерде жылап турып дизе бүгер, 

ҳаяллар шыпа табар, наркоманлар кәрамат пенен азатлық алар еди. Бул 

күш меннен емес екенлигин түсиндим». 

 

Джеки ушын жаңа тиллер Мухаддес Руўхтан басқа сыйларды да алыў 

ушын жол болып хызмет етеди: 

 

«Досларым менен бирге мен Мухаддес Руўхтың басқа сыйлары 

ҳаққында билип басладым. Ҳәм бизлер бир нешше жыл әжайып 

хызметлерди басларымыздан кеширдик. Көп ғана гангстерлер (гәззаплар) 

менен атақлы адамлар, студентлер менен әпиўайы адамлар тәўбеге келди. 

Ҳәммеси жаңа тиллер сыйы менен басқа сыйларды алды. Бизлер 

наркоманлар ушын бир нешше реабилитация емлеўханаларын аштық. Ҳәм 

олардың ҳәммеси де ҳеш қандай аўырыўсыз-ақ Мухаддес Руўхтың күши 

менен наркотиклерден азат болар еди!». 
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Бундай гүўалықлар жүдә көп. Адамлар арасында жәмәәттеги бир туўысқан ушын, 

ямаса бир жақыны ушын, ямаса өзи ушын, ямаса, ҳәтте, танымайтуғын адамлары ушын 

жаңа тиллерде дуўа еткен ўақтында, олар Қудайдан жәрдем алғанына гүўа болған. 

Ең әҳмийетлиси – Мухаддес Руўхқа қулақ салыў!!! 

Ең әҳмийетлиси – Мухаддес Руўхқа қулақ салыў!!! 

Ең әҳмийетлиси – Мухаддес Руўхқа қулақ салыў!!! 

СОРАЎЛАР. 

1. Мухаддес Руўх - ким Өзи Ол? 

А) Қандай да бир күш. 

Б) Қудайдың энергиясы. 

В) Үшбирликтеги жалыз Қудайдың үшинши Тулғасы. 

2. Бизлер не ушын Мухаддес Руўхқа шомылдырылыўымыз керек? 

а) жаңа тиллерде сөйлеў ушын. 

Б) атымызды шығарыў ушын. 

В) Жоқарыдан күш-қуўат алып, Ийсаның гүўалары болыўымыз ушын. 

3. Мухаддес Руўх кимлерге берилген? 

А) Ийсаға келген ҳәр бир исениўшиге. 

Б) Тек елшилер менен уллы Қудай хызметкерлерине. 

В) Ең биринши Ийсаның шәкиртлерине. 

4. Мухаддес Руўх бизлердиң өмиримизде қандай хызметлерди қылады? 

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

5._____________________________________________________ 

6._____________________________________________________ 

7.______________________________________________________ 

8.______________________________________________________ 

9.______________________________________________________ 
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10._____________________________________________________ 

5. Мухаддес Руўхтың қандай жемислери ҳәм қандай сыйлары бар? 

А)Жемислери:______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Б) Сыйлары:_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

6. Мухаддес Руўхқа шомылдырылғанның сыртқы белгиси қандай? 

А) Сени қандай да бир күш толтырып баслайды. 

Б) Жағымлы самал ескендей болады. 

В) Сен жаңа тиллерде сөйлеўди баслайсаң. 

7. Сен Мухаддес Руўхқа шомылдырылып, жаңа тиллерде сөйлеп баслаўың ушын не 

қылыўың керек? 

1)______________________________________________________ 

2)______________________________________________________ 

3)______________________________________________________ 

4)______________________________________________________ 

5)______________________________________________________ 

6)______________________________________________________ 

8. Ядлаў: Елш.1:8.  

9. Төмендеги аятларды мухаддес Китабыңнан таўып, оқып изертле! 

Мат.4:11-16; Юх.7:37-39; 14:15-18; 15:26; 16:7-15; 1Кор.12-14 баплар. 

 

 

 

5. ИСЕНИМ (Ийман) 

 

Исеним - ҳәр бир масихыйдың өмиринде ең әҳмийетли орынды ийелейди. 

- Бизлер қалай Ийсаға келдик? Исеним арқалы! 
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- Бизлер қалай Қудайдың баласы болдық? Исеним арқалы! (Юх.1:12). 

- Бизлер қалай мәңгилик өмирге ийе болдық? Исеним арқалы!  (Юх.3:16). 

- Бизлер қалай ақландық? Қалай қутқарылдық? Қалай масихый болдық? Исеним 

арқалы!  (Рим.1:16-17, 10:9-6). 

Қудай анық ҳәм түсиникли етип былай деп Юхан 6:47 аятта жәриялайды: 

«ИСЕНГЕН адам мәңгилик өмирге ийе!». 

 

Қутқарыўшы Кеме 

Мыс: Дүньяны бир үлкен теңиз дейик. Адамлар онда ығып баратыр, ығып баратыр. 

Дүньяның гүнаға толған толқынлары оларды түпсиз туңғыйыққа қарай ығызып алып 

баратыр. Бузықшылық, алдаўшылық, бутпаразлық, қорқақлық, қызғаншақлық, ашыў-

ғәзеп, менменлик, дүнья сүйгишлик ҳәм нәпсиниң толқынлары адамды дозаққа ығызып 

баратыр. Қаяққа қарама – гүна. Қаяққа аяқ баспа – гүна. 

Бирақ адамды усы гүналардың үстинен алып өте алатуғын бир Қутқарыўшы КЕМЕ 

бар. Ол кеме кәраматлы кеме болып, адамды түпсиз туңғыйықтан қутқарып, аспанға 

алып барады. Ол кемениң аты – ИСЕНИМ. Усы кемеге минген адам ғана мәңгилик 

өмирге ийе болады. Бул кемени соққан Адамның аты – Ийса Масих. Оның Өзи барқулла 

сол кемениң ишинде болады. Бул теңизде басқа да кемелер бар. Бирақ оларды соққан 

адамлар өлген. Олар да қутқарамыз деп ўәде еткен. Бирақ олардың өзлери де 

қутқарылмай, өлип кеткен. Тек ИСЕНИМ кемесиниң ишинде ғана Капитаны бар. Ол 

дүньядағы ҳәр бир адамға қолын созып тур. Тек Оған исенген адам ғана бул Кемениң 

үстине алынады ҳәм қутқарылады. 

Соның ушын Қудай Сөзинде: «Қудай Улына исенген адамда мәңгилик өмир бар», - 

деп жазылған. 

 

Исеним – көзге көринип турған дүньядан көзге көринбей турған дүньяға алып өте 

алатуғын КҮш. 

 

Мухаддес Китапта: «Исеним болмаса, Қудайға унаў мүмкин емес», -деп жазылған 

(Ев.11:6). Расында да, исеним кемесине минбей турып, руўхый адам болып жасаў 

мүмкин емес. Исеними жоқ адамды «руўхый адам» деп атаўға болмайды. Себеби ол еле 

руўхый дүньяда емес, тек усы көзге көринип турған дүньяда жасап атырған адам. Ийса 

Масих: «Исен, сонда Қудайдың қүдиретин көресең!», - дейди (Юхан 11:40). 

Қудай сөзин оқып отырғанымызда, бизлер ҳәмме нәрсени тек исеним менен 

алатуғынымызды көремиз: қутқарылыўымыз, шыпа алыўымыз, Мухаддес Руўхқа 

шомылдырылыўымыз, жарылқаўлар алыўымыз, бәри - тек исеним арқалы келеди. 

Мухаддес Китап исеним ҳаққындағы китап. Жоқарыдан туўылғанлар «исениўшилер» 

деп аталады, себеби бизлердиң Қудай менен қатнасымыз исеним тийкарында болады. 
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Еки түрли исеним 

Исеним екиге бөлинеди: 

1. Қутқармайтуғын исеним, ямаса, ўақтыншалық исеним: бул Қудайдан басқа 

затларға үмит етиў. Мыс: ақшаға, байлыққа, танысларыңа, Ленинге, тереклерге, өлген 

адамлар менен ата-бабаларыңның руўхларына, палкерлерге, тәўиплерге, дуўаларға, 

нанға, жумысыңа, ақылыңа, күшиңе исениў. Ямаса, тек басыңа ис түскенде ғана жалғыз 

Қудайға исенип, кейин Оны умытып кетиў. Бул исенимлер адамды қутқара алмайды. 

«Адамға үмит еткен адам ғарғыс астында қалады». 

2. Қутқарыўшы исеним. Бул тек жалғыз Қудайға исенип, өзиңди ҳәм пүткил 

өмириңди Ийса Масихтың қолына исенип тапсырыў ҳәм Оның сөзине бойсынып 

жасаў. Әне, усы исенимди Қудай ҳәр бир адамнан күтеди. Усы исеним адамды 

қутқарады. 

 

Мк.9:23 «Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе мүмкин». -Буны қалай түсиниўге 

болады? Себеби адамның қолынан келмейтуғын нәрселер бар ғо. Мысалы, еми жоқ 

аўырыўлар бар, шешилиўи мүмкин емес проблемалар бар. Биреўлер: «Дүзелиўимиз 

мүмкин емес» - деп айырылысады. Биреўлер: «Балалы болмаймыз», - деп, биреўлер: 

«шыпа алалмайман» деп, биреўлер: «мына нәрсени ислеў қолымнан келмейди» деп 

азапланады. Биреўлер: «мына адам улыўма өзгермейди» деп үмитлерин үзеди. Расында 

да адамның қолынан келмейтуғын нәрселер бар. Бирақ Ийемиз: «Исенетуғын адамға 

ҳәмме нәрсе мүмкин», - дейди.  

-Қалай? 

Буған жуўапты Мат.19:26 аят жуўап береди: «Қудай ушын мүмкин емес нәрсе 

жоқ». 

Рас, Қудайдың қолынан ҳәмме нәрсе келеди. Ол аспанды, жерди, көзге 

көринетуғын дүнья менен көзге көринбейтуғын дүньяны, периште ҳәм адамларды, 

тәбиятты, улыўма ҳәмме нәрсени жаратып қойыпты. Ол жоқтан бар қыла алады, бардан 

жоқ қыла алады. Ол еми жоқ кеселлерге шыпа бере алады, өлимнен қайта тирилте 

алады. Оған ҳәмме нәрсе мүмкин! 

- Бирақ, Қудай Өз қүдиретин қандай адамның өмиринде көрсетеди? 

- Оған исенген адамның өмиринде! Мыс, егер сен еми жоқ кеселге шатылсаң, 

бирақ сен Қудайға қутқарыўшы исеним менен исенсең (ҳәм гүманланбай), сениң сол 

исенимиң арқалы Ийса саған шыпа береди. Егер сен жети шәкирт таярлап 

шығаратуғыныңа қутқарыўшы исеним менен исенсең, сениң сол исенимиңе қарап Қудай 

саған жети шәкирт береди. Сонлықтан Қудай айтады: «Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе 

мүмкин» деп. 

 

Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе мүмкин екенин билдик, бирақ Евр.11:6 аят исеним 

болмаса не болатуғынына жуўап береди: «Исеним болмаса Қудайға унаў мүмкин емес». 

Егер сенде исеним болмаса, онда сен не қылма (Қудайдың жәмәәтине барсаңда), көп 

садақа берсең де, көп дуўа етсең де, көп саўаплы затлар ислесең де, улыўма не қылсаң 
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да - пайдасыз, бәри бир сен Қудайға унамайсаң. Қудайдың сеннен күтетуғын нәрсеси - 

бул сениң толық исенимиң. Сениң күшиң, я билимиң, я ақылың, я минезиң, я саўаплы 

ислериң емес, ал ҳақыйқый исенимиң Қудайды ыразы ете алады. 1Петр1:7. Бул жерде 

исенимди отта сыналған алтыннан да қымбатлырақ деп қойыпты. 

 

- Қудай қайсы исенимди бизлерден күтеди? 

- Ҳақыйқатқа исенимди! 

- Ҳақыйқатты қаяқтан таўамыз? 

- Қудайдың Сөзинен, Мухаддес Китаптан. 

 

Қудай Сөзинде не жазылған болса, бәри ҳақыйқат, рас, сен оған исен. Ал ол жерде 

не жоқ болса, ол жалған, сен жалғанға исенбе, исенсең ғарғысқа ушырайсаң. "арғысқа 

ушырамаўың ушын ҳақыйқатқа исен. Ҳақыйқат - Мухаддес Китапта жазылған. Ийса 

Масихтың Қудай Улы екени, Оның қурбан болғаны, Оның бизлердиң гүналарымызды, 

аўырыў-ҳәлсизликлеримизди алып кеткени ҳәм қайта тирилгени ҳәм Оған исенген 

адамның ақланатуғыны, Қудайдың перзенти болып мәңгилик өмирге ийе болғаны ҳәм 

Оған исенгенлерге шыпа берилгени ҳ.т.б. Қудайдың балаларына берилген 

жарылқаўлардың бәри - ҳақыйқат. Себеби олардың ҳәммеси Мухаддес Китапта бар. 

Рим.1:16-17 «Хош Хабар - исенген ҳәр бир адамды... қутқара алатуғын 

Қудайдың күши. Қудайдың адамды ақлайтуғыны Хош Хабарда ашық 

көрсетилген. Ақланыў исеним арқалы басланып, исенимди беккемлеп барады». 

Хош Хабар - бул Қудай Улы Ийса Масихтың адамзат ушын ислеген ислери. Бул 

Мухаддес китапта жазылған. Сен оған исендиң, сонлықтан қутқарылдың. Қудайдың 

адамды ақлайтуғыны Хош Хабарда ашық көрсетилген. -Бирақ сен қай ўақытта 

ақланасаң «Ақланыў исеним арқалы басланады…». Сен Хош Хабарға исенген ўақтыңда! 

 

Егер исенимнен кейин бойсыныў болмаса, онда ол исеним ҳақыйқый исенимге 

жатпайды. Исенимнен кейин, әлбетте оған бойсынып жасаў келеди! Қудай Сөзине 

исениў ҳәм бойсыныў – әне, сол адамды қутқаратуғын исенимге жатады. 

Яқ.2:19. «Сен Қудайдың жалғыз екенине исенесең бе? Жақсы қыласаң. 

Жинлер де буған исенеди…». 

 

Адамлар Мухаддес Китаптағы ҲАҚЫЙҚАТ ты билмегенликтен ҳәр қыйлы 

дәстүрлерди, ырымларды, дин ҳәм шәртлерди ойлап табып, сол жалғанларға исенеди 

ҳәм ақланбайды да, қутқарылмайды да, Қудайдан жарылқаўлар да алмайды. Керисинше, 

ғарғысларға дус келеди. Олар: «Мынаны ислеў шәрт. Мынаны мынадай етип ислеў 

керек. Бундай қылып ислеўге болмайды», - дейди. Бундай шәртлер адамды қорқынышқа 

әкеледи. Ҳәм олар: «Не ислеўим керек? Қалай дуўа етиўим керек? Қәйтип жүриўим 

керек? Қәйтип жуўыныўым керек? Қәйтип қырыныўым керек? Нени жеўим, нени 
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жемеўим керек? Қәйтип кийиниўим керек? Қаяққа қарап дуўа етиўим керек?», - деп 

диний шәртлерге, ырымларға, дәстүрлерге түсип оралып қалады. 

Булардың бәри өли ислер болып есапланады. Бул өли ислердиң ҳеш қайсысы 

адамды Қудайға жақынластыра алмайды. 

 

Хош Хабар адамды бул ислерден қутқарып, тири Қудайға алып келип, ҳақықый 

исенимге алып келеди. «Исеним болмаса, Қудайға унаў мүмкин емес». Қудайға ис емес, 

ал исенимиң керек. Сени Қудай менен байланыстыратуғын биринши нәрсе - ис емес, ал 

исеним! 

 

Бир мәрте адамлар Ийсадан сорады: «Қудайға унайтуғын ислерди ислеўимиз ушын 

не қылыўымыз керек?» Сол ўақытта да адамлар бир ислерди ислеў арқалы Қудайға 

унаймыз, деп ойлаған. Бирақ Ийса оларға: «Қудайға унайтуғын ис – Оның Жибергенине 

исениў», - деп жуўап береди. 

Исеним менен исленбеген ҳәр бир ис - гүна 

Рим.14:23. «Исеним менен исленбеген ҳәр бир ис - гүна». Шынында да сен Қудай 

сөзине исенбей бир зат қылсаң, гүна қылған боласаң. Әўел баста адамды Қудайдан 

айырған нәрсе сол болды. Қудай Адам атаға: «…жақсылық пенен жаманлықты таныў 

терегинен, жеме, оннан жеген күни өлесең», - деген еди. Ҳәм соңынан шайтан Ҳаўа 

енеге: «Бейиштеги ҳеш бир теректен жемеңлер, деп Қудай ырас айттыма? ...яқ, 

өлмейсизлер», - деп Қудай Сөзине гүман береди. Шынында да Юх.8:44. Ҳәм Ҳаўа-ене 

Қудай Сөзине гүманланып ҳәм бойсынбай гүна ислейди. Бүгин де шайтан 

масийхыйлардың Қудай Сөзине гүманланыўы ушын ҳәрекет етеди. Бирақ, сен 

гүманланба, ал шайтанды жең ҳәм Қудай Сөзине исен ҳәм бойсын. Еф.6:17. 

 

- Исеним – дегенимиз не? 

- Исеним - бул үмит етилген нәрселердиң әмелге асатуғынына ҳәм 

көринбейтуғын затлардың бар екенине гүмансыз исениў (Евр.11:1). 

 

Басқаша айтқанда, «исеним» - бул көринбей турған затты услап турыў! Сен оны 

физикалық көзлериң менен көрмей турсаң, бирақ жүрегиңниң көзлери менен көрип 

турасаң. 

 

Қудайды ыразы етпейтуғын, Қудайға унамайтуғын исенимлер. Яғный, 

кооператив исенимлер: 

 

1. Мухаддес Китаптан тысқарыда пайда болған динлер. Адамлар: «мынаў - мениң 

диним, анаў - оның дини. Мынаў - мениң исенимим, анаў - оның исеними»,-дейди. Ал 
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Қудай: «Мен өзлериңиздиң ойлап тапқан нәрселериңизге емес, ал Мениң Мухаддес 

Китаптағы Мениң Сөзлериме исенгениңизди қәлеймен», - дейди. Мк.11:22. Қудайға 

исеним менен диний шәртлердиң ҳеш байланысы жоқ. Қудайға исеним - көринбейтуғын 

затларға тийкарланады, ал дин - көринетуғын затларды орынлаўға, яғный исенимге 

емес, ал ислерге тийкарланады. Рим.3:27. 

 

2. Тек үмит етиў. Қудайдың ўәделерине толық исенбеў. :мит - бул 50% лик исеним. 

Ал Қудай 100% исенимди талап етеди. :мит - бул «болатуғын шығар», «болыўы 

мүмкин», дейди. Ал, исеним - «әлле қашан бар», «берилген», «ҳәзир», дейди. Исеним 

1% сәтсизликке де исенбейди. Себеби, ол тек Қудай Сөзине ғана тийкарланады. 

 

3. Тек көрген затларға исениў. Адамлар: «Мен көрмегенше, исенбеймен», - дейди. 

Ҳәм ҳеш-нәрсе алалмайды. Себеби исенбейди. Алдын исен, соң аласаң. Сен 

көргениңнен соң исенсең, бул Қудайдың талап еткен исеними болмайды. Бул тек көрип 

билиў болады. Сен көрмей турып, исенсең - усы исеним болады. Евр.11:1. 

 

4. Сезим. Биреўлер: «Мен сезбей турыппан, сонлықтан исенбеймен», - дейди. Олар 

тек өзлерин жақсы сезип турса ғана, Қудайға исенип, сезим менен исенимди 

байланыстырғысы келеди. Бирақ олар басқа-басқа нәрселер. Себеби сезим көринип 

турған физикалық дүнья менен байланыслы, ал Қудай талап еткен исеним - руўхый 

көзге көринбей турған дүнья менен байланыслы. Мысалы, Мухаддес Китапта: «Қудай 

ҳәмме жерде», «Саған шыпа берилген», - деп жазылған. Сен буларды сезбеўиң мүмкин. 

Саған Қудай жоқтай болып сезилиўи мүмкин, ямаса, сен өзиңди тәўир болмайтуғындай 

болып сезиўиң мүмкин. Сен буларды сез, сезбе, Мухаддес Китапта жазылғанлардың 

бәри ҳақыйқат. Сен исенимге емес, сезимиңе бағынсаң, сен ҳеш-қашан шайтанды жеңе 

алмайсаң. 

 

Сен исеним кемесине еле минбеген болсаң, онда сен тек көринип турған дүнья 

менен жасайсаң. Себеби тек исеним ғана руўхый дүнья менен байланыстырады.  

- Муўса қалай Қудайды көрген еди? Евр.11:27. 

- Исеними себепли! 

2Кор.4:16-17. «Сонлықтан руўхымызды түсирмеймиз. Бизлердиң көринетуғын 

денемиз тозып баратырған болса да, ишки дүньямыз күннен-күнге жаңаланып 

атыр. 

Өйткени ҳәзирги өткинши ҳәм арзымас қыйыншылықларымыз бизлерге ҳәдден 

тыс уллы ҳәм мәңгилик даңқ алып келеди». 

(-Қай ўақытта бул нәрселер болады? 18-аят жуўап) 

«Бизлер көзге көринетуғын қыйыншылықларға емес, ал көзге көринбейтуғын 

уллылыққа қараймыз. Себеби көзге көринетуғын нәрселер өткинши, ал көзге 

көринбейтуғын нәрселер – мәңги болады». 
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- Көзге көринбейтуғын уллылықты қалай көре аламыз? 

- Исеним арқалы! 

9Исеним – көринбей турған затты услап турыў! 

-Қудайдан бир зат алыў ушын қанша исеним керек? 

Лк.17:5-6. «Сонда елшилер Ийемиз Ийсаға: 

- Исенимимизди арттыр, - деди. 

Ийемиз былай деди: 

- Егер исенимиңиз қышқыл тухымындай ғана болса да, бул тут ағашына: 

«Тамырың менен қопарылып, теңизге отырғызыл», - десеңлер, ол сөзиңизди 

тыңлайды…». 

«Қышқыл тухымы» - дүньядағы ең кишкене тухым. Сол қурақым кишкене 

исенимниң өзи жүдә үлкен нәрселерди ислеўге қәдир. 

 

Үлкен нәрселерди ислейтуғын үлкен исеним ҳәм кишкентай нәрселерди 

ислейтуғын кишкентай исеним деген болмайды. Кишкене исенимиңниң өзи уллы 

кәраматлар ислеўге қәдир! 

-Бизлерде исеним бар ма, я еле жоқ па? 

Исеним - бул Қудайдың бизлерге берген сыйы, ал бизлердиң жетискенлигимиз 

емес. Еф.2:8. Исеним - бул Ийсаны Ийем деп қабыл еткен ўақтымызда, Қудайдың 

жүрегимизге салған нәрсеси. 

Рим.12:3. «…Қудайдың берген исеними…». Ийсаға келген ҳәр бир адамға исеним 

берилген. Сен тәўбе етип, Ийсаға келген болсаң, онда сенде исеним бар! 

 

 Енди сен исеним менен жасап үйрен. Себеби исеним арқалы ғана Қудайдың 

ислерин өмириңде көре аласаң. Усы исеним арқалы сен қолыңнан келмейтуғын 

нәрселерди қыла аласаң. Усы исеним арқалы сен Қудайға унай аласаң. 

Рим.1:17. «Ақланған адам исеними менен жасайды». Машина аккумляторсыз 

(токсыз) жүре алмайды. Ҳақ адам да исенимсиз жасай алмайды. Машинаны ток иске 

түсиреди. Сениң руўхый өмириңди де исенимиң иске түсиреди. Сен исеним менен ғана 

Қудай шаңарағында жасай аласаң. Сен исеним менен ғана шайтанды жеңе аласаң. 

1Юх.5:1,4-5. «…Себеби Қудайдан туўылған ҳәр бир адам 

дүньяны жеңеди. Дүнья үстинен жеңиске ерискен – 

бизлердиң исенимимиз болады». 
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-Бизлер бул дүньяны, гүналарды, аўырыўларды, шайтанды, апатшылықларды, 

мүтәжликлерди, жоқшылықты, машқалаларды, билимсизликти не менен жеңип 

шығамыз? -Қылыш пенен бе, я қурал менен бе? Яқ! Тек Қудай Сөзине исеним менен. 

«Қудайдан туўылған ҳәр-биреў дүньяны жеңеди. Ҳәм бул дүньяны жеңген жеңис -  

бизлердиң исенимимиз болады». 

Егер сен Қудайдан туўылған босаң, онда Қудай саған усы исенимди берген. Ҳәмме 

нәрсениң үстинен жеңис беретуғын исеним - сенде бар! 

СОРАЎЛАР. 

1. Исенетуғын адамның қолынан не келеди? 

А) Ҳәмме нәрсе келеди. Б) Көп нәрсе келеди. В) Ҳеш нәрсе келмейди. 

2. Ең ишинде Қудайға не нәрсемиз унайды? 

А) Жақсы минез-қулқымыз. Б) Саўаплы ислеримиз. В) Исеним ҳәм 

бойсынғанымыз 

3. Қудай адамлардан қайсы исенимди күтеди? 

А) Телевизор ҳәм газеталарда айтылған нәрселерге Б)Ҳақыйқатқа В) 

Гороскоп ҳәм палкерлерге  Г) Өз ақылыңа, я күшиңе.  

4. Қутқарыўшы исеним дегенимиз не? 

5. Қудайды ыразы етпейтуғын, Оған унамайтуғын исенимлер, яғный кооператив 

исенимлер... 

6. Бизлерде дүньяны жеңетуғын исеним бар ма? 

А) Аўа, ҳәмме ўақытта болады. Б) Ҳәр ўақытта болады В) Өзимизди жақсы 

сезип турған ўақытлары болады. 

7. Машина қалай жүреди? Ақланған адам қалай жасайды? 

8. Бул гүнакар дүньяны, шайтанды, аўырыўларды, апатшылықларды, 

қыйыншылыларды, жоқшылықты, тәшўишлерди, машқалаларды, алаўызлықларды, 

бахытсызлықларды қандай адамлар жеңип шығады? Ҳәм олардың қуралы не? 

А) Қатты саўатлы адамлар. Олардың қуралы - билими. 

Б) Қатты күшли адамлар. Олардың қуралы - қара күши. 

В) Қатты бай адамлар. Олардың қуралы - байлығы. 

Г) Үлкен жумыста ислейтуғын адамлар. Олардың қуралы - бийлиги. 

Д) Қудайдан туўылған ҳәр бир адам. Олардың қуралы - исеними. 

8. Ядлаў. Евр.11:1,6. 
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9. Евр.11-бапты 3 рет оқып, ой-пикир жүритип, түсингениңизди қағазға түсирип 

келиң. 

Евр.11:6. «Исеним болмаса, Қудайға унаў мүмкин емес!» 

 

6. ИСЕНИМ ҚАЯҚТАН КЕЛЕДИ? 

 Демек, исеним - бул бизлерди Қудай менен байланыстырып 
туратуғын жол. Усы жол арқалы бизлер Қудайға бара аламыз ҳәм 
Оған унай аламыз. Усы жол арқалы Қудай Өзиниң жарылқаўларын, 
сыйлықларын, күш ҳәм сыйларын бере алады. Токсыз телевизор 
көрсетпейди, иске түспейди. Исенимсиз масихый Қудай менен бирге 
жасай алмайды. 

Рим.1:17. «Ақланған адам исеними менен жасайды». 

Евр.11:6. «Исеним болмаса, Қудайға унаў мүмкин емес» 

Мк.9:26. «Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе мүмкин». 

Сен Петрдиң уллы елши болғанын, бәлким, еситкен шығарсаң. Ҳәм 
саған «ОО, оның исеними үлкен болған шығар? Елшилерде сирә дә үлкен 
исеним болады ғо. Бизлер әпиўайы бир масихыймыз, бизлерде сирә дә 
ондай исеним жоқ ғо!», - деген ойлардың келген болыўы мүмкин. - 
Бирақ Петр не дейди? 

2Пт.1:1. «Ийса Масихтың қулы ҳәм елшиси Симон Петрден, 
Қудайымыз ҳәм Қутқарыўшымыз Ийса Масихтың ҳақлығы арқалы 

бизлер алған қымбатлы исенимге тең исенимди  

сыйға алғанларға сәлем». 

«Бизлер» - дегени ким? «Бизлер» - дегени Ийсаның 12 шәкирти, 
уллы елшилер, Қудайдың уллы хызметкерлери. Демек, бизлер де, ол 
елшилер менен ТЕҢДЕЙ сол қымбатлы исенимди сыйға алғанбыз. 
Бул дүньяның үстинен жеңис беретуғын исеним бизлерге сыйға 
берилген. 

Яҳуда 3 «...Енди исениўшилерге бироталаға берилген Ийсаға 
деген исеним ушын гүресиң...» 

Демек, исеним - Ийсаны қабыл еткенлерге бироталаға сыйға 
берилген. 

- Не ушын гей-бир «масихыйлар» Қудайдың қүдиретин көрмейди? 
Не ушын олар қыйыншылықларға дус келип, сынақларға шыдамай 
қалады ҳәм шыпа алмайды? 
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- Бул - оларға исеним берилмеген, деген сөз емес. Я болмаса, 
олардың исеними аз, деген сөз де емес. Ал олардың, өзлериниң 
исенимге ийе екенин билмегени ушын! 

Мысалы, сен бир зат алмақшы болдың. Ҳәм сол затты сатып, сениң 
үйиңе алып келди дейик. Сен оны сатып алмақшы болдың. Бирақ 
қарасаң қалтаңда ақшаң жоқ екен. Сен әри-бери ақша излесең де, таба 
алмадың. Ҳәм ол затты алалмай қалдың. Арадан бираз ўақыт өткеннен 
соң қалтаңның тесигинен түсип жасырнып жатқан ақшаңды таўып 
алдың. 

- Қәлеген нәрсеңди сатып алыўға ақшаң барма еди? 

- Бар еди! Бирақ ол жасырнып жатқан еди. Сен оның бар екенин 
билмедиң. Сонлықтан саған келген нәрсени сен сатып алалмадың. Тап 
сондай етип Қудайдан келген жарылқаўларды да алалмаўымыздың 
себеби – бизлерде исенимимиздиң жоқ болғаны ушын емес, ал оның 
бар екенин билмегенимиз ушын! 

- Кимлер исенимнен пайдалана алады? 

- Ийсаны қабыл еткен ҳәр бир адам! 

Мк 11:23-24. «Петр болған ўақыяны есине түсирип, Ийсаға: 
«Устаз! Сен ғарғаған әнжир ағашы қуўрап қалыпты», - деди. 
Ийса оларға жуўап берип: «Қудайға исениңлер. Сизлерге 
шынын айтып турман: егер ким де ким бул таўға: «Орныңнан 
көтерилип, теңизге қула», - десе ҳәм кеўлинде гүманланбай, 
айтқанының орынланатуғынына исенсе, оның айтқаны 
орынланады». 

Бул таң қаларлық кәраматты Ийса өзиниң күшин көрсетиў ушын 
ислеген жоқ еди, ал исенимниң күшин көрсетиў ушын, ҳәм қәлеген 
Қудай перзентиниң бул исенимнен пайдалана алатуғынын ҳәм Кимге 
исениўимиздиң керек екенлигин көрсетиў ушын ислеген еди. Ийса: 
«тек Мен айтсам, орынланады», «я, тек сиз елшилер айтсаңыз, 
орынланады», - деген жоқ, ал «Ким де ким» - деди. Бул «қәлеген адам», 
«ҳәмме адам»-дегени. Демек, қәлеген адам исенимниң күшинен 
пайдалана алады. Тек, ол, айтқанының орынланатуғынына 1%те 
гүманланай, 100% исениўи керек, ҳәм соның менен тек жалғыз Қудайға 
исениўи керек. 24-аят. Исеним - бул Қудайдың қүдиретин ашып 
беретуғын руўхымыздың күши. Ийсаның, исениминиң күши 
ҳаққында айтқан бул ҳақықатлығын түсинген Петр, ўақты келип, усы 
исенимнен өзи де пайдаланады. Елш.3:1-10. Анасынан ләң болып 
туўылған адам, бир мәрте Петр менен Юханды көреди. Петр қасына 
барып, оған: 
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«Менде гүмис ҳәм алтын жоқ, бирақ саған өзимде барымды 
беремен. Насыралы Ийса Масихтың аты менен айтаман, жүр!», - 
дейди. 

- Петрде не бар еди? 

- Ийсаның сөзине исеним бар еди. Ийсаның: «Не айтсаңыз да, 
айтқаныңыздың орынланатуғынына исенсеңиз, айтқаныңыз 
орынланады», - деген сөзи Петрдиң ядында еди. Ҳәм ол Ийсаның 
тәлимине бойсынып, ләң адамға: «Насыралы Ийса Масихтың атты 
менен айтаман, жүр!», деген еди. Сол ўақытта-ақ ләң адамның 
аяқлары менен тобықларына күш енип, орнынан ушып турды да былай-
былай секирип Қудайды алғыслай баслады. Себеби бул кәраматты Петр 
емес, Қудай ислеген еди. Ал Петр Оның сөзине бойсынып, Оған 
исенген еди. Исеним - бул Қудайдың кәраматын ашып беретуғын 
күш! Мк.9:23, Елш.3:11-12,16. Сонда сол жердеги халық аң-таң болып 
Петрге қарап турған еди. олар: «Оо, Петрдиң кәраматна қара. Қатты 
күшли хызметкер екен!» - деп қарасып турған еди. Адамлардың қәтеси 
сонда: олар «мениң исенимим аз, басқа исеними күшли адамлар, үлкен 
Қудай хызметкерлери дуўа етиўи керек, сонда кәраматлар болады»,-деп 
ойлап, олар адамларға исенип кетеди. Сол сыяқлы ол адамлар да Петрге 
қарап турған еди. Бирақ Петр: «бул адамды бизлер өз күшимиз ямаса 
диншиллигимиз бене жүргизгендей, неге бизлерге тигилип турсызлар»-
деди. Ҳәм 16-аят. «Сизлер көрген ҳәм таныйтуғын бул адам Ийсаның 
аты менен, Оның атына деген исеним менен шыпа тапты». 

- Шыпа берген не? - Елши Петр ме? 

- Яқ! Оның жүрегиндеги исеним. 

- Әнжир ағашын қуўратып таслаған не? Ийса ма? 

- Яқ! Оның жүрегиндеги исеним. Қудай сол исенимди бизлерге, 
Ийсаға исенгенлерге сыйға берди. Дүньяның үстинен жеңис беретуғын 
исеним Ийсаның изине ерген ҳәр-бир адамда бар. Ҳәм бизлердиң ҳәр 
биримиз оннан пайдалана аламыз. 

Барлық гәп сонда бизлер исенимимиздиң өсип беккемлениўи ушын 
оннан пайдаланыўымыз керек. Исеним - қуры ишимизде турыў ушын 
берилмеген, ал бизлердиң оннан пайдаланып, жеңислерге ҳәм 
жемислерге ҳәм жарылқаўларға ерисиўимиз ушын берилген. Бизлер 
исенимимизди раўажландырыўымыз ушын керек. оны өсириўимиз 
керек. 

Рим.1:17. «Ақланыў исеним арқалы басланып, исенимди беккемлеп 
барады». 

Лк.22:32. «Ийса Петрге: - Симон, Симон! Адамлардың бийдайды 
кепшик пенен желпигени сыяқлы, шайтан сизлерди сынаў ушын рухсат 
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сораған еди. Бирақ Мен исенимиң таўсылмасын деп, сен ушын дуўа 
еттим». 

Солай етип, исеним - прогрессияға ийе, яғный, ол ямаса 
беккемленеди, ямаса таўсылады, я көбейеди, я азаяды. 

 

Ҳәр-бир адам Ийсаны қабыл еткен ўақтында, ол дүньяны жеңе 
алатуғындай исенимге ийе болады. Бирақ бизлер бул исенимнен 
пайдаланбасақ, онда бизлер исенимде ҳәлсиз болып қаламыз. Мыс: 
Палўан. Егер ол жақсы аўқатланып, бирақ күшин жумсамаса: 
жуўырмаса, штанга көтермесе, яғный ол аўқаттан алған күшин 
жумсамаса, оған ҳеш күш келмейди. Ол-тек иләнәзик бир көмпек болып 
шығады. -Күш келиўи ушын ол не қылыўы керек? Ол ҳәр күни бар 
күшинен пайдаланыўы керек. Ол күшин жумсаўы, шығарыўы керек, 
сонда ғана оған күш келеди. Бул Қудайдың орнатқан қағыйдасы: 
«Бериңлер, сонда сизлерге де бериледи». Исенимиңнен пайдалан, сонда 
ол өседи. 

 

Адам үш нәрседен турады: дене, жан, руўх. Олардың үшеўи де 
раўажланып, өсиўге мүтәж. 1Сал.5:23. 

1) Дене. Сен денеңди өсириўиң ушын аўқат жеўиң керек ҳәм оннан 
алған күшиңнен пайдаланыўың керек. сен қыймылдаўың керек, 
жүриўиң керек ҳәм басқа ҳәрекетлерди ислеўиң керек. Сен аўқат жеп 
ҳеш қыймылдамай жата берсең, денең раўажланбайды. Сениң денең 
өсип раўажланыўы ушын сен аўқатланып күш алыўың керек ҳәм сол 
күшиңнен пайдаланыўың керек. сен қанша жақсы аўқатланып, 
күшиңнен де қанша көп пайдалансаң, сениң денең де сонша 
раўажланып өседи.  

2) Жан. Жанға үш нәрсе киреди: ақыл, ерк, ишки сезимлер 
(эмоция). 

Сениң ақылыңның раўажланыўы ушын ол да ҳәр күни аўқатланыўы 
керек. ақылдың азығы - информациялар. Ақыл ҳәр күни 
информациялар алыўы менен раўажланып барады. Адам көзи арқалы, 
қулағы арқалы ҳәм басқа сезиў органлары арқалы информациялар 
алады.  

-Егер кишкене баланың көзи менен қулағын байлап тасласаң не 
болады? Оның ақылы ҳеш азық (информация) алалмағанлықтан 
раўажланбай қалады. сен қанша көп информация алып, алған 
информацияңды әмелде қоллансаң, оннан пайдалансаң, сениң ақылың 
да сонша раўажланып барады.  



 

47 

3) Руўх. Ең баслысы, бизлердиң руўхымыз өсиўи керек. Руўх та 
аўқатланыўы керек. Оның аўқаты - Қудай сөзлери. Ал руўхымыздың 
күши - бул исеним. Сен қанша көп Қудай сөзин оқысаң, еситсең, 
изертесең, ой-пикир жүритип ядласаң, сениң руўхың сонша көп 
аўқатланады. Ҳәм сениң исенимиң беккемленип барады. Сен сол 
исенимиңнен қанша көп пайдалансаң, исенимиң де сонша өседи.  
Мат.4:4 + Рим.1:17=Рим.10:17. «Адам... Қудайдың аўзынан шыққан 
ҳәр-бир сөз бенен жасайды» + «...адам исеними менен жасайды». Бир 
аятта адам сөз бенен жасайды десе, биреўи адам исеними менен 
жасайды дейди. – Буны қалай түсинсек болады? Буған Рим 10:17-аят 
жуўап береди: 

«Демек, исеним еситиў арқалы пайда болады, ал естиў Масих 
ҳаққында сөздиң жәрияланыўы арқалы болады». 

Демек, Исеним ҚУЛАҚЛАРЫМЫЗ арқалы, яғный ЕСИТИЎ 
арқалы келеди! 

Мына Ҳақыйқатлыты ядыңнан шығарма: «Қудайға исениў  
жүрекке КӨЗ арқалы келмейди, ал ҚУЛАҚ арқалы келеди!!! Қудайға 
исенииў  жүрекке КӨРИЎ арқалы келмейди, ал ЕСИТИЎ арқалы 
келеди!!! 

Себеби Қудай Патшалығын КӨЗЛЕРИМИЗ бенен көре алмаймыз, 
бирақ ҚУЛАҚЛАРЫМЫЗ бенен есите аламыз. 

Павел Қудайға жалбарынып: «О, Қудайым, олардың жүреклериниң 
көзлерин аш!»  деп дуўа еткен. Себеби Қудайдың Патшалығын 
басымыздағы көзлеримиз бенен көре алмаймыз, ал тек жүрегимиздиң 
көзлери менен ғана көре аламыз. Ядыңда тут: Жүреклеримиздиң 
КӨЗЛЕРИ бар!!! Әне, ол Қудай Патшалығын көре алады! Қудай 
Патшалығын көре алатуғын жүректиң КӨЗЛЕРИ  ИСЕНИМ деп 
аталады. 

Бастағы исеним адамды қутқара алмайды, ал жүректеги исеним 
адамды қутқара алады. Бастағы исеним  бастағы көзлердиң көрип 
турған нәрселерине ғана исенеди. Ал жүректеги исеним  жүрегиңниң 
көрип турған нәрселерине исенеди! Сол Исеним жүрегимизге 
ҚУЛАҚЛАРЫМЫЗ арқалы Қудай Сөзлерин ЕСИТИЎИМИЗ арқалы 
келеди!!! 

Соның ушын, Қудай бизлерди ескертип: «Не затларды еситип 
атырғаныңызға дыққат аўдарың!»  дейди. Егер сен шайтанның 
сөзлерин есите берсең, онда олар сени набыт қылады! Биреўлер 
экстрасенслердиң, палкерлердиң, дуўахан тәўиплердиң сөзлерин 
тыңлайды ҳәм Қудайға исениўдиң орнына, қара күшлерге исенеди ҳәм 
набыт болады. 
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Енди көз алдыңа келтирип көр: Сен Қудай Патшалығы туўралы 
Ийсаның сөзлерин, яғный ҳақыйқатты еситпесиңнен бурын нешше 
жыллар даўамында ҚУЛАҚЛАРЫҢ арқалы не деген затларды еситтиң. 
Енди жүрегиңе кирип қалған «исенимлер» Қудай Патшалығына деген 
ИСЕНИМГЕ қарсыласады. Бирақ ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ ашылған ўақытта, 
жалған исенимлер свет жанған уақытта жоқ болып кететуғын 
қараңғылықтай жоқ болып кетеди!  

Ал сен Масихтың сөзлерин қанша еситип, түсинген сайын, сениң 
Қудайға деген исенимиң сонша өсип барады ҳәм сен өмирге толып 
барасаң. Сен сол исенимиңнен пайдалансаң, ол раўажланып, 
беккемленип барады. Бер, сонда саған да бериледи. Жумса, сонда ол 
саған да келеди. Елш.14:8-10. Павел ол адамды көре сала: «Орныңнан 
тур» - деген жоқ, ал алдын Қудай сөзлерин айтты. Себеби, исеним - 
Қудай сөзлерин еситиў арқалы, яғный ҳақыйқатлықтың ашылыўы 
арқалы келеди. Бул ләң адам да Қудайдың сөзлерин тыңлап отырғанда, 
оған ҳақықатлық ашылады. Ийса Масихтың аўырыўларымызды алып 
кеткени, Оның жарақатлары арқалы бизлерге шыпа берилгени ол 
адамға ашылады. Ҳәм Павел оның көзлериндеги исенимди көреди ҳәм: 
«Аяқларыңда тикке тур» - дейди. Ол адам ушып турып, жүре 
баслайды. Рим.10:17. Шығ.19:9. Мүмкин, бул адам бурын да Ийемиз 
ҳаққында еситкен шығар, бирақ ол Ийемиздиң аўырыўларымызды да 
алып кеткенин ҳәм оның жарақатлары арқалы бизлерге шыпа 
берилгенлигин еситпеген шығар. Ҳәм Павел бул ҳаққында Қудай 
сөзлерин айтқан ўақытта, оның исеними пайда болады. Сонлықтан 
улыўма Қудайды билгениң басқа ҳәм өмириңниң ҳәр-бир тараўы 
ҳаққында Қудайдың сөзлерин билгениң басқа. Өмириңниң ҳәр-бир 
тараўында Қудайдан жарылқаў алғың келсе, онда сол тараўлар 
бойынша Қудайдың сөзлерин билип алыўың керек. Булардың барлығы 
Мухаддес Китапта жазылған. 

Елш.11:14. + Еф.2:8. = Рим.10:17. «Ол саған сени ҳәм пүткил 
хожалығыңды қутқаратуғын сөзлерди айтады». + «Сизлер 
исенимиңиз арқалы Қудайдың мийрими менен қутқарылдыңыз». Бир 
аятта сөзлер арқалы қутқарылатуғынымызды айтса, басқасы исеним 
арқалы қутқарылатуғынымызды айтады. -Буны қалай түсиниўимизге 
болады? Рим.10:17-аят жуўап береди: «Демек, исеним еситиў арқалы 
пайда болады, ал еситиў Масих ҳаққындағы сөздиң жәрияланыўы 
арқалы келеди». 

Шығ.55:11. «Қудайдың аўзынан шыққан сөз Оған бийкарға 
айланып бармайды, ал Ол не ушын жиберген болса, соны орынлайды». 

Мк.4:1-20. Бул жерде: атыз - сениң жүрегиң, тухымлар - Қудай 
сөзлери. Сен Қудай сөзлерине қаншама жүрегиңди ашсаң: сен оны 
оқысаң, тыңласаң, изертлесең, ой-пикир жүритсең ҳәм ядлай берсең, 
онда сениң жүрегиң сол өнимли жер қусап мол-мол жемислер береди. 
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Сениң исенимиң кем-кемнен тереңлесип, өсип беккемлене береди. Ҳәм 
сен бул исенимиң менен уллы затларды ислей аласаң. Сен тек ғана өз 
өмириңди емес, ал мыңлаған адамлардың өмирин өзгертип, оларды 
дозақ жолынан қутқарасаң. Бул исенимиң менен тек үйиңниң емес, ал 
халқыңның тәғдирин өзгертиўиң мүмкин. Себеби деп жазылған: 

Мк.9:23. «Исенетуғын адамға ҳәмме нәрсе мүмкин». 

Буннан сен де пайдалан! 

 

СОРАЎЛАР 

1) Бизлерди Қудай менен не байланыстырады? Евр.11:6. Юх.6:28-
29. 

А) Билим. Б) Исеним. В) Ис. Г) Дин. 

2) Гүнакар дүньяның үстинен жеңис беретуғындай исеним 
бизлерде бар ма? 1Юх.5:1,4-5. 

____________________________________________. 

3) Әнжир ағашының қуўрап қалыўына не себепши болды? Ҳәм ләң 
адамның жүрип кетиўине не себепши болды? Мк.11:23-24., Елш.3:6,16. 

А) Ийса. Б) Петр. В) Олардың исеним менен айтқан сөзи. 

4) Исенимимиздиң өсип раўажланыўы ушын не қылыўымыз керек? 
(Мыс, Палўан) 

________________________________________________________. 

5) Руўхымыздың аўқаты не ҳәм күши не? Ҳәм исеним қаяқтан 
келеди? Рим.10:17. 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________. 

6) Өмиримиздиң ҳәр-бир тараўында Қудай жарылқаўларына ҳәм 
табысларға ерисиўимиз ушын не қылыўымыз керек? Рим. 10:17. 

________________________________________________________ 

7) Дүньяны жеңип, өмириңди өзгертиў ушын, жемислер әкелиўиң 
ушын не қылыўың керек? 1Юх.5:4-5. 

________________________________________________________. 

8) Ядлаў: Рим.10:17. 



 

50 

9) Мына аятларды оқып, ой-пикир жүритип, изертлеп түсингениңди 
жазып кел! Мат.13:1-17., Мк.4:1-20., Лк.8:4-15. 

Рим.10:17. «Демек, исеним еситиў арқалы пайда болады, ал 
еситиў Масих ҳаққындағы сөздиң жәрияланыўы арқалы болады». 

 

 

7. ИСЕНИМДИ ҚАЛАЙ ИСКЕ ТҮСИРЕМИЗ? 

 

Қудай сөзиндеги ҳақыйқатлық былай дейди: «Қудайдан туўылған ҳәр бир адам 

дүньяны жеңеди! Бизлерге дүнья үстинен жеңис берген нәрсе  исенимимиз болады». 1-

Юх.5:4-5. Егер сен исениўши болсаң, онда, демек, Қудай саған исенимди сыйға берген. 

Исеним  бул қүдиретли иләҳий күш! Исеним  бул бизлерди Аспан Патшалығына алып 

өтетуғын жол! Исеним  бул Қудай Сөзине қулақ салатуғын жүрек! Исеним  бул таң 

қалдырарлық азатлық! Исеним болмаса, сен Қудай Патшалығында жасай алмайсаң! 

Өткен сабақта исенимниң қаяқтан келетуғынын билдик. Исеним  руўхый ашылыстан, 

Қудай Сөзин шын жүректен еситиўден келеди. Сен Хош Хабарды жүрегиңди ашып 

еситкен ўақтыңда, сениң жүрегиңе исеним келди. Сол исеним арқалы сен тәўбе етип, 

Ийсаны Ийем деп қабыл еттиң ҳәм Қудай Патшалығында қайта туўылдың. Бирақ, енди 

сен Қудай берген сол исенимди пайдаланбасаң, яғный иске түсирмесең, онда сен Аспан 

Патшалығында жасай алмайсаң! Сенде Патша менен қарымқатнас болмайды! 

Әҳмийетлиси, исенимиңниң ҳәрекет етиўи. Гал.5:6. «Тек сүйиспеншилик пенен ҳәрекет 

еткен исеним ғана әҳмийетли». Демек, сүйиспеншилик пенен ҳәрекет ететуғын исеним 

ғана әҳмийетли. Ҳәрекетсиз исеним өли болады. Рим.1:17. «Ақланған адам исеними 

менен жасайды». Сен исенимди тек алып қойыўың керек емес, ал оның менен жасаўың 

керек. Сениң өмир салтыңды, ой-пикирлериңди, сөзлериң менен ислериңди исенимиң 

ҳәрекетке келтирип турыўы керек. Болмаса, дүньяны өзгертетуғын исенимиң сенде 

болғанының ҳеш-бир пайдасы жоқ.  

Аштан өлген тиленши. 

Бир елде гөне кийимлер кийип, тиленшилик етип отыратын бир адам болыпты. Ол 

мусорлардан аўқат излеп жейтуғын болыпты. Бир күни азанда оның өлип атырғанын 

таўып алыпты. Сол елдиң полициялары оның өлигин алыўға келипти. Сонда олар ҳәм 

сол жерде турған адамлар бир қызық ўақыяның гүўасы болады. Тиленшиниң астындағы 

жаман, кир көрпешени алып қаққанда, оның ишинен жүдә көп муғдардағы ақшалар 

шашылыпты. Ҳәм адамлар ҳайран қалып: «Усыншама ақша менен ол жүдә жақсы 

жасаўы мүмкин еди-ғо», - депти. Расында да сол ақшаларға үй, машина ҳтб нәрселерди 

сатып алыўға болар екен. Ол турмыс қурып, жақсы жасаўы мүмкин екен. Бирақ ол 

ақшаларын тек жыйнап, жасырып қоя берипти. 

Тап сондай, биз масихыйларда да Қудай менен тығыз байланыста жасай алыўға 

жететин, Аспаннан көп зат алалатуғын ҳәм өмиримизди өзгертетин исеним бар. Бул 

исеним менен бизлер өмиримизде қәлеген руўхый әрманымызға ҳәм мәқсетимизге жете 

аламыз. Бирақ бул исенимнен пайдаланбай, оны жасырып қоя берсек, оның бизлерге 

ҳеш қандай пайдасы тиймейди. 
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Ийса: «Исенимиңиз қышқыл тухымындай болса да уллы кәраматларды ислей 

аласыз», - деген еди. Юх.12:42 аятта болса: «Егер бийдай тухымы жерге түсип өлмесе, 

онда ол жалғыз болып қалады. Ал егер ол жерге түсип өлсе, көп ҳасыл әкеледи», - 

дейди. «Тухым» - сениң исенимиң. Ол «атызға» түсиўи керек. Болмаса, ол ҳаял 

әкелмейди! 

-Солай етип, еткен дуўаларымызға жуўап алыўымыз ушын ҳәм дүньяны жеңиў 

ушын исенимимизди қалай ҳәрекетке келтире аламыз? Исенимди иске түсиретуғын үш 

нәрсе бар: 

1) Мк.5:24-34. 34-аятта ол ҳаялды исеними қутқарғаны айтылған. 27-аятта болса ол 

ҳаялға исенимниң қаяқтан келгени жазылған, яғный ол Ийса ҳаққында еситкен еди. 

Исеним Ийса ҳаққында Хош Хабарды еситкеннен келеди. Ол ҳаялға: «Оо, еситтиңбе: 

Қудайдың Улы келген. Оның қасына барған адам шыпа таўып кетип атыр, қандай 

аўырыў болса да, 40 жылдан берли ләң болып жатырғанлар да, анасынан соқыр болып 

туўылғанлар да, мақаў кесел болғанлар да, бәри тәўир болып кетип атыр», - деп Хош 

Хабар айтқан. Ҳәм ол ҳаял руўхый көзлери менен Ийсан көре алған ҳәм өзиниң де 

Ийсаға барса тәўир болып кететуғынын алдыннан көре алған! Демек, исенимди иске 

түсиретуғн биринши нәрсе: Руўхый көзлеримиз бенен көриў! 

Сонлықтан, Қудайдан бир зат сорасаң, алдын көз алдыңа келтир! Китап оқып 

атырсаң да, көз алдыңа келтирип оқы, тап Ийсаның қасында жүргендей болып оқы! 

Руўхый көзлериң менен көр! Жүректиң көзлери Қудайдың айтқанларын көре алмаса, 

онда ол «соқыр жүрек» болып есапланады. 

2) Мк.5:24-34. 34-аятта ол ҳаялды исеними қутқарғаны айтылған. 27-аятта болса ол 

ҳаялға исенимниң қаяқтан келгени жазылған, яғный ол Ийса ҳаққында еситкен еди. 

Исеним Ийса ҳаққында Хош Хабарды еситкеннен келеди. Бирақ ол ҳаял исенимин қалай 

ҳәрекетке келтирген еди? 28-аят буған жуўап береди: «Өйткени ол: «Оның кийимине 

ғана қол тийгизсем, шыпа табаман!» - деген еди». 

 Демек, исенимди ҳәрекетке келтиретуғын 2-нәрсе: аўыздан шыққан сөз болады! 

Исеним менен айтылған сөз - исенимиңди ҳәрекетке келтиреди, иске түсиреди. Ол 

ҳаялда ҳеш гүман жоқ еди. Ол: «Барып көре берейин, Қудай шыпасын берсе, шыпа 

табармыз», - деген жоқ. Ол өз ишине гүман қамтымаған сөз айтады. Оның сөзи 

исенимге толы еди ҳәм бул сөз Қудай күшин иске қосып, ол толық шыпа алған еди. 

Мат.8:5-13. Бул жерде де исеним ҳәм оны иске түсиретуғын сөз ҳаққында 

айтылған. Римли жүзбасыда гүмансыз, толы исеним бар еди. Ол Ийсаға: «Тек бир сөз 

айтсаң, хызметшим жазылып кетеди!», - деди. Ол сөздиң ишинде күш, қүдирет 

болатуғынын билген еди. 

Юх.11:43. Бул жерде бизлер Ийсаның Лазарды өлиден тирилткенин оқыймыз. 

Лазардың өлгенине төрт күн болғанда, Ийса оның қәбириниң аўзындағы тасты алып 

таслаўды буйырады. Лазардың қарындасы Марта Ийсаға: «Ийем, ол ийесленип кеткен. 

Себеби оның қәбирге қойылғанына төрт күн болды», - дейди. Израилда күн ыссы 

болғанлықтан өлилер тез бузылысып кетер еди. Лазардың да денеси ширип баслаған 

еди. Оның жүреги, қан айланысы, мий қатламлары, улыўма барлық клеткалары әлле 

қашан истен шығып, олар әсте босасып, ширип атырған еди. Бир мийдиң өзинде он бес 

миллионнан көп клетка болады. Пүткил денеде болса миллион-миллион клетка бар. 

Солардың барлығы истен шыққан еди. 
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Бирақ пүткил қүдиретке ийе Ийса қәбирге қарап турып: «Лазар, сыртқа шық!», - 

деп бақырады. Сонда аяқ-қоллары кепинлик пенен оралған, бети орамал менен 

байланған өли тирилип, сыртқа шығады. Ийсаның аўзынан шыққан СӨз барып, 

Лазардың барлық клеткаларын иске түсирген еди. Күтилмегенде Лазардың мий 

клеткалары қандай да бир ҳәрекетке келип, жүрек соғысы әсте урып-соғып, пүткил 

денесинде қан айланысқа түсип баслаған еди. 

Улыўма алғанда, Қудай дүньяны жаратқан ўақтында, Ол дүньяны ҳәм пүткил 

әлемди Сөзи менен жаратқанын көремиз. Мыс: Жар.1:3. «Қудай: «Жарықлық 

болсын»,-деди. Ҳәм жарықлық пайда болды». 6-аят «Қудай: «Суўлардың ортасында, 

оларды бир-биринен ажыратып туратуғын аспан гүмбези пайда болсын»,-деди. 

Солай болды да». Қудай ҳәр-бир нәрсени жаратыў ушын сөз айтқан. Сөзде күш бар, 

қүдирет бар. сөзде жан бар, өмир бар. 

Ал Юх.1:1-4 аятларда болса деп жазылған: 

«Ең баста Сөз бар еди. Сөз Қудай менен бирге еди. Сөз Қудай еди. Ең бастан-ақ 

Сөз Қудай менен бирге еди. Ҳәмме нәрсе Ол арқалы жаратылды. Олсыз ҳеш нәрсе 

жаратылған емес». 

Ийса әнжир ағашына: «Буннан былай сенде ҳеш қандай мийўе питпегей!» - деп 

айтқанда, ол ағаш тамырына шекем қуўрап қалған еди. Буған шәкиртлери таң қалғанда, 

Ийса былай деген еди: «Қудайға исениңлер. Сизлерге шынын айтып турман: егер 

кимде ким бул таўға: «орныңнан көтерилип, теңизге қула», - десе ҳәм кеўлинде 

гүманланбай, айтқанының орынланатуғынына исенсе, оның айтқаны орынланады» 

(Мк.11:23).  Ийса гүмансыз исенимге толы сөздиң  қүдиретин көрсеткен еди ҳәм оннан 

бизлердиң де пайдаланыўымызға болатуғынын айтқан еди. Исеним - бул руўхый 

қүдиретли күш. Ҳәм оны ҳәрекетке келтиретуғын биринши нәрсе - бул сөз! 

Евр.11:3. Бул жерде пүткил жер-жәҳәнниң Қудайдың Сөзи менен жаратылғанын 

көремиз. Бул туўралы Жар.1-бабында жазылған. 1-бап Қудайдың дүньяны қәйтип 

жаратқанын айтады. Ҳәм бизлер Қудайдың дүньядағы ҳәр-бир нәрсени сөз бенен 

жаратқанын көремиз.  

Барлық гәп сонда, Қудай бул күшти адамға да берди. Жар.1:26. «Қудай: «Өз 

түримизге бола, Өзимизге уқсас етип адамды жаратайық», - деди». Адам да бул 

жаратыўшы сөзден пайдалана алады. Қудай адамды Өзине уқсас етип жаратты. -Не 

ушын? Буған 27-аят жуўап береди: «Олар теңиздеги балықлардың үстинен, 

аспандағы қуслардың үстинен, ҳайўанатлардың үстинен, пүткил жер бетиниң 

үстинен ҳәм жер баўырлап жүриўши барлық жылан-шаянлардың үстинен ийелик 

етсин». Демек, Адам пүткил жер жүзиниң үстинен ийелик етиўи, бийлик етиўи, 

ҳүкимдарлық етиўи керек. 

-Қалай адам бийлик ете алады? 

Сөз арқалы! Алдын жақсылап Қудайды таныўға кирис, соң Оның айтқан 

СӨЗЛЕРИН өмириңде жәрияла. Ҳәм сен өмириңде Қудайдың еркиниң орынланып 

атырғанлығын көресең. Егер сен Қудайдың еркин анық билип алсаң, онда оны жәриялай 

бер, тап ҳәмме нәрсе оған қарсы болып турса да: тап он еки жыллық кеселден тәўир 

болған ҳаялдай. Ол өзиниң шыпа табыўының - Қудайдың ерки екенлигин билген. Шыпа 

табыўына Қудайдың қарсы емес екенин билген. Сен де Қудайдың айтқан нәрселерине 
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беккем исенип, оны өз өмириңде гүмансыз айтыўың арқалы шайтанды жеңип, бул жер 

бетинде Қудайдың берген бийлигинде жасай аласаң. 

 

Бизлердиң аўзымыздан шығатуғын сөз - өмиримиз ҳәм Қудай Әкемиз ушын жүдә 

әҳмийетли. Аўыздан шыққан сөз бир нәрсени ислейди, бир нәрсени азатлыққа 

шығарады. Сөз - сениң ишиңдеги дүньяны жеңетуғын исенимниң сыртқа шығатуғын 

жолы, имканияты. Аўзымыздан шығатуғын сөз Қудай ушын жүдә әҳмийетли. Адамлар 

айтар сөзин онша әҳмийетли емес деп ойлап, өз өмирлерин өз сөзлери менен бузады. 

Мк.11:23. Ийса: «Исеним менен не айтсаңыз да, орынланады»,-деген еди. исенип 

турып бир нәрсе айтсаң, ол орынланады. Егер сен өз өмириңе, я балаларыңның өмирине 

жаман сөз айта берсең, онда сол сөзлериң менен өз өмириңди, я балаларыңның өмирин 

бузасаң. Ямаса керисинше, сен өз өмириңди, я балаларыңның өмирин, я халқыңның 

өмирин сол сөзлериң менен дүзеўлейсең. 

Нақ-мақ.18:21. «Өлим ҳәм өмир - тилдиң бийлигинде». 

Ҳәм ең жаманы, сен сол сөзлериң менен тек өмириңди емес, ал басқалардың 

өмирин де бузыўың мүмкин. Сен биреўди жаман көрип, ямаса ашыў менен оған бир 

жаман сөзлерди айтыўың мүмкин. Ҳәм сен кейин буны умытып та кетиўиң мүмкин. 

Бирақ аўзыңнан шыққан сөз айтқан адамыңның өмирин бузыўы мүмкин. Сонлықтан 

Қудай ескертеди: Мат.12:36. «Адам ҳүким шығарылатуғын қыямет қайым күнинде 

айтқан ҳәр бир бос сөзи ушын жуўап бериўлери шәрт!». Шайтанның, сениң, я 

балаларыңның, я басқалардың өмирин бузыўы ушын, сениң аўзыңнан пайдаланыўына 

жол қойма. Сөз - ишинде бир нәрсе бар вагонларға уқсайды. Олардың ишинде 

жаратыўшы күш бар.  

Егер сен Ийсаға деген исенимге толы болсаң, сениң сөзлериңнен басқалар да 

исенимге толады. Егер сен қорқынышқа толы болсаң, сениң сөзлериң басқаларға 

қорқыныш алып келеди. Сөз бир нәселерди иске түсиреди. 

Аюп.26:4. «Бул сөзлерди сен кимге айттың ҳәм сеннен кимниң руўхы шығып 

тур?». 

-Руўх қалай шығады? Сөз арқалы! Сөз қандай да бир руўхқа толған болады. Ямаса 

бул гәпти деп айтсақ та болады: «Сен қайсы руўхтың басшылығында сөйлеп турсаң? 

Қандай руўх сен арқалы сөйлеп тур? Қандай руўх сен арқалы жумыс ислемекши?» 

Иймансызлар: «Айттым да қойдым. Әй, не әҳмийети бар?»,-дейди. Ал, ҳәр-бир сөздиң 

сораўы бар. Мат.12:36. Себеби, сөзде жаратыўшы күш бар. Шайтан, Қудайдың дүньяны 

жаратқан қағыйдасынан пайдаланады. Қудай Өз күшин сөзи арқалы иске түсиреди. Бул 

Оның қағыйдасы. Тап сондай етип шайтан күшлери де сөзлер арқалы ҳәрекет етеди. 

Сонлықтан палкерлер, көз бояўшылар, тәўиплер, дуўаханлар сөз айтады, ҳәм бул сөзлер 

қараңғылық күшлерин иске түсиреди. Олар ҳақықатлықты айтпайды, ал шайтанның 

ислегиси келетуғын нәрсесин айтады. Шайтан усы сөзлер арқалы ҳәрекет етеди. Ал 

өмир - тек Қудай Сөзлеринен келеди. Юх.6:63. Ийса: «Мениң сөзлерим руўх ҳәм 

өмир», - деди. 

Адамның қандай екенин, оның кимге ҳәм неге исенетуғынына қарай билиўге 

болады. Ал оның неге исенетуғынын оның сөзлери арқалы билемиз. Мат.12:33-37. 37-

аят, сениң неге исенетуғыныңды ашып беретуғын гилт. Бир масийхыйлар: «Қудай 

сөзлеринде «шыпа тапқансыз» деп қойыпты. Бирақ неге бул мениң өмириме 
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келмейди?», - дейди. Әне, сен өз сөзлериң менен ақланасаң да, өз сөзлериң ушын 

айыпланасаң да. Шыпаны да өз сөзлериң менен аласаң, аўырыўды да өз сөзлериң менен 

шақырасаң. Сен неге исенсең, соны сөйлейсең. Ҳәм сөйлеген нәрсең келеди. Егер сен 

Қудай Сөзине емес, ал сезимиңе исенсең, сезип турған нәрсең орнында қала береди. 

Мыс: Сен дуўа етип Қудайдан бир әҳмийетли нәрсе сорадың. Ҳәм кейин гүманланып: 

«ҳәй, бул келмейтуғын шығар», - деп жиберсең, онда сен сораған нәрселериңди кейинги 

сөзиң менен жоққа шығарасаң. 

Лев.19:19. «Сен бир атызға еки қыйлы тухым себиўши болма». 

Тухым - бул сениң сөзлериң. Атыз - бул сениң өмириң. Сен өмириңе я исенимге 

толы сөзлерди, я гүманға толы сөзлерди бирге себе алмайсаң. Еф.4:29. 

«Аўызларыңыздан ҳеш қандай ириңли сөз шықпасын. Ал еситкенлерге мийрим 

бағышлап, исенимин беккемлейтуғын жақсы сөзлерди ғана айтың», Мат.15:17-20. 

Яқ.3:2-12. Бул жерде кемени - өмиримиз деп алсақ, кемеши - сөзлеримиз, ал руль - 

бул тилимиз. Сен бул рульди қаяққа бурсаң, өмириң де сояққа бурылады. Бул, рульди 

бурғаннан табаннан бурылып кетеди, деген сөз емес, ал сен рулбди бурып, сондай 

қылып услап турсаң бурылады. Сен де, өмириңде бир жаман сөз айтып, оны даўам ете 

берсең: «келиспейди-келиспейди», - деп, онда өмириң де сол жаққа бурылып кете 

береди. Керисинше, сен Қудай сөзлерине исенип, рульди сол жаққа бурып турсаң, яғный 

сен тилиңди жаман сөзлерден тыйып, жақсы сөзлерди аўзыңнан шығарып басласаң, 

яғный Қудайдың сениң ушын ерки не екенин билип алып, рульди Қудай Сөзине, 

жарылқаўға, жеңиске, берекет-несийбеге, шыпаға, бахытқа, Қудайдың хызметине 

бурып, сол сөзлерди аўзың менен тән алып, жүрегиң менен исенип жәриялаўды 

басласаң, онда өмириң де сол жаққа қарай бурылады. 

 

3) Сөзден кейинги исенимди ҳәрекетке келтиретуғын 3-нәрсе, бул бизлердиң 

ислеримиз. Сөз – тийинниң бир жағы болса, ис-ҳәрекетиң тийинниң екинши тәрепи. 

Сениң айтып атырған сөзиңе ис-ҳәрекетиң сәйкес келиўи керек. Яғный, сен тек сөз 

айтып қоймай, ал сол айтқан сөзиңе исенетуғыныңды исиң менен көрсетиўиң керек. 

Сөз ҳәм исиң - исенимиңди жуўмаққа алып келеди. 

Сениң исиң, айтқан сөзлериңе исенетуғыныңды көрсетеди. Мысалы, жоқарыда 

шкаф үстиндеги бала турса, ҳәм оған биреў келип: «Секир, қақшып аламан», десе, ол 

баланың исенетуғынын ямаса исенбейтуғынын қалай билсек болады? Егер ол бала 

«секиремен» деп секирмесе, онда исенбегени, ал егер секирсе, онда исенгени. Ол бала 

«секиремен» десе, бул сөз оған секириўге күш береди. Ҳәм кейин секирсе, исенгенин 

көрсеткени. 

Биреўлер: «Қудайға исенемен», - деп, өзлери адамлардан үмит етеди. Бизлердиң 

ис-ҳәрекетимиз сөзимизге сәйкес болыўы керек, ал сөзимиз Қудай Сөзине сәйкес 

болыўы керек. Үшбирлик болыўы керек: жүректиң көзи менен көриў + сөз + ис = 

исеним. 

Яқ.2:14-26. -Денениң тири екенин қалай билемиз? Ҳәрекети арқалы. 

- Ал исенимиңниң тири екенин не? Ислериң арқалы. 

«....ислерсиз исеним өз-өзинен өли». 
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Сениң ислериң, сениң Қудай Сөзине исенетуғыныңды, я исенбейтуғыныңды 

көрсетеди. Евр.11:7-8,24,27. Бул исеним бабы, бизлерге сол исенимге толы уллы 

пайғамбарлардың Қудай Сөзине исенгенин ҳәм буны ислери арқалы дәлиллегенин 

айтады. Аўа, сен сөзлериң менен исенимиңди ҳәрекетке келтиресең, ал ислериң менен 

исенимиңди дәлиллейсең. Он еки жылдан бери қан кетиўден азап шеккен ҳаял Ийсаның 

шыпа беретуғынына исенди ҳәм ол: «Оған қол тийгизсем, шыпа табаман!» - деп сөз 

айтты ҳәм кейин ол ең кейинги күшлерин жумсап, тығылысқан адамлардың арасынан 

зорға-зорға өтип, Ийсаның қасына келип, кийимине қол тийгизди ҳәм оның исеними 

жуўмақ шығарды. Себеби ол Қудайдың еркиниң шыпа екенине, Қутқарыўшы Ийсаның 

оған шыпа бере алатуғынына исенди, айтты ҳәм ҳәрекет етти ҳәм шыпа алды! 

Жүректиң көзлери менен КӨРИЎ + СӨЗ (жәриялаў, айтыў) + ИС (ҳәрекет етиў) = 

ЖУЎМАҚ! 

 

СОРАЎЛАР. 

1. Тәўбе еткенде, Қудайдан исенимди сыйға алдың. Сен оннан пайдаланбасаң, 

саған буның пайдасы бар ма? (Мыс, аштан өлген тиленши). 

____________________________________________. 

2. 

3. Исенимиңди ҳәрекетке келтиретуғын биринши нәрсе не? Мк.11:23. 

_____________________________________________. 

4. Римли жүзбасы, Ийсаның хызметкерине шыпа бере алатуғынына гүмансыз 

исенимин не арқалы көрсетти? Мат.8:8-9.  

____________________________________________. 

5. Бул дүнья қалай жаратылған. Жар.1-бап, Евр.11:3. 

____________________________________________. 

6. Сениң я балаларыңның өмириниң бузылыўына не себепши? 

А) Қоңсыларың. Б) Заман. В) Өмир ортағың. С) Жаман сөзлериң. 

7. Сениң өмириңде кимниң айтқаны болады? 

А) Қудайдың. В) Шайтанның С) Өзиңниң. 

8. Егер бизлер жақсылап дуўа етсек, бирақ кейин оған қайшы келетуғын сөзлерди 

айтсақ не болады? 

___________________________________________. 

9. Исенимиңизди ҳәрекетке келтиретуғын ҳәм дәлиллейтуғын екинши нәрсе не? 

___________________________________________. 

10. Егер бир туўысқаның аш, я жалаңаш болып саған келсе, сен не қылыўың керек? 
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А) «Сени Қудай жарылқасын»,-деп кейинге қайтарып жибериў керек. 

Б) Басқа ақшасы көплеў туўысқанға силтеп жибериўимиз керек. 

В) Қолымыздан келгенинше өзлеримиз жәрдем бериўимиз керек. 

 

11. Жуўмақ болыўы ушын не болыўы керек? 

А) көз алдыңа келтирие алмаў + сөз + ис. 

Б) исеним + сөз + күтиў. 

В) исеним + күтиў + үмит. 

Г) руўхый көриў + жәриялаў + ҳәрекет етиў 

12. Ядлаў. Мк.11:23. 

13. Мына аятларды оқып, ой-пикир жүритип, түсингениңди қағазға түсирип кел. 

Мк.5:24-34, 8:5-13. 

 

Мк.11:23. «Қудайға исениңлер. Сизлерге шынын айтаман: егер ким де ким мына 

таўларға қарап: «Орныңнан көтерил де, теңизге қула!» - десе ҳәм кеўлинде ҳеш 

гүманланбай, айтқанының орынланатуғынына исенсе, оның айтқаны орынланады». 

 

 

8. Имя 

 

Көп адамлар Қудайдың меҳрибан екенин ҳәм Оның алдына дуўа етип барыўға 

болатуғынын биледи. Бирақ Қудайдың алдына барыўымызға жол ашып беретуғын 

гилтти билмейди. Олар буны өзлеримизге, ислеримизге, минез-қулқымызға 

байланыслы деп ойлайды. Бирақ сен қандай да бир мекемениң, я кәрхананың 

директорының алдына бармақшы болсаң, онда сениң атыңның ким екенин, ямаса 

кимниң атынан келип турғаныңды сорайды, ал сениң минез-қулқыңды, жаман я 

жақсысаң ба екениңди сорамайды. Сениң ишке кире алатуғының, я кире алмайтуғының 

сол айтқан атыңа байланыслы. Ат - бул әйтеўир бир сөз емес, ал оның әҳмийети үлкен. 

Адамның аты - ол адамның ким екенин ҳәм қандай мүкиншиликлерге ийе екенин 

көрсетеди.  

Ҳақыйқатты билмеген адамлар: «Әй, атта турған не гәп бар?», - деп, кеўлине 

келген атларын қоя береди. Бирақ Мухаддес Китапта Қудайдың атқа үлкен мәни 

бергенин көремиз. 1.Патш.25:2-38. Бул жерде Набал атлы бир адам туўралы айтылған. 

Ол адам өзине жақсылық ислегенлерге жәрдем бериўден бас тартады. Қәҳәрге минген 

Даўыт оны жоқ қылайын деп әскерлери менен жолға шығады. Бирақ буны еситкен 

Набалдың ҳаялы ҳәр-түрли азық-аўқатлар алып Даўыттың алдына шығады. Ол ҳаял 



 

57 

жүдә ақыллы ҳаял болып, ерин қорғаў ушын Даўыттың алдына жығылып, ерин 

кешириўин өтинеди. Ҳәм ол 25-аятта бир қызық ҳақыйқатлықты айтады: 

«Хожам бул жаман адам Набалға итибар бермесин; себеби оның аты қандай 

болса, өзи де сондай. Оның аты Набал, сонлықтан оның ақмақшылығы қалмайды». 

«Набал» - деген «ақмақ», «ақылсыз» дегенди билдиреди. Набалдың аты қандай 

болса, оның өзи де сондай болған еди. Оның ақылсыз болыўына оның аты да себепши 

болған еди. 

 

Ат - бул әйтеўир бир нәрсе емес. Ол бир нәрсени ашып береди. Ески дәўирлерде, 

бизлер Мухаддес Китапты көриўимиз арқалы соны билемиз: адамлар аттың қуры сөз 

емес екенин, ал оның күшке ийе екенин билетуғын болған. Ат - өзи менен бир нәрсени 

алып жүреди. Сонлықтан олар атты қойғанда, ол адамның қандай болыўын қәлесе, 

күтсе, соған байланыстырып қоятуғын болған. Бизлер аўзымыздан шығатуғын сөздиң 

күши туўралы өткен едик. Сөз - руўхый күшке ийе. Ол - руўхый дүньяда бир нәрселерди 

ҳәрекетке келтиреди. Адамлардың ҳәзир айтқаны, бир ўақыт алдына келеди. Адамлар 

бир-биреўине ҳәр түрли атларды айта береди ҳәм бул аттың ол адамның өмирине тәсир 

ететуғынына кеўил аўдармайды. «Шай-мий, ешек, шошқа, жалқаў, ериншек, пьяншик» 

ҳ.т.б. сондай жаман атамалар жүдә жаман тәсир етеди. 

 

Қудай да гей бир адамлардың атларын өзгерткен 

 

Көз алдыңызға келтириңлер: қүдиретли Қудай гей-бир адамлардың өмирин 

өзгертер ўақытта, олардың атларын өзгерткен. Қудайдың қолынан ҳәмме нәрсе келсе 

де, Ол алдын олардың атларын өзгертип алған. Қудай «Ибрам» деген адамды таңлап 

алады. Ҳәм оны жарылқап, көп халықлардың әкеси қылмақшы болады. Бирақ буннан 

алдын оның атын өзгертип, оған жаңа ат береди. 

Жар.17:4-5. «Мен, мине Мениң келисимим сениң менен: сен көп халықлардың әкеси 

боласаң. Ҳәм сен енди Ибрам деп аталмайсаң, ал сениң атың Ибрайым болады, себеби 

мен сени көп халықлардың әкеси қыламан». 

Ибрам - «әке» дегенди, ал Ибрайым - «көп халықлардың әкеси» дегенди 

билдиреди. Бул ат оның исенимин беккемлеп, өмириниң өзгериўине себеп болды. 

Себеби оның еле баласы жоқ еди. Бул ат оған жаңа исеним берди ҳәм шынында да оны 

көп халықлардың әкеси қылды. 

 

Және де, Яқып деген Ибрайымның ақлығы болады. Қудай оны жарылқап, 

уллыламасынан алдын, оның атын да өзгертеди. Оған жаңа «Израил» деген ат береди.  

Жар.32:24-31. Ҳәм Яқыптың бир өзи қалды. Ҳәм таң атқанша, Биреў оның менен 

айқасты... Яқып: «Маған қашан ақ пәтияңды бермегенше, Сени жибермеймен», - деди.. 

Ол: «Атың ким?», - деп сорады. Яқып: «Яқып», - деп жуўап берди. Ҳәм ол: «Буннан 
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былай сениң атың Яқып емес, ал Израил болады. Өйткени сен Қудай менен гүрестиң», 

- деди.. 

Яқып - «өтирикши» - дегенди, ал Израил - «Қудай менен гүрескен» - дегенди 

билдиреди. 

 

Жаңа Келисимде болса, бизлер Ийсаның Симонды «Петр» деп атағанын көремиз. 

Алдын Симонның көп мәрте гүманланғанын көремиз. Бирақ Ийса оған Петр деген атты 

берди. Петр - «тас» дегенди билдиреди. Ҳәм ўақты келип Симон ҳақыйқый шәкирт 

болып, исенимде тастай беккем болған еди. Оны енди ҳеш-ким өзгерте алмас еди. 

Усындай болыўына, оның жаңа аты да себепши болған еди. Ат - жүдә үлкен мәниске 

ийе. Ат - адамның ким екенин көрсетеди. 

 

Қудайдың атлары 

 

Қудай Өзин қалай ашып берген? 

 

-Ески Келисимде Қудай адамларға Өзин ашып бериў ушын не ислеген еди? 

-Қудай адамларға Өзиниң АТЫН айтып, Өзиниң ким екенин ашып берген еди. 

Жар.17:1. Қудай Ибрайымға көринип: «Мен - Эль-Шаддайман», - дейди. Эль-

Шаддай - «Қолынан ҳәмме нәрсе келиўши Қудай», «Қәдир Қудай» - дегенди билдиреди. 

Қудай бул аты арқалы Өзиниң ким екенин адамларға ашып берген еди. Ибрайымға 

көзге көринбейтин Қудай бул аты арқалы бурынғыдан да көбирек ашылған еди. Ол енди 

Қудайды көбирек таныйтуғын болды. 

Және Мухаддес Китаптың бир нешше жеринде Қудай Өзиниң Элохим екенин ашып 

береди. Мыс. Жар.1:1. «Ең баста Қудай (Элохим) аспан ҳәм жерди жаратты». Элохим 

- «Жаратыўшы Қудай» - дегени. Бул аты арқалы бизлер Қудайдың ҳәмме нәрсениң 

Авторы, пүткил әлемниң Жаратыўшысы екенлигин билип аламыз. 

Ал, Шығ.3:14-аятта болса Қудай: «Мен - Яхве боламан», - дейди. Яхве (Иегова) - 

«Ҳәмме ўақыт, ҳәмме жерде болыўшы» - дегени. Бул арқалы бизлер Оның ҳәмме ўақыт, 

ҳәмме жерде болатуғынын билемиз. 

Жар.15:26-аятта болса Қудай: «Мен - Яхве Рафаман» - дейди. Яхве Рафа - 

«Шыпакер Қудай» - дегени. Қудайдың бул аты арқалы бизлер Оның бизлерди 

шыпалағысы келетуғынын билемиз. 

Мухаддес Киатаптың және басқа жерлеринде Оны: «Ҳәмме нәрсени көриўши 

Қудай», «Ҳәмме нәрсени билиўши Қудай», «Реҳимли Қудай», «Сабырлы Қудай» ҳ.т. 

басқа атлар менен атайды. Яғный, Қудай Өзиниң қандай екенлигин, ким екенлигин, Өз 

тәбиятын, Өз атын айтыўы арқалы ашып берген еди. Қудайдың атлары бизлерге 

Қудайдың ким екенлигин ашып береди. (Оның атлары бизлер ушын Оның алдына 

барыўға тап рухсатнамадай. Бизлер Оның бир атын айтып, Оның алдына келе аламыз. 
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Мысалы, шыпаға мүтәж ўақтымызда, «Яхве Рафа» деп Оның алдына келсек болады). 

Қудай Өзин таныстырыў ушын Өзиниң атларын айтқан еди. Усы атлары арқалы адамлар 

Оның менен қатнас жасар еди. 

 

Ийса бизлерге Қудайдың негизги атын ашып берди 

 

Ийса жерге келгенде Қудайдың бизлер ушын негизинде ким екенин ашып берди. 

Юх.17:6. «Сениң Маған дүньядан берген адамларыңа Сениң атыңды ашып бердим». 

Ийса Оның бурынғы атларының биреўин айтып «Ол - Яхве», ямаса «Ол - Элохим» - 

деген жоқ. Ал Қудайдың негизинде бизлерге ким болатуғынын ашып берген еди. Ол 

бизлерге, дуўа еткениңизде Қудайдың алдына былай деп келиң деди: 

 

«Аспандағы Әкемиз» 

 

Және бир рет былай деди: 

 

«Дуўа ектениңизде көзге көринбейтуғын Әкеңизге дуўа етиң» 

 

Ийса Қудайдың Әке екенин ашып берди. Ол бизлердиң ҳақыйқый Әкемиздиң 

негизинде Қудай екенин ашып берди. Аўа, бизлерди жаратқан, өсирген, қорғап 

панасында асыраған, аман сақлап киятырған, тәрбиялаған Қудай болып есапланады. 

Қудай - бизлердиң ҳақыйқый Әкемиз. Ол бизлерди бағады, қорғайды ҳәм 

тәмийинлейди. Әке деген ат бизлерге Жаратқан Қудайдың ҳақыйқый ким екенин ашып 

берген еди. Ол Ийса Масих арқалы бизлердиң ҳақыйқый Әкемиз болды. Ҳалилуйя! 

 

Ийса Масихтың аты 

Ийемиз Ийса туўылған ўақытта, Қудай Өз периштеси Жабырайылды жиберип, 

Оған «Ийса» деген атты берди. Лк.1:30-33. Ийса - «Қудай қутқарады» - дегенди 

билдиреди. Ал, Ески Келисимде Ийсаның туўылыўы ҳаққында пайғамбар былай деген 

еди: 

«Мине, қыз ҳәмледар болып, Ул туўады. Оның атын Иммануел деп қояды». 

Мат.1:23. 

Иммануел - «Қудай бизлер менен бирге» - дегени. Ийса жерде Өз хызметин 

баслаған ўақытта, Ол барлық аўырыўларға шыпа берди, жинге шалынғанларды азат 

етти, гүнакарлардың гүнасын кеширди, яғный Ол шайтанның барлық ислерин бузды. 

Диний муғаллимлер: «Сен неге бундай қылып жүрсең?», - деп сорағанда, Ол: «Мени 

Әкем жиберди. Мен Әкемниң тапсырмасын орынлап атырыппан. Бул ислерди Әкем 

ислеп атыр», - деп жуўап берди. Аўа, Қудай Оның менен бирге еди. Қудай Ийса арқалы 
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Өзиниң ким екенин көрсетти. Ол - бизлердиң ҳақыйқый Әкемиз ҳәм Ол Ийса арқалы 

бәрқулла бизлер менен бирге болады. Ол бизлердиң аўырғанымызды қәлемейди, ал 

гүналарымыз кеширилип, денимиз саў болғанын, жин руўхларынан азат болғанымызды 

қәлейди. 

 

 Сонлықтан Ийса бизлердиң гүналарымызды алып, атанақ ағашында бизлер ушын 

төлем төлеп қурбан болды. Ҳәм Ол жер астына өлилер мәканына түсти. Бирақ үшинши 

күни Ол өлилердиң арасынан биринши болып қайта тирилди. Ҳәм Ол жер бетинде 

қырық күн жүрип, қырқыншы күни шәкиртлериниң алдында бултлардың үстинде 

салтанат пенен аспанға алынады. Ҳәм Қудай Оны ҳәмме нәрседен, барлық күшлерден. 

Барлық периштелерден жоқары көтерип Өзиниң оң жағына отырғызады. Ҳәм Оған: 

«Патшалар Патшасы», «Ҳүкимдарлар Ҳүкимдары», - деген атты берди. Ийса 

бизлердиң гүналарымыз себепли түпсиз туңғыйыққа түскен еди. Ол қайта тирилген соң 

ҳәмме нәрседен жоқарыға көтерилди. Ҳәм ҳәммеден жоқары туратуғын Қудайдың оң 

жағына барып отырды. Қудай Ийса Масихтың атын аспан-жердеги барлық атлардан 

жоқары қойып, Оның атының алдында ҳәмме нәрсени бойсындырды. 

 

Еф.1:20-22. «Қудай усы күш пенен Масихта ҳәрекет етип, Оны өлимнен қайта 

тирилтти ҳәм аспанда өзиниң оң жағында отырғызды. Қудай Масихты барлық 

ҳәкимшилик ҳәм бийликтен, пүткил қүдирет ҳәм ҳүкимдарлықтан, тек усы 

заманда емес, ал келешек дәўирде де аталатуғын ҳәмме атлардан жоқары қойды. 

Ҳәмме нәрсени Оған бойсындырып, бағындырды. Оны пүткил барлықтың үстинен 

қойып, исениўшилер жәмәәтиниң басы қылды». 

 

Қудай Өзи жаратқан ҳәмме нәрсесин Ийсаға бағындырды ҳәм Оны пүткил 

барлықтың үстинен қойды. 

 

Филип.2:5-11. «Масих Ийсада болған мына кишипейилликке сизлер де ийе 

болыңлар: Масих қудайлық тәбиятқа ийе бола тура, Қудай тең атақты алыўға 

умтылыўды Өзине минәсип көрмеди. Ал Өз уллылығынан ўаз кешип, қул келбетин 

қабыллады. Ол адам болып туўылып, адам көринисинде келди. Ол өзин пәс тутты 

ҳәм өлимге, ҳәтте, атанақ ағаштағы өлимге барып, Қудай бойсынды. Сонлықтан 

да, Қудай Оны ең бийик мәртебеге еристирди ҳәм Оған барлық атлардан жоқары 

туратуғын атты берди. Солай етип, Ийсаның аты аталғанда аспандағылардың, 

жердегилердиң ҳәм жердиң астындағылардың барлығы дизе бүгип, Қудай Әкениң 

уллыланыўы ушын ҳәмме Ийса Масихты Ийемиз деп ашық мойынлайды». 

 

Евр.1:2-6. Енди Ийса Масихтың атының алдында аспан, жер ҳәм жер 

астындағылардың ҳәммеси бас ийип, бойсынады. 
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Ески Келисимде Сулайман Патша Қудайға арнап Ибадатхана салдырғанда, Қудай 

бул Ибадатхананың ишинде Өзиниң аты болатуғынына ўәде етеди. Бул Оның Өзи сол 

жерде болатуғынын билдиреди. Ал Жаңа Келисим, енди бизлердиң денемиз - Қудайдың 

ибадатханасы болғанын айтады. Демек, енди Ол бизлердиң ишимизде жасайды. 

Нақ-мақ.18:10. «Ийемиздиң аты - беккем минараға уқсар. 

Ҳақ адамлар оған жуўырып, қәўип-қәтерсиз болар». 

 

Ийса Масихтың аты Оған исенгенлер ушын беккем қорған. Ийса бизлерге, Өз 

жәмәәтине Өзиниң атын пайдаланыўымызға берди Бизлер гүнакар ўақтымызда 

Қудайдың алдына барыўымызға жол жоқ еди. Ал енди Ол бизлерди гүналарымыздан 

қутқарды. Енди бизлер Оның аты менен Аспандағы Әкемиздиң алдына бара аламыз. 

Қудай, енди жақсы болғанымыз ушын бизлерди қабыл етпейди, ал Ийсаның аты менен 

барғанымыз ушын қабыл етеди. Себеби Ийса Масихтың аты - Аспан қапыларын 

ашатуғын гилт ҳәм Қудайдың алдына алып баратуғын рухсатнама! 

Юх.16:24. «Ҳәзирге дейин Мениң атым менен ҳеш нәрсе сорамадыңлар. Сораңлар, 

аласызлар ҳәм қуўанышыңыз толы болды». 

 

-Ийса Масихтың атын қайсы жерде, қандай ўақытта қоллана аламыз? 

-Ҳәмме ўақыт, ҳәмме жерде! 

 

Мк.16:15-18. «...Исенгенлер менен мынадай кәраматлы белгилер бирге болады: 

Мениң атым менен жинлерди қуўып шығарып, жаңа тиллерде сөйлейди. Қоллары менен 

жыланларды услап алса да ҳәм уўлы зат ишсе де, оларға зыян келмейди. Аўырыўлардың 

үстине қолларын қойғанда, олар шыпа табады». 

 

Мыс: ГАЙ хызметкери. Жолда киятырған машиналар қанша тезликте киятырса да, 

қанша үлкен болса да, ГАЙ хызметкериниң қолындағы кишкене таяқ көтерилиўден 

тоқтаўға мәжбүр болады. Сол сыяқлы өмирде де, қыйыншылықлар менен сынақлар 

қанша үлкен болса да, шайтан руўхлары қанша күшли болса да, Ийса Масихтың аты 

аталғанда бойсыныўға мәжбүр болады. 

 

-Кимлер Оның атынан пайдалана алады? 

-Тек Оған исениўшилер! 

Елш.19:13-17. Мыс: Үй ийесиниң атынан тек оның үйиндегилер пайдалана алады. 

Жәмәәттиң Ийеси - Ийса. Сонлықтан Оның атынан тек Оған исениўшилер ғана 

пайдалана алады. 

Елш.16:16-18. Жаўыз руўхлар Ийсаның атынан қорқып, бағынады. Сен қанша 

руўхый өскен сайын, Ийсаның атынан сонша нәтийжели пайдалана аласаң. 
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Елш.3:1-8,16;4:12. Юх.16:23-24;14:13-14. 

Ийсаның аты Қудайға алып баратуғын жолдың ҳәм есиктиң гилти! 

Кол.3:17. «Сөзиңиз ямаса исиңиз бенен қылған ҳәр бир нәрсени Ийемиз Ийсаның 

аты ушын, Ол арқалы Әкемиз Қудайға шүкирлик етип ислеңлер». 

Солай етип, не қылсаңыз да, не айтсаңыз да, Ийемиз Ийса Масихтың атынан 

ислеңлер! 

Рим.10:13. «Ийемиздиң атын айтып шақырған ҳәр бир адам қутқарылады!». 

 

СОРАЎЛАР. 

1) Сен бир мекемеге я кәрхананың басшысының алдына кирмекши болсаң, сеннен 

не талап етиледи?  

А) Минез-қулқың. Б) Атың ямаса кимниң атынан келгениң. 

В) Билимиң. 

2) Қудай айырым адамларды хызметке шақырып, олардың өмирин өзгертер 

алдында не қылған еди? 

__________________________________________________. 

3) Қудай Өзиниң ким екенин ҳәм қандай екенин адамларға қалай ашып берген еди? 

(Мыс: Адамлар Оның-Жаратқан Қудай екенлигин қалай билди?) 

__________________________________________________. 

4) Ийса Қудайдың негизги атын адамларға ашып берди. Ол Қудайды ким деп 

атаған еди? 

_______________________________. 

5) «Ийса» - қарақалпақ тилине не деп аўдарылады? Ҳәм Ийсаның басқа қандай 

атлары бар? 

_______________________________________________________. 

6) Аспан есиклерин ашып берип, қүдиретли Қудай Әкемиздиң алдына алып 

баратуғын жолдың гилти не? 

А) Саўатымыз. Б) Адамгершилигимиз (Ҳақлығымыз). 

В) Минез-қулқымыз. Г) Ийса Масихтың аты. 

7) Ийса Масихтың атын өмиримиздиң қайсы тараўларында қоллана аламыз? 

А) Диний тараўларында. Б) Ҳәмме тараўларында. 

В) Тек жәмәәтте. Г) Тек дуўа еткенде. 

8) Ядлаў: Юх.16:24. 
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9) Мына аятлардың үстинен ой-пикир жүритип, түсингениңизди ақ қағазға түсирип 

келиңлер: Еф.1:20-22; Филип.2:5-11; Мк.16:15-18. 

Юх.16:24. «Ҳәзирге дейин Мениң атым менен ҳеш нәрсе сорамадыңлар. Сораңлар, 

аласызлар ҳәм қуўанышыңыз толы болды» 

 

 

9. ИБАДАТ (ДУЎА ЕТИЎ). 

Дуўа етиў - бул масихыйлар өмириниң ажыралмас бөлеги. 

Дуўа етпей, жоқарыдан туўылған адамның Қудай менен жасай алыўы мүмкин емес. 

Ҳәм де, дуўа - бул ырым, шәрт, ямаса ядлап алған сөзлер емес. Және де, ол - тек жатар 

гезде, я тек аўыр жағдайда ғана «Қудайым, маған жәрдем бер!», деў емес.  

Дуўа - бул Жаратқан Ийемиз бенен қарым-қатнас жасаў ҳәм Аспандағы 

Әкемиз бенен сөйлесиў. Сол арқалы бизлердиң руўхый өмиримиз күш-қуўат алып, 

ҳәрекетке келип турады. 

Меҳирге толы Қудай Ийемиз өмиримизде ҳәрекет етип, бизлерге жәрдем бергиси 

келеди. Бирақ Ол шақырылмаған жерге келмейди. Оны өмиримизге шақыратуғын бир 

жол бар. Бул - дуўа етиў! Сол арқалы Қудай Мухаддес Китаптағы Өз ўәделерин орынлай 

алады. Соның ушын Мухаддес Китап бизлерди бәрқулла дуўа етиўге шақырады. 

1.Сал.5:17. «Тынбай дуўа етиңлер!». 

Үш түсиндирме 

Дуўа етиўдиң мәнисин толық түсинип алыў ушын, оны үшке бөлип көремиз. 

1) Дуўа еткенде, бизлер Қудай менен сөйлесемиз, қарым-қатнас жасаймыз. 

Сен ата-анаң менен сөйлескениңде, сен ядлап алған сөзлериң менен қатнас 

жасайсаң ба? Бир затты ядлап алып, күнде соны қайта-қайта айта бересеңбе? Ондай ете 

берсең, олар сени «еси аўған» деп ойлап қалыўы мүмкин. Тап сондай, Аспандағы Қудай 

Әкемиз бенен де қарым-қатнасымыз да ядлап алған сөзлер тийкарында болмаўы керек. 

Ал, жүрегиндеги нәрсени Оған айтыў ҳәм Оннан жуўап күтиў - ҳақыйқый дуўа етиў 

болады. Сен жүрегиңдеги нәрсеңди Қудайға айтсаң ҳәм Оның сизге не айтпақшы болып 

турғанын билиўге урынсаң, әне, сол ҳақыйқый қарым-қатнас болады. Усындай дуўаны 

Қудай сеннен күтеди. Қудайға сениң ядлап алған сөзлериң емес, ал сениң жүрегиң 

керек. 

 

2) Дуўа еткенде, бизлердиң руўхымыз жаңаланады, күшейеди ҳәм беккемленеди. 

Дуўа етпейтуғын адамның руўхы ҳәлсиз болады. Олар руўхый азатлық пенен 

қуўанышты ҳеш-қашан сезбейди. 

Заб.15:11. «Сен өмирге алып баратуғын жолды маған көрсетиң ҳәм Сениң 

алдыңда болыўым маған мол қуўаныш бағышлар». 
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Демек, Қудай алдында турып дуўа етиўимиз арқалы өмиримизге мол қуўаныш 

келеди. Қудай менен ҳақыйқый қатнас жасаў арқалы жүрегимизге қуўаныш, азатлық, 

пәклик, тынышлық ҳәм басқа жаңа сезимлер келеди. Дуўа етиў - бул жарылқаўлардың 

өмиримизге келиўине жол ашып береди. Сонлықтан шайтан бул жолды байлағысы, 

бузғысы келеди. Бул жол жабық болса, сен ҳеш-қашан руўхый азатлық пенен 

қуўанышты сезе алмайсаң. Мыс: Сталинград қамалы. Егер қалаға бәрқулла сырттан 

азық-аўқат ҳәм оқ-дәрилер келип турса, ол қала ҳеш қашан жеңилмейди. Ал егер, ол 

қалаға сырттан азық-аўқат ҳәм оқ-дәрилер келип турған жол байланса, ол қала 

жеңилиўге мәжбүр болады. Дуўа етпеў де - бул Қудайдан толы өмир келетуғын жолды 

байлап қойыў. 

 

3). Дуўа еткенде, бизлер Қудай менен бирге мийнет етемиз. 

Себеби Қудайдың бул дүнья ушын жобалары бар. Қудай адамлардың өмирлерин 

жақсылағысы келеди. Ол аўырыўларға шыпа бергиси келеди, оларды жин руўхларынан, 

ҳәр-түрли қыйыншылықлардан азат еткиси келеди. Адамлардың көзлериниң 

ҳақыйқатлыққа ашылғанын қәлейди. Бирақ Оның ерки бизлердиң дуўа етиўимизге 

байланыслы ҳәм онысыз ҳәрекет етпейди. Себеби Қудай ең баста, бул дүньяны 

жаратқан ўақытта, оны басқарыў бийлигин адамға берген еди. 

Жар.1:26. «Өз түримизге бола, Өзимизге уқсас етип адамды жаратайық. Олар 

теңиздеги балықлар үстинен, аспандағы қуслар үстинен, ҳайўанлар үстинен, пүткил 

жер-шары үстинен ҳәм жер баўырлап жүриўши барлық жанлы-жәнликлер үстинен 

бийлик етсин». 

Жер шарындағы ҳәмме нәрсеге бийлик етиў мүмкиншилиги тек адамзатқа 

берилген еди. Бирақ Адам ата менен Ҳаўа енениң Қудай сөзине бойсынбай гүна ислеўи 

арқалы, бул бийликтен айырылған еди. Бирақ Қудай Улы Ийса Масих бул дүньяға 

келип, шайтанның исин бузды. Ол бизлердиң ислеген гүналарымыздың қунын өтеп, 

бизлерди гүна айыбынан азат етти. Ҳәм Ол шайтанның адамнан урлаған бийлигин 

бизлерге қайтарып алып берди. Ҳалилуйя! Мат.28:18; Юх.1:12; Лк.10:19. 

Солай етип, бийлик етиў ҳуқықы - бизлерде. Сонлықтан бизлер дуўа еткен 

ўақтымызда, Қудайдың еркиниң орынланыўы ушын Оның жердеги ўәкили сыпатында 

мийнет етемиз. Мат.6:9-10.  

«Аспандағы Әке, … аспандағыдай болып, жерде де Сениң еркиң орынлансын». 

Дуўа етиўимиз арқалы, Қудайдың еркин Аспаннан жерге әкелип иске түсиремиз. 

Бизлер дуўа етиўимиз бенен, Қудайдың қүдиретли қолларын жерде ҳәрекет етиўи ушын 

босатқандай боламыз. Өйткени жерде ҳәрекет етиў ҳәм бийлик етиў ўәкиллиги 

адамзатқа берилген. Адам - Қудайдың жердеги ўәкили. Сонлықтан: «Аспандағы Әкем 

мен Сениң мына нәрселерди ислегениңди, мына адамларды қутқарыўыңды, үйимди ҳәм 

халқымды қутқарыўыңды қәлеймен ҳәм соранаман», - деп дуўа етиўиң арқалы 

Қудайдың буларды орынлаўына жол ашып бересең. 

 

Биреўлер түсинбегенликтен: «Неге Қудай бар болса, мениң өмиримди 

жарылқамады? Неге мениң, ҳәм де басқа адамлардың бахытсыз болыўына жол қояды? 
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Неге көп халықлар жүдә қыйын аўҳалларда жасап атыр? Қудай неге буларға 

араласпайды», - дейди. Себеби, Қудай шақырылмаған жерге зорлық пенен кирмейди. 

Дуўа етип, Оның келип ҳәрекет етиўине рухсат етилмеген жерге Ол зорлық пенен бузып 

кирмейди. Себеби Ол уры ямаса қарақшы емес, ал әдил Қудай. Юх.10:1-2,10; Аян.3:20. 

«Мине, Мен қапы алдында қағып турман. Егер ким де ким даўысымды еситип, қапыны 

ашса, оның үйине киремен». Жаратқан Қудай Ийемиз адамлардың өмирине зорлық 

пенен араласпайды. Яқ.4:2. «Сизлер Қудайдан сорамағаныңыз ушын алмай 

атырсызлар». Адамлардың Қудайдан ҳеш-нәрсе ала алмаўына Қудай себепши емес, ал 

өзлериниң сорамағаны себепши. Мыс: Үйиңде телевизор бузылса, мастерди 

шақырмасаң, ол келмейди. Мастер ағайиниң болса да, зорлық пенен үйиңе кирип, 

телевизорыңды оңлап берип кетпейди. Қудай да бизлердиң бала-шағамыздың, 

халықлардың мүтәжликлерине жуўап бериўди қәлейди. Бирақ Оның бул мүтәжликлерге 

жуўап бериўи ушын Оған нызамлы ҳуқық керек. Себеби Ол биреўдиң өмирине зорлық 

пенен бастырып кирмейди. Оған сениң өмириңде ҳәрекет етиўи ушын нызамлы ҳуқық 

керек. Ал Қудайдың сениң үйиңде ҳәм халқыңда нызамлы ҳәрекет етиўи ушын, сен 

Қудайға бәрқулла дуўа етип шақырыўың керек. 

 

Қудай тығын болып туратуғын адамларға мүтәж 

Езек.22:30. «Мен бул жерди набыт қылмаўым ушын, бул жер ушын Мениң 

алдымда тығын болып, дийўал қоятуғын адамды Мен олардың арасынан изледим, бирақ 

таба алмады». 

Қудай тығын болып, дийўал қойып дуўа ететуғын адамларға мүтәж. Бүгин Ол бул 

уллы хызметке сени де шақырады. Жар.18:23-32. Бул жерде Ибрайымның Қудай 

алдында қалай дийўал болғаны туўралы жазылған. Қудай Содом ҳәм Гомора қалаларын 

жоқ қылып жибермекши болады. Сонда Ибрайым бул қалалар ушын тәўеллешилик 

етип, Қудайға: «Сен расында да ҳақ адамды наҳақлар менен қосып өлтире жақсаң ба? 

Мүмкин бул қалада елиў ҳақ адам бар шығар? Расында да Сен ондағы елиў ҳақ адам 

ушын ол қаланы аямай, өлтире жақсаң ба? Сениң ондай ислеўиң мүмкин емес-ғо. Сениң 

ҳақ адамды наҳақ адам менен қосып набыт қылыўың, наҳақ адамға не қылсаң, ҳақ 

адамға да соны қылыўың мүмкин емес-ғо. Пүткил дүньяның Ҳүкимдары әдалатсыз ис 

қылама?», -дейди. Сонда Қудай:  

«Егер мен Содомда елиў ҳақ адам таўсам, онда олар ушын ол қалаға реҳим 

етемен», - деп жуўап береди. 

Ибрайым Қудайдың алдында сол қаланың жоқ болмаўы ушын тығын болып турған 

еди. Ҳәм Қудай Ибрайымның тилегин қабыл етеди. Бирақ ол қалада, ҳәтте, бес ҳақ адам 

да таўылмай, ол қала түп-тийкарынан набыт болады. 

Турақлы ҳәм жасырын дуўа етиў керек 

  Мухаддес Китапта уллы Қудай хызметкерлериниң ҳәм Ийсаның өзиниң де 

бәрқулла турақлы дуўа еткенлигин көремиз. Лк.5:16-17;6:12,19. 

«Сол күнлери Ийса дуўа етиў ушын таўға шықты ҳәм түнди Қудайға дуўа 

етиў менен өткизди... 
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Пүткил халық Ийсаға қол тийгизиўге тырысатуғын еди. себеби Оннан күш 

шығып, ҳәммеге шыпа беретуғын еди». 

Адамлар Ийсаның күшине ҳайран қалған еди. Бирақ Ийса: «Оларды Әкем ислеп 

атыр», - деди. Себеби Ийса бәрқулла дуўа етип, Қудай Әкеге жол ашып берер еди. Ийса 

бәрқулла турақлы ҳәм жасырын дуўа ететуғын еди. Адамлар айсбергтиң тек суўдың 

үстиндеги бөлегин көрип ҳайран қалып турған еди. Бирақ бул айсбергтиң оннан да 

үлкен бөлеги суўдың астында болады. Мыс: Мол жемисли терек. Теректиң тамыры 

қанша тереңге кеткен сайын, оның жемиси де мол болады. Оның тамырын 

көрмегенимиз бенен, жемислеринен рәҳәтленемиз. Сениң дуўаларың да қанша терең 

ҳәм жасырын болған сайын, жемислери де сонша мол болады. Ийсаның дуўалары терең 

ҳәм турақлы еди. Ол сол жерде Қудайдан күш алар еди. Ол ҳәтте атанақта турып та дуўа 

етеди. 

Бизлер уллы елши Павелдиң де жүдә көп дуўа еткенин көремиз. Ол да бәрқулла 

турақлы дуўа еткен. Ҳәм сонлықтан да Қудай ол арқалы уллы нәрселерди ислеген. 

Павел арқалы жүдә көп халықларда Қудай жәмәәтлери көтериледи. Ҳәм Жаңа 

Келисимниң 13-14 китабы Павел арқалы жазылды. Қудай сондай турақлы ҳәм 

жасырын дуўа ететуғын адамларды излеп жүрипти. Сондай дуўалар арқалы Қудай 

Өзиниң уллы ислерин ислеп баслайды. 

Елш.12:5-16. Хирод Петрди өлтириў ушын қамаққа салдырады. Бирақ жәмәәт дуўа 

еткени ушын Қудай Петрди қамақтан азат етеди. Елшилердиң ислери китабында ҳәм 

масихыйлар тарийхында уллы кәраматлар тек күшли дуўалардан соң ғана жүз берген. 

Тек дуўа етиў арқалы Қудай Өзиниң уллы кәраматларын көрсете алады. Елш.5:16. «Ҳақ 

адамның дуўасы жүдә күшли тәсирге ийе». Ийсаның қаны арқалы ақланған бизлердиң 

дуўаларымыз жүдә күшли тәсирге ийе. 

 

-Сениң  дуўаларың нәтийжели болыўы ушын, нелердиң болыўы керек? 

1). Исеним. Евр.11:6. «Исеним болмаса, Қудайға унаў мүмкин емес». Биреўлер: 

«Дуўа еткеним менен бәри-бир ҳеш нәрсе алмайман», - дейди. Ҳәм олар Қудайға 

исенбейтуғынын көрсетеди. Бирақ исеним ғана бизлерди Қудай менен байланыстырып 

турады. Исеним болмаса Қудай ҳәрекет етпейди. Мат.21:22. «Егер исеним менен дуўа 

етсеңлер, не сорасаңлар да, ҳәммесин аласызлар». Мк.11:24. «...дуўа еткениңизде нени 

сорасаңлар да, алғаныңызға исениң, сонда ол сизлерге бериледи». Сениң дуўаларыңды, 

сен сез-сезбе, Қудай еситеди. Ҳәм сениң исенимиңе қарай жуўап қайтарылады. 

Мат.9:27-30. 

2). Сен Қудайдың еркин билиўиң керек. 1Юх.5:14-15. «Бизлерде Оған деген 

мынадай батыллық бар: Қудайдың еркине сай не сорасақ та, Ол бизлерди еситеди. Егер 

не сорасақ та, Оның еситетуғынын билетуғын болсақ, Оннан сорағанларымызды 

алатуғынымызды да билемиз». Егер сен Қудайдың еркине жат нәрселерди сорасаң, мыс: 

«О Қудайым, мениң жақсылап урлық етиўиме жәрдем ет. Кондукторды, я дүканшыны, я 

салық инспекторын жақсылап алдаўыма жәрдем ет. Биреўден өш алыўыма жәрдем ет, я 

биреўге жаманлық болсын!» - десең, Ол сени тыңламайды. Себеби Қудай барлық 

махинацияларға, өтирикке ҳәм нызамсыз ислерге қарсы. Қудай сениң эгоист 

болғаныңды, яғный тек өзиңди ойлағаныңды қәлемейди. Сен Қудайдың қәлеўин изле. 

Ал ол болса Мухаддес Китапта жазылған. Мыс:1Тим.2:1-4. Демек, Қудай ҳәмме 
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адамлар ушын, патшалар ҳәм басшылар ушын, ҳадал ҳәм тыныш өмир сүриўимиз ушын, 

ҳәмме адамның қутқарылып, ҳақыйқатлыққа көзи ашылыўы ушын дуўа еткенимизди 

қәлейди. Сен булар ушын батыллық пенен дуўа ете берсең болады. 

3). Сен жуўапты шын жүрегиң менен қәлеўиң ҳәм күтиўиң керек. Рим.4:18-22. 

Ибрайым балалы болыўын пүткил жүреги менен қәлеген ҳәм күткен еди. Ол 

исенимсизлик етпей, Қудайдың ўәдесине екиленбеди. Сен де дуўа етип, сораған 

нәрсеңди шын жүрегиң менен күт. Көринип турған нәрселерге қарама, ал Қудайдың 

ўәдесине қара. Өйткени, Қудай саған да ўәде етеди: «Егер исеним менен дуўа етсеңлер, 

нени сорасаңлар да, ҳәммесин аласызлар» (Мат.21:22). Егер сен руўхый өсиўиңди 

Қудайдан соранған болсаң, Оннан садық жети шәкирт соранған болсаң, ямаса үй 

топарыңның өсип раўажланыўын ҳәм беккемлениўин соранған болсаң, онда оларды 

шын жүрегиң менен күт. Себеби, Қудай - садық! Рим.3:3-4. Ол берген ўәдесин 

орынлайды. 

4). Дуўа еткениңде сениң нийетиң менен мақсетиң дурыс ҳәм таза болыўы 

керек. Яқ.4:1-3. «Сизлер Қудайдан сорамағаныңыз ушын, алмай атырсызлар. 

Сорасаңыз да алмай атырсызлар. Себеби жаман нийет пенен, өз нәпсиңизге 

пайдаланыў ушын сорап атырсызлар». Егер сениң дуўаң менменликтен, 

қызғаншақлықтан, ашыўдан шығып турса, ҳәм сениң нийетиң өзиңди басқалардан үстем 

қойыў, я тек өзиңди көрсетиў болса, онда Қудайдан жуўап алалмағаныңа таң қалмасаң 

да болады. Әдил Қудай бундай дуўаларды қабыл етпейди. Биреўлер Қудайды тап газли 

суў шығаратуғын аппараттай көреди. Тийин салсаң, суў шығарып бере беретуғын. Бирақ 

сиз бундай пәмсиз болма. Себеби Қудай бәрин өлшеп көреди. Ол сениң нийетиң не 

екенин көреди. Сонлықтан сен дуўа еткениңде нийетиңниң не екенин сынап көр:-Қудай 

еркин орынлаў ма, я өзиңди көрсетиў ме? 

5). Тек Ийса Масихтың атынан дуўа етиў керек. Юх.16:24. «Ҳәзирге дейин, 

сизлер мениң атым менен ҳеш-нәрсе сорамадыңлар. сораңлар, аласызлар, сонда 

қуўанышыңыз толы болды». 

 

Дуўа улыўма екиге бөлинеди:  

1) Жаңа тиллерде дуўа етиў. 

2) Сана-сезимиң менен дуўа етиў. 

1Кор.14:2,14-15-18. «Себеби басқа тилде сөйлеген адам адамларға емес, 

ал Қудайға сөйлейди. Оны ҳеш ким түсинбейди. Ол Мухаддес Руўхтың 

басқарыўында сырларды айтады. ...Өйткени мен басқа тилде дуўа етсем, 

руўхым дуўа етеди, бирақ мен буны сана-сезимим менен түсинбеймен. Олай 

болса, мен не ислеўим керек? Мен руўхым менен де, сана-сезимим менен де 

дуўа етиўим керек. Руўхым менен алғыс-мақтаў қосығын айтсам, сана-

сезимим менен де алғыс-мақтаў қосығын айтыўым керек. ... Қудайға шүкир, 

мен ҳәммеңизден гөре, басқа тиллерде көбирек сөйлеймен». 

-Не ушын бизлер басқа тиллерде дуўа етиўимиз керек? 4-аят: «Басқа тилде 

сөйлеген адам өзин-өзи беккемлейди». «Беккемлейди» - деген сөз, грек тилиндеги түп 

нусқасында, және де «соғады, қурады, жаратады, көтереди» - деген мәнислерди де 

билдиреди. Бизлер басқа тиллерде дуўа етиўимиз арқалы, руўхымызды беккемлеймиз, 
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исенимдеги руўхый өмиримизди қурамыз, көтеремиз. Ҳәм сөз бенен жеткерип 

болмайтуғын сырларды айтамыз. Рим.8:26-27; Яқ.20. Ҳеш болмағанда күниге 15-20 

минут басқа тилде дуўа етиўди әдетке айландыр. Ҳәм кейин сана-сезимиң менен де дуўа 

ет. Дуўа етиўде шынығып бара бер. 1Тим.4:8. Күниге 1-1 ярым саат дуўа етиўди әдетке 

айландырып ал. 

Егер сиз: «Мен сонда да, қалай дуўа етип Қудайдың алдына келиў кереклигин 

кеңирек билиўди қәлер едим», - десең, мен онда саған буны анығырақ етип ашып 

беремен. 

 

1. Шүкирлик етиў ямаса миннетдаршылық дуўасы. 1Сал.5:18. «Қандай аўҳал 

болса да, Қудайға шүкирлик билдириңлер. Өйткени Масих Ийсаға тийисли болған 

сизлерге деген Қудайдың ерки усылар». Бизлер ҳәр-қандай жағдайда Қудайға шүкирлик 

етиўимиз керек. иймансызлар ҳәр бир жаман жағдайларда Қудайды айыплайды, тап 

Қудай оларға қарыздардай. Бирақ Қудайға тийислилер ҳәр қандай жағдайда да, Қудайға 

миннетдар болып, шүкирлик етип, буны Қудайға өз сөзи менен айтыўы керек. Өйткени 

Мухаддес Китап былай дейди: «Қудай Өзин сүйетуғынларға, Оның ерки менен 

шақырылғанларға, ҳәмме нәрсени жақсылық қылып хызмет еттиретуғынын билемиз» 

(Рим.8:28). 

2). Сораныў дуўасы. Лк.11:19-13. Бул дуўа туўрыдан-туўры исеним менен 

байланыслы. Яқ.1:5-8;14-15. Мк.11:24. Және де, сениң сорап атырған нәрселериң анық 

ҳәм белгили болыўы керек. Биреўлер: «Бер-бер», - дейди, бирақ анық не сорап 

атырғанын өзи де билмейди. Сениң сорап атырған нәрсең анық ҳәм дәл болыўы керек. 

Финанс па, неше сом керек? Жай ма, неше бөлмели? Кийим бе, қандай? Шәкирт пе, 

нешеў? Жарылқаў ма, қандай жарылқаў? Анық ҳәм белгили затты сораң. Өйткени Қудай 

анықлықты сүйеди. Ол тәртипсизликти сүймейди. Юх.16:24. 

3). Келисим дуўасы. Мат.18:19. «Сизлерге және шынын айтаман: жер бетинде 

сизлердиң екеўиңиз келисип не сорасаңыз, аспандағы Әкем соны береди». Бундай 

келисим менен етилген дуўа жүдә үлкен күшке ийе. Бирликти сүйиўши Қудай бундай 

келисимге үлкен күш берип қойыпты. Ныз.32:30. Мыс: Бир баласынан гөре, еки баласы 

келисип сораса, олардың әкеси көбирек тыңлайды. Елш.12:5-16. 

4). Тәшўишлерди тапсырыў дуўасы. Егер сен бурын тәшўишленип жүретуғын 

адам болған болсаң, енди Қудай сөзлери сениң көзлериңди ашады. Мат.6:25-34. -Енди 

мен не қылыўым керек? Дуўа етип тәшўишлериңди сени сүйиўши Әкеңниң қолына 

тапсырып, Оның патшалығын ҳәм ҳақлығын излеўиң керек. Сонда қалғанларының 

ҳәммеси саған қосымша бериледи. Сениң алдыңда еки жол бар: я тәшўишлериңди 

өзиңниң мойныңда көтерип жүриў ҳәм оларды өз күшиң менен шешиўге урыныў, ямаса 

дуўа етип тәшўишлериңди аспандағы Әкеңниң қолына тапсырып, Оған сениң 

тәшўишлериңди шешиўге жол ашып бериў. Мухаддес Китап саған ақыл береди. 

1Петр.5:7. «Барлық ғам-тәшўишлериңизди Оған тапсырыңлар. Өйткени Ол сизлерге 

ғамхорлық қылады». 

5). Жарасыў дуўасы. Сен қәпелимде Қудай алдында гүна ислеп қойдың ҳәм енди 

сени ҳүжданың қыйнап, дуўа етип Қудайға келиўге ғайратың қалмады. -Не қылыўың 

керек? Гүнаңды мойныңа алып, тәўбе етип Қудай менен қатнасқа келиўиң керек. 

1Юх.1:9. «Егер гүналарымызды мойынласақ, садық ҳәм ҳақ Қудай гүналарымызды 
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кеширип, бизлерди ҳәр-қандай жаманлықтан тазалайды». Қудай сениң менен 

жарасыўды күтеди. Саған ең үлкен ақылым: Жығылсаң, орныңнан тур, ал жата берме! 

6). Тәўеллеши дуўасы. Бул сениң басқа бир адам ушын Қудай алдына келип 

сораныўың. Сен ол адамға жаман болмаўы ушын, ҳақыйқатлықта жүриўи ушын, 

қутқарылыўы ушын, шыпа алыўы ушын, руўхый өсиўи ҳәм азғырылмаўы ушын 

Қудайдың алдына дуўа етип келиўиңе болады. Ибрайым усындай етип Содом ҳәм 

Гомора қалаларының набыт болмаўы ушын Қудайдан соранған еди. Жар.18:23-32. 

Бизлерде усындай дуўа менен халқымыз ушын дуўа етип Қудайдың алдына келиўимизге 

болады. Қудай усындай дуўа ететуғын адамларды күтеди ҳәм излейди. Езек.22:30. «Мен 

бул жерди набыт қылмаўым ушын усы жер ушын тығын болып, Мениң алдыма дийўал 

қоятуғын адамды олардың арасынан изледим, бирақ таба алмадым». 

Қудай сениң ядыңа бир адамды түсирип, ол ушын дуўа етиў кереклигин жүрегиңе 

салса, ол адам ушын дуўа ет. Бирақ сен не деп дуўа етериңди билмесең, онда жаңа 

тиллерде дуўа етиўиңе болады. Рим.8:26. «Соның менен бирге, Мухаддес Руўхта ҳәлсиз 

болған бизлерге жәрдем береди. Өйткени бизлер қалай дуўа етиў кереклигин билмеймиз. 

Бирақ, Мухаддес Руўхтың Өзи сөз бенен айтып жеткизе алмайтуғын нала шегип, 

бизлер ушын Қудайдан өтиниш етеди». 

Бир елде бир миссионерди тонамақшы болып, бир топар адам түнде ол жатқан 

жерге келеди. Бирақ олар оны тонамай кетип қалады. Бираз ўақыттан кейин тонамақшы 

болған адамлардың биреўи тәўбе етеди. Кейин жаңағы миссионерди бир жәмәәтте 

ушыратып қалады ҳәм оны бурын тонамақшы болғанын айтып береди. Сонда 

миссионер: «Сизлер мени неге тонамадыңыз?», - деп сорайды. Сонда жаңағы тәўбе 

еткен адам: «Қалай тонаймыз? Себеби 24 қураллы солдат сени қоршап турған еди-ғо. 

Бизлер сени үлкен бир мәмлекетлик искер шығар деп ойлап, кетип қалдық», - дейди. 

Булардың гәпин тыңлап турған жәмәәт шопаны гәпке араласады: «Бул ўақыя қашан, 

нешинши сәнеде болды?», - деп сорайды. Ҳәм анық ўақтын билген соң, ҳайран қалып 

бақырып жибереди ҳәм былай дейди: «Бизлер сол күни 24 адам түнги ибадатқа 

жыйналып сен ушын дуўа еткен едик», - дейди. Олар 24 адам болып ол ушын дуўа еткен 

ўақтында, 24 қуралланған әскерлердей болып 24 периште оны қорғап турған екен. 

-Не ушын Қудай саған бир туўысқанның қәте жерин көрсетеди? 

-Сениң ол ушын тәўеллеши болып дуўа етиўиң ушын! 

 

-Қанша ўақыт дуўа етиў керек? 

-Мухаддес Китап бул туўралы белгили бир қағыйданы я ўақытты көрсетпейди. 

Бирақ үлкен ийман ийелериниң, үлкен Қудай хызметкерлериниң ҳәм Ийемиз Ийсаның 

да жүдә көп ўақыт дуўа еткенин көрсетеди. Ал бизлерге болса, былай деп буйырады: 

1Сал.5:17. «Тынбай дуўа етиңлер!». «Бәрқулла дуўа етиңлер!». Сен ким менен көп 

қанаста болсаң, сен соған уқсап барасаң. Сен бәрқулла дуўа етип Ийемиз бенен қатнаста 

болсаң, сен Оған уқсап, Оның қүдиретиниң күши менен беккемленип барасаң. Еф.6:10. 

Мыс: Дәрьядағы кеме. Суў қанша көп болса, кеме де тасларға иркилмейди. Суў қанша аз 

болса, кеме де тасларға тийип иркиле береди. Бул жерде, дәрья – бул дүнья, кеме – 

бизлердиң руўхый өмиримиз, суў – бизлердиң Қудай менен қарым-қатнасымыз. Таслар 

– шайтанның азғырылыўлары. Тап сондай, сен қанша көп Ийемиз бенен қатнаста 

болсаң, шайтанның сени азғырыўы мүмкин емес болады. Ал Ол менен аз қатнаста 
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болсаң, сени азғырыў да аңсат болады. Сонлықтан Ийса саған былай дейди: Лк.22:46. 

«Енди нени күтип отырсызлар? Орныңыздан турың ҳәм азғырылмаўыңыз ушын дуўа 

етиңлер». 

 

СОРАЎЛАР. 

1). Дуўа етиў - дегенимиз не? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

Дуўа етиўди ашып беретуғын үш түсиндирме: (Дуўа еткен ўақытта не болады, 

яғный сол ўақытта бизлер не қыламыз?) 

1.______________________________________________________. 

2.______________________________________________________. 

3.______________________________________________________. 

3). Не ушын Қудай гей-бир адамларың өмирине келмейди? Не ушын гей-бир 

халықлар, шаңарақлар ғарғыста ҳәм кәмбағалшылықта жасап атыр? Қудай буларды 

көрмей турып па, ямаса көрсе де Оның жумысы жоқ па? 

___________________________________________________. 

4). Ийса таң қаларлық кәраматларды ислейтуғын еди: соқырлар көрип, сақаўлар 

сөйлеп, ләңлер турып, жинге шалынғанлар азат болып ҳәм басқа да жүдә көп 

кәраматлар болар еди. Ийса бул күшти қаяқтан алар еди? 

___________________________________________________________. 

5). Дуўа етиў - улыўма неше түрге бөлинеди? Ҳәм қандай-қандай? 1Кор.14:14-15. 

1.______________________________________________________. 

2.______________________________________________________. 

6). Бизлер дуўа еткен ўақтымызда, еткен дуўаларымыз нәтийжели болыўы ушын 

бизлерден не талап етиледи? 

1.______________________________________________________. 

2.______________________________________________________. 

3.______________________________________________________. 

4.______________________________________________________. 

5.______________________________________________________. 

7). Дуўаның қандай түрлери бар? (Алты түри) 

1.______________________________________________________. 



 

71 

2.______________________________________________________. 

3.______________________________________________________. 

4.______________________________________________________. 

5.______________________________________________________. 

6.______________________________________________________. 

8). Қудай саған не ушын туўысқаныңның қәте жерин көрсетеди? 

_________________________________________________________. 

9). Қудай қандай адамларды излеп жүрипти? 

_______________________________________________________. 

10). Қанша ўақыт дуўа етиўимиз керек? 

_______________________________________________________. 

11). Азғырылмаўың ушын не қылыўың керек? (Мс: Дәрьядағы кеме) 

________________________________________________________. 

12). Ядлаў: Мк.11:24. 

13). Мына аятлар үстинен ой-пикир жүритип, түсингениңди ақ қағазға түсирип кел: 

Рим.8:32; Мат.7:9-11; Лк.11:9-13. 

 

14) «Пенуел» китабын алып, оқып кел. 

 

1Сал.5:16-18. «Бәрқулла қуўаныңлар. Тынбай дуўа етиңлер. Қандай аўҳал болса 

да, Қудайға шүкирлик билдириңлер. Өйткени Масих Ийсаға тийисли болған сизлерге 

деген Қудайдың ерки усылар». 

 

10. АЛҒЫС-МАҚТАЎ 

ҳәм ТАБЫНЫЎ. 

 

Ҳәр-бир масихыйдың Қудайға алғыслар ҳәм Оған иззет пенен сыйыныўы оның 

өмириндеги әҳмийетли орынды ийелейди. Биреўлер буның әҳмийетин 

түсинбегенликтен, оны әйтеўир бир жәмәәтте айтылыўы керек нәрсе деп 

ойлағанлықтан, оның қәдирин билмей, өмиринде ҳәм хызметинде Қудайдың көп ғана 

жарылқаўларынан бос қалады. Ҳақықаттың мәниси сонда, биз масихыйлар Қудайдың 

атын уллылап, Оны алғыслаўға шақырылғанбыз. Алғыс – бул Қудайға хызметтиң бир 

түри. Бизлер мәңгиликте күни-түни Қудайға алғыслар айтамыз. Ҳалеллуя! 
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-Не ушын Қудайды алғыслаўымыз керек? 

Қүдиретли ҳәм мийримли Қудай Ийемиз шынында да барлық ўақыт, ҳәмме жерде 

алғысланыўға ылайықлы! Себеби Ол бизлердиң бул дүньяға саў-саламат шығыўымыз 

ушын, аман-есен жасаўымыз ушын ҳәм өсип өниўимиз ушын соныңдай уллы ислерди 

иследи: бизлер олар ушын бәрқулла алғыслар айтып, миннетдар болыўымызға болады. 

Оның уллы ислериниң ишинде, бизлер, әсиресе, биреўи ушын Оған күни-түни 

миннетдар болып, алғыслар айтсақ болады, яғный, Ол бизлерди келешектеги дозақ оты 

жазасынан қутқарып, бизлерди мәңгилик өмирге еристириў ушын Өзиниң жалғыз Улын 

қурбанлыққа берди ҳәм өлилер ишинен қайта тирилтти. Ийса Масих арқалы бизлер 

гүналарымыз кеширим алып, Қудайдың балалары болдық ҳәм Аспан Патшалығына 

алындық. Ҳалелуйя! Бизлер енди тири Қудайға мәңгиге хызмет қыламыз. 

Юх.4:23-24. «...ҳақыйқый сыйыныўшылардың Қудай Әкеге 

Руўхта ҳәм Ҳақыйқатлықта сыйынатуғын ўақты келеди. Әне сол 

ўақыт келди. Қудай Әке де Өзине усылай сыйынатуғынларды излеп 

атыр. Қудай – Руўх, Оған сыйынатуғынлар да Руўхта ҳәм 

Ҳақыйқатлықта сыйыныўы тийис». 

 

- Қудай кимлерди излеп атыр? 

- Ҳақыйқый сыйыныўшыларды! 

- Олар қәйтип сыйынады? 

- Руўхта ҳәм Ҳақыйқатлықта! 

-Олар кимлер? 

-Гүналары Ийсаның қаны менен ақланғанлар! Олар Масих пенен байланыста болып, 

Қудай Руўхының жетегинде Қудай Әкеге шын-жүреги менен сыйынатуғынлар. 

 

Ҳақыйқый алғыс-мақтаў айтыў – бул қурбанлық! 

Ҳақыйқый алғыс-мақтаўлар айтып Қудайға сыйыныў - бул тек жәмәәтте ҳәммениң 

ортасында сыйыныў емес, бул тек дуўа еткенде бир-еки сөз айтып қойыў емес, бул тек 

бир нәрсе керек болғанда ғана сыйыныў емес, бул тек ҳәмме нәрсең келисип, өзиңди 

жақсы сезип турғанда ғана сыйыныў емес! Ҳақыйқый сыйыныў-бул бәрқулла, ҳәмме 

жерде, ҳәр қандай жағдайда Қудайды уллылаў, Оған алғыс-мақтаўлар қурбанлығын 

әкелиў, Оның атына даңқлар айтып, оны ҳүрмет етиў! Бул - сен өзиңди жүдә жаман 

сезип турсаң да, ислериң дым келиспей атырса да, Қудайға алғыс-мақтаўлар айтыўың. 

Ислериң ҳеш келиспей атырғанда, сен Қудай Әкеге келип: «Аспандағы Әкежаным! 

Сениң атыңды алғыслайман. Саған шүкирлер болсын. Сен меҳрибансаң ҳәм 

қүиретлисең. Сен ҳәммеден күшлисең. Сениң жүрегиң мийрим-шәпәәтке, муҳаббатқа 

толы. Мен Сени сүйемен. Мен саған исенемен. Сен Мени ҳеш қашан жалғыз таслап 

кетпейсең. Сен мениң Қутқарыўшымсаң. Сен маған шыпа да, дәўлетли өмир де 

бергенсең. Сен мениң баспанамсаң, күш-қуўатымсаң, жолым ҳәм қуўанышымсаң!» - деп 
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Оған алғыс-мақтаўлар қурбанлығын алып келиўиңе болады. Ҳәм сен кем-кемнен 

ислериңниң тезден жүрисип кеткенин сезбей де қаласаң. Ҳалеллуйя! 

Көрдиңизбе, жағдайлардың қандай болыўына қарамастан Оған алғыс-мақтаўлар 

әкелиўимизге болады. жағдайлар сениң үстиңнен қарамаўы керек, ал сен жағдайлардың 

үстинен қараўың керек. Сен қашан буны үйренегенше, шайтан саған жағдайлар 

жиберип, саған алғыс-мақтаўлар айтқызбайды. Алғыс-мақтаўлар – бул денемиздиң 

тойынғанынан келип шығатуғын нәрсе емес. Яқ. Алғыс-мақтаўлар - бул қурбанлық! 

Қурбанлық - бул саған керек емес болып қалған затты бериў емес. Керисинше, сен өзиңе 

керек болған нәрсени бериў - қурбанлық болады. Сен оны өзиңнен қыйып, тап жулып 

алғандай етип бересең. Әне сол қурбанлық! 

 

Ески Келисимде руўханийлер ҳәр-күни, ҳәр-саатта Қудайға қой-ешкилерди 

қурбанлыққа әкелер еди. Кейин оларды өртеп, бул от Қудайға көтерилер еди.  

 

Ал ҳәзир Жаңа Келисимде биз масихыйлар Қудайдың руўханыйлары болдық. 

1Пт.2:9. «Бизлер сизлер Қудай тәрепинен таңланған адамлар, Патшаның руўханийлери, 

мухаддес миллет ҳәм Қудайға тийисли халықсыз». (Аян.1:6) Демек енди бизлер 

Патшаның, Қудайдың руўханийлеримиз! Енди бизлер Қудайға қурбанлық әкелиўимиз 

керек. -Бирақ нени қурбанлыққа әкелиўимиз керек? Себеби ҳәзир Қудай ҳайўанлардың 

қанын қабыл етпейди ғо. Буған Евр.әқ:әө-аят жуўап береди: 

 

«Сонлықтан, Ийса арқалы Қудайға үзиликсиз мақтаўларымызды қурбанлық 

сыпатында усынайық. Яғный Оның атына деген алғысларымыз аўзымыздан 

түспесин». 

 

Демек бизлер Қудайдың руўханийлери сыпатында «үзиликсиз мақтаўларымызды» 

қурбанлық қылып Қудайға усыныўымыз керек. Қурбанлық - бул сениң бериўиң қыйын 

болған нәрсе. Сен аўырып жатсаң да, өзиңди жаман сезип турсаң да, ақшаң жоқ болсаң 

да, сен оны өзиңнен қыйып Қудайға алып келиўиң керек. Егер сен бир қыйын 

жағдайларда турсаң, айнала-дөгерегиңде ҳеш-бир жолды көрмей турсаң, әне сол ўақыт - 

Қудайға «алғыс-мақтаўлар қурбанлығын» әкелиўдиң нағыз ўақты. Қолларыңды көтерип, 

Оған алғыс-мақтаўларыңды айтыўыңды басла: «Қудай - мениң Әкем, мениң Шопаным. 

Ол мени тасламайды. Ол мени бағады. Қудай Әкем, Сениң атың уллылансын. Мен 

Саған миннетдарман». 

 

Үзиликсиз мақтаўлар - деген азаннан кешке шекем үйиңнен шықпай, ҳеш-зат 

қылмай, Қудайға алғыс айта бериў деген сөз емес, ал сени ҳеш нәрсе, ҳеш ким тоқтата 

алмаўы керек деген сөз! Сен тек өзиңди жақсы сезип турғанда емес, ал өзиңди жаман 

сезип турсаңда, улыўма ҳеш нәрсе сезбей турсаңда Қудайға алғыс-мақтаўлар 

қурбанлығын алып кел. Сени сезимлериң басқармасын, ал исенимиң менен жаса. 

Рим.1:17. «Ақланған адам исеними менен жасайды». 
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Забур - бул Қудайдың қүдиретин, сүйиспеншилигин, меҳир-муҳаббатын уллылап, 

алғыслап жазған қосықлар топламы. Забур жырларының көпшилиги Даўыт Патшаға 

тийисли болып, ол көп ғана қосықларын ең қыйын ўақытлары жазған. Ол қыйналса да, 

қуўанса да Қудайдың алдына келген ҳәм шын жүреги менен Оған алғыслар айтқан. Сен 

де өзиңе Даўыттан өрнек ал! 

 

-Алғыс-мақтаўлар не қыла алады? 

1). Алғыс-мақтаўлар Қудайды шақырады. Заб.21:4. «Бирақ Сен, Мухаддес Қудай, 

Израилдың алғыс-мақтаў қосықларының арасында жасайсаң». Демек, қүдиретли Қудай 

өзиниң халқының алғыс-мақтаўларының арасында жасайды. Ҳәзир бизлер Оның 

мухаддес халқымыз. 2-Жыл.5:13-14. 

«Сырнай шертиўшилер менен қосық айтыўшылар бир адамдай болып бир даўыс 

пенен Қудайға алғыс-мақтаўлар айтты. Қудайдың мийрими ҳәм таўсылмас 

меҳри ушын Қудайға мақтаўлар айтып, сырнай менен кәрнайлардың ҳәм басқа 

нама шығаратуғын әсбаплардың даўысы жаңғырды. Сонда Ийемиздиң үйи бир 

бултқа толды. Ҳәм руўханийлер булттың себебинен хызметте тура алмады. 

Өйткени Ийемиздиң қүдирети Қудай үйин толтырып жиберген еди». 

Сен алғыс-мақтаўлар айтқаныңда Қудай менен байланыста боласаң. Шын-жүрек 

пенен, шын ықлас пенен алғыс-мақтаўлар айтылып атырған жерге Ийемиз келеди. 

 

2). Алғыс-мақтаўлар шайтанның исин бузады. Себеби Қудай келген жерден 

шайтан кетиўге мәжбүр болады. Қудай келген жерде шайтанға орын қалмайды. Енди 

саған емес, ал оған қыйын болады. Заб.8:3. 

«Сен душпан ҳәм өш алыўшыны үнсиз қылыў ушын, Өзиңниң душпанларың ушын, 

нәрестелер менен емизиўли балалардың аўзынан мақтаўлар айтқыздың» 

(Мат.21:16). 

Душпан - сениң қоңсың емес, жумысыңдағы, оқыўыңдағы бир адам емес, я өмир 

ортағың емес. Душпан - бул шайтан. Алғыс-мақтаўлар оны үнсиз, сессиз қылып 

таслайды. 

 

3). Алғыс-мақтаўлар айтыўымыз арқалы Қудай Әкемиздиң еркин орынлаймыз. 

1-Сал.5:18.  

«Қандай аўҳал болса да, Қудайға шүкирлик билдириңлер. Өйткени Масих Ийсаға 

деген Қудайға тийисли болған сизлерге деген Қудайдың ерки усылар».  

Юх.17:4. «Сениң Маған тапсырған исиңди тамамлағаным менен, Сени жер 

жүзинде уллыладым». Ийса жерге Қудайды танытыў ҳәм Оны уллылаў ушын келген 

еди. Ҳәм Оны ҳеш-қандай қыйыншылықлар тоқтата алған жоқ. Ол Қудайдың Оған 

тапсырған исин орынлап, Қудайдың атын уллылаған еди. Сен де қыйын жағдайларда 
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Қудайды уллыласаң, сен Қудайдың еркин орынлап атырған боласаң. Мухаддес Руўхтың 

басшылығындағы тири алғыс-мақтаўларды Қудай сеннен күтеди. 

 

4). Қудайға күшли алғыс-мақтаўлар бизлерге үлкен жеңислер алып келеди. Ешуа 

ү-бап. Израил халқы Йордан дәрьясынан өткеннен соң, Ерихо қаласын бағындырыўы 

керек болған еди. Бул қала жүдә беккем, үлкен дийўаллар менен қоршалған еди. (Бул-

ҳәзирги ўақыттағы гей-бир адамлардың, үйлердиң, қала ҳәм аўыллардың үстилерине 

қурып қойған шайтанның қорғанларына уқсайды). Қудай бул қаланы басып алыў ушын 

қызық бир стратегияны береди. Израиллылар қаланы жети күн даўамында бир реттен 

айланып шығып, басқа ҳеш зат қылмайды. Ал жетинши күни қаланы жети мәрте 

айланып шығады. Ҳәм соң руўханийлер сырнай-кәрнайларын шертип, халық бар 

даўысы менен бақырады. Ҳәм күтпегенде қаланың дийўаллары түбине шекем 

қопарылып, қулап баслайды. Ҳәм Қудай сол арқалы Израиллыларға үлкен жеңис 

береди.  

Және Мухаддес Китаптан бир қызық ўақыя: (2-Жылн.20:1-25) «Буннан соң 

Моавитянлар менен Аммонитянлар, ҳәм оларға Маонит еллеринен бир қатарлары 

қосылып, Иосафатқа (Израил патшасына) қарсы урысқа жолға шықты. ...Ҳәм 

Иосафат қорқып, Ийемизди излеп Оған жүзин бурды ҳәм пүткил Яҳудияға ораза 

тутыўды жәрилады. ...Сонда Иозиилдиң үстине, жыйынның ортасында, Ийемиздиң 

Руўхы түсти. Ҳәм ол былай деди: «Пүткил Яҳудия, Ерусалим турғынлары ҳәм 

Иосафат патша, қулақ салыңлар! Ийемиз сизлерге былай дейди: «Киятырғанлардың 

көплилигинен қәўетерленбеңлер ҳәм қорқпаңлар, өйткени, сизлер урыспайсыз, ал Қудай 

урысады»». ...Ҳәм левитлер Израилдың Қудайы болған Ийемизди бар даўысы менен 

жүдә қатты алғыслаў ушын орынларынан турды. Ҳәм олар ерте азанда турып Фекой 

шөлине қарай жолға шықты. Сонда Иосафат турып оларға былай деди: «Яҳудия ҳәм 

Ерусалим турғынлары, мениң сөзиме қулақ салыңлар! Ийеңиз болған Қудайға исениңлер 

ҳәм беккем болыңлар. Оның пайғамбарларына исениңлер, сонда сизлерде табыс 

болады». Ҳәм ол халық пенен ойласып, қуралланған әскерлердиң алдында «Ийемизди 

алғыслаңлар, өйткени Оның меҳри ҳеш қашан таўсылмады!»-деп алғыс-мақтаўлар 

айтып жүриўи ушын қосықшыларды таңлап қойды. Ҳәм олар қатты бақырып Қудайға 

даңқлар ҳәм алғыслар айтып атырған ўақытта, Аммонитянлар ҳәм Моавитянлар 

менен яҳудияға келген Сеир таўының турғынларының арасына Ийемиз алаўызлық 

салады ҳәм олар қырылып қалады. Өйткени Аммонитянлар менен Моавитянлар Сеир 

таўының турғынларына қарсы шығып, оларды қырып жойған еди. Ал Сеир таўының 

турғынларын қырып жойып болған ўақытта, бир-биреўин қырып жойып баслады. Ҳәм 

Яҳудийлер шөлдеги бир бийикликке шығып сол көп сандағы адамларға қарап еди, ҳәм 

минекей, жерде жатырған өликлер, бир де бир саўы қалмаған. Ҳәм Иосафат пенен 

оның халқы олжаларды әкетиў ушын келдию Ҳәм олар сондай көп сандағы мал-

мүлклерди, кийимлерди ҳәм қымбат баҳалы затларды таўғанлығы соншелли, ҳәтте 

бәрин әкете алмады. Ҳәм үш күнге шекем олар олжа тасыды. Ол жүдә көп еди». Бул 

жерде үш елдиң бириккен, қуралланған армиялары Израилға қарсы урысқа шыққанын 

көремиз. Ҳәм олар Изарил халқының тек Қудайға күшли алғыс-мақтаўлар айтқаны 

ушын толық жеңилиске ушырайды. Олар бир-бири менен урысып толық қыйралып 

қалады. Алғыс-мақтаўлар арқалы Қудай шайтанның ислерин бузып бизлерге береди. 
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5). Алғыс-мақтаўлар арқалы Қудай бизлерге азатлық береди. Ел.16:22-26. 

«Алғыс-мақтаўлар шайтанның бекинислерин бузып азатлақ береди». 

 

6). Алғыс-мақтаўлар айтыўың арқалы исенимде беккем тура аласаң. Яғный 

алғыс-мақтаўлар саған исенимде беккем турыўға жәрдем береди. Рим.4:20. «Ибрайым 

исенимсизлик етип, Қудайдың ўәдеси туўралы екиленбеди. Керисинше исеними күшейип, 

Қудайды алғыслады». Ибрайымның жасы жүзге шамаласса да, ол еле баласыз болыўына 

қарамай, Қудайдың ўәдесине исенип Оған алғыслар айтатуғын еди.  

 

Солай етип, алғыс-мақтаўлар айтып Қудайға шүкирлик етиў - ҳәр биримиз ушын 

жүдә әҳмийетли. Нашүкир болма, ал бәрқулла Қудайды алғысла! Күниңди Қудайға 

алғыслар айтыўың менен басла. Ерем-налыс.3:22-23. 

«Ийемиздиң меҳрине бола бизлер жоқ болып кетпедик. Өйткени Оның мийрими 

таўсылмайды. Ол ҳәр-күни таңда жаңаланады». 

Дуўа еткенде де Қудайдың атын уллылаўдан басла. Оның қүдиретин, 

сүйиспеншилигин бир ядыңа түсирип көр. Ийса да дуўа етиўди үйреткенде, алдын 

Әкениң атын алғыслаўдан баслаўды көрсеткен еди. Мат.6:9. «Аспандағы Әкемиз! Сениң 

атың мухаддес бола берсин!». Заб.99:4. «Оның дәрўазасынан даңқ алғыслар менен, 

Оның ҳәўлисине мақтаўлар менен кириңлер!». 

 

-Бирақ қандай қылып Қудай Ийемизге 

алғыс-мақтаўлар айтсақ болады? 

1). Бизлер Оны қосықлар арқалы алғысласақ болады. Мухаддес Китапта, әсиресе 

Забур китабында бизлерди Ийемизге қосық айтыўға шақырады. Заб.29:5 «Ийемизге 

қосықлар айтыңлар, Оның мухаддеслери, Оның мухаддеслигин ядыңызға алып даңқлар 

айтыңлар». Егер сен өз өмириңде, жәмәәтиңде, халқыңда Қудайдың қүдиретин көргиң 

келсе, онда Оған үзликсиз алғыс-мақтаўлар қурбанлығын әкелиўиңди басла. Себеби Ол 

өз халқының алғыс-мақтаўларының арасында жасайды. Қосық айтыў-дуўа етип 

атырғандай болыўы керек. Сен кеўлиңди ҳәм ақылыңды Оған қаратып, тап дуўа етип 

атырғандай болып қосық айт. Және де, сен Оған руўхың менен де, ақылың менен де 

қосықлар айтыўыңа болады. 1Кор.14-15.  «Руўхым менен алғыс-мақтаў қосығын 

айтсам, сана-сезимим менен де алғыс-мақтаў қосығын айтыўым керек». 

 

2). Сен Қудайды денең менен де алғыслаўыңа болады. Мысалы, сен Оны алғыслап 

қолларыңды аспанға көтерсең болады. Қолларды көтериў-бир нәрсени билдиреди. Мыс: 

Концерт. Адамлар кеўли толған артистин алғыслаў ушын қолларын көтереди. 

Қолларыңды Қудайға көтериў-бул сениң Оған миннетдар екениңди, Оған алғыслар 

айтып атырғаныңды, Оны сүйетуғынлығыңды, Оған исенетуғыныңды, Оған мүтәж 

екениңди билдиреди. 1Тим.2:8. «Жәмәәттеги ер адамларға... ҳәмме жерде қолларын 

көтерип дуўа етиў кереклигин үйретиўиңди қәлеймен». Заб.133:1-2. «». 
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3). Сен және Қудай алдында дизе бүгип те Оған алғыслар айтсаң болады. Бул да 

сениң Оған ғәрезли екениңди, Оған бойсынатуғыныңды билдиреди. Дан.6:10. 

«Даниеел... әдеттегидей күнине үш мәрте Қудай алдында дизесин бүгип дуўа етти ҳәм 

алғыс-мақтаўлар айтты». Бирақ, әҳмийетлиси, сениң жүрегиңниң ийилиўи, ал тек 

сыртқы көринисиңниң емес. Бул туўралы Ийса Лк.18:9-14 аятларда айтқан еди. Сен, 

өзиңниң сондай жақсы, күшли болғаның ушын алғыслар айтпа, ал Қудайдың сени 

сондай сүйетуғыны ушын ҳәм сениң барлық гүналарыңды кеширгени ушын ҳәм сени Өз 

хызметине шақырғаны ушын алғысла. 

 

4). Сен және де Қудайды алғыслап қолларыңды шаппатласаң да болады. Заб.4:2. «О, 

қолларыңызды шаппатлаңлар, ҳәмме халықлар, Қудайға қуўанышлы даўыс пенен 

бақырыңлар». Демек, бизлер де қолларысызды шаппатлап Қудайды алғысласақ болады. 

Қол шаппатлаў да миннетдаршылықтың ҳәм алғыслаўдың белгиси. Мыс: Концерт. 

 

5). Сен және де Қудайға ойнап-секирип алғысласаң болады. Бул ҳүрметсизликтиң 

белгиси емес. Керисинше, Мухаддес Китап буны мақуллайды. Бул-күшли қуўаныштан 

ҳәм Қудайға деген шексиз миннетдаршылықтан келип шығатуғын алғыс, және бул 

Қудайды алғыслаў. Заб.149:3. «Оның ойнлар менен мақтаўлар айтыңлар». Елш.3:6-8. 

Бул жерде анасынан ақсақ болып туўылған адамды Ийемиздиң шыпалағаны ҳәм ол 

қуўанғанынан ойнап-секирип Қудайды алғыслағаны жазылған. Мысалы, папасын 

сағынған кишкене бала папасы үйине келген ўақытта, оның алдына ойнап-секирип 

шығады. Бизлер де Қудай Әкемиздиң алдына ойнап-секирип Оны алғысласақ болады. 

 

Сораў:-Бәлким, бул бизлерге уят шығар? Мухаддес Китап не дейди? 

Жуўап: -2Патш.6:12-23. Даўыт патша келисим сандығын қалаға алып киятырғанда, 

пүткил халық Қудайды алғыслайды. Сонда Даўыт патша сыртқы кийимлерин шешип 

таслап, келисим сандығының алдында ырғып-секирип ойынға түседи. Патша, уллы 

патша, пүткил халықтың алдында Қудайды шын-жүреги менен алғыслап ырғып-секирип 

ойнар еди. Ол өзин умытып, пүткил жаны менен Ийемизди алғыслар еди. Буны көрген 

ишинен уялып оны кемситеди. Кейин оған: «Сен патша бола турып, бүгин пүткил 

халықтың алдында өзиңди әўмесердей (ақылсыздай) етип туттың»,-деп кейийди. Бирақ 

Даўыт патша оған мынадай деп жуўап береди: «Мен Қудайдың алдында еле де өзимди 

төмен таслайман. Оның алдында еле де секирип ойынға түсемен!». Соннан баслап ол 

ҳаял нәсилсиз болып қалады. Бул бизлерге де сабақ болыўы керек: бизлер Қудайға шын-

жүреги менен алғыслар айтып атырған туўысқанымызды ишимизден де кемситпеўимиз 

керек, ал Даўыттың қатарында Ийемизди шын-жүрегимиз бенен алғыслаўымыз керек! 

Сен де өзиңди Қудай алдында төмен таслап, ҳәр-күни шын-жүрегиң менен Оған 

алғысларыңды жолла! Ҳәм Қудайдың көп жарылқаўларына сениң өмириңе қарай жол 

ашылады. Бул-сениң өмириңди де, хызметиңди де өзгертеди! Ҳалилуйя! 

                            

                           СОРАЎЛАР. 
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1. Биз масихыйлар неге шақырылғанбыз? 

2. Ҳақыйқый сыйыныўшылар Қудай Әкеге қәйтип сыйынады? 

3. Ҳақыйқый сыйыныў – дегенимиз не? 

4. Қурбанлық – дегенимиз не? Бизлер ҳәзир Қудайға нени қурбанлыққа әкеле аламыз? 

5. Үзиликсиз мақтаўлар - дегенимиз не? 

6. Алғыс-мақтаўлар не қыла алады? 

7. Қандай қылып Қудай Ийемизге алғыс-мақтаўлар айтсақ болады? 

8. Даўыт қәтип Қудайға сыйынды? Ҳаялы қәйтип сыйынды? 

9. Бизлер дуўа еткенде Қудай алдына қәйтип келиўимиз керек? 

10. Сен Қудайға арнап қосық шығарып көрдиң бе? 

11. Сен Қудайға қәйтип сыйынасаң? Әкеге қандай алғыслар, қандай қосықлар 

жоллайсаң? Өзиңе баҳа бер! 

12. Ядлаў Юх.4:23-24. «...ҳақыйқый сыйыныўшылардың Қудай Әкеге Руўхта ҳәм 

Ҳақыйқатлықта сыйынатуғын ўақты келеди. Әне сол ўақыт келди. Қудай Әке де 

Өзине усылай сыйынатуғынларды излеп атыр. Қудай - Руўх, Оған сыйынатуғынлар 

да Руўхта ҳәм Ҳақыйқатлықта сыйыныўы тийис». 

 

11. Қәрежет 

(Оннан бири ҳәм қурбанлық-садақалар) 

 Гей-бир исенимде беккембегенлер: «Ақша ҳаққында сөйлесиўге болмайды. 

Себеби Қудай ақшаға қарсы», - деўи мүмкин. Бирақ бул қәте пикир. Себеби ҳәзирше 

жер бетинде жасап турар екенбиз, бизлер ҳәр күни ақша менен байланысамыз. 

Сонлықтан Қудайға тийисли болған ҳәр бир адам Қудайдың ақшаға деген көз-қарасын 

билип алыўы керек: «Қудай ақшамыздан қәйтип пайдаланғанымызды қәлейди? Қудай – 

қандай Қудай: бай ма ямаса кәмбағал ма, сақый ма ямаса сақый емес пе? Ол бизлердиң 

қәйтип жасағанымызды қәлейди?». 

 Бул сораўлар бизлердиң өмиримиз ҳәм хызметимиз ушын жүдә үлкен әҳмийетке 

ийе сораўлар. Бизлер бул туўралы ҳақыйқатлықты билип алмасақ, бизлер көп қәте 

қыламыз ҳәм Қудайдың бергиси келетуғын көп ғана руўхый ҳәм материаллық 

жарылқаўларынан бос қаламыз. Ҳәтте, бул туўралы Қудайдың еркин билмегенимиз 

себепли, бизлер надурыс ис тутып, нәтийжеде ҳеш қандай жарылқаў көре алмай, 

керисинше, ғарғыс астында жасай беремиз. Сонлықтан сениң ақша ҳаққында Қудайдың 

еркин билип алыўың – сениң ушын жүдә әҳмийетли. 

Қудай – қандай Қудай? 

 Библия бизлерге бай ҳәм сақый Қудайды ашып береди. Забур 23:1. 

«Жер ҳәм оны толтырып турғанлардың ҳәммеси, 
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пүткил әлем ҳәм онда жасаўшылардың ҳәммеси – 

Жаратқан Ийемиздики!». 

Пүткил әлем: аспан кеңисликлери, қуяш, ай, жулдызлар, пүткил галактика, пүткил 

жер шары, ондағы барлық байлықлар, алтын, гүмис, басқа қымбат баҳалы таслар, 

барлық тоғайлар, барлық ҳайўанлар, барлық теңизлер, көллер, балықлар, улыўма ҳәмме 

нәрсе Қудай Ийемиздики. Ол жүдә бай! Онда ҳәмме нәрсе бар. Ол ҳеш бир нәрсеге 

мүтәж емес! 

Бирақ, ең баслысы, Қудайдың жүреги бай! Оның жүрегинде ийнениң ушындай да 

кемтаршылық жоқ. Ол – жүдә сақый Қудай! 

Рим.10:12.«Ол Өзин шақырғанлардың ҳәммесине сақый!». 

- Бул нени билдирип тур? Демек, егер сен Қудайды шақырып басласаң, Ол саған қандай 

қатнаста болады екен?- Жүдә сақый қатнаста! 

 

 Бирақ руўхый саўатсыз халық Қудайды танымайды. Олар Қудайды ҳеш нәрсе 

бергиси келмейтуғын иши-тар қылып көз алдына келтиреди. Ҳәм сол надурыс исеними 

себепли ғарғыс астында жасай береди. Ал негизинде Қудай – жүдә бай ҳәм жүдә сақый! 

Ол жүдә бай, себеби Ол – Жаратыўшы Қудай. Ол – жүдә сақый, себеби Ол – бизлердиң 

Аспандағы ҳақыйқый Әкемиз. Ол - Әке. Әне – бул ҳақыйқат! 

 Аспан-жер ҳәм оларды толтырып турған ҳәмме нәрселер: ҳаўа, қуяш нурлары, 

өсимликлер, суўлар, ҳәммеси – Қудайдың мүлклери. Айтшы, егер Қудайдың иши-тар 

болғанда, бул нәрселерди саған бийпул пайдаланыўға берерме еди? Ийса: «Қудай 

жақсылардың үстине де, жаманлардың үстине де Өз қуяшының нурларын төгеди. 

Ҳақлардың үстине де, наҳақлардың үстине де Өз жаўынын жаўдырады», - деди 

(Мат.4:45). Қайсы ел қуяш нуры ямаса ҳаўа ушын Қудайға төлем төлеп отыр? Ямаса 

адамлар жақсы болғаны ушын Қудай қуяш берип қойыппа? Библия булардың бәрин 

Қудай бизлерге сыйға, бийпул, тегин, ешейин берип қойыпты, дейди. Оның сақыйлығы 

себепли бизлер бул нәрселерге ийемиз! Ҳәтте, мәңгилик өмирди де Ол бизлерге сыйға 

берди. 

 Қудай бизлердиң қәйтип жасағанымызды қәлейди? 

 Қудай Өзиниң балаларының Өзине уқсас болғанын, яғный бизлердиң де жүдә бай 

ҳәм жүдә сақый болғанымызды қәлейди. 2Кор.8:9. «Себеби сизлер Ийемиз Ийсаның 

мына мийримин билесизлер…» - Қайсы мийримин? «…Ол Өзи бай бола тура, сизлер 

ушын бул дүньяда жарлы болды. Оның жарлылығы менен сизлер руўхый байлыққа ийе 

болдыңлар». 

- Не ушын Ийса жарақатланған еди? Бизлердиң аўырыўлардан қутылып, шыпа 

табыўымыз ушын! 

- Не ушын Ийса гүналарымызды Өзине алған еди? Бизлердиң гүналарымыздан 

қутылып, ақланыўымыз ушын! 

- Не ушын Ол өлди? Бизлердиң өлимнен қутқарылып, өмирге ийе болыўымыз ушын! 
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- Не ушын Ол нәлетленген (ғарғысланған) еди? Бизлердиң нәлеттен (ғарғыстан) 

қутылып, жарылқаўларға ийе болыўымыз ушын! 

Тап сондай, Ол бизлердиң жарлылықтан қутқарылып, бай болыўымыз ушын, 

бизлердиң жарлылығымызды Өзине алған еди. 

Атанақ жолында кетип баратырған Ийсаны бир көз алдыңызға келтирип көриң. 

Оны қамшы менен сабалар, бетине урып-түкирер, Оның үстинен күлер еди. Оның аяқ-

қолларын керип, шегелеп, кейин Оны алты саат даўамында атанақ ағашында көтерип, 

асып қойған еди. Диний хызметкерлер келип: «Қәне күшиң жетсе, жерге түс», - деп 

Оның үстинен күлер еди. Сырттан қарағанда, Ийса кемситилген, бийшара, жүдә жарлы 

ҳалында еди. Ол ҳеш кими жоқтай, жарлы болған еди. Бирақ Ол бизлердиң орнымызға 

жарлы болған еди. Ол сол жерде бизлерди жарлылық ғарғысынан қутқарыў ушын, 

бизлердиң жарлылығымызды Өзине алған еди. 

Биреўлер: «Жарлы болған Қудайдың ерки», - деп ойлайды. Бирақ жарлылық – бул 

ғарғыс. Әўел баста, бейиште жарлылық жоқ еди. Қудай Адам-ата ҳәм Ҳаўа-енеге 

жарлылық берген жоқ еди. Олар жүдә бай еди. Олар бейиштиң ийелери еди. 

Бирақ олар гүна ислеп, бейиштен қуўылғаннан кейин, адамның өмирине бул ғарғыс 

кирип келди. Жар.3:17. «Қудай адамға былай деди: - Ҳаялыңның сөзин тыңлап, 

Мен жеме деп буйырған теректиң мийўесинен жегенин ушын, жер сен себепли 

нәлетленеди. Өмириң бойы аўыр мийнет етип, жерден азығыңды таўып жейтуғын 

боласаң. Жер саған шеңгел ҳәм ошаған өсиреди, сен дала шөплерин аўқат етесен. 

Жерге қайтпағаныңша, наныңды маңлай териңди төгип, табатуғын боласаң. 

Өйткени сен топырақсаң, топырақтан жаратылғаның себепли, және топыраққа 

айланасаң». 

Жарлылық – бул Қудайдың жарылқаўы емес. 

Әне, Ийса атанақ ағашында бул ғарғысты (нәлетти) бизлерден Өзине алып, 

бизлерди әжайып жарылқаўға еристирген еди. 

 Галат.3:13. «Масих бизлер ушын нәлетленгенликтен, Қудайдың Ибрайымға 

берген жарылқаўы Масих арқалы 

басқа миллетлерге несип етеди». 

 

Ҳалеллуйя! Ийса бизлерди жарлылық нәлетинен ҳәм басқа барлық ғарғыслардан 

қутқарды. Бизлер Оның жарлылығы арқалы байлыққа ийе болдық. Қудайдың Ибрайымға 

берген жарылқаўына ийе болдық. 

Ибрайым Қудай алдында жасап, Оған толық исенген еди ҳәм бойсынған еди, ҳәтте, 

жалғыз улы Исақты қурбанлыққа бериўге де таяр еди. Ол Қудайды исеними менен оғада 

ыразы еткен еди. Сонда Қудай Ибрайымға: «Мен сени үсти-үстине жарылқайман…», - 

деген еди. 

Жарылқаў үстине жарылқаў, жарылқаў үстине жарылқаў… Сен жарылқана бересең, 

жарылқана бересең…  
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Әне, бизлерди Масих усы жарылқаўға еристирди. Аўа, Ийемиз – сақый. Ол 

бизлердиң де бай ҳәм сақый болғанымызды қәлейди. 

2Кор.9:10-11. «Дийханға себиў ушын тухым, жеў ушын нан беретуғын Қудай 

сизлердиң сақыйлық пенен еккен егиниңиздиң зүрәәтин мол қылып береди ҳәм 

ҳақлығыңыздың жемисин арттырады. Аўа, Қудай сизлерди ҳәр тәреплеме 

байытады. Солай етип, сизлер сақый боласызлар…». 

Демек, Қудайдың қәлеўи – бул бизлердиң бай ҳәм сақый болыўымыз. Оның Өзи 

бизлердиң еккен егинимиздиң зүрәәтин мол қылып, бизлерди ҳәр тәреплеме байытып, 

бизлер ди сақый қылады екен. 

Нызамлар.28:1-14. «…Егер сен бүгин Жаратқан Ийең Қудайдың буйрықларына 

қулақ салып, Оның жолларынан жүрсең, онда Қудай Өзиниң жақсы ғәзийнеханасын 

саған ашады, сениң жериңе өз ўақтында жаўын берип, сениң ҳәр бир исиңди 

жарылқаў ушын, Ол аспанды ашады. Сонда сен көп халықларға қарыз беретуғын 

боласаң, ал өзиң қарыз алмайсаң. Жаратқан Ийе сени бас қылады, ал қуйрық емес. 

Ҳәм сен тек бәлентте боласаң, ал пәсте емес…». 

 

- Ақша – адамды буза ма? 

Гей бир адамлар: «Ақша адамды бузады», «Ақша – бул гүна», - деп ойлайды. 

Негизинде ақша – гүна емес ҳәм ол ҳеш кимди бузбайды! Биреўлер айтыўы мүмкин: «Онда 

неге биреўлер байыған соң бузылып кетеди?», - деп. Себеби, негизинде, олар бурыннан да 

сондай еди. Тек бурын олардың жаман нәрселерди ислеўге, өзин көрсетиўге, оңлы-шепке 

қыдырыўға, менменсиреўге имканияты жоқ еди. Бирақ бул затлар олардың ишинде бар еди. 

Тек олар көмилип жатқан еди. Ҳәм бул затларды ислеўге имканият келген ўақытта, олар 

бул затларды әсте шығарып баслайды. Сырттан қарағанда оларды ақша бузып атырғандай 

болады, бирақ ақша емес оларды бузып атырған. Ал ақша олардың негизинде ким екенин 

ашып бериўге келген бир имканият ғана. 

Мысалы, шошқаны жуўып тазалап, батпақ жоқ жерге қойсаң, ол батпаққа аўнай 

алмайды. Бирақ оны таза ҳайўан деп айтыўға болмайды. Себеби батпаққа аўнаў имканияты 

келгеннен, ол ҳәз етип батпаққа аўнап баслайды. Батпақ емес, шошқаны бузатуғын, себеби 

оның ишинде патаслықты сүйиўши тәбият бар. Батпақ – тек оның қандай екенин көрсетеди. 

Гей бир адамлар да сондай, олардың жаман қылықлары имканият жоқлықтан шықпай 

жатады. Ҳәм ақшасы көбейген ўақытта, олар ишиндеги қылықларын шығарып, негизинде 

қандай адам екенин көрсетип баслайды. 

Ҳәм керисинше, бир адамларға қанша бузық нәрселерди ислеўге туўра келсе де, олар 

ол жерден қашып, бузықлыққа қол урмайды. Мысалы, пышықты қанша батпаққа аўнатсаң 

да, ол бәри-бир өзин тазалаўын даўам ете береди. Себеби оның тәбияты сондай: тазалықты 

сүйиў! Юсуп пайғамбарды Потифардың ҳаялы бузықлыққа тартқан ўақтында, ол сол 

жерден кийиктей атлығып сыртқа қашып шығады. Себеби оның иши таза еди. Ол Қудайдан 

қорқатуғын еди. 

Биз масихыйларға да Қудай таза тәбият инам етти. Бизлер де ҳәр қандай 

бузықшылықтан өзлеримизди Юсуп сыяқлы алып қашыўымыз керек. 
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Ақша – өзлигинен гүна емес. Гүна – бул сол ақшаның қулы болыў, ақшаны сүйиў 

ҳәм байлыққа хызмет етиў. Әне – бул гүна. Сен я ақшаға қул болыўың керек, я ақша 

саған қул болыўы керек. Егер сениң хожейниң ақша болса, онда сен бул жаўыз хожейинниң 

қуллығынан тез қутыл. Болмаса ол сени алдап, Қудайдан айырады ҳәм дозаққа алып кетеди. 

Тәўбе етип, Қудайдың қулы бол. 

Қудай Өз хызметкерлериниң бай ҳәм сақый болғанын қәлейди. Себеби Ол бизлердиң 

Әкемиз. Қайсы ата-ана өз балаларының жарлы-кәмбағал болғанын қәлейди? Қайсы бай ата-

ананың балалары жарлы болады? Ҳеш қандай! Жаратылыс 13:2 

«Ибрайым малға, гүмиске ҳәм алтынға жүдә бай болды!». 

Ибрайымның хожейини «байлық» емес еди, ал Қудай-тала еди. Ол ақшаға емес, ал өз 

Хожейини Қудайға қулақ салар еди. Ол ақшаның изинен емес, ал өз Ийесиниң изинен 

жүрер еди. Ҳәм сақый Қудай оны үсти-үстине жарылқап, оны малға, гүмиске ҳәм алтынға 

да жүдә бай қылған еди. Қудайдың Ибрайымға берген жарылқаўын Ийса бизлерге де несип 

еттирди. Ҳалеллуйя! Ол жүдә сақый ҳәм жүдә бай! 

 

Гей бир адамлардың пикиринше, Қудайға тийисли адам жарлы болып, жаман-

жупыны кийимлер кийип жүриўи керек емиш. Бирақ бул жалған тәлиймат! Қудай Адам-

атаны ҳеш нәрсеге мүтәж қылмай жаратады. Жетиспеўшилик - гүна арқалы кейин келеди. 

Негизинде, Қудай сениң жақсы болғаныңды, бай ҳәм сақый болғаныңды қәлейди. Ҳәтте, 

Ийемиз Ийсаға қарап көрейик. Оның кийимлери жүдә жақсы ҳәм баҳалы болған. 

Юх.19:23-24. «!скерлер Ийсаны атанақ ағашқа шегелегеннен соң, Оның сыртқы кийимин 

алды ҳәм оны төрт бөлекке бөлип, ҳәр қайсысы бир бөлектен алды. Көйлегин де алды. Ол 

тигилмеген болып, бастан-аяқ бир пүтин тоқыма еди. Сонлықтан әскерлер бир-бирине: 

«Буны жыртпайық, шек таслайық, кимге түссе, сол алсын» - деди». 

–Не ушын Рим рыцарлары Ийсаның кийимлерин таласып алған еди? –Ең күшли 

мәмлекеттиң рыцарларына Оның кийимлериниң не керегиси бар еди? 

Себеби Оның кийимлери баҳалы еди. Сонлықтан Оның көйлегин жыртыўға ҳеш 

кимниң көзи қыймай, шек тасласып алған еди. 

Барлық гәп сонда, Қудай Өз перзентлериниң пүтин болып, ҳәр тәреплеме жақсы 

жасағанын қәлейди. Бирақ сен ақшаның изине түсип басласаң, ақша сениң хожейиниңе 

айланса, байыў сениң еси-дәртиңди алып басласа, байлық сениң «қудайыңа» айланса, онда 

сен Аспан Патшалығына апаратын жолда емес, ал дозаққа апаратын жолда боласаң. 

Қудайдың мына ескертиўин умытпа: 

Мат.6:24,33. «Ҳеш ким еки хожаға (хожейинге) хызмет ете алмайды. Өйткени 

ол биреўин жек көрип, екиншисин жақсы көреди. Ямаса биреўине садық болып, 

екиншисине итибарсыз қарайды. Сизлер ҳәм Қудайға, ҳәм байлыққа бирдей хызмет ете 

алмайсызлар!». 

 

           Сениң хожейиниң я Қудай, я байлық болыўы керек! 

- Егер сениң хожейиниң байлық болса, онда не болады? 
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Егер сениң хожейиниң ақша болса, онда сениң ишиң тар болады. Сен қызғаншақ 

боласаң. Иши тарлық – бул гүна! Бул - Қудайға исенбеў ҳәм Қудайға бойсынбаў. Иши тар 

адам Қудайды ойламайды, ал ақшаны ойлайды. Иши тарлық – бул бутқа табыныўшылық 

болып есапланады. Иши тар адам көзге көринбей турған Қудайға исенбейди де, исене 

алмайды да, ал көзге көринип турған ақшаға исенеди. Ол Қудайға хызмет қылыўдың 

орнына, ақшаға хызмет етеди, ақшаға қулақ салады, ақшаны сүйеди. 

Ақша – жақсы қул, бирақ жаман хожейин 

Ақша – жақсы қул болыўы мүмкин, бирақ жаман хожейин болады. Бизлер Қудайдың 

хызметкери болған ўақтымызда, ақша бизлердиң хызметкеримиз болады. Ҳәм бизлер оны 

жақсы нәрселерге, саўаплы нәрселерге жумсаймыз. Қудай жолына, адамларға жәрдемге, 

китап сатып алып, билимимизди көбейтиўге, жәмәәт мүтәжликлерине ҳтб нәрселерге 

жумсаймыз. Ҳәм бизлер ақшаға емес, ал ақша бизлерге хызмет етип баслайды. 

Ал егер бизлер Қудайға емес, ақшаға хызмет етип баслағанымызда, ол тас баўыр, 

рейимсиз ҳәм жаўыз хожейинге айланады. Ҳәм ол сени де тас баўыр адамға айландырады 

ҳәм сени жаманлыққа баслайды. 

1Тим.6:10. «Себеби ҳәр түрли жаманлықтың негизи (тамыры, тийкары) – ақшаны 

сүйиў. Айырымлар ақшаның изине түсип, исенимнен қайтты ҳәм өзлерин көп азапларға 

дуўшар етти». 

Көрдиңизбе, демек, ақшаны сүйген адам ҳәр қандай жаманлық ислеўге таяр болады 

екен. Ҳәтте, гей бир қутқарылған адамлар да ақшаның изинен түсип, исеними менен 

қутқарылыўын жоғалтқан екен. Жаманлықтың негизи - ақша емес, ал ақшаны сүйиў.  

- Сениң хожейиниң ким? 

Қудай буны сынап көреди. Ол саған: «Сен Маған исенесең бе, ямаса ақшаға ма? Егер 

тек Маған исенсең, онда ақшаңды Мениң Үйиме әкелип бер», - деўи мүмкин. Бирақ 

ақшаларың: «Яқ, бизлер еле дым азбыз. Бизлер сениң өзиңе керекпиз-ғо. Ойланып көр. Аш 

қалып өле жақсаң ба? Ямаса бизлерди жаман көресең бе? Бизлерди қалай қыя жақсаң? 

Егер бизлерди берсең, аш қалатуғының, қарызға бататуғының аттан анық», - дейди. 

- Сен қайсысына қулақ саласаң? Сениң хожейниң ким болса, сен соның сөзине қулақ 

саласаң. Егер Қудай болса, Оның сөзине бойсынып, ақшаларыңды Оның Үйине әкелесең, 

ал егер ақша болса, оның гәпине қулақ салып, Қудай Үйине апармайсаң. 

Қудай Ибрайымды да сынап: «Жалғыз улың Ысақты Маған қурбанлыққа әкел» 

(Жарат.22-бап), - дейди. Ибрайым сонда Қудайдан қорқатуғынын ҳәм толық 

исенетуғынын дәлийллеп, жалғыз улын қурбанлыққа әкеледи. Бирақ Қудайдың бир 

периштеси оны тоқтатып, оған: «Мен енди билдим: сен Қудайдан қорқатуғын екенсең ҳәм 

Мениң ушын жалғыз улыңды аямадың…», - дейди. Кейин Қудай оған: «Өзим менен ант 

ишемен, себеби сен жалғыз улыңды Мениң ушын аямадың, сонлықтан Мен сени үсти-

үстине жарылқайман, урпағыңды аспандағы жулдызлардай, теңиз бойындағы қумлардай 

қылып көбейтемен…», - дейди. Ҳәм сондай қылып Қудай оны жарылқайды. Ибрайым да 

шайтанға қулақ салып: «Өзи жалғыз ул, оны берсем изимде туяқ қалмайды-ғо», - деп 

баласын бермей қалса да болар еди. Бирақ ол олай ислемеди. Ол өзиниң Хожейининиң ким 

екенлигин көрсетеди. Ҳәм Қудай оның бул исине қатты ырза болып, оны ҳәмме нәрседе 

жарылқап, оны көп халықлардың бабасына айландырды. 
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Қудай садық, ал шайтан өтирикши. Шайтан бизлерди Қудайға исендирмей, ақшаға 

исендиргиси келеди. Ол бизлерди алдап: «Яқ, берме. Өзиңе керек-ғо. Қара, не деген 

мүтәжликлериң бар. Қудайға аўысып баратырса бериўиң керек. Сениң ақшаң өзиңе жетпей 

атыр. Қой, ақшаң көбейгеннен соң бересең», - дейди. Бирақ Қудайдың мына сөзлерин 

умытпаўымыз керек: 

«Шайтан – өтирикши ҳәм өтириктиң әкеси», «Ол тек урлаў, өлтириў ҳәм набыт 

қылыў ушын келеди!» (Юхан.8:44; 10:10). Ҳәм Ийса бизлерге: «Бериңлер, сонда сизлерге де 

бериледи…», «Дүньяхорлықтан сақ болыңлар! Себеби адамның өмири - оның мал-мүлкиниң 

көплилигине байланыслы емес» (Лк12:15), - деди. 

Дүньяхорлық – бул бутқа табыныў. Ол жаўыз. Мына еки нәрсе ҳеш қашан «тойдым» 

демейди: Бириншиси, бул дүньяхор адамның көзи. Оған ҳәмме нәрсе аздай болып көрине 

береди. Екиншиси, бул дозақ. Ол ҳеш қашан адамның жанына тойдым демейди. 

Сен дүньяхорлық кеселлигинен азат бол. Ҳәм мына аятларға ой-пикир жүрит: 

«Өзиңде барға қанаат етип, Қудайдың жолы менен жүриў – үлкен байлық. 

Өйткени бизлер бул дүньяға ҳеш нәрсе алып келмедик ҳәм ҳеш нәрсе алып кете алмаймыз. 

Жейтуғын ҳәм кийетуғын нәрселеримиз болса, усыларға қанаат етейик. Ал байымақшы 

болғанлар азғырылыўға ушырайды. Олар адамларды бәлеге жолықтырып, набыт 

қылатуғын көп мәниссиз ҳәм зыянлы ҳәўеслердиң дузағына илинеди. Себеби ҳәр түрли 

жаманлықтың негизи – ақшаны сүйиў. Айырымлар ақшаның изине түсип, исенимнен 

қайтты ҳәм өзлерин көп азапларға дуўшар етти. Ҳәй, Қудайдың адамы, сен бул 

нәрселерден аўлақ бол!» (1Тим.6:6-11). 

Ҳәм дүньяхорлықтан сақ болыўымыз ушын Ийса мынадай бир тымсал айтып береди: 

«Бир бай адамның егислик жери мол зүрәәт берипти. Ол өз-өзине: «Не ислесем 

екен? Өнимлеримди жыйнап қоятуғын жерим жоқ» - деп пикир жүритипти. Соңынан: -

Былай ислеймен: ғәллеханаларымды бузып, оларды үлкейтип саламан ҳәм сол жерге 

барлық ғәллем менен мал-мүлкимди жыйнап қояман. Соңынан өз жаныма былай деймен: 

«Жаным, көп жылға жететуғын мол дүньяң бар. Енди дем ал, ишип-жеп, кеўлиңди хошла» 

- депти. Бирақ Қудай оған: «- Ҳәй, ақмақ, бүгин түнде сениң жаның алынады. Сонда сениң 

жыйнап-тергениң кимге қалады?»- депти. 

Өзи ушын байлық жыйнап, Қудай алдында сықмар болған адамның аўҳалы усындай 

болады» (Лк.12:16:21). 

 

Қудай бизлерди не ушын байытқысы келеди? 

Сонда не ушын Қудай бизлерди жарылқап, бизлерди байытқысы келеди? 

1. Себеби Ол бизлерди жақсы көреди. 

Филип.4:19. «Мениң Қудайым Өзиниң салтанатлы байлығы менен Ийса Масих 

арқалы сизлердиң ҳәр бир мүтәжлигиңизди қандырады». 

- Не ушын? Себеби Ол бизлерди сүйеди. Рим 8:32. 

2. Cебеби Ол бизлердиң де сақый болғанымызды қәлейди. 
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Қудай бизлерге берип атырған мийиримин, жарылқаўларын ҳәм дәўлетли өмирин, 

тек өзимизде сақлап қалғанымызды қәлемейди, ал басқалар менен бөлискенимизди ҳәм сол 

арқалы Оған уқсап сақый болғанымызды қәлейди. Юхан 10:10. Ийса: «Бирақ Мен олар 

өмирге ийе болыўы ушын, дәўлетли өмирге ийе болыўы ушын келдим» - деген еди. 

«Дәўлетли» - грек тилиндеги түп нусқасында «perisson» деп берилип, ол «нормадан 

көбирек, шектен тыс көп, толып-тасыған, артығы менен», дегенди билдиреди. Демек, Ийса 

бизлерге берекет ҳәм жарылқаўларды, мийримин ҳәм қуўанышын - тек бизлерге жететуғын 

қылып емес, ал артығы менен берген екен. Бизлер бул артығын не қыламыз? Басқалар 

менен бөлисемиз! 2Кор.9:10-11. «…Аўа, Қудай сизлерди ҳәр тәреплеме байытады. Солай 

етип, сизлер сақый боласызлар ҳәм бизлер сизлердиң сақыйлық пенен берген 

сыйларыңызды апарғанымызда, алған адамлар Қудайға шүкирлик билдиреди». 

Демек, 1-ден, Қудай бизлерди ҳәр тәреплеме байытады. 

2-ден, бизлер сақый боламыз. 

3-ден, бизлер сақыйлық пенен сыйлар беремиз. 

4-ден, Қудайдың аты алғысланады. 

Демек, сақыйлық Қудайдың атын уллылайды екен. Сен бир мүтәж туўысқаның 

менен өзиңде барыңды бөлиссең, ол қуўанып, бул ушын Қудайды алғыслайды! Солай етип, 

сен сақыйлығың арқалы Қудайға алғыс әкелесең. Сақый болғанымызды Қудай қәлейди. 

Бизлер еки қолымыз ашық сақый болыўымыз керек: бир қолымыз Қудайдан алыўға, 

екинши қолымыз Қудай жолына қурбанлық-садақа бериўге! 

-Қалай сақый болыўға болады? 

Сақыйлық - гей-биреўлердиң ойлағанындай ақшаның көплилигинен келип 

шықпайды. Керисинше, ақшамыз дым аз ўақытта, өзлеримизге керек болып турып, оны 

басқалар менен бөлиссек, әне сол ўақытта сеннен сақыйлық келип шығады. 

Лк.21:1-4. «Ийса нәзер салып, Ибадатхананың садақа қутысына Қудайға арналған 

сыйларын салып атырған байларды көрди. Ол бир ғәрип жесир ҳаялдың да еки тийин 

салғанын көрип: «Сизлерге ҳақыйқатын айтаман: бул жарлы жесир ҳаял ҳәммеден көп 

салды. Өйткени олардың ҳәммеси өз байлықларынан аўысқанын салды. Ал бул ҳаял жарлы 

болса да, күн көрисине керекли барлық ақшасын салды», - деди». 

Әне – сақыйлық! Қудай сениң неше сом салып атырғаныңа қарамайды, ал өзиңде бар 

ақшаның қанша бөлегин салып атырғаныңа қарайды. Байлар көп ақша салып атырған еди, 

бирақ Ийса еки тийин салған жарлы жесир ҳаялды ҳәммеден көп салды, дейди. Себеби 

байлар ақшаларының аўысқанын салып атырған еди, ал жесир ҳаял күн көрисине керекли 

болған барлық ақшасын салған еди. Соның ушын, «сақый болыўым ушын алдын көп ақша 

таўып алайын» деп, өзиңди ҳәм басқаларды алдама. Сақыйлық – ақшаның көплилигинен 

келип шықпайды, ал Қудайға ҳүрметиңнен ҳәм сүйиспеншилигиңнен келип шығады. Ол 

өзиң мүтәж ўақытлары да көринип турады. Бүгин Қудай жолына 2 мың бере алмасаң, ертең 

20 мың бере алмайсаң. 

3. Себеби Ол бизлердиң өз қәрежетлеримиз бенен Оның ислерин қоллап-

қуўатлағанымызды қәлейди. 

Ҳәмме адамларға Хош Хабардың жетип барыўы, жаңадан жәмәәтлердиң көтерилиўи, 

жаңадан хызметшилердиң өсип шығыўы, китаплардың басып шығылыўы, кассета-
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дисклердиң көбейтилиўи, улыўма Аспан Патшалығының тарқатылыўы ушын жүдә-жүдә 

көп ақшалар кетеди. Гей бир адамлар бул туўралы қәте түсиникке ийе. Олар: «Жәмәәтке 

басқа жақтан ақша келип турады», деп ойлайды. Иши-тар адам: «Мен емес, басқалар 

жәрдем бере берсин. Ал мениң ақшам дым аз, өзим мүтәжбен, ақшасы көплер жәрдем 

берсин»,- деп ойлайды. Бирақ сен ядыңда тут: бул – сениң Жәмәәтиң! Қудай сениң 

халқыңды қутқарыў ушын Өз Жәмәәтин көтерип атыр. Ол бул уллы иске сениң 

қосылғаныңды да қәлейди.Қудай сениң өз қәрежетлериң менен Оның ислерин қоллап-

қуўатлағаныңды қәлейди. Хош Хабарды тарқатыў – дүньядағы ең қымбатлы ис. Ийемиз 

Ийса: «Барыңлар, Хош Хабарды барлық халықларға жәриялаңлар!», - деди. 

Хызметшилердиң бир қаладан екинши қалаға барып хызмет етиўи ушын, ишип-жеўи 

ушын, улыўма ҳәмме жерде Хош Хабардың тарқатылып, жәмәәтлердиң көтерилиўи ушын 

жүдә көп қәрежетлер кетеди. Қудай бул уллы иске сениң де қатнасқаныңды қәлейди. 

Ўазшылар китабында: «Бул дүньяда ҳәмме нәрсе ушын ақша жуўап береди», - деп 

жазылған. Қудай бул ислерди ислеўимиз ушын, аспаннан үстиңизге қәрежет ылақтырып 

тураман, деген жоқ. 

2Кор.9:8. «…Қудай сизлерди мол мийрим менен байытыўға қүдиретли. Солай етип, 

барлық ўақытта ҳәмме нәрсеңиз жетерли болып, ҳәр қандай жақсы иске бай 

боласызлар». 

-Не ушын Қудай бизлерди бай қылар екен? Ҳәр қандай жақсы ис ушын! Ең жақсы 

ис – бул адам жанларының қутқарылыўы! Сениң бул уллы иске қатнасқаныңды Қудай 

қәлейди. 

Қызық бир мысал, қай жерде масихыйлар көп болса, сол елдиң экономикасы да 

жақсы болады. Мысалы, АҚШ, Қубла Корея, Қазақстан ҳ.т.басқа еллер. Себеби қайсы елде 

парахорлық, коррупция, нызам бузыўшылық – гүна көп болған сайын, сол ел бүлине 

береди. Қайсы ел Қудайдың жолы менен жүрип басласа, сол ел берекетлене береди. 

Қудай бизлердиң ақшаларымыздан қәйтип пайдаланғанымызды қәлейди? 

Бизлер Қудай Үйине оннан бири ҳәм қурбанлықлар бериўимиз керек. Оннан бири, 

қурбанлық ҳәм қайыр-садақа бәри бир нәрсе емес, ал олардың мәнислери басқа. Егер 

шынынан келсек, «Халық саўатсызлықтан набыт болады!», дегендей халқымызды ҳәм 

адамларды жарлылық ғарғысы астында услап турған ең баслы себеплердиң бири – әне, 

усы нәрселердиң халқымызға жабық болыўы. Бул нәрселер түсиникли болыўы ушын 

оларды бирим-бирим көрип шығамыз. 

1. Оннан бири – дегенимиз, Қудай Сөзиниң түсиндириўинше, ҳәр қандай пайданың 

(айлық па, пенсия ма, жумыс ислеп таўдың ба, я биреў саған жарылқаў берди ме, улыўма, 

саған келген ҳәр бир пайданың) оннан бир бөлегин Қудай Үйине апарып бериўиң. Бул 

бөлек – сеники емес. Ол мухаддес бөлек. Ол Қудайға тийисли бөлек. 

 

Левит.27:30. «Жердеги ҳәмме нәрсениң оннан бир бөлеги, атыздағы егинлер болсын, 

теректеги мийўелер болсын, оннан бир бөлеги Қудайға тийисли. Ол Қудайға 

бағышланған мухаддес бөлек». 

Бул адамлардың еле айлық алмайтуғын ўақтыларында айтылған. Солай етип, Қудай 

Сөзи былай дейди: «Ҳәмме пайданың оннан бири Қудайға тийисли. Ол Қудайға 

бағышланған МУХАДДЕС бөлек!». 
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Адамлардың Қудайдан жарылқаў алалмаўының бир себеби - Қудайдың оратқан усы 

қағыйдасын билмеўи, ямаса билсе де, қулақ аспаўы. Биреўлер: «Не ушын өз мийнетим 

менен тапқанды Қудай жолына берер екенмен? Тапқаным – тек өзиме тийисли!», - деўи 

мүмкин. Бирақ бир ойланып көр: «Ким саған ден-саўлық берип қойыпты? Ким саған еки 

көз, еки қол, еки аяқ берип қойыпты? Ким сениң мурныңдағы демиңди берип турыпты? 

Ким сени усы ўақытқа шекем аман сақлап киятыр?». Мен саған жуўап беремен: «Қудай!». 

Ал ҳәзир Қудай сени мәңгилик жазадан сатып алды. Қудай сениң ушын қандай төлем 

төлегенин бир ойланып көр. Жалғыз сүйикли Улын! Қудай Оның қаны менен сени сатып 

алды. Енди сен дозаққа тийисли емессең, ал Аспан Патшалығының пухарасы болдың. Енди 

сен Қудайға тийислисең! Ҳәм енди саған келетуғын ҳәр бир пайда Ийең Қудайдан келеди. 

Ҳәм Ол қайтарып сеннен бәрин сорамайды, ямаса тоғыз бөлегин сорамайды, ямаса бес я үш 

бөлегин де сорамайды, ал тек бир бөлегин сорайды. Себеби бул бөлек – мухаддес. Ол Оның 

Өзине тийисли бөлек. Бизлер бул мухаддес бөлекти Оның Үйине апарып бериўимиз керек. 

Сен: «Мен дым аз ақша таўаман-ғо», - деп айтыўың мүмкин. Қанша ақша таўсаң да, оннан 

бир бөлеги саған тийисли емес, ол Қудай Үйине бағышланған мухаддес бөлек. 

Оннан бири – Муўса Нызамына ғана тийисли ме? 

Биреўлер: «Оннан бири Муўса Нызамына тийисли. Ийса бизлерди бул Нызамнан 

қутқарды», - дейди. Бирақ оннан бирин бериў – Муўса Нызамынан алдын, адам 

жаратылғаннан бери болғанын көремиз. Бейиште Қудай Адам-атаға: «Ҳәмме теректиң 

мийўесинен же, бирақ бейиштиң ортасындағы бир теректен жеме!», деп, бир теректиң 

мийўесин жеўге тыйым салған еди. Бирақ шайтан: «Ол теректен де жей бериң, сонда 

«қудайлардай» боласыз», - дейди. Сонда ең биринши адамлар Қудай тыйым салған бөлекке 

қол тийгизип, ол теректиң мийўесин алып жейди. Сонлықтан олар бейиштен қуўылып, 

ғарғыс алады. Бүгин де шайтан оннан бирине сениң көзиңди қыздыртыўы мүмкин. Бирақ 

оған қол тийгизбе! Ол Қудайға тийисли бөлек! 

Ибрайым Муўсадан 600 жыл бурын жасайды. Бизлер Оның Салем Патшасы 

Мелхиседекке оннан бирин бергенин көремиз. Евр.7:1-4 аятларда бул Салем Патшасы 

Мелхиседектиң – Ийса Масихтың Ески Келисимдеги көлеңкеси екенлигин оқыймыз. 

 

Жарат.28:20-22 аятларда Яқыптың Қудайға оннан бирин бериўге ўәде бергенин ҳәм 

кейин Қудайдың оны жарылқағанын көремиз. Бул да Муўса Нызамынан бир нешше жүз 

жыллар бурын болған еди. 

Ал Жаңа Келисимде Ийса бул туўралы Мат.23:23 аятта айтады. Демек, Ийса «оннан 

бирин» бермең демейди, ал оны қалдырмаўымыз тийис екенлигин айтады. Және де Ол 

бизлерге бир Уллы Сырды ашып береди: «Бериңлер, сонда сизлерге де бериледи!» Лука 

6:38. 

Оннан бирин берсек не болады, бермесек не болады? 

Малахия 3:8-12. «- Адамның Қудайдан урлаўы мүмкин бе? Ал сизлер Меннен 

урлайсызлар. Бирақ сизлер: «Сеннен нени урладық?»- дейсизлер. Оннан бирин ҳәм қайыр-

садақаларды! Нәлет пенен нәлетленгенсизлер. Себеби сизлер пүткил халық болып, Меннен 

урлайсызлар. Мениң Үйимде азық-аўқат болыўы ушын ҳәмме нәрсениң оннан бирин Үйиме 

алып келиңлер. Ҳәм ҳеш болмаса Мени сол арқалы сынап көриңлер, - дейди Аспан күшлери 

Ийеси. Сизлерге Аспан терезелерин ашып, толып-тасыған жарылқаўларымды, Мен 
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үстилериңизге жаўдырмаспан ба едим? Ҳәм Мен сизлердиң жериңиздеги өнимлерди 

жалмап-жутыўшыларға тыйым саламан. Ҳәм атызларыңыздағы жүзим ағашлары 

жемислеринин айырылмайды, - дейди Аспан күшлериниң Ийеси». 

Қудай Малахия пайғамбарға сораў береди: «Адамның Қудайдан урлаўы мүмкин бе?» 

- деп. Кейин Қудайдың Өзи жуўап берип: «Аўа, сизлер Маған тийисли затты урлап 

атырсызлар. Оннан бири ҳәм қайыр-садақалар – Маған тийисли нәрселер. Сизлер Оны 

Мениң Үйиме әкелип бермей атырсызлар. Сизлер оларды Меннен урлап атырсызлар. 

Соның себебинен сизлер халқыңыз бенен қосылып, нәлет-ғарғысқа ушырағансыз», - дейди. 

Демек, бизлер Қудайға тийисли нәрселерди: оннан бири ҳәм қайыр-садақаларды Оның 

Үйине бермесек, бизлер Қудай ғарғысына ушырайды екенбиз. Жарлылық – бул сол 

ғарғыстың бир түри. 

Кейин Қудай даўам еттирип: «Мениң Үйимде аўқат болыўы ушын барлық 

пайдаңыздың оннан бир бөлегин Мениң Үйиме алып келиңлер», - деп буйырады. Ҳәм: 

«Мени сол арқалы сынап көриңлер!», - деп Өзин сынап көриўимизди айтады. Кейин Қудай 

былай деп ўәде береди: «Егер оннан бирин ҳәм қайыр-садақаларыңызды Маған қайтарып, 

Үйиме алып келсеңлер, онда Мен сизлердиң үстиңизге Аспан терезелерин ашаман ҳәм 

үстилериңизге мол-молақай жарылқаўларды жаўдыраман!». «Ҳәм», - дейди Қудай, - 

«сизлердиң пайдаңызды жутып турғанларға тыйым саламан. Ҳәм атызыңыздағы жүзим 

ағашлары жемисинен айырылмайды!». Ҳалеллуя!!! 

Мысалы, мәмлекет бизлерди ток пенен тәмийнлеп турыпты. Сонлықтан бизлер алған 

айлығымыздың бир бөлегин оған төлеймиз. Бизлер ўақтында төлеп турсақ, онда светимиз 

өшпейди. Ал төлеўди тоқтатсақ, светимиз де өшеди. (Айтпақшы, счетчикти қайтарыў – 

урлық (гүна) болып есапланады). 

Демек, бизлер оннан бирин бермесек, онда урлық ислеген боламыз ҳәм сол себепли 

ғарғыс келеди. Ал егер оннан бирин берсек, онда үстимизге Аспан есиклери ашылып, 

жарылқаўлар жаўады. 

-Оннан бирин қаяққа бериўимиз керек? 

-Қудай Үйине! 

-Қудай Үйи – деген не? 

-Буған 1Тим.3:15 аят жуўап береди: «Қудайдың шаңарағы (ямаса үйи) – 

ҳақыйқаттың тиреги ҳәм тийкары болған тири Қудайдың Жәмәәти!». Демек, Қудай 

Үйи – бул «Жәмәәт». 

Сен қайсы жәмәәтке тийисли болсаң, қайсы жәмәәтте руўқый азық алып, өсип 

атырған болсаң, сол жәмәәтке оннан бирин бериўиң керек. Оннан бири менен сен өз 

билдигиңше пайдаланыўыңа болмайды. Оны тек сен Қудай Үйине әкелип бериўиң керек. 

Оннан бирин сениң үйиңе Қудай келип алып кетпейди, ал өзиң Қудай Ийеңди излеп, Оның 

Үйине миннентдаршылық пенен алып бар. 

Оннан бирин ақшаңды ҳеш саўмастан бурын алып қой. Болмаса, шайтанның 

азғырыўына түсиўиң мүмкин. Қудай Ески Келисимде ҳүрметсизлик пенен әкелинген 

қурбанлықларды қабыл етпейтуғын болған. Мысалы, ақсақ, жарадар қой-ешкилерди. Сол 

себептен сен де Қудайға оннан бирин ҳүрметсизлик пенен бериўши болма. Мысалы, ең 

жақсыларын бир шетке шығарып қой. 
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2. Қурбанлықлар ҳәм қайыр-садақалар! 

Қурбанлықлар ҳәм қайыр-садақалар – дегенимиз бул өзиңде қалған 9 бөлектиң 

ишинен Қудай жолына қыйған нәрсең. Қурбанлықлар ямаса қайыр-садақалар берген адам 

Қудайға мақул исти ислейди. Мухаддес Китапта бизлер уллы Қудай хызметкерлериниң 

жүдә көп мәрте үлкен-үлкен қурбанлықлар бергенин оқыймыз: Ибрайым, Даўыт, Сулайман 

ҳәм басқа да пайғамбарлар жүдә қурбаншыл ҳәм сақый адамлар болған. Олар Қудайды 

қатты ҳүрмет еткен ҳәм ҳәмме нәрсесин Оған бериўге таяр екенин дәлиллеген. Олар өзлери 

ушын 1-орында Қудай туратуғынлығын көрсеткен. 

Ибрайым, ҳәтте, өзи сүйген жалғыз улын да Қудайға әкеледи. 

Аюп пайғамбар минсиз ҳәм Қудайдан қорқатуғын адам болады. Оның жети баласы, 

үш қызы болады. Ол балалары ушын ҳәр күни азанда ерте турып, балаларының санына 

қарап, Қудайға қурбанлық әкелетуғын болады. Аюп.1:1-5. 

Даўыт патша. «Ҳәм Қудай сандығын көтериўшилер ҳәр алты адым атқанда, 

Даўыт қурбанлыққа бир баспақ пенен бир қой әкелди». 2Патша.6:13. 

«…мине, мен кемтарлығымнан Қудай Үйи ушын жүз мың талант алтын (3,5 тонна 

әтирапында), миллион талант гүмис (34 тонна әтирапында) таярлап кеттим, ал мыс 

пенен темирдиң салмағының шеги жоқ, себеби олар дым көп. Ҳәм тереклер менен 

тасларды да таярлаған едим, бирақ сен оның үстине қос». 1Жылнама.22:14. 

Сулайман патша. «…патша  Гаваонда қурбанлық әкелиў ушын ол жерге кетти, 

себеби ең баслы қурбанлықхана сол жерде еди. Сулайман сол қурбанлықхананың үстинде 

мың малды қурбанлыққа әкелди. Гаваонда Қудай түнде Сулайманның түсине енди. Ҳәм 

Қудай: «Тиле, саған не берейин» - деди». (3Патша.4-5). 

Қурбанлық – ибадатымызға күш бағышлайды. 

Елши.10:4. «Еткен дуўаларың менен берген қайыр-садақаларың Қудайға жетип 

барды. Қудай оларды есте сақлады». 

Ибадатларымыз – тийинниң бир қапталы болса, қайыр-садақаларымыз – екинши 

қапталы. Ийсаның айтқан жүдә көп тымсаллары да ақшаға байланыслы айтылған 

тымсаллар. Себеби Қудай бизлердиң қурбаншыл болғанымызды қәлейди. Ол еки қолы да 

ашық сақый адамларды күтеди. Қудайдың Өзи – сақый ҳәм қурбаншыл. Ол, ҳәтте, жалғыз 

Улын да бизлер ушын қурбанлыққа берди. Сақый Қудай Өзиниң руўхый балаларының да 

сақый ҳәм қурбаншыл болғанын қәлейди. 

Қудай бизлердиң «булақ» болғанымызды қәлейди 

Ҳикмет.19:17. «Кәмбағалға қайырхомлық ислеген – Жаратқан Ийеге қарыз берген 

болар. Ҳәм Қудай оның бул қайырхомлық иси ушын, оны сыйлықлар». 

Көрдиңизбе, Қудайға да қарыз бериўге болар екен. Биреў жарлы ҳәм жетим-

жесирлерди ойлап, оларға ғамқорлық қылса, Қудай буны көрип, ол адамға қылған 

ғамқорлығы ушын әлбетте қайтарады. Сонлықтан оларға бир затыңды қурбан етиўге 

қорқпа, себеби Қудай ҳеш кимнен қарыздар болып қалмайды. Ал Қудай артығы менен 

қайтарады. Негизинде, Қудай бизлердиң булақ болғанымызды қәлейди. Ол бизлерди 

Өзиниң каналына айландырғысы келеди. Бизлердиң бир қолымыз Қудайдан алыўға ашық 
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турса, екинши қолымыз бериўге ашық турыўы керек. Сол арқалы бизлер Қудайдың 

булағына айланып барамыз. 

Бул туўралы Ийсаның айтқан уллы қағыйдасы бар: 

«Бериңлер, сонда сизлерге де бериледи» Лк.6:38.   

Биреўлер тек Қудайдың бере бергенин, бере бергенин қәлейди. Бирақ Қудай: 

«Бериңлер, сонда сизлерге де бериледи!», - дейди. Қашан бизлерге бериледи екен? Бизлер 

де бериўди баслағанымызда! Ийса былай дейди: «Сизлер қандай өлшем менен өлшеп 

берсеңлер, Қудай да сизлерге сондай өлшем менен өлшеп береди» Марк 4:24. 

Демек, бәри өзлеримизге байланыслы екен. Қудай биреўге артық, биреўге кем 

бермейди екен. Ал егер мениң ишим тар болып, аз-маз өлшеп берсем, мениң несийбем де 

аз-маз болар екен. Ал егер мениң жүрегим кең болып, көп берсем, сол өлшем менен маған 

да бериледи екен. Бул Қудайдың орнатқан «Егиў ҳәм орыў» Нызамы. Галат.6:7. «…Адам 

нени ексе, соны орады». Бул сөз халқымыздың алтын сандығында да бар. «Не ексең, соны 

орасаң!». 

Ҳеш ким де шигин егип, салы күтпейди. Ошаған егип, бийдай күтпейди. Бирақ 

биреўлер адамларға ашыў-ғәзебин егип, олардан сүйиспеншилик күтеди. Басқаларды 

түсингиси келмейди, бирақ басқалардың өзин түсингенин қәлейди. Қудай жолына 

сықмаршылық пенен зорға егеди, бирақ Қудайдан көп нәрсе күтеди. Бирақ адам нени ексе, 

соны орып алады. Бул Жаратқанның орнатқан қағыйдасы. Оны ҳеш ким буза алмайды. 

Мына қызық бир аятқа қарайық: 

Ҳикмет.11:24. «Биреў сақыйлық пенен шашады ҳәм және оған қосыла береди. Ал 

екинши биреў ҳәдден тысқары үнемлейди, 

деген менен, ол кәмбағалласып бара береди». 

Барлығы өзиңе байланыслы: егер сен сақый болсаң, Қудай да саған сақый болады 

ҳәм ҳәр жақтан жарылқаў жиберип турады. Ал егер сениң ишиң тар болса, онда сен жүдә 

аз-аз егесең, нәтийжеде, несийбең де жүдә аз-аз болады. Ал егер сен ҳеш нәрсе екпесең, 

онда сениң күниң басқалардың қолына қарайды.  

Израилда еки көл бар: Галила көли ҳәм Өли теңиз. Галила көли өзине суў қабыл етип 

турады, бирақ ол және өзинен суў жиберип те турады. Сонлықтан ол көл жүдә бай. Оның 

суўы таза ҳәм онда жүдә көп балықлар жасайды. Ол жүдә көп адамларды бағып келмекте. 

Ол тап еки қолы да ашық адамға уқсайды. 

Ал Өли теңиз болса, өзине суў қабыл етип турады да, бирақ өзинен суўды ҳеш жаққа 

шығармайды. Сонлықтан онда ҳеш қандай тиришилик жасамайды. Ол жерде өмир жоқ. Бул 

бизлерге де сабақ. Егер сен де тек өзиңе қабыл ете берсең, бирақ өзиңнен ҳеш нәрсе 

шығармасаң, онда сениң ҳалатың да Өли теңизге уқсап қалады. Бул тек бир қолы ашық 

адамға уқсайды. Мухаддес Китаптың мына ескертиўин кеўлиңе киргиз: «Мынаны 

умытпаңлар: сықмарланып еккен адам аз орады, сақыйлық пенен еккен адам көп орады» 

2Кор.9:6-7. 

Бизлер Қудай Үйине қурбанлығымызды 

қәйтип бериўимиз керек? 
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2Кор.9:6-7. «Ҳәр бир адам қыйналып ямаса мәжбүрий түрде емес, ал кеўлинен 

шыққанын берсин. Өйткени Қудай ыразы болып берген адамды сүйеди». 

Көрдиңизбе, Қудайға сениң жүрегиңниң ҳалаты қызықтырады екен: сен қандай 

жүрек пенен берип атырсаң? Сонлықтан бизлер Қудай жолына оннан бирин ямаса 

қурбанлығымызды берип атырғанымызда, бизлер қыйналып ямаса мәжбүрий түрде емес, ал 

ыразы болып, шын жүрегимизден шығарып бериўимиз керек. Бул тап Қудай Әкемизге 

рахмет айтқандай болыўы керек. 

Енди не ислеўим керек? 

Егер бурын сен зиши-тар сықмар болған болсаң ҳәм Қудайдан оннан бири менен 

қайыр-садақаларды урлап жүрген болсаң, онда тезден жүрегиңди дурыслап ал. Тәўбе ет. 

Сен енди басқа адамсаң. Сен Қудайдың адамысаң. Қудайға уқсас бол. Ол сақый ҳәм бай 

болғаны сыяқлы, сен де сақый ҳәм бай бол. Түсин, адамның өмири оның мал-мүлкиниң 

көплилигине байланыслы емес, ал оның Қудай менен қарым-қатнасының қандай екенине 

байланыслы. 

«Өзлериңизге жер бетинде байлық жыйнамаңлар. Бул жерде оны күйе де жейди, 

тат та басады ҳәм урылар да бузып кирип урлайды. Ал өзлериңизге аспанда байлық 

жыйнаңлар. Ол жерде оны күйе де жемейди, тат та баспайды ҳәм урылар да бузып кирип 

урламайды. Өйткени байлықларыңыз қай жерде болса, кеўиллериңиз де сол жерде болады» 

(Матта 6:19-21). 

Сораўлар 

1. Библия бизлерге қандай Қудайды ашып береди? 

2. Қудай Өзиниң балаларының қандай болғанын қәлейди? 

3. Ақша (байлық) – адамды буза ма? Ол – гүна ма? 

4. Барлық жаманлықтың тамыры неде? 

5. Қудай не ушын бизлерди жарылқағысы ҳәм бай қылғысы келеди? 

   Үш себеби. 

6. Оннан бири ҳәм қурбанлықлар – дегенимиз не? Ҳәм оны берсек не болады, 

бермесек не болады? Ҳәм оны қай жерге бериўимиз керек? 

7. Егиў ҳәм орыў нызамы – дегенимиз не? 

8. Бизлер оннан бирин қәйтип бериўимиз керек? 

9. Ядлаў: 2Кор.9:6-8. 

10. Малах.3:8-12; 2Кор.9; Мат.6:24; Лука.6:38-аятлары үстинен ой-пикир жүритиң 

ҳәм Қудай менен бирге тиллесип, шешимиңди ақ қағазға түсирип кел! 

 

 

12. Қарым-қатнас 
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ҳәм Хош Хабар. 

 

 

- Бизлер кимлер менен қарым-қатнаста болыўымыз керек? 

Забур 1:1-3. 

«Бузықлар мәсләҳәтине бармас, гүнакарлар жолында турмас ҳәм уятсызлар 

жыйынында отырмас адам – бахытлы адам. 

Оның ерки – Қудай Нызамында болар ҳәм Оның Нызамы ҳаққында күни-түни ой-

пикир жүритер. 

Ол ағын суў бойына отырғызылған теректей болып, жемисин өз ўақтында берер. 

Жапырақлары оның солымас. 

Ҳәм ол не ислемесин, бәрине де үлгерер». 

  

Биреўлер: «Ким менен қатнас жасасам да бола береди», - деп ойлайды. Олар, 

әсиресе: «Мениң ийманға келмеген досларым бар. Дурыс, олар Қудайдан қорықпайды. 

Олар ишеди, шегеди, бузық сөзлерди көп айтады. Қудайға келиў олардың нийетинде жоқ. 

Бирақ мен ишип-шекпеймен-ғо. Жүре берейин, бәри-бир олардың маған зыяны тиймейди», 

- деп ойлайды. Негизинде, бул бизлерге зыянын тийгизбейди, деген сөз емес. Керисинше, 

бизлердиң кимлер менен қарым-қатнаста жүргенимиз, Қудай ушын жүдә әҳмийетли. 

Себеби бизлер ким менен қатнас жасасақ та, бизлер бир нәрселерди еситемиз, бир 

нәрселерди көремиз. Солай етип, олардың ислерине шериклес боламыз. Биреўлер: «Үлкен 

гүна ҳәм кишкентай гүна деген болады», - деп ойлайды. Бирақ гүнаның үлкен-кишиси жоқ. 

Мысалы сен ишилип, шегилип, бузық сөзлер айтылып атырған жерде отырдың. Ҳәм олар 

сени өзлериниң гүналы ислерине тартыўы мүмкин ҳәм сен ишип, я шегип, я жаман сөз 

сөйлеп қойыўың мүмкин. Булар – гүна. Ҳикметлер 6:28. 

«Адам жанып турған көмирдиң үстинен 

аяғын күйдирмей жүре алама?» 

  

Аяғың күймеўи ушын жанып турған көмирдиң үстинен жүрме. Бәлким, сен: «Мен 

ишпей, шекпей, бузық сөзлер айтпай отыраман», - деўиң мүмкин. Солай етип, сен олардың 

гүналы ислерине шериклес боласаң. Себеби сен олардың гүналы ислерин тоқтатпадың, 

оларға ҳеш қандай тәсир жасамадың. Қайта оларға ортақ болып, аз-маз мақуллап отырдың. 

Бул да гүна! Себеби сен олардың ислерине аз-маз шериклес болғаныңды дәлиллейсең. 

Ал Қудай не дейди? «Бузықлар мәсләҳәтине бармас, гүнакарлар жолында турмас 

ҳәм уятсызлар жыйынында отырмас адам – бахытлы адам». 

1Кор.15:13. «…алданып қалмаңлар: жаман дослар 

жақсы әдетлерден айырады». 
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Халық даналығы менен айтқанда: «Ат пенен ешек бирге турса, ешектиң тәпси атқа 

урады». Егер сен: «Өзимди услайман. Ишпеймен, я шекпеймен. Бара берейин, ҳеш нәрсе 

қылмас», - деп бузық адамлар менен қатнасыңды үзбесең, Қудай Сөзи ҳәм халық даналығы 

сени ескертеди: «…алданып қалмаңлар: жаман дослар жақсы әдетлерден айырады» ҳәм 

«Ат пенен ешек бирге турса, ешектиң тәпси атқа урады». Және «Қазанға жолама, қарасы 

жуғады», - деген гәп те бар. 2Петр.3:17-аяттағы ескертиў: 

«Солай етип, ҳәй сүйикли туўысқанларым, буларды алдын ала билип қойыңлар, 

ар-намыссыз адамларға ерип, өзлериңиздиң беккем негизиңизди жойтып қоймаўыңыз 

ушын сақ болыңлар!». 

  

Иймансыз адамлар менен қатнастан кейин, сениң Қудай алдына ғайрат пенен 

келиўиңе ҳалың болмайды. Сен дуўа етиў ушын көзиңди жумған ўақтыңда, көз алдыңа сол 

жерде көрген ҳәм еситкен нәрселериң келеди. Түслериңе де жаман түслер кирип, ойларың 

да бузылып, ҳәтте, жаман сөзлер аўзыңнан шығып кетиўи мүмкин. 

–Не ушын? Бул не Қудай жазасы ма? 

- Яқ! Сен сол жерде отырғаныңда, сениң жүрегиңе жаман сөзлер, жаман картиналар 

егилген еди. Сен гүна ислемей отырсаң да, сениң қулақларың ҳәм көзлериң АШЫҚ еди. 

Ҳәм шайтан олар арқалы, сениң жүрегиңе сол гүналарды сепкен еди. Ҳәм бул ўақты келип, 

өз жемисин береди. Гүналы тухымлардан гүналы ислер пайда болады. 

Мысалы, жақында бир отыз бес жасларда бир келиншек тәўбе етип жәмәәтимизге 

келди. Оның жасырын ушырасып жүрген бир адамы бар екен. Ҳәм оған Қудай алдында пәк 

болыў ушын бул ушырасыўларды тоқтатыўы керек екенлиги айтылды. Себеби ол адамның 

бала-шағасы бар екен. Бирақ ол ҳаял ол адам менен қарым-қатнасын үзе алмады. 

Нәтийжеде, қайтадан бурынғы гүналы жолына түсип кетти. 

Адам тәўбеге келгеннен кейин барлық бузық қарым-қатнасларын жыйнастырыўы 

керек. Себеби адам еки жолда: ҳәм ақ жолда, ҳәм қара жолда жүре алмайды. 

 

Ески Келисимнен еки мысал. 

Үлкен Қудай хызметкерлери қалай қулаған? 

 

Самсон бий. Бийлер китабы 13:2-5,24-25. 

  

«Сол гезде Цора жеринен Маной атлы бир адам бар еди. Ол Дан 

қәўиминен еди. Оның ҳаялы нәсилсиз болып, ҳеш туўмаған еди. 

Ҳәм Ийемиздиң Периштеси ҳаялға көринип, оған былай деди: мине, сен 

нәсилсизсең ҳәм туўмағансаң. Бирақ ҳәмледар болып, ул туўасаң. 

Солай етип, абайлы бол. Арақ-шарап ишпе ҳәм ҳеш бир ҳарам нәрсе 

жеўши болма. 
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Өйткени мине, сен ҳәмледар болып, ул туўасаң. Оның басына пәки 

тиймейди, себеби қурсақта жатырған ўақтынан баслап-ақ бул нәресте Қудай 

хызметкери (назорей) болады. Ҳәм ол Израил халқын Филистимлилер қол 

астынан қутқарады… 

Ҳәм ҳаялы ул туўып, атын Самсон деп қойды. Ҳәм нәресте өсе берди 

ҳәм Қудай оны жарылқады. Ҳәм Ийемиздиң Руўхы ол арқалы ҳәрекет етип 

баслады… 

 

Мине, усы Самсон Қудайдың нәзери түскен уллы адам болады. Қудай оны 

Израилдың бийи қылады. Мухаддес Руўх оның үстинде болады. Ҳәм ол Израилды 

Филистимлилер қолы астынан азат етип баслайды. Қудай ол арқалы уллы кәраматларды 

ислейди. Қудай оған илаҳий күш берип, оның күшине тең келетуғын ҳеш ким болмайды. 

Бийлер 15:13-15. 

Олар Самсонға: Яқ, бизлер сени тек байлап, олардың қолына 

тапсырамыз, ал өлтириўин, өлтирмеймиз, - деди. Ҳәм оны еки жаңа арқан 

менен байлап, оны жырадан алып шықты. 

Ол Леха деген жерге келгенде, Филистимлилер оны қатты бақырыс 

пенен күтип алды. Ҳәм сол гезде Самсонның үстине Ийемиздиң Руўхы түсти 

ҳәм оның қолындағы арқанлар күйип қалған зығыр жибиндей болып 

қалды ҳәм қолындағы байламлар үзилип түсти. 

Ол еле гөнермеген ешектиң жағын таўып алып, оны қолына алды. Ҳәм 

оның менен мың адамды набыт қылды. 

 

Бир мәрте Самсон Газа қаласында түнеп қалады. Қаланың адамлары оны қашып 

кетпесин деп, қаланың дәрўазаларын қулыплап қояды. Самсон түнниң ярымында турып, 

қаланың дәрўазасын еки жақлаўы ҳәм қулпы менен қосып жулып алады да ийнине салып, 

Хеврон жолындағы таўға апарып таслайды (Бий.16:1-3). 

Сондай Қудайдан уллы күш алған адамның өмириниң кейни хор болып өтеди. -

Қалай? Себеби Самсон Қудай тыйым салған адамлар менен жақын қарым-қатнас қурып 

баслайды. Ол бутқа табыныўшы Далида деген қызды жақсы көрип қалады. Көп адамлар 

Самсонды ескертеди. Бирақ ол қулақ аспай, оның менен жасай береди. Нәтийжеде, ол қыз 

Самсонның күшиниң сырын билип алып, оны душпанларына жеткерип, услап береди. Олар 

Самсонның еки көзин ойып алып, оның үстинен масқаралайды. 

 

Сулайман патша. 3Патшалықлар китабы. 

Сулайман дүньядағы ең дана патша болады. Оның ақылына тең кететуғын адам 

болмайды. Қудай оны жер бетиндеги ең дана патша қылады. 

«…патша  Гаваонда қурбанлық әкелиў ушын ол жерге кетти, себеби ең 

баслы қурбанлықхана сол жерде еди. Сулайман сол қурбанлықхананың 
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үстинде мың малды қурбанлыққа әкелди. Гаваонда Қудай түнде 

Сулайманның түсине енди. Ҳәм Қудай: «Тиле, саған не берейин» - деди.  

Сулайман: … Сениң халқыңды әдил ҳүким ете алылыўым ушын ҳәм 

жақсы менен жаманның не екенин айыра алыўым ушын Өз қулыңа ақыллы 

жүрек инам ет. Себеби Сениң көп санлы бул халқыңды ким басқара алар 

еди? - деди. 

Сулайманның бул нәрсени сорағаны Қудайға мақул болды. 

Ҳәм Қудай оған: Сен буны сорап, өзиңе ямаса узақ өмир, ямаса байлық, 

ямаса душпанларыңның жанын сорамай, ал әдил ҳүким етиў ушын өзиң 

ақыл сорағаның ушын –  

Мине, Мен сениң тилегениңдегидей қыламан: мине, Мен саған дана ҳәм 

ақыллы жүрек беремен: cеннен бурын саған уқсасы болған жоқ, сеннен 

кейин саған уқсасы болмайды. 

Ҳәм сениң сорамаған нәрселериңди де: байлық пенен уллылықты да Мен 

саған беремен. Сонлықтан пүткил өмириң бойы саған уқсасы патшалар 

арасында болмайды. 

Ҳәм егер әкең Даўыттың Мениң жолымнан жүргени сыяқлы, сен де 

Мениң буйрықларымды жүрегиңде сақлап, Мениң жолымнан жүрсең, сениң 

өмир жасыңды да узайтаман, - деди». (3Патша.3:4-14). 

 

Ол Израилды басқарған ўақыт «алтын дәўир» деп аталады. Қудай оған жүдә уллы 

даналық береди. 3Патша.4:29. 

Қудай Сулайманға даналық, оғада уллы ақыл ҳәм теңиз бойындағы 

қумлардай кең ой берди. 

Сулайман Қудайға арнап уллы Ибадатхана салдырады. Мың-мың дана, ҳикметли 

сөзлерди айтады. Библияның үш китабы: Ўазшылар китабы, Ҳикметлер китабы ҳәм 

Қосықлар Қосығы китабы Сулайман патша арқалы жазылған. Ол қырық жыл Израилды 

басқарады. Оның ақылын көриў ҳәм еситиў ушын басқа еллерден патшалар келген. 

Бирақ бул уллы Қудай хызметкериниң де өмириниң ақыры шерменделик пенен 

өтеди. -Қалай? Ол Қудайдың тыйым салған адамларына жақынласып баслайды. Яғный ол 

бутқа табыныўшы халықлардан өзине ҳаяллар алып баслайды. Ҳәм ол ҳаяллар Сулайманды 

азғыртып, өз бутларына сыйындыртады. Сол себептен Сулайман Қудайдың ғәзебине 

ушырайды. 

 

Көрдиңизбе, Қудайдың нәзери түскен, Қудай менен ушырасқан, Қудайдан уллы 

хызмет алған бул адамлардың қалай қулағанын? Олар Қудайға қулақ аспай, Қудай тыйым 

салған адамлар менен қарым-қатнас дүзип баслайды. Олар менен қарым-қатнасты үзбейди. 

Оларды жүрегинен алып тасламайды. 
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Егер сен де Қудай тыйым салған адамлар менен қарым-қатнасыңды бузбасаң, сен де 

қулайсаң. Ҳәтте, сениң үстиңе Қудайдың нәзери түсип, Қудай хызметине шақырылған 

болсаң да. Сонлықтан бул хызметкерлерден өзиңе сабақ ал. 

 

Деген менен сен: «Болды, енди ҳеш-ким менен қарым-қатнас жасамайман. Үйден 

шықпай жатаман!», - деп жүриўши болма. Яқ! Библия: «Сен бузылып кетпеўиң ушын, 

монастырьларға бекинип алып, монах болып жасаўың керек!», - деп оқытпайды. Яқ. 

Керисинше! Мысалы, Ийемиз Ийсаны алып көрейик. Лк.5:30-32. 

Парисейлер менен диний муғаллимлер Ийсаның шәкиртлерине 

наразылық билдирип: «Сизлер неге салықшылар ҳәм гүнакарлар менен 

бирге ишип-жеп отырсызлар?», - деди. Ийса оларға жуўап берип: 

«Шыпакерге дени саўлар емес, ал аўырыўлар мүтәж. Мен ҳақ адамларды 

емес, ал гүнакарларды тәўбеге шақырыўға келдим», - деди. 

Ийса тек мухаддеслердиң арасында жүрген жоқ. Ол ең гүнакар деп есапланған 

адамлардың да арасында болар еди. Және ол бизлерге де буйрық берип: «Барыңлар ҳәм 

ҳәмме адамға Хош Хабарды айтыңлар!», - деди. 

 

-Сонда бизлер бузық адамлар менен улыўма қатнасықты үзиўимиз керек пе, ямаса 

үзбеўимиз керек пе? 

Буған Юхан 17:15 аят жуўап береди: 

Оларды дүньядан алыўыңды емес, 

ал жаўызлықтан, шайтаннан сақлаўыңды сорайман. 

Бизлер адамлар менен емес, ал жаўызлық пенен, гүна менен, шайтан менен қатнасты 

улыўма үзиўиз керек. Бизлер гүнакарларға Хош Хабарды жеткерип, оларды дозақ отынан 

қутқарыўымыз керек. Ал олардың гүналы ислерине қосылмаўыз керек. Яҳуда бул туўралы 

анығырақ қылып айтады: Яҳуда 1:22. 

«Базыларды оттан шығарып қутқарыңлар. 

Және басқаларға қорқыныш пенен реҳимлилик көрсетиңлер. 

Ал олардың гүналарынан болса, жеркениңлер». 

Демек, бизлер гүнакарларды қутқарып, ал олардың гүналарынан болса 

жеркениўимиз керек. (Және де 1Кор.5:13 аятларды оқып алың). 

 

Қудайдың Ийсаның қаны арқалы берген ҲАҚЛЫҒЫ бизлерди гүналы ислерден 

ажыратып турады. Қудай сениң бузық қатнасты үзгениңди қәлейди. Егер сен Қудайға 

намақул иске қол урсаң, шайтанның қармағына түсип, қайтадан өлиўиң мүмкин. 

Сонлықтан Қудай қәлемеген ҳәр-бир қатнасты үз, Қудай қәлемеген ҳеш-бир жерге аяқ 

баспа, Қудай қәлемеген ҳәмме нәрсени тасла. Қудай қәлемеген ҳеш бир нәрсениң дәмин 

тартпа! Барқулла Қудайдан даналық ҳәм мәсләҳәт сора! 
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Қарым-қатнасыңды өзгерт. 

Халқымызда: «Маған достыңның ким екенин айт, мен сениң ким екениңди айтып 

беремен», - деген сөз бар. Расында да, адам ким менен дос болса, соған уқсап кетеди. 

Сонлықтан бурынғы қарым-қатнасларыңды өзгерт. 

Дүньяның досты болыўды қәлеген адам, 

өзин Қудайға душпан қылады (Яқып 4:4). 

Дүньяны ҳәм дүньядағы нәрселерди сүймеңлер. … Себеби дүньядағы 

ҳәр бир нәрсе: денениң қәлеўлери, көздиң қәлеўлери ҳәм турмыстағы 

менменлик – Әкеден емес, ал дүньядан. Дүнья да, оның қәлеўлери де 

өтип кетеди. Бирақ Қудайдың еркин орынлаған адам мәңги жасайды (1-

Юхан 2:15-17). 

 

«Дүнья да, оның қәлеўлери де өтип кетеди», деген не? Бул - «дүнья дозақ жолында 

ығып баратыр», - деген сөз. Сен де оның менен дос болсаң, ол сени де өзи менен бирге 

алып кетеди. Бирақ сен оның менен дос болма. Сен Қудай ҳәм Оған тийисли адамлар менен 

дос бол. 

 

Ийса – қай жерде болады? 

 

Масихый адам НУРДА жүриўи керек. Егер қараңғылықта жүрсе, адасады ҳәм жанын 

жоғалтады. 1Юхан.5:5-7. 

…Қудай – НУР, Онда ҳеш-қандай қараңғылық жоқ. 

Егер Оның менен қарым-қатнастамыз деп, қараңғылықта 

жүрген болсақ, жалған сөйлеп, ҲАҚЫЙҚАТ бойынша жасамаған 

боламыз. Бирақ Қудайдың Өзи Нурда болғаны сыяқлы, бизлер де 

Нурда жүрсек, бир-биримиз бенен қатнаста боламыз ҳәм Оның Улы 

Ийсаның Қаны бизлерди ҳәр қандай гүнадан тазалайды. 

 

- Масихый адам Нурда қалай жүре алады? 

Бириншиден, ол Қудай менен байланыста болыўы керек. «…Қудай – Нур, Онда ҳеш-

қандай қараңғылық жоқ». 

Екиншиден, ол басқа туўысқанлар менен тығыз байланыста болыўы керек. «…бизлер 

де Нурда жүрсек, бир-биримиз бенен қатнаста боламыз». 
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Егер масихый адам Ийса менен ҳәм туўысқанлар менен қатнаста болмаса, ол өледи. 

Ийса Өзиниң қай жерде болатуғынын Матта 18:20 аятта ашып береди: 

Себеби қай жерде еки ямаса үш адам Мениң Атым менен жыйналса, Мен 

сол жерде олар менен биргемен. 

 

Ийса Масихтың аты менен еки-үш туўысқан жыйналса, сол жерде Аспан 

күшлериниң Ийеси, патшалар Патшасы – Ийса Масихтың Өзи болады. Палапанларын 

қанатларының астына жыйнаған қустай, Масих сол жерге келип Өз балаларына саясын 

салып, Өз Сөзи менен аўқатландырады. 

 

Европада гүл өсириў бойынша жарыста бир кишкене қыз биринши орынды 

алады. Оннан қалай гүллерин тез өсиргениниң сырын сорағанда, ол: «Мен 

гүллеримди қуяш нурында сақладым. Түске дейин үйдиң күн шығып турған 

тәрепине, түстен кейин үйдиң екинши тәрепине күн шығып турған тәрепине 

гүллеримди көширдим», - деп жуўап береди. 

 

Ол қыз гүллерин қуяш нурларында сақлаған еди. Гүллер қуяш нурларынан энергия 

ҳәм жыллылық алып тез өседи. Масихый адам да тек Қудайдың Нурында ғана тез өседи. 

 

Евр.13:16. Жақсылық ислеўди ҳәм 

өзиңизде бар нәрселерди басқалар менен бөлисиўди умытпаңлар. 

Өйткени бундай қурбанлықлар Қудайға унайды. 

 

Қудайға унайтуғын ҳәм унамайтуғын қурбанлықлар болады. «Жақсылық ислеў» 

ҳәм «Өзиңде бар нәрсеңди басқалар менен бөлисиў» - бул Қудайға унайтуғын қурбанлық 

болып, Библия: «Буны умытпан, ядыңыздан шығармаң!», - дейди. 

«Жақсылық ислеў» ҳәм «Өзиңде барыңды бөлисиў» дегенде, адамлар дәрриў ақша 

бериўди ямаса бир нәрсесин бериўди ойлайды. Елши.3:6-7. 

 

Петр ләң адамға: Менде гүмис ҳәм алтын жоқ. Бирақ саған өзимде 

барымды беремен: Насыралы Ийса Масихтың аты менен айтаман, жүр! – 

деп оның оң қолынан услады да, орнынан турғызды. Сол ўақытта-ақ оның 

аяқлары менен тобықларына күш енди. 

Адамлар бүгин ақшаға емес, ал оннан анағурлым уллы нәрсеге: исениўшилер менен 

ҚАРЫМ-ҚАТНАСҚА мүтәж. Себеби исениўшилердиң ишинде сол Насыралы Ийса Масих 

жасайды. Еки масихый адам жыйналған жерде болса, уллы КҮШ болады. Ол жерде 

Ийсаның ҳүзири болады. Нызам.32:30. 
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«…биреўи мыңын қуўар, ал екеўи он мыңын қуўар…» 

Бир масихыйда мың жаўыз руўхты жеңетуғындай күш бар болса, еки масихыйда он 

мыңын қуўатуғындай күш болады. 

Ийса Масих былай деп ўәде берди: Матта 18:19. 

 

Cизлерге шынын айтаман: жер бетинде сизлердиң екеўиңиз келисип не 

сорасаңыз, аспандағы Әкем соны береди. 

 

Даўыт патша былай деп жырлайды: Забур 132:1 

 

Туўысқанлар бирге жасаса – қандай жақсы ҳәм қандай жағымлы! 

 

Ал дана Сулайман болса былай дейди: Ҳикметлер 27:17 

 

Темирди темир қайрайды, адамды адам қайрайды. 

 

Тот басқан ҳәм өтпейтуғын пышақ пенен жумыс ислеп көрдиңиз бе? Адам да Ийсаға 

келмесинен бурын сондай болады. Ол Қудайдың илаҳий хызметине жарамсыз болады. 

Оның ишинде көп қәтелер, кирлер, жарақатлар, жаман ойлар, гүман ҳәм қорқынышлар 

болады. Олар Ийсаға келгеннен кейин, туўысқанлар менен қарым-қатнаста болған сайын 

сол нәрселерден кем-кемнен тазарып, минсизликке ерисип барады. Сонлықтан елши Павел 

Еврейлерге (10:24-25) жазған хатында былай дейди: 

 

Бир-биримизге ғамхор болып, бир-биримизди сүйиспеншиликке ҳәм жақсы 

ислер ислеўге руўхландырайық. Айырым адамлардың әдетке айландырғанындай, 

жыйналысларымызды қалдырмайық. Ал Ийемиз келетуғын сол күнниң жақын 

қалғанын билип, бир-биримизди еле де көбирек жигерлендирип барайық. 

 

                          Жәмәәт – бул Ийсаның Денеси 

 

                   Ефес.4:16. Масихтың БАСҚАРЫЎЫНДА 

Пүткил Денениң мүшелери өз-ара биригип, ҳәр бир мүше өз миннетин 

атқарыўы арқалы 

бир-бирине жәрдем берип, байланыс жасайды. Усылай етип 
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Пүткил Дене сүйиспеншилик пенен өсип, 

Өзин беккемлеп барады. 

Пүткил Дене – дегени Масихтың Жәмәәти. Мүшелер – бизлер, масихый адамлар. 

Демек, Ийсаға исениўши адамлар бир-биринен бөлекленип: «Өзим күнимди көремен. 

Маған қарым-қатнастың керегиси жоқ», - деп жасай алмайды. Яқ! Бул мүмкин емес! Сен 

адамларға, адамлар саған мүтәж. Дененибөлеклеп көрдиң бе? Қолды, аяқты, қулақты, 

мурынды, өкпени, жүректи Денеден ҳәм бир-биринен бөлип тасласаң не болады? Ҳайтан 

соны қәлейди. Ол исениўшилерди Жәмәәттен ҳәм бир-биринен бөлип таслағысы келеди. 

Себеби сонда Денеден айырылған мүшениң Өмирден айырылатынын биледи. 

Ийса Юхан 17-бапта Әкеге дуўа еткенде, жүрегиндеги ең баслы тилеклерин айтады. 

Ол шәкиртлери ушын соранғанда төрт мәрте Әкеден БИР болыўын соранады. 

 

Егер сен Қудай Сөзин жақсылап оқып көрсең, сен Қудайдың мәқсетини «Ж!М!!Т» 

екенлигин көресең. Жәмәәттиң өсиўи, масихыйлардың кем-кемнен көбейип барыўы – бул 

Қудайдың қәлеўи ҳәм жобасы. Себеби Қудай ҳеш бир жанның дозаққа кеткенин қәлемейди. 

1-Тим.2:4. «Себеби Ол ҳәмме адамлардың қутқарылғанын ҳәм ҳақыйқатлықты 

билгенин қәлейди». 

Ийса 2-мәрте Жерге келгенде, Ол тек Жәмәәтин ғана Аспанға алып кетеди. 

Жәмәәттен тысқарыдағылардың бәрине Қудайдың «әзеби жаўып, лаўлаған от арасында 

қалады. 

Әне, соның ушын Қудай сениң Жәмәәтте болғаныңды қәлейди. 

 

Мухаддес Руўх Жәмәәтке жиберилген. 

 

Қудай Мухаддес Руўхын да Жәмәәтке жиберген. Мухаддес Руўх Жәмәәттиң пайдасы 

ушын, оның өсиўи ҳәм көбейиўи ушын жумыс ислейди. 

1-Кор.12:7. «Петкил Жәмәттиң пайдасы ушын, 

Мухаддес Руўх ҳәр бир исениўшиге Өз сыйын береди». 

 

Ефес.4:11-аятта Масих бес түрдеги уллы хызметкерлерди көтергенин айтады. Ҳәм 

12-аятта оларды не ушын көтергенин айтады: 

«Ол буны Өзиниң Денеси болған – Жәмәәтти 

беккемлеў ушын иследи». 

Қудай Өз хызметкерлерин Жғмәәттиң өсиўи ушын қояды. Ҳғм ҳәр бир масиҳый тек 

Жәмәәтте болса ғана руўхый өсе алады. Денесиз мүше болмайтуғыны сыяқлы, жәмәәтсиз 

масихыйдың да болыўы мүмкин емес. 
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Жәмәәт - Қудай шаңарағы Ол Қудайдың балаларының Үйи. 

 

Матта 16:18-аятта Ийемиз Ийса мынадай бир Уллы Ҳақыйқатлықты ашып береди: 

«Мен мына тастың үстине Өз Жәмәәтимди орнатаман, 

оны дозақтың күшлери жеңе алмайды!» 

- Дозақ күшлери кимди жеңе алмайды екен? Жалғыз масихыйды ма? 

- Яқ! Жәмәәтти жеңе алмайды! Мысалы, ағашлар көп болып жанып турса, оны 

өшириў ушын не қылыў керек? Үлкен даўыллар до оларды өшире алмайды. Қалың үлкен 

тоғай жанған ўақтында, оларды ҳеш нәрсе өшире алмайды. Үлкен даўыл қайта отты еле де 

күшейтеди. Масиҳыйлар да Жәмәәтте бирге болған ўақтында, оларды шайтанның ҳүжими 

исенимнен қайтара алмайды. Оларды шайтанның ҳүжими қайта еле де күшейтеди. Бирақ 

бизлер ағашларды бир-биринен ажыратып тасласақ, онда ағашлар кейнине дейин жанып 

үлгермей-ақ өшип баслайды. 

Шайтан буны жүдә жақсы биледи. Әне, соның ушын ол масиҳыйларды Жәмәәттеги 

Өмирден ажыратып таслағысы келеди. Душпан соның ушын исениўшилердиң арасына от 

таслап жүреди. Ол, ҳәтте, жәмәәтлерди де бир-биринен айырыўы ушын, араларына от 

салып жүреди. Себеби, бизлер жәмәәттен бөлинип қалсақ, бизлер менен гүресиў оған аңсат 

болады. Сонда шайтан саған гүман, қорқыныш берсе ямаса жалған тәлим менен сени 

азғырса, онда саған оның менен гүресиў қыйын болады. Ал егер сен басқалар менен бирге 

болсаң, олар сениң ушын дуўа етеди ҳәм саған исенимде турыўға жәрдем береди. Ийса: 

«Өз ара бөлинген ҳәр бир үй қулайды», - деди. 

Соның ушын, душпан күшиниң барынша туўысқанларды бир-биринен бөлиўге 

ҳәрекет етеди. Себеби ол дозақ күшлериниң Жәмәәтти жеңе алмайтуғынын биледи. Ол 

туўысқанларды Жәмәәттен бөлиў ушын ҳәр түрли ҳийлелерди қолланады. Көбинесе, 

шайтанның баслы қураллары мыналар болады: ҳүким етиў, айыплаў, өсек, хызметкерлерди 

жаманлаў, қызғаншақлық ҳәм менменлик. 

 

Ҳәр бир Масихқа қулақ салатын адам бул гүналарға қарсы гүреседи. Ҳәм бар күши 

менен Ийсаға қулақ салып, Жәмәәттеги бирликти сақлайды ҳәм өзи барқулла Денеде 

болады. 

 

Қудай Жәмәәте бирликти сақлайды. 

1-Кор.12:25-26. 

 

1-Юх.1:7. «Бирақ Қудайдың Өзи Нурда болғаны сыяқлы, 

бизлер де Нурда жүрсек, 

бир-биримиз бенен қарым-қатнаста боламыз 



 

102 

ҳәм Оның Улы Ийсаның Қаны 

Бизлерди ҳәр қандай гүнадан тазалайды». 

 

Мысалы, жақты ҳәм қараңғы үй. Қап-қараңғы үйде сен ҳеш нәрсени тәртипке 

келтире алмайсаң. Сен нениң мусор, нениң керек нәрсе екенин биле алмайсаң. Ал егер ол 

үйге жақты кирсе, онда сен нениң не екенин, барлығын билип аласаң. Ҳәм үйди тез 

тәртипке келтириўиңе болады. Бизлердиң өмиримиз де – көп бөлмели ейдей. Оның ишин 

тәртипке келтириўимиз ушын, нениң мусор, нениң баҳалы зат екенлигин биле алыўымыз 

ушын, ишимизге Нур түсиўи керек. Библия: «Егер бизлер бир-биримиз бенен қарым-

қатнаста болсақ, Нурда боламыз», - дейди. Бизлер Жәмәәтте туўысқанлар менен бирге 

болсақ, бизлер Нурда боламыз. Сонда ғана бизлер өмиримиздеги мусорларды: 

қәтеликлерди, гүналарымызды ҳәм надурыс түсиниклеримизди көремиз. Ҳәм олардан 

өмиримизди тазалап, минез қулқымызды өзгертиў бизлерге аңсат болады. Ҳғм сонда 

Ийемиздиң Қаны бизлерди ҳәр қандай гүнадан тазалайды. 

Хош Хабар 

- Әтирапымда масиҳыйлар дым аз. Мен жәмәәтимиздиң өсип-көбейиўи ушын не 

қылсам болады? 

 

*Әтирапымызда масиҳыйлардың көбейиўи ушын мына үш нәрсени ислеўимиз керек: 

1. Қудай менен тығыз байланыста бол. 

Егер сениң Қудай менен қарым-қатнасың жақсы болса, онда Қудайдың Өзи сени Өз 

қолында қурал қылып пайдаланып баслайды. Сениң алдыңа Өзи адамларды жиберип, сен 

арқалы адамларды қутқарып баслайды. Өткен әсирлерде жасаған Чарлз Финней атлы 

хызметкер буған айқын мысал бола алады. Ол Қудайға жүдә тығыз қарым-қатнастағы адам 

болады. Ол бир мәрте бир заводқа кирип барады. Ҳәм заводтың ишине кирип, ҳеш нәрсе 

демей бираз ўақыт турады. Күтпегенде, заводтың ишиндеги адамлар биринен соң бир оның 

алдына келип, гүналары ушын жылап тәўбе етип баслайды. Себеби оның менен бирге ол 

жерге Қудайдың Ҳүзири де кирип барған еди. Бундай мысалларды көп келтириўге болады. 

Ҳәр күни Қудай менен тығыз қарым-қатнаста бол. Оннан ҳәр күни адам жанларының 

қутқарылыўын сора. 

Ҳүкемет басшылары 

Жақын ағайин-туўғанларымыз 

Қоңсыларымыз 

Досларымыз 

Кәсиплеслеримиз – булардың барлығы бизлердиң олар ушын ибадатларымызға 

мүтәж. Қудайдан олардың жүрек көзлериниң ашылыўын сораўымыз керек. 

Юхан.6:44. «Егер Мени жиберген Әкем алып келмесе, 

ҳеш ким Маған келе алмайды». 
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Матта 25:29. «Өйткени кимде бар болса, оған және де мол етип бериледи. 

Ал кимде жоқ болса, оның бары да тартып алынады». 

 

Күнде адамлардың қутқарылыўы ушын дуўа етип жүрген ҳәм Қудай менен тири 

қатнаста жүрген адамға Қудай және жаңа адамларды юибере береди. Себеби Қудай оның 

жүрегин биледи. Ҳәм оған жанларды исенип тапсырады. Ал егер сениң жүрегиңде 

қутқарылмаған жанларға аяў болмаса, Қудай саған оларды қалай исенип тапсыра алады?! 

 

2. Адамлар менен жақсы байланыста бол! 

адамларға ДОС бол. Ҳәмме де ҳақыйқый адамларға мүтәж. Олар сениң ҳадал 

өмириңди, пәк жүрегиңди ҳәм ҳақ нийетиңди көрсин. Қоңсыларыңнан күтип отырма, өзиң 

биринши болып, ҳақыйқый ДОС екениңди көрсет. 

Рим.12:17-18. «Ҳеш кимниң жаманлығына жаманлық пенен жуўап 

қайтармаңлар. … Егер мүмкин болса, қолыңыздан келгенше ҳәмме адамлар менен 

татыўлықта жасаңлар». 

 

3. Хош Хабарды жәриялап басла. 

Сен, әлбетте, Масиҳ ҳаққында, Ондағы Мәңгилик Өмир ҳаққында, өзиңниң 

қутқарылғаның ҳаққында адамларға гүўалық етиўди баслаўың керек. Себеби Хош Хабар 

айтылмаған жерге қутқарылыў келмейди ҳәм ол жерде Жәмәәт пайда болмайды. 

 

Сораўлар: 

1. Бузық ислер исленип атырған жерге қатнассақ не болады? 

2. Жаман дослар - ……………………………………………………… 

3. Самсон ҳәм Сулайманлар қалай гүнаға қулады? 

4. Ийса бизлер ушын соранғанда, бизлерди неден ажырат деп дуўа етти? 

   А) адамлардан   б) Гүналы ислерден   в) дүньядан 

5. Масиҳый адам қай жерде руўхый өседи?  

6. Масиҳый адам Нурда қалай жүре алады? 

   А) ………………………………………………………………………. 

   Б) ………………………………………………………………………. 

7. «Жалғыз масиҳый болыўға бола ма? 
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8. Дозақ күшлери кимди жеңе алмайды? 

9. Мухаддес Руўх кимниң пайдасы ушын жумыс ислейди? 

   А) Жеке исениўшилердиң   б) Жәмәәттиң 

10. Масиҳыйлардың көбейип, жәмәәтиңниң өсип-өниўи ушын сениң ислеўиң керек 

болған үш нәрсе: 

   1) ____________________________________________________ 

   2) ____________________________________________________ 

   3) ____________________________________________________ 

11. Ядлаў: 1-Кор.15:33. 1-Юх.1:5-7. 

 

«Алданып қалмаңлар. Жаман дослар – жақсы әдетлерден айырады». 

 

 

13. Алтын буйрық!!! 

«Хош Хабар» 

Марк 16:15. «Пүткил дүнья бойлап жүриңлер ҳәм барлық адамларға Хош Хабарды 

жәриялаңлар!» 

- ХХ - дегенимиз не? 

1. ХХ - дүньядағы ең уллы қуўанышлы жаңалық, қуўанышлы хабар. Лк.4:18-19. Бул - 

сүйинши айтыў. Мыс, өмир бойы қамақханаға түскен адамларға амнистия шықты. Ҳәм бул 

қуўанышлы хабарды оларға айтыўды саған тапсырды. 

2. ХХ - бул нур. Юх.3:19. Келиспеди деп налыма. Лампочка жаратқан адам. 

Қараңғылықта жасап атырған адамларға нур алып бар. 

3. ХХ - бул хош ийис. 2Кор2:14. 

4. ХХ - бул тухым. Мк.4:1-9,13. Ўазшы.11:6. Мыс, елиў жыл шыдайтуғын тухым. 

5. ХХ - бул аяқ-кийим. Еф.6:15; Жар.3:15; Лк.10:19. Масихыйлық - отырыс емес, ал 

жүрис. «Отырған бойра, жүрген дәрья». Жыйналып қалған суў сасыйды. 

6. ХХ - Қудайдың тапсырмасы. Мат.28:18-20. 

7. ХХ - Қудайдың күш-қүдирети. Рим.1:16. ХХ да Қудайдың еки характери де толық 

ашылады. Елш.10:16. 

8. ХХ - кәраматлардың гилти, жолдасы. Мк.16:15-18; 13:9-11; Лк.12:11-12; 21:14-15. 

9. ХХ - Аспан Патшалығын жақынлататуғын жаңалық. Мат.24:14; 22:1-14. 
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10. ХХ - жарастырыў хызмети. 2Кор.5:18-20. ХХ арқалы адам Қудай менен ҳәм адамлар 

менен де жарасады. Мат.5:9. 

 

- Сен ХХ айта аласаң ба? 

- Әлбетте, сен ХХ айта аласаң. Себеби буны Қудай Сөзи тастыйқлайды. 

1-тастыйқ: Елши.1:8. «Бирақ сизлердиң үстиңизге Мухаддес Руўх түскен 

ўақытта, сизлер күш-қуўат аласызлар ҳәм Ерусалимде, пүткил Яҳудия менен 

Самарияда ҳәм, ҳәтте, дүньяның арғы шетине шекем Мениң гүўаларым боласызлар». 

Ийса: «Сен өз күшиң ҳәм өз ақылың менен Хош Хабар айтасаң», - демейди. Ал 

сизлерге жоқарыдан иләҳий күш, кәраматлы күш, иләҳий қәбилет бериледи. Ҳәм енди 

сол иләҳий күш ҳәм қәбилеттиң арқасында сен дүньяның қәлеген жеринде Мениң гүўам 

боласызлар, дейди. 

Ийса: «Сизлер ХХ-ды айтып түсиндириўиңиз керек», - демейди, ал «Мениң 

гүўаларым боласызлар», - дейди. «Г:Ўа» болыў қыйын ба? Гүўа ядтан таўып, бир 

затларды изертлеп айтпайды. Ал көрген ҳәм еситкен нәрсесин айтады, яғный гүўа 

болған затын. Сен де тәўбе еткен соң өмириңде жүз берген, болған, басыңнан өткен 

ўақыяны айтып бересең ғана. 

2-тастыйқ: Лк.21:14-15. «Солай етип, мынаны кеўиллериңзге түйип қойыңлар: 

қандай жуўап беремен деп алдыннан ўайымламаңлар. Себеби Мен сизлерге сондай 

шешенлик пенен аўыз беремен, сизлерге қарсы шыққан ҳеш биреў сизлерге қарсы шыға 

алмай ҳәм қарсы тура алмай қалады». 

3-тастыйқ: Мк.13:11. «… өйткени сизлер сөйлемейсизлер, ал Мухаддес Руўх 

сөйлейди». Лк.12:11-12. 

4-тастыйқ: Мат.28:18-20. «…мине, Мен заманнның ақырына шекем ҳәр күни 

сизлер менен бирге боламан». 

Патшалардың Патшасы, ҳүкимдарлар Ҳүкимдары, Пүткил Әлемди қолында услап 

турған Қудай саған айтады: «Қорқпа, Мен сениң қасыңдаман!» 

Халқымызда мынадай бир нақыл бар: «Шымшықтан қорққан тары екпейди». 

Қудайдың Сөзи де – тухым. Егер сен қорқсаң, мың бәне таўып, оны екпейсең. Бирақ 

Қудайға исенсең, оны егип баслайсаң. 

Еки ескертиў: 

1) Ҳикметлер 24:11-12. «Өлимге алынғанларды қутқар! Сен өлтирилиўге 

маҳрум етилгенлерден қалай бас тарта аласаң? Ямаса: «Бизлер буны билмедик-ғо», 

- деп айтасаң ба? Жүреклерди Сынаўшы Қудай буны билмейди деп ойлайсаң ба? 

Сениң жаныңның үстинде Бақлап Турыўшы Қудай буны биледи ҳәм адамға ислеген 

исине қарай қайтарады». 

2) Коринф. Хош Хабаршы ҳәм Елши Павел былай деп айтады: 1-Кор.9:16. «Деген 

менен, Хош Хабарды жәриялап атырғаным себепли мақтаныўға ҳақым жоқ. Себеби 

бул – мениң миннетли ўазыйпам. Хош Хабарды жәрияламасам, мен ҳәсирет 

шегемен!». 
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Қудайдың мақтаўы: 

Қудай уллы әжайып тоғайларды емес, уллы океан теңизлерди емес, уллы 

патшалар менен байларды емес, уллы әскарбасылар менен данышпанларды емес, ал 

Хош Хабаршыны оғада қатты мақтап қойыпты: 

Рим.10:15. «Хош Хабаршының аяқларына дейин қандай әжайып!» 

 

ХХ нәтийжели болыў ушын, сен оны Өз ГҮЎАЛЫҒЫҢНАН баслаўың керек. 

Үш ҚӘТЕ. 

1-қәте: Бизлер ХХ айтқанда, Ийсаны ямаса Оның жолын ақлаўға тырыспаўымыз 

керек. Ийсаға адвокаттың керегиси жоқ. Сен Оны ҳәм Оның жолын ақлап атырғанда, 

жүдә қыйын шеңгел атызға түскендей боласаң. Түсин дүньяда пикир көп: Ленинниң 

пикирлери, Маркстың пикирлери ҳәм басқа мың-мың философлардың пикирлери. Сен 

Ийсаның жолын ақлап атырғанда, және бир пикир айтып атырғандай боласаң. 

Елши.17:19-21. Сениң ўазыйпаң – гүўалық айтыў. Адамларға және бир пикирдиң, 

филосиялық ойлардың керегиси жоқ. Оларға расында да факт - болған ўақыя керек. 

Сениң мың философияңнан бир гүўалығың күшлирек тәсир етеди. 

1-Кор.4:20. «Өйткени Қудайдың Патшалығы қуры сөз емес, ал күш». 

 

2-қәте: Бизлер ХХ айтқанда басқа ҳеш бир динди қараламаўымыз керек. 

Бизлердиң ўазыйпамыз бир затты жаманлаў емес, ал Қутқарыўшы Ийса Масихты 

жеткизиў. 

3-қәте: Биреўлер: «ХХ-ды тек исим менен айтаман» - дейди. Дурыс, бизлердиң 

ислеримиздиң өзи ХХ-ды айтып турыўы керек. Бирақ ХХ айтылмаған жерге Қудай 

Патшалығы келмейди. Мыс: Лот. 

 

Демек, ХХ-ды өз гүўалығың менен басла. Және ХХ-ды айтқанда анық ҳәм 

түсиникли қылып, жыйнақлы қылып айт. Ҳеш қашан айтыспа, урыспа. Себеби МК-та 

«Қудайдың аламы урыспайды» деп қойыпты. Тартыс басланып атырса, гәпти басқа 

жаққа бурып жибер, ямаса бир жол менен тартыстан шығып кет. 

Гүўалық 3 ке бөлинеди: 

1. Мен тәўбе етпесимнен бурын…. 

2. Мен тәўбе етттим… 

3. Мен тәўбе еткенимниң соң… 

Гүўалықты мынадай сөзлер менен жуўмақла: Бирақ мени ең ишинде 

қуўандыратуғыны – мен ҳәзир өлсем де, туўры бейишке киретуғыныма анық исенемен. 

Сизге бир сораў берсем бола ма? 
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Оннан кейин, тыңлаўшыға мына еки ДИАГНОСТИКАЛЫҚ сораўды бер: 

1. «Сизде усы өмир хошласыңыздан кейин, бейишке туўры киремен-аў деген 

исеним бар ма?» 

2. «Сизди бүгин усы өмир менен хошласып, Қудайдың алдына барды дейик. 

Сонда Қудай сизден: «Не ушын Мен сени бейишке киргизиўим керек?» деп сораса, сиз 

Оған не деп жуўап берген болар едиңиз?». 

 

Соннан кейин, сиз оған: «Сиз ушын менде бир әжайып хабар бар. Бул хабар – сиз 

өмириңизде еситип-көрген хабарларыңыздын бәринен қуўанышлы хабар» - деп, оған 

«Рим Жолы» деп аталатуғын 4 руўхый ҳақыйқатлықты айтып бересиз. 

1. «Қудай адамзатты сүйеди…» 

2. «… бирақ ҳәмме адам гүна ислеген ҳәм Қудайдың даңқ-саўлатынан 

айырылған». Рим.3:23. 

3. «Гүнаның төлеми – өлим». Рим.6:23. 

4. «Егер сен Ийсаны аўзың менен «Ийем» деп тән алсаң ҳәм Қудайдың Оны 

өлимнен қайта тирилткенине исенсең, қутқарыласаң». Рим.10:9. 

 

Ийсаның Ўәдеси. 

Ийса ХХ айтатуғынларға мынадай Ўәде береди: «Пүткил дүнья бойлап 

жүриңлер ҳәм ҳәмме адамларға ХХ айтыңлар. … Исенгенлерге мынадай кәраматлы 

белгилер яр болады: олар Мениң атым менен жинлерди қуўып шығарады, жаңа 

тиллерде сөйлейди, қоллары менен жыланларды услайды, ҳәм егер зәҳәрли зат ишсе 

де, оларға ҳеш қандай зыян тиймейди, аўырыўларға қолларын қойғанда, олар шыпа 

табады». Мк. 16:15-20. 

 

Сораўлар 

1. Алтын Буйрық қандай? 

2. ХХ – дегенимиз не? 

3. ХХ айтқанда қандай қәтелерге жол қоймаўымыз керек? 

4. ХХ –ды неден басласаң нәтийжели болады? 

5. Еки диагностикалық сораўды айтып бер. 

6. Гүўалық нешеге бөлинеди? 

7. Төрт руўхый ҳақыйқатлықты айтып бер. 

8. Кәраматлы белгилер кимлерге яр болады? Ҳәм қандай кәраматлы белгилер: 
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9. Бизлер ХХ айта аламыз ба? Неге олай деп ойлайсаң? 

10. Ядлаў: Мат.28:18-20. Мк. 16:15-18. 

 

 

 

14. Ден-саўлық! (Шыпа) 

Ден-саўлық – бул ҳәмме адамды ойландуратуғын сораў. Бул сораў тәўбеге келген 

адамды да, келмеген адамды да ойландырады. Ҳәтте «Ден-саўлық болса, ҳәмме нәрсе 

болады» деген гәп те бар. Шынында да, ден-саўлық – терең байлық! Үлкен байлық! 

Көп ғана адамлар өзлерин ҳәр қыйлы аўырыўлардан әззи деп санайды. Биреўлер 

аўырыўын «Қудайдан келди» деп айтады ҳәм өзлери билмеген ҳалда Қудайды айыплап 

баслайды. Олар: «Бул аўырыў Қудайдың маған берген бир мийнети-ғо», - дейди. 

 

Бирақ Хош Хабар соннан ибарат: Қудай Өз Улын, адамларды гүналарынан ҳәм 

АЎЫРЫЎЛАРЫНАН қутқарыў ушын жиберди. Ийса былай дейди: 

«Жаратқан Ийемниң Руўхы – Мениң үстимде. 

Өйткени Ол Мени жарлыларға Хош Хабар жәриялаў ушын майлады. 

Ол Мени тутқынлардың азат болатуғынын, соқырлардың көретуғынын 

хабарлаўға азап шеккенлердиң еркинликке шығыўы ушын… жиберди» (Лк.4:18-19). 

Ийса жерге келип: «Мен Қудайдың еркин орынлаўға келдим», - дейди. Ҳәм Ол 

алдынан шыққанларға: «Мә саған сары аўырыў, мә саған бас аўырыў. Ал сениң гүнаң 

көбирек, соның ушын Қудай сениң көзиң соқыр болғанын қәлейди», - деген жоқ. Ал Ол 

алдына қандай аўырыў келсе де, бәрине шыпа берер еди. Себеби бул Қудайдың ерки 

еди. 

 

Көп адамлар Қудай туўралы қәте түсиникке ийе. Олар Қудайды реҳимсиз, жаўыз 

қылып көз алдына келтиреди. Бирақ Хош Хабар бизлерге мийримли Қудай Әкемизди 

ашып береди. Егер бизлер Мухаддес Китапты жақсылап оқып көрсек, онда бизлерге 

меҳри таўсылмайтуғын Қудай, сүйиспеншиликке толы Әкемиз ашылады. Онда ҳеш 

қандай жаманлық жоқ. Ол бизлердиң аўырмағанымызды, ҳәр тәреплеме саппа-саў 

болғанымызды қәлейди. 

Ең баста Адам саппа-саў еди 

МК-тың 1-китабы «Жаратылыс Китабында» бизлер Қудайдың бул дүньяны 

қәйтип жаратқанын оқыймыз. Қудай пүткил дүньяны: аспан-жерди, ай-жулдызларды, 
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ҳәмме ҳайўанларды, қуслар менен балықларды ҳәм ең соңында Адамды жаратып, оны 

бейиш бағына орналастырады. Қудай ҳәмме нәрсени минсиз, гирбиңсиз, кемшиликсиз 

ҳәм таң қалдырарлық әжайып қылып жаратады. Ҳәм Қудай оларға: «Жүдә Жақсы!» деп 

баҳа береди. Қудай адамды да «Жүдә Жақсы» қылып, минсиз етип жаратқан еди. 

Адамның пүткил барлығы: руўхы, жаны ҳәм денеси саппа-саў еди. Адамда ийнениң 

ушындай да аўырыў, я басқа да бир кемшилик жоқ еди. Себеби оны Қүдиретли Қудай 

жаратқан еди ҳәм оннан қалса, Қудай оны Өзиниң душпаны қылып емес, ал Өзи 

жаратқан нәрселердиң басшысы етип, Өзиниң досты етип, Өзине уқсас етип жаратқан 

еди. 

Адам өз саламатлығынан айырылды 

Жаратылыс Китабының 3-бабында адамның Қудай Сөзине бойсынбай, гүна 

ислегенин көремиз. Бирақ Қудай дәслеп оларға тәўбе етиўге имкан береди. Бирақ Адам-

ата айыпты Ҳаўа-енеге, Ҳаўа-ене болса, жыланға аўдарып тәўбе етпейди. Себеби гүна 

арқалы олардың өмирине шайтанға жол ашылған еди. Сонда адам өмирине ғарғыс 

(нәлет) кирип келеди. Бул туўралы Жаратылыс Китабының 3:16-19 аятларында 

оқыймыз: 

«Ийемиз Қудай ҳаялға: «Ҳәмледарлық ўақтыңда, азабыңды үсти-үстине 

көбейтемен. Аўырыў менен балаларыңды туўасаң…» – деди. Адам-атаға болса: «… 

жер сен ушын нәлетленсин. Пүткил өмир бойы оннан азап пенен азықланасаң. Ол 

саған тикенеклер өсирип береди. …Жерге қайтып бармағаныңша, … маңлай териң 

менен нан жейсең. Өйткени сен топырақсаң ҳәм топыраққа айланасаң» – деди». 

Солай етип, нәлет, азап ҳәм аўырыўлар адамзаттың гүнасы себепли, олардың 

өмирине биринши мәрте кирип келеди. Гүна – ғарғыс(нәлет) алып келеди. Азап-

аўырыўлар да ғарғыстың бир түри болып есапланады. Басында Қудай адамды минсиз, 

саппа-саў қылып жаратқан еди. Адам жүдә жақсы болып дөретилген еди. Олардың 

жасайтуғын жери де, жейтуғын нәрселери де жүдә жақсы ҳәм минсиз еди. Бира адам 

шайтанның сөзине ерип, Қудайдың Сөзине бағынбай, бейиш бағынан қуўылады. 

Гүна – вирус 

Гүнаны вирусқа, микробқа ҳәм инфекцияға уқсатыўға болады. Жүдә жақсы 

компьютердиң ишине вирус түссе не болады? Биринши болып, сол вирус көбейип 

баслайды. Егер вирус алынып тасланбаса, ол пүткил компьютерди жайлап кетеди ҳәм 

оны пүткиллей истен шығарады. Ол енди ҳеш нәрсеге жарамай қалады. 

Микроб ҳәм инфекция да сондай. Олар да адам организмине түссе, олар көбейип, 

үлкейип баслайды. Егер оларға қарсы гүреспесең, ол пүткил денеңди жоқ қылыўы 

мүмкин. 

Гүна да сондай. Адам алдың Қудайға бойсынбады. Кейин Қудайдан қашты, 

жасырыныўға ҳәрекет етти. Кейин бир-бирин айыплап баслады. Гүна да вирус сыяқлы 

көбейип, адамды толық бийлеп баслады. Адамның дәслеп руўхы өлди, кейин 
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жанындағы бар нәрселер: ақыл-ойы, сезимлери ҳәм ерки бузылды, истен шықты. Ҳәм, 

әлбетте, денесинде де проблемалар басланды, яғный аўырыўлар пайда бола баслады. 

 

Қудай – реҳимшил! 

Деген менен, адам бейиш бағынан қуўылғанынан соң да Қудай оны сүйиўин 

тоқтатқан жоқ. Ол бәри-бир адамға ҳәр-қыйлы жоллар менен жәрдем берер, оларға ҳәр-

қыйлы жоллар менен Өз сүйиспеншилигин көрсетер еди. Қудай адамның жақсы 

жасағанын, бахытлы болғанын қәлейди. Егер адам Оған қулақ салса, онда Ол адамларды 

аўырыўлардан сақлап, шыпа беретуғынын айтар еди. Шығыс.15:26. 

«Егер сен Жаратқан Ийең болған Қудайыңның даўысына қулақ салсаң, Оның 

көз алдында туўры нәрселерди ислесең, Оның буйрықларына итибарыңды қаратсаң, 

Оның ҳәмме қарарларын орынласаң, онда Мен Мысрға жиберген аўырыўлардың ҳеш 

биреўин саған жибермеймен. Өйткени Мен – саған Шыпа Бериўши Ийең боламан!» 

Қудай аўырыў жибермейди, ал аўырыў гүна арқалы шайтаннан келеди. Гүна 

адамды Қудайдан айырып, шайтанға жол ашады. Егер сен Қудай сөзлерине 

бойсынбасаң, онда сен Қудайдың панасынан шығасаң ҳәм Ол сени аўырыўлардан 

қорғай алмайды. Мыср халқына аўырыўлар Қудайдың қәлегени ушын емес, ал олардың 

Қудай Сөзине бойсынбағаны ушын келген еди. Мысалы, кишкен бала ата-анасының 

сөзине қулақ аспай, екинши этаждан секирсе, қолын резеткаға тықса, оқыўға бармаса, 

оларға қандай жаман нәрселер болыўы мүмкин? Бул олардың ата-анасының қәлегени 

ушын емес, ал олардың өзлериниң ата-анасына қулақ аспағаны ушын болады. 

Ийса - Қудайдың қандай екенин ашып берди 

Ийса Масих жерге келгенде, Ол адамзатқа Қудайдың қандай екенин ашып берди. 

Ол Қудайдың «!ке» екенин ашып берди. Евр.1:3. 

«Қудайдың Улы - Қудайдың салтанатының нуры болып, Ол Қудайдың 

тәбиятының ҳақыйқатттан қандай екенин көрсетеди». 

 

- Қудайдың тәбияты қандай? Оның бизлерге деген қарым-қатнасы қандай? Буны 

Ийсаға қарап билип алыўға болады: (Матта.9:35-36). 

«Ийса барлық қала ҳәм аўылларды аралап жүрди. … Аспан Патшалығы 

туўралы Хош Хабарды жәриялап, барлық аўырыўларға ҳәм ҳәлсиз адамларға шыпа 

берди. Ол көп халықты көрип, оларға жаны ашыды…». 

Мине, Қудайдың тәбияты. Мине, Қудайдың бизлерге деген қарым-қатнасы. Ол 

ҳәмме адамлардың Аспан Патшалығына киргенин ҳәм барлық аўырыўлардың шыпа 

алғанын қәлейди. 

Юхан.14:9-11 аятларда Ийса былай дейди: 
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«Мени көрген Әкени көрген болады. … Сизлерге айтқан сөзлеримди 

Өзлигимнен айтып турған жоқпан, ал Менде жасап атырған Әке Өз ислерин ислеп 

атыр». 

Солай етип, аўырыүўларға шыпа берген кимниң ислери екен? Ийса: «Мен арқалы 

Әке Өз ислерин ислеп атыр», -  дейди. Шыпа бериў - Әкениң қәлеўи. Қудайда шыпа бар 

ҳәм Ол сол шыпаны бергиси келеди. 1-Юхан.3:8. 

«Сонлықтан, Қудайдың Улы 

шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди». 

Ҳәр-қыйлы аўырыўлар – шайтанның ислери. Ийса адамларды бул шайтанның 

ислеринен азаит етиў ушын келген еди. 

Лука.13:11-16. 

«Сол жерде 18 жылдан бери аўырыў руўхынан қыйналған бир ҳаял бар еди. Ол 

еки бүкленип қалған болып, бойын ҳеш тик услай алмас еди. Ийса оны көрип, 

жанына шақырып алды да, оған: «Ҳаял, сен дәртиңнен азат боласаң», - деп, оның 

үстине қолларын қойғанда, ҳаял сол ўақытта-ақ бойын тиклеп, Қудайға алғыслар 

айта баслады. Сонда мәжилисхана басшысы Ийсаның дем алыс күни шыпа 

бергенине ашыўы келип, халыққа: «Жумыс ислеў ушын алты күн бар. Шыпа алыўға 

дем алыс күни емес, ал сол күнлери келиңлер», - деди. Ийемиз Ийса оған былай деп 

жуўап берди: «Ҳәй, еки жүзлилер! Дема лыс күни ҳәр бириңиз өгизиңизди ямаса 

ешегиңизди қорадан шығарып алып, суўғарыўға апармайсыз ба? Он сегиз жылдан 

бери шайтан байлап қойған Ибрайымның мына қызын дем алыс күни бул байлаўдан 

азат қылыў керек емес пе еди?» 

Солай етип, бул еки бүкленип қалған бүкир ҳаялды көрсетип, Ийса: «Бул - 

Қудайдың берген мийнети» - деген жоқ, ал: «Он сегиз жылдан бери шайтан байлап 

қойған Ибрайымның мына қызын бул байлаўдан азат қылыў керек емес пе еди?» - деди. 

Демек, Ийса аўырыўды 0 «шайтанның байлап қойған байламы», - деди. 

 

Шыпа – жақсылық ҳәм Қудайдың қәлеўи 

Матта.12:10-13. «Сол жерде бир қолы ләң адам бар еди. Парисейлер Ийсаны 

айыпламақшы болып, Оған былай деп сораў қойды: «Дем алыс күни аўырыў адамған 

шыпа бериў – Нызамға туўра келе ме?» Ийса оларға: «Сизлердиң араңыздағы 

бириңиздиң жалғыз ғана қойы болса, ол дем алыс күни бир шуқырға түсип кеткенде, 

оны шығарып алмай ма? Адам қойдан гөре, анағурлым артық емес пе? Демек, дем алыс 

күни адамға жақсылық ислеў – Нызамға туўры келеди», - деди. Соңынан Ол ләң 

адамға: «Қолыңды соз!» - деди. Адам қолын созғанда, екиншисиндей сап-саў болып 

қалды». 

Демек, Ийса: «Шыпа бериў – бул жақсылық ислеў» - деди. 
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Ескертиў 

Бирақ, адамды емлеўдиң барлық жоллары Қудайдан бола бермейди. Шайтан да 

өзине исендириў ушын, адамға жалған ҳәм ўақтыншалық шыпа бериўи мүмкин. Бирақ 

оның мәқсети биреў: 

«Уры урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў ушын келеди». (Юхан.10:10). 

Мысалы, мафияға жумысың түсип барса, олар жумысыңды питкериўи мүмкин. 

Бирақ есесине бир өмирге оларға бағынышлы болып, ол жерден қутылалмай қалыўың 

мүмкин. Жаўыз руўхлардың берген шыпасы да сондай. Олар да саған «шыпа» бериўи 

мүмкин, бирақ сол арқалы олар сениң өмириң кирип алады. Сонлықтан Қудай бизлерге 

қатаң буйрық береди: Я өзлериңиз я балаларыңызды палкерлерге, дуўаханларға, көз 

байлаўшыларға, экстрасенслерге, тәўиплерге, өлген адамлардың руўхларына апарыўшы 

болмаң. Булар – Мениң көз алдымда жеркенишли! Қудай булардың бәрине қарсы. 

 

Шыпаны Қудайды күт 

Ҳақыйқый шыпа – тек Қудайдан келеди. Қудайдан келген шыпа – жарылқаў ҳәм 

жақсылық болады. Ийса адамлардың кеселликте жасағанын қәлемейди. Ол ҳәмме 

адамлардың ТОЛЫҚ САЎ-САЛАМАТ болғанын қәлейди. Елши.10:38. 

«Қудай Насыралы Ийсаға Мухаддес Руўх ҳәм қүдирет берип, хызметке 

майлады. Ийса ҳәмме жерди айланып жақсылық иследи, шайтанның қол астында 

болғанлардың ҳәммесине шыпа берди. Өйткени Қудай Оның менен бирге еди». 

«…шайтанның қол астында болғанлар…» - деген нени билдирип тур? 

Аўырыўлардың – шайтанның иси екенин билдирип тур. Себеби ШЫПА - Қудайдың 

ерки. Сениң сораўың мүмкин: «Бул бүгин де Қудайдың ерки ме?» - деп. Аўа, бул бүгин 

де Қудайдың ерки. Себеби, Ол ҳеш қашан өзгермейди. Еврей.13:8. 

«Ийса Масих – кеше де, бүгин де ҳәм мәңгиге бирдей!» 

Ийса Масих еки мың жыл бурын алдына келген ҳәр бир адамға қәйтип шыпа 

берген болса, Ол бүгин де сол Ийса! Ол бүгин де шайтанның қол астында аўырыўдан 

қыйналып алдына келген ҳәр бир адамға шыпа береди. 

Мат.8:16; 8:1-3, 5-7. 

Ийса ҳеш қашан алдына келген аўырыўларға: «Бул аўырыў саған Қудайдан 

келген. Сонлықтан, достым, Мен Қудайға қарсыласа алмайман», - деп айтпаған. – Не 

ушын? Себеби аўырыў емес, ал шыпа - Қудайдың ерки! 
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Ийса адамзат ушын уллы жақсылық иследи 

Барлық аўырыўлар – бул гүнаның жемислери. Гүна себепли адамзат ҳәр түрли 

аўырыў-қайғыларға, ҳәлсизликлерге шатылған еди. Бирақ Ийемиз Ийса Масих Өзин 

қурбанлыққа берген ўақтында бул аўырыў-қайғылар менен ҳәлсизликлерди де Өзине 

алған еди. Бул туўралы Ийшая пайғамбар китабында айтылған (53:3-5): 

«Ол адамлар алдында кемситтирилген ҳәм жерге урылған, азаплар менен 

аўырыў-қайғыларды татқан ер болды. Биз Оннан жүзимизди бурдық. Ол 

кемситтирилген болып, биз Оны адам есабына алмадық. Бирақ Ол бизлердиң 

ҳәлсизликлеримизди Өзине алды ҳәм бизлердиң аўырыў-қайғыларымызды көтерди. 

Ал бизлер Оны «Қудай тәрепинен жеңилген, жазаланған ҳәм жараланған» деп 

ойладық. Бирақ Ол бизлердиң гүналарымыз ушын жараланып, бизлердиң 

нызамсызлықларымыз ушын азапланған еди. Бизлердиң дүньямыздың жазасы – Оның 

үстинде еди». 

Ийса жерге келмесинен 600 жыллар бурын жасаған пайғамбар Ийсаның адамзат 

ушын ислеген исен былай деп сүўретлейди: 

«Ол бизлердиң Ҳ!ЛСИЗЛИКЛЕРИМИЗДИ Өзине алды ҳәм бизлердиң АЎЫРЫЎ-

ҚАЙҒЫЛАРЫМЫЗДЫ көтерди». 

Кейин, ол даўап етип, былай дейди: 

«Оның жарақатлары арқалы бизлер ШЫПА алдық!». 

Бул ўақыяны өз көзи менен көрген Ийсаның шәкирти Петр де былай дейди (1-

Петр.2:24): 

«… Ол гүналарымызды атанақ ағашта Өз денесине жүкледи. Оның 

жарақатлары арқалы ШЫПА ТАПТЫ;ЫЗ!». 

Ийшая да, Петр де бизлерге шыпа БЕРИЛГЕНИ шаққында айтады. «Оның 

жарақатлары арқалы бизлер ШЫПА алдық!». 

«Оның жарақатлары арқалы ШЫПА ТАПТЫ;ЫЗ!». 

Бул еки аят та өткен мәҳәлде тур. Демек, бизлерге Қудай әлле қашан шыпа 

БЕРГЕН! 

Галата.3:13-14. 

Аўырыў – бул нәлет, ал шыпа – жарылқаў. Ийса нәлетти бизлердиң үстимизден 

алды ҳәм бизлерди жарылқаўға еристирди. 

 

- Не ушын гей-бир масихыйлар еле шыпа алмай атыр? 



 

114 

1. Егер адам гүнада жасаўын даўам ете берсе, ол аўырыўында қала бериўи 

мүмкин. Себеби аўырыў – бул тек «мийўе», оның тамыры – гүнада. Сонлықтан ийса 

арасында шыпа бериўдиң орнына, тек гүнасын кеширген ҳәм аўырыў тәўир болып 

кеткен. Матта.9:27. 

Забур.102:3. «Ол сениң ҳәмме қылмысларыңызды кеширип, сениң барлық 

аўырыўларыңа шыпа береди». 

Қудай алдын гүнаға кеширим берип, кейин аўырыўларға шыпа береди екен. 

Себеби гүна Оның жумыс ислеўине тосқынлық етеди. Енди не ислеў керек? МК жол 

көрсетеди: Яқып.5:16. 

«Шыпа табыўыңыз ушын, бир-бириңиздиң алдыңызда гүналарыңызды 

мойынлаңлар ҳәм бир-бириңиз ушын дуўа етиңлер». 

Демек, алдын гүналарды мойынлаў керек, сонда сен кеширим алып, шыпаға жол 

ашылады. 1-Юхан.1:9. 

2. Исенбеўшилик шыпаға тосқынлық етеди. 

Евр.11:6. «Исеним болмаса, Қудайға унаў МҮМКИН ЕМЕС!». 

Яқып.5:16. «Исеним менен етилген дуўа аўырыўға шыпа береди». 

Исеним - Қудай менен байланыстыратуғын жол. 

Мк.6:5-6. «Ийса ол жерде тек бир неше аўырыў адамлардың үстине қолын 

қойып шып берди, бирақ басқа кәраматлар ислей алмады ҳәм олардың исеними 

жоқлығына ҳайран қалды». 

Қараңлар, өлгенине төрт күн болған, ийисленип кеткен Лазарды өлимнен қайта 

тирилткен Қудай Улы Ийса «басқа кәраматлар ислей алмады» ҳәм «олардың 

исенимсизлигине ҳайран қалды». 

Мк.5:34. Мат.8:13. 

Сени де исенимиң қутқарады, исенимиңе қарай шыпа да бериледи. 

Елши.14:9-10. 

«Листрада еки аяғы ләң бир адам бар еди. Ол иштен ләң болып туўылып, ҳеш 

қашан жүрмеген еди. Бул адам Павелдиң сөзлерин тыңлап отырғанда, Павел оған 

тигилип қарап, шыпа табатуғынына исеними бар екенин көрди де, қатты 

даўыслап: «Аяғыңда тикке тур!» - деди. Сол адам орнынан ушып турды да, жүре 

баслады». 

Павел ол адамда қашан исеним болмағанша «Аяғыңда тикке тур!» демейди. 

Алдын Ийса Масих туўралы айтады. Себеби исеним – Ийса Масих туўралы Хош 

Хабардың жәрияланыўынан келеди. Биреўлер ибадатты «шыпа бағыш дәриге» 
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уқсатады. Олар ҳәммеге: «Маған дуўа ет», - дей береди. Бирақ сенде Ийсаға деген 

исеним болмаса, сен ҳеш нәрсеге ерисе алмайсаң. Шыпа ушын да исеним керек. Ал 

исеним - Қудай Сөзин еситкеннен келеди. Соның ушын, Ийса алдын Қудай Сөзин 

айтып, кейин адамларға шыпа берген. Бул туўралы Лк.5:15; 6:18. 

Забур.106:20. 

«Қудай Өз Сөзин жиберип, адамларға шыпа берди». 

Демек, алдын Сөз, кейин Шыпа келеди. 

 

- Бизлер қалай етип Қудай Әкемизден шыпа алаламыз? 

1. Исеним менен етилген дуўа арқалы. 

Яқ.5:16. «Исеним менен етилген дуўа аўырыўға шыпа береди ҳәм Ийемиз оны 

аяққа турғызады». 

Аўырыўларыңа қарама, ал Қудайдың ўәдесине қара. Ҳәм исеним менен дуўа ет. 

Саўарлы бол. Шыпаны күт. Аўзыңнан шыққан сөзлерге бек бол. Аўзыңнан тек исенимге 

толы сөзлер шықсын ҳәм Қудай саған өз ўақтында шыпасын береди. Мыс, футболист. 

 

2. Қудай Ўәдесин қабыл етиў арқалы. 

1-Петр.2:24.«Оның жарақатлары арқалы ШЫПА ТАПТЫҢЫЗ!». 

Бул өткен мәҳәлде тур. Демек, Қудай Ўәде береди: «Сен шыпа тапқансаң», - деп. 

Сен бул ўәдени жүрегиңе қабыл етип, сол ўәдени өз өмириңе жәриялап, сол ўәдеде 

турыўың арқалы да шыпа табасаң. Яғный, Қудай Сөзи саған шыпа береди. 

 

3. Аўырыўлардың үстине қол қойыўымыз арқалы. 

Мк.16:17-18. «Мениң атым менен … аўырыўлардың үстине қолларыңызды 

қойсаңыз, олар ШЫПА ТАБАДЫ!» 

Бул бизлердиң қолларымызға байланыслы емес, ал Ийемиздиң Сөзине 

исенетуғынымызға байланыслы. Сениң қолың шыпа бермейди, ал Қудай шыпа береди. 

Және де қолыңды қойып, «қолымнан еле күш шыққан жоқ» деп аўырыўды саатлап 

жулқылап отырма. Сен Ийемиздиң Ўәдесине исенип, аўырыўдың үстине қолыңды 

қойған ўақтыңда, сен Оның сөзине исенетуғыныңды дәлиллейсең ҳәм сол ўақытта 

Мухаддес Руўх жумыс ислеп баслайды ҳәм аўырыўды толық шыпалап, аяққа турғызады. 

Сениң ўазыйпаң – исеним менен қолыңды қойыў, ал шыпалаў – Мухаддес Руўхтың иси. 

Лк.4:40, Ел.28:8-9. 
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Қол созыў – бир мәнини аңлатады. 

 

4. Зәйтүн майы менен сылаўымыз арқалы. 

Яқ.5:14. «Араңызда аўырыў адам бар ма? Ол исениўшилер жәмәәтиниң 

ақсақалларын шақыртсын. Олар Ийемиз Ийсаның аты менен оны май менен сылап, 

ол ушын дуўа етсин». 

Жәмәәт хызметшилери аўырыў адамды май менен сылап, Ийемиз Ийсаның аты 

менен дуўа етсе, Ийса оны аяққа турғызады. Зәйтүн майының өзинде ҳеш қандай илаҳий 

күш жоқ. Оны қолланыў – тек Қудай Сөзине бойсынғанымызды билдиреди. Зәйтүн 

майы – және де, Мухаддес Руўхтың символы. Ески Келисим дәўиринде патшаларды, 

пайғамбарларды ҳәм руўханийлерди хызметке қоймастан бурын, олардың басына 

зәйтүн майын қуйған ҳәм сол ўақыттан баслап, ол адамның өмиринде Мухаддес Руўх 

ҳәрекет еткен. Масих – «Басына Май Қуйылған Адам» дегенди билдиреди. Бүгин бизлер 

де Қудай Сөзи бойынша аўырған адамды май менен сылап, Ийемиз Ийсаның атынан 

дуўа етсек болады ҳәм Ийемиз оны аяққа турғызады. 

5. Ийса Масихтың аты арқалы. 

Бизлер не қылсақ та: май менен сыласақ та, қолларымызды қойсақ та, исеним 

менен дуўа етсек те – бәрин Ийемиз Ийса Масихтың аты менен ислеўимиз керек. 

Аўырыў адам Ийса Масихтың атына деген исеним менен шыпа табады. 

Юхан.16:24. «Ҳәзирге дейин, сизлер Мениң атым менен ҳеш нәрсе 

сорамадыңлар. Сораңлар, аласызлар. Сонда қуўанышыңыз толы болады». 

Ел.3:6,16; Мк.16:17-18; Яқ.5:14. 

Қудай басқа да жоллар менен шыпа береди. Бирақ сен бир нәрсени ядыңнан 

шығарма: Қудай сени жақсы көреди ҳәм сениң дениң СА? болғанын қәлейди. Ол саған 

ҳәмме ўақыт ШЫПА бериўге таяр! 

 

Сораўлар. 

1. Қудай адамлардың … қәлейди. 

А) аўырмағанын  б) аўырғанын  в) бәри-бир 

2. Аўырыў қалай келди? 

а) Қудай адамды аўырыўлар менен жаратты 

б) Қудайдың қәлеўи менен 

в) адамның Қудай Сөзине бойсынбай, гүна ислеўи арқалы 

3. Аўырыў - …  
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а) жарылқаў б) нәлет (ғарғыс) 

4. Ийса не қылған еди? 

А) Шайтанның исин бузып, барлық аўырыўларға шыпа берди 

Б) бизлердиң аўырыўларымызды Өзине алды 

В) Өзиниң жарақатлары арқалы бизлерге шыпа берди 

Г) Әкениң еркин орынлады 

Е) Барлық жуўаплар дурыс 

5. Ийсаның шыпа бериўи … 

 А) Тек елшилер дәўиринде болған 

 Б) Кеше, бүгин ҳәм мәңгиге бирдей ҳәрекетте! 

6. Шыпа алыўға нелер кесент етеди? 

7. Қудай қандай жоллар менен шыпалайды? (Бес жолы) 

8. Ядлаў: 1-Петр.2:24. «Бизлердиң гүна ушын өлип, ҳақ болып жасаўымыз ушын, 

Ол гүналарымызды атанақ ағашта Өз Денесине жүкледи. Оның жарақатлары 

арқалы ШЫПА ТАПТЫҢЫЗ!» 

 

 

 

 

15. Гүна үстинен жеңис 

 

1-Юхан.5:18. «Қудайдан туўылған адам гүна ислеўди даўам етпейтуғынын 

билемиз. Себеби оны Қудайдың Улы сақлайды ҳәм шайтан оған қол тийгизе 

алмайды». 

- Гүна – деген не? 

ҲГүна – бул Жаратқан Қудайдың Нызамына бағынбаў, бойсынбаў. 

         - бул Қудайға қарсыласыў (бунт). 

(1-Юх.3:4). 

- Гүна қандай күшке ийе? 

*Гүна – бузыў, истен шығарыў, жарамсыз қылыў ҳәм өлтириў күшине ийе. 
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Рим.5:12 «Дүньяға бир адам арқалы, яғный Адам-ата арқалы гүна келди, ал 

гүна арқалы өлим келди». 

Мыс: вирус. Вирус компьютерге, адам денесине түсиўи мүмкин. Вирустың 

ўазыйпасы – бузыў, истен шығарыў, жарамсыз қылыў ҳәм набыт қылыў. Вирус 

компьютерге түскеннен соң, басқа программаларды өзине бағындырады ҳәм өзиндей 

қылады. СПИД вирусы да адам денесине түскеннен соң, денедеги иммунитетлерди 

өзине бағындырады ҳәм өзиндей қылады. Нәтийжеде, иммунитетлер адам денесин 

қорғаўды тоқтатып, вирусқа хызмет етип баслайды. 

- Гүнаның авторы ким? Ең биринши адамлар қалай гүнаны киргизип қойған? 

ҲГүнаның авторы - шайтан. Шайтан толығы менен шикасланған, зыянланған, 

яғный вирусланған. Онда толығы менен Қудайға деген қарсылық бар. Ол вирусқа, 

қарсылыққа толы еди. 

*Адам-ата менен Ҳаўа-ене сол шайтанның информациясын қабыл етип қояды ҳәм 

адам сол заматта-ақ вирусланады, яғный сол ўақыттан баслап адамның ишине «гүна» - 

«шайтанның тәбияты» киреди. 

Шайтанның тәбияты – «гүнакар тәбият» деп аталып, ол Қудайға ҳәм Қудай 

Нызамына қарсылыққа толған тәбият. 

Рим.8:7. «Себеби гүнакар тәбият басқаратуғын ой-пикирге ийе адам - Қудайға 

душпан. Ол Қудайдың Нызамына бойсынбайды 

ҳәм бойсына алмайды да». 

*Адам-ата арқалы пүткил адамзатқа усы гүнакар тәбият кирген еди. 

Әтирапыздағы пүткил дүнья усы гүнакар тәбиятқа толған. 

1-Юхан.2:15-17; 5:19. «Дүньяны ҳәм дүньядағы нәрселерди сүймеңлер. Ким де 

ким дүньяны сүйсе, онда Әкеге деген сүйиспеншилик жоқ. Себеби дүньядағы ҳәр бир 

нәрсе: денениң нәпсиси, көздиң нәпсиси ҳәм өмирдеги менменлик. Булар Әкеден емес, 

дүньядан. Дүнья ҳәм оның нәпсилери өтип кетеди, бирақ Қудайдың еркин орынлаған 

адам мәңги жасайды». 

«Өзлеримиздиң Қудайға тийисли екенимизди, ал пүткил дүньяның 

шайтанның қол астында екенлигин билемиз». 

- Пүткил дүнья қаяқта екен? 

- Пүткил дүнья шайтанның қол астында. Бул – гүнакар дүнья деп аталады. Бул 

дүнья үш нәрседен турады екен: денениң нәпсиси, көздиң нәпсиси ҳәм өмирдеги 

менменлик. 

 

- Ийса не ушын келди? 

1-Юх.3:5-10. «Ал Масихтың гүналарымызды (бойсынбаўшылықты) алып 

таслаў ушын келгенин билесизлер. Оның Өзинде гүна жоқ. Оның менен жасайтуғын 

адам гүна ислемейди. Гүна ислеўди даўам етип атырған адам Оны көрмеген де, 

билмеген де. 
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Перзентлерим! Ҳеш кимге өзлериңизди алдатпаңлар. Масихтың ҳақ болғаны 

сыяқлы, ҳақ ис ислеген адам да ҳақ. Гүна ислей беретуғын адам – шайтаннан. 

Өйткени шайтан бастан баслап гүна ислеп киятыр. Сонлықтан Қудайдың Улы 

шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди…». 

Бул аятлардан соны көремиз: 

1. (5-аят) Масих гүналарымызды (бойсынбаўшылықты) алып таслаў ушын 

келди. 

2. (8-аят) Қудайдың Улы шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди. 

 

- Бизлер тәўбе еткен ўақтымызда не болады? 

ҲБизлер жоқарыдан туўыламыз ҳәм Жаңа Тәбият аламыз. Ишимизде жаңа тәбият, 

жаңа адам туўылады. 

1-Юх.5:20. «Қудайдың Улы келип, ҳақыйқый Қудайды билиўимиз ушын АҚЫЛ-

ОЙ бергенин билемиз». 

1-Кор.2:16. «- Жаратқан Ийемиздиң ойындағысын ким биле алады? Оған ким 

ақыл Бере алады? 

Бирақ бизлер Масихтың АҚЫЛ-ОЙЫНА ийемиз». 

Езекил.36:25-28. «:стиңизге таза суў шашаман ҳәм сизлер барлық 

напәкликлериңизден пәкленесизлер. Сизлерди ҳәр бир буттан тазалайман. 

Сизлерге Жаңа Жүрек беремен ҳәм Жаңа Руўх беремен. Денеңиздеги тас 

жүректи алып таслайман ҳәм сизлерге бос жүрек беремен. Ишиңизге Өз 

Руўхымды саламан ҳәм сизлерди Мениң буйрықларыма қулақ асып, Мениң 

қарарларыма әмел қылып, орынлайтын қыламан. … сизлер – Мениң халқым 

боласызлар, ал Мен – сизлердиң Қудайыңыз боламан». 

Солай етип, бизлер Қудайдан туўылған ўақтымызда, Қудайдан толық Жаңа 

Тәбият аламыз. Жаңа Жүрек, Жаңа Руўх ҳәм Масихтың Ақыл-ойын аламыз. Масихтың 

ақыл-ойы қандай еди? Ол ийнениң ушындай да Қудайға қарсыласпайтуғын, ал Қудайға 

толық бағынатуғын, бойсынатуғын АҚЫЛ-ОЙ еди. Ол ҳәтте өлимге, атанақтағы 

шерменделик өлимге барыўға да қарсыласпай, ал Қудайға толық бағынған еди. Әне, 

бизлер Масихқа келгенде, усы Жаңа Тәбиятты аламыз. 

*Адам – дене, жан, руўхтан ибарат. 

- Гүнакар тәбият – адамның қай жеринде болады ҳәм ол адамға қашан кирген? 

*Гүнакар тәбият – адамның денесиниң мүшелеринде болады ҳәм ол Адам-ата 

менен Ҳаўа-енениң гүнасы арқалы адамға кирген еди. 

Рим.7:23. «Бирақ, денемниң мүшелеринде басқа бир нызамды байқайман. Ол 

мениң сана-сезимимниң нызамына қарсы урысып, мени денемниң мүшелериндеги 

«гүна нызамына» тутқын етеди». 

Яқып.4:1. «Араңыздағы урыс ҳәм жәнжеллер қаяқтан келип шығады? 

Денелериңиздиң мүшелеринде урысып атырған қәлеўлериңизден 
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емес пе?». 

1-Петр.2:11. «Сүйикли туўысқанларым, бул дүньяда жат жерли ҳәм қонақ 

болған сизлерге жалбарынаман, жаныңызға ҳәр қашан қарсы туратуғын денениң 

жаман қәлеўлеринен қашыңлар». 

 

- Жаңа Тәбият – қай жерде болады ҳәм оны адам қай ўақытта алады? 

*Жаңа Тәбият – руўхта болады. Оны адам Масихқа келген ўақытта алады. 

Рим.8:16. «Мухаддес Руўхтың Өзи бизлердиң руўхымыз бенен бирликте Қудайдың 

балалары екенлигимиз ҳаққында гүўалық береди». 

Гал.5:17. «Өйткени адам тәбиятының жаман қәлеўлери Мухаддес Руўхқа, 

Мухаддес Руўх адам тәбиятының жаман қәлеўлерине қарсы. 

Олар бир-бирине қарсы…». 

 

*Солай етип, сениң ишиңде еки тәбият та бар. Денеңниң мүшелери арасында – 

гүнакар тәбият, ал руўхыңда – жаңа тәбият. Ҳәм шайтан тәбияты, ҳәм Қудайлық тәбият! 

Егер сен «қайтадан өлгиң» келсе, онда гүнакар тәбиятта жаса. Ал мәңгилик 

өмирге барғың келсе, онда Жаңа Тәбиятта жаса. 

Ескертиў: Егер сен дозаққа түсиўден қорқпасаң, онда шайтанның тәбияты менен 

жасай бер. Ал егер сен үзил-кесил Аспанға барыўды шешкен болсаң, онда Қудайлық 

тәбият пенен жаса! 

 

Гүнакар тәбияттың (шайтан тәбиятының) ислери: 

Галата 5:19-21. «…олар: неке ҳадаллығын бузыў, ҳарамылық, бузықшылық, 

бутпаразлық, сыйқыршылық, душпанлық, жәнжелкешлик, күншиллик, ғәзеп, 

менменлик, алаўызлық туўдырыў, бөлиниў, қызғаншақлық, мәскүнемшилик, 

айшы-әширет ҳәм усыларға уқсаған нәрселер. Сизлерди алдын 

ескерткенимдей, және ескертип атырман: усындай ис-ҳәрекетти 

ислеўшилер Қудайдың Патшалығын мийрас етип алмайды!» 

*Демек, гүнакар тәбиятта жасап атырған адам Қудай Патшалығын мийрас етип 

алалмайды екен. 

Руўхтың жемислери (Қудайлық тәбият): 

Галата 5:22-23. «Сүйиспеншилик, қуўаныш, тынышлық, сабырлылық, 

мийримлилик, қайырқомлық, садықлық, мүләйимлилик ҳәм өзин тутып 

билиў. Бундай ислерге қарсы ҳеш қандай нызам жоқ». 

 

*Қайсысында жасаўды сен шешесең! 
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Еки тәбият бир-бирине қарсы күни-түни гүреседи. Қайсысы жеңиўин де сен 

шешесең! 

*Егер сен гүнакар тәбиятты аўқатландыра берсең, онда гүнакар тәбият жеңиске 

ерисип, ол сени өлимге алып барады. Ал егер сен руўхыңды аўқатландыра берсең, 

руўхың күшейип, руўхың жеңиске ериседи ҳәм ол сени Аспанға баслап барады. 

Гүнакар тәбияттың аўқаты – өсек сөз, бузық ойлар, жаман кинолар, ашыў-ғәзеп, 

тәшиўиш ҳтб. 

Руўхтың аўқаты - Қудай Сөзи, ибадат, алғыс-мақтаў, ашылыс, аян, көринис ҳтб. 

Руўхыңды ҳәр күни Қудай Сөзи менен аўқатландыр! Гүнакар тәбиятыңды аўқатсыз 

қалдыр. 

*Еки жол. 

Матта 7:13-14. «Тар қапыдан кириңлер. Өйткени набыт болыўға апаратуғын 

қапы кең жол да үлкен, оның менен жүретуғынлар да көп. ал өмирге апаратуғын 

қапы тар, жол да киши, оны табатуғынлар да аз». 

 Демек, еки жол бар екен. Бириншиси, кең жол. Буннан көп адамлар жүреди. Бул – 

гүнакар тәбияттың жолы. Бул дүнья усы жол менен жүрип баратыр. 

 Екиншиси, тар жол. Буннан аз адамлар жүреди. Бул – Жаңа Тәбияттың жолы, 

руўхымыздың жолы. 

 - Өли балық пенен тири балықтың айырмашылығы неде? 

 *Өли балық суў қаяққа ығызса, сол жаққа ығып кете береди. Ал тири балық 

ағысқа қарсы жүзеди. Сен жоқарыдан туўылғанда, бул дүньядағы адамлардай болып, 

гүнакар дүньяның ығысында ығып кете бермейсең, ал гүнакар дүньяға қарсы, ағысқа 

қарсы, жоқарыға, Қудайға қарай жүрип баслайсаң. Ығып кете бериў - аңсат. Бул - кең 

жол. Өлилер жолы. Ал ағысқа қарсы жүзиў - қыйын. Бул - тар жол. Тирилер жолы. 

Пүткил дүнья саған қарсыласыўы мүмкин. 

 

- Ал егер гүна ислеп қойсақ не? 

1-Юх.1:8-10. 

Ҳикмет.24:16. «Ҳақ адам жети мәрте жығылып, орнынан турады. Ал 

наҳақлар қулап, набыт болады». 

- Ҳақлар менен наҳақлардың арасындағы айырмашылық не екен? 

Екеўи де жығылады екен, бирақ ҳақ адам орнынан турады. Ол гүнада жата 

бермейди, ал тезден гүнасынан қутылады. Ал наҳақ адам гүнаға жығылып, орнынан 

турмайды, ал гүнасын таслай алмай, сол гүна менен жасаўың даўам ете береди ҳәм 

соңында өлимге барады. 

*Мыс: пышық пенен шошқа. Пышықтың тәбияты тазалықты сүйеди. Оның үстин 

қанша батпақласаң да, ол барып, үстин тазалай береди. Ал шошқаны қанша 

жуўындырсаң да, ол барып, үстин тазалай береди. 
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 Ҳақ адам менен наҳақ адам да сондай. Ҳақ адам гүна ислеп қойса, ол сол гүна 

менен жасай алмайды. Ол қалай болмасын, тез арада гүнасынан азат болады. Ол гүна 

менен Қудайға тик қарай алмайды. Ал наҳақ адамларды қанша кеширсең де, олар барып, 

гүнасын тәкирарлай береди. 

Жаратылыс китабының 39-бабында Юсуп пайғамбар туўралы оқыймыз. Ол ҳақ 

адам болып, өзин гүнадан барқулла алып қашқанын оқыймыз. Оны хожейини 

Потифардың ҳаялы азғырған ўақытта, Юсуп оған: «Мен қалай бул уллы жаманлыққа 

қол урып, Қудай алдында гүна ислеймен!», - деп қашып кетеди. Ҳаял оның кийимине 

асылған ўақытта, ол сыртқы кийимин ҳаялдың қолына қалдырып, өзи сыртқа кийиктей 

атлығып шығады. Ол кейин өзин сатып жиберген ажағаларын да кеширип жибереди. 

2-Патша.11-12 баплар. 

Бул жерде бизлер уллы патша Даўыттың ислеген уллы гүнасын оқыймыз. Ол бир 

күни патшалар сапарға шығатуғын ўақытта, сарайында қалып, қуры айланып жүреди. 

Биреў айтқан: «Барлық гүналы ислер – қуры (бос, иссиз) жүргенликтен шығады» - деп. 

Даўыт та сарайын айланады, кейин сарайының басына шығады ҳәм әтирапқа қарап 

баслайды. Сонда ол қоңсы ҳәўлилердиң биринде шомылып атырған бир сулыў ҳаялды 

көреди. (Яқып.1:13:15. Гүнакар тәбият ҳәмледар болады. Ол шайтаннан «тухым», «ой», 

«көринис» қабыл етеди. Бул ой раўажланып, жетилисип, егер ўақтында аборт 

қылынбаса, гүнаны дүньяға келтиреди. Ал исленилген гүна өлимди әкеледи). Даўыт 

ҳаялды хызметшилерин жиберип алдыртады ҳәм оның менен қосылады. Арадан бираз 

ўақыт өткеннен кейин, Вирсавия Даўытқа хат жазып жибереди. Онда өзиниң Даўыттан 

ҳәмледар болып қалғанын айтады. Вирсавияның күйеўи Урия урыста еди. Даўыт 

гүнасын жабыў мәқсетинде урыстан Урияны шақыртып алады ҳәм оннан урыстың ҳал-

жағдайларын сорап, үйине жибереди. Бирақ Урия үйине бармай, патшаның 

хызметшилери менен дәрўаза алдында түнейди. Буны еситкен патша оны шақыртып 

алып, неге үйине бармағанын сорайды. Сонда Урия: «Қудайдың сандығы, Израил ҳәм 

Яҳуда халқы шатырда жасап атыр. Хожайыным Иоав та, хожайынымның хызметшилери 

де далада (урыста). Мен енди үйиме кирип, ишип-жеп, ҳаялым менен жатайын ба?!» - 

деп жуўап береди. Даўыт ертеңине Урияның қолына хат услатып, оны Иоавқа апарып 

бер деп жибереди. Хатта: «Урияны саўаштың ең қайнаған жерине түсириң ҳәм оның 

өлиўи ушын, оны қалдырып кетиң», - деген жазыў бар еди. Сонлықтан Иоав Урияны 

урыстың қайнаған жерине түсиреди ҳәм Урия набыт болады. Буннан кейин Давид 

Вирсавияны ҳаяллыққа алады. 

Даўыт: «Болды, айды етек пенен жаптым», - деп ойлаған еди. Ол өз бузықшылығын 

Урияны душпанның қолы арқалы өлтиртиўи менен жаптым деп ойлаған еди. Бирақ 

Библияда: «Ашылмайтуғын сыр жоқ», - деп жазылған. 12-бапта Нафан пайғамбар 

Даўытты әшкара еткенин оқыймыз. Нафан Даўытқа келип, мынадай тымсал айтып 

береди: (2-Пат.12) 

«Бир қалада еки адам болыпты: биреўи бай, екиншиси жарлы. Байдың жүдә көп 

маллары ҳәм қой-ешкилери болыпты. Ал жарлыда болса бир қозыдан басқа ҳеш нәрсе 

болмапты. Ол бул кишкентай қозыны сатып алып, оны өзи аўқатландырыпты. Қозы 

оның балалары менен бирге өсип, оның нанынан жеп, кесесинен ишип, оның көкирегинде 

уйықлап, оның бир қызындай болыпты. Ҳәм байдың үйине бир қонақ келипти. Бай бул 

қонаққа аўқат таярлап бериў ушын, өзиниң маллары менен қойларын сойыўға қызғанып, 

жарлының қолындағы жалғыз қойды алып сойып, қонаққа аўқат таярлап берипти». 
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Бул тымсалды еситкен Даўыт қатты ғәзепке минип, Нафан пайғамбарға: «Қудай 

бар! Бундай иске қол урған бай өлимге ылайықлы! Ол бул қылығы ушын ҳәм жақынын 

аямағаны ушын төрт есе қылып қайтарып бериўи шәрт» - дейди. Сонда Нафан 

Даўытқа: «Бул бай – сен! Израилдың Қудайы былай дейди: «Мен сени Израил үстинен 

патша қылып майлап, сени Саулдың қолынан қутқарған едим. Ҳәм Мен саған 

хожайыныңның үйин ҳәм жатағыңа ҳаялларын бердим. Ҳәм саған Израил менен 

Яҳуданы бердим. Егер булар саған аз болғанда, саған және берер едим. Неге сен 

Қудайдың көз алдында бул иске қол урып, Оның Сөзин писент етпедиң? Урияны қылыш 

пенен өлтирдиң, оның ҳаялын өзиңе ҳаял қылып алдың, ал оның өзин болса 

Аммонитянлының қылышы арқалы өлтирттиң. 

Солай екен, сен Мени писент етпей, Урияның ҳаялын өзиңе ҳаяллыққа алғаның 

ушын, енди сениң үйиңнен ҳеш қашан қылыш кетпейди. Қудай былай дейди: мине, Мен 

сениң үйиңниң ишинен саған қарсы жаманлық шығараман ҳәм ҳаялларыңды сениң көз 

алдыңда алып, жақыныңа беремен ҳәм ол мына қуяштың алдында сениң ҳаялларың 

менен жатады. Сен жасырын ислеген едиң, ал Мен буны пүткил Израилдың алдында 

ҳәм мына қуяштың алдында ислеймен» … Сен бул исиң арқалы Қудайдың душпанларына 

Оған тил тийгизиўге жол ашып бердиң. Соның ушын, туўылған балаң өледи» - деди. 

 

Қудай Даўыттың жасырын ислеген гүнасын пүткил Израилға ашып таслайды. 

Расында да, «Ашылмайтуғын сыр жоқ!» 

Буннан соң, Даўыт жалғыз өзи бир бөлмеге кирип, түн бойы дуўа етеди ҳәм жети 

күнге шекем ҳеш нәрсе жеп-ишпей оразада болады. Ол ислеген гүнасы ушын Қудай 

алдында қатты тәўбе етеди. Жети күннен кейин оның баласы өледи. Забурдың 50-

бабында Даўыттың қалай тәўбе еткени жазылған. 

Забур 50. 

«Қудайым, Өзиңниң улллы меҳир-муҳаббатың менен маған реҳим ете гөр. Өзиңниң 

шексиз сақыйлығың менен ислеген қылмысымды туўрылай гөр. Мени ислеген 

қылмысымнан қайта-қайта жуўып, мени гүнамнан азат қыла гөр. Себеби мен ислеген 

жынаятымды мойныма аламан. Ислеген гүнам барқулла көз алдымда турыпты. Саған, 

тек жалғыз Саған қарсы мен гүна ислеп, Сениң көз алдыңда шайтанға жол бердим. 

Сонлықтан Сениң шығарған ҳүкимиң - ҳақ, жазаң – әдил. Мине, мен гүна менен 

қосылып туўылғанман. Анам мени гүна менен қосып туўған. Мине, Сен жүрегиң менен 

ҳақыйқатлықты сүйдиң ҳәм ишиме даналық салған едиң. :стиме иссоп шөби менен суў 

шаш, сонда пәкленермен. Мени жуў, сонда қардан да ақ боларман. Қуўаныш пенен 

шадлықты қайтадан еситейин, сонда Сениң сындырған сүйеклерим қуўанышқа 

толады. Жүзиңди гүналарымнан бура гөр ҳәм барлық қылмысларымды кешире гөр. 

Ишимде таза жүрек жарат ҳәм ҳақ руўх пенен ишимди жаңала. Жүзиңди меннен бура 

гөрме ҳәм Мухаддес Руўхыңды меннен ала гөрме». 

*Даўыт ҳақ адам еди. Ол гүналары ушын тәўбе етип, қайтадан Қудайға қайтады. 

«Ҳақ адам жети мәрте жығылып, турады. 

Ал наҳақлар қулап, набыт болады». 
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Петр ҳәм Яҳуда 

Булардың екеўи де Ийсаның 12 шәкиртлериниң ишинде болады. Екеўи де гүна 

ислеп қояды. 

Лука 22:31-34. «Симон Ийсаға: «Ийем! Сениң менен бирге қамаққа да, өлимге де 

барыўға таярман», - деди. Бирақ Ийса оған: «Петр, саған айтатуғыным: бүгин 

қораз шақырмастан бурын сен Мени танымайман деп, Меннен үш рет танасаң», - 

деди» 

Лука 22:54-62. Бул жерде Петрдиң Ийсадан үш мәрте «танымайман» деп танғанын 

оқыймыз. 

«Петр сыртқа шығып кетип, өкирип жылады». 

Петр үлкен гүна ислеп қойған еди. Ол адамлар алдында Ийсадан бас тартып қойған 

еди. 

*Бирақ Библияда мынадай әжайып аятлар бар: 

Рим.14:4. «Басқаның (Ийсаның) хызметшисин ҳүким еткендей, сен кимсең? 

Хызметши өз Хожайынының (Ийсаның) алдында турады ямаса жығылады. Себеби 

оны аяққа турғызыўға Ийемиздиң қүдирети жетеди!» 

Петр де Ийемиздиң алдында қулаған еди. Бирақ Ийса оны аяққа турғызады. Себеби 

Петр Қудайға бағышланған ҳақ адам еди. Ядыңызда ма, Ийсаның қәбирде жоқ екенин 

ҳаяллар айтып келген ўақытта, Петр қатты жуўырып кетеди. Не ушын? Себеби ол 

гүнасы ушын қатты өкинип, Ийсадан кеширим сорамақшы еди. 

Юхан. 21:7,15-17. «Бул Ийемиз» дегенди еситкеннен, Симон Петр жалаңаш 

болғанлықтан кийимин кийип, өзин теңизге атты». 

- Не ушын Петр теңизге өзин атқан еди? Себеби ол кемеден бурын Ийсаға жүзип 

бармақшы еди. 

«Азанғы аўқатты жеп болғаннан соң, Ийса Симон Петрден: 

- Юнус улы Симон, Мени олардан да көбирек сүйесең бе? – деп сорады. 

- Аўа, Ийем. Сени жақсы көретуғынымды билесең-ғо, - деди Оған Петр. 

Ийса оған: 

- Қозыларымды отлат, - деди. 

Ийса екинши мәрте оннан: 

- Юнус улы Симон, Мени сүйесең бе? – деп сорады. 

Петр Оған: 

- Аўа, Ийем. Сени жақсы көретуғынымды билесең-ғо, - деди. 

Ийса оған: 

- Қойларымды бақ, - деди. 
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Үшинши мәрте Ийса оннан: 

- Юнус улы Симон, Мени жақсы көресең бе? – деп сорады. 

Петр Оның өзинен үш мәрте: «Мени жақсы көресең бе?» - деп сорағанына қапа 

болды. 

- Ийем, Сен ҳәммесин билесең, Сени сүйетуғынымды да билесең, - деди Петр. 

Ийса оған былай деди: 

- Қозыларымды отлат». 

 

*Петр оттың әтирапында Ийсадан үш мәрте танған еди. Ол отты көрген ўақытта, 

бул ядына түсип қыйналар еди. Бирақ Ийемиз от жағып, оттың әтирапында Ийсадан 

ҳәммениң көзинше: «Сен Мени сүйесең бе?» - деп сорайды. Ҳәм Петр ҳәммениң 

көзинше үш мәрте: «Аўа, Ийем!» - деп жуўап береди. Ийса Петрди орнынан турғызған 

еди. Себеби Петр ҳақ адам еди. 

 

*Бирақ Яҳуда менен ондай болмайды. Ол наҳақ адам болғанлықтан, гүнасын 

тасламайды. Ол алдын садақа қутысынан ақша урлайтын болады. Ийса оған ең соңында 

үш рет тәўбе етиўге имканият туўдырып береди. Ийса биринши рет: «Араңыздағы 

бириңиз Мени сатады», - дейди. Екинши рет: «Мениң менен бир табақтан аўқат жеп 

отырған Мени сатады», - дейди. Үшинши рет: «Мен кимге нан берсем, сол Мени 

сатады», - деп, Яҳудаға нан береди. Бирақ Яҳуда бул имканиятлардан пайдаланбайды. 

Себеби наҳақ адам гүнасын тасламайды ҳәм набыт болады. Ол Ийсаны отыз гүмис 

теңгеге сатады. 

Елши. 1:17-20. «Бул адам өз қылмысының ҳақысына бир егислик жер сатып 

алды. Ол сол жерде ет-бетинен жығылып, қарны жарылды ҳәм барлық ишеклери 

ақтарылды». 

 

- Қалай гүнаны жеңиўге болады? 

Лука 13:23-30. 

«Бир адам Ийсадан: 

- Ийем, тек аз ғана адам қутқарыла ма? – деп сорады. 

Сонда Ийса халыққа былай деди: 

- Тар қапыдан кириўге бар күшиңизди салыңлар! Себеби сизлерге айтатуғыным: 

көплер кириўге тырысады, бирақ кире алмайды». 
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Бул аятлардағы «Бар күшиңизди салыңлар!» - деген сөз грек тилинде 

«Гүресиңлер!» дегенди билдиреди. Ал «тырысады» деген сөз «излейди» дегенди 

билдиреди. 

Бул аятларда үлкен мәни жатыр. Бул саған Аспанға кириўге жол көрсететин аят. 

Демек, мен қалай гүна үстинен жеңиске ериседи екенмен? Ийса айтады: «Тар қапыдан 

кириўге Г:РЕС!» Гүрессиз ЖЕ;ИС болмайды. Матта.11:12. 

Ал биреўлер кириўди қуры излейди екен. Яғный, олар арқадан я қубладан биреў 

келип, бир үлкен Қудай хызметкери бир ўақытлары келип, мени гүнадан қутқарады деп 

жән-жағынан, сырттан нәжет излеп отыра береди екен. Бирақ Ийса оларды «кире 

алмайды» деди. 

 

*Бизлер руўхый урыстамыз. Егер гүреспесек, бизлер жеңилемиз. 

Ефес. 6:12. «Өйткени урысымыз қан ҳәм еттен ибарат болған адам баласына 

қарсы емес, ал бул дүньядағы көзге көринбейтуғын ҳәкимлерге, бийлеўшилерге, бул 

қараңғы заманның күшлерине ҳәм аспандағы жаўыз руўхларға қарсы». 

*Бизлердиң душпанымыз – адам баласы емес, ал көзге көринбейтуғын шайтан ҳәм 

оның жаўыз руўхлары. Шайтан мыналар арқалы масиҳыйларға ҳүжим қылады: 

1. Жаўыз руўхлар. 

2. Гүнакар дүнья. 

3. Гүнакар тәбият. 

* Егер бизлер Қудай Сөзине бойсынсақ, онда Мухаддес Китап бизлерге олар 

үстинен жеңис ўәде етеди. Ийса Масих сени Қудайдың руўхый жаўынгери етип көреди 

ҳәм саған мыналарды буйырады: 

1) «Қудайдың барлық саўыт-қуралларын тағып ал!» (Ефес.6:13-18). 

2) «Гүрес!» 

 

- Қудайдың саўыт-қураллары – деген не? 

Булар: Ҳақыйқат белбеўи, 

          Ҳақлық саўыты, 

          Хош Хабар аяқ-кийими, 

          Исеним қалқаны, 

          Қутқарылыў дуўлығасы, 

          Мухаддес Руўхтың Қылышы болған Қудай Сөзи. 
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Душпан бизлерден емес, ал усы руўхый саўыт-қураллардан қорқады. Ядыңызда ма, 

Ийса үш рет шайтанды Қудайдың Сөзи менен жеңген еди. 

 

*Ҳақ адам жығылғанда, оны орнынан турғызатын еки жол: 

1. Қудай алдында гүнаны тән алыў. 1-Юх.1:9. 

Гүнаң қанша жеркенишли болса да, Қудай алдында тән ал. Гүнаң жасырын болса 

да, оны тән ал. Гүнаң жүдә кишкене болса да, оны тән ал. Себеби кишкене гүна да, 

адамды өлимге апарыўы мүмкин. 

2. Адамлар алдында гүнаны тән алыў. Яқып.5:16. 

Бир гүналар болады, сен оларды тек Қудайдың алдында тән алғаның жетеди. Ал 

бир гүналар болады, сен оларды адамлардың алдында тән алыўың керек болады. Егер 

сен хызметкер болсаң, онда жәмәәт алдында тән алыўың керек. Егер сен семьяңа қарсы 

гүна қылған болсаң, семьяң алдында тән алыўың керек. 

Гүнасын тән алмайтуғын адамлар туўралы Матта.7:21 ҳәм Лк.13:25-27 аятларда 

айтылған. Бул жерде Аспан Патшалығының Қапысы жаўылғанда, көп адамлар сыртта 

қалып, Ийсаға: «Ийем, Ийем, бул бизлермиз-ғо. Бизлер Сениң көз алдыңда ишип жедик. 

Сен бизлердиң көшелеримизде тәлим бердиң. Бизлер Сениң атың менен 

пайғамбаршылық қылдық, көп кәраматлар қылдық, жинлерди қуўып шығардық», - 

дейди екен. Сонда Ийса оларға: «Мен сизлерди ҳеш қашан таныған емеспен, Меннен 

аўлақ кетиңлер, ҳәй, нызамды бузыўшылар!» - деп ашық айтаман дейди. 

- Не ушын Ийса оларға: «Мен сизлерди ҳеш қашан таныған емеспен» - дейди? 

Себеби олар ҳеш қашан Ийсаға ҳеш қашан ҳақыйқый жүзин көрсетпеген адамлар. 

Олар ишиндеги гүналарын ҳеш қашан ашық тән алмаған адамлар. Олар «маскада» 

жүретин адамлар. Олардың сырты күлип турғаны менен, ишинде гүнаны жасырып 

жүрген адамлар. Бирақ олар адамларды алдағаны менен Қудайды алдай алмайды. 

 

ҲБизлер қутқарылдық па ямаса енди қутқарыламыз ба? 

Қызық, Мухаддес Китап бир жеринде «қутқарылдыңыз!» деп қойса, екинши бир 

жеринде «енди қутқарыласыз!» деп қойыпты. Мыс: Еф.2:8. «Сизлер исенимиңиз 

себепли Қудайдың мийрими менен қутқарылдыңыз!» 

1-Пт.2:2. «…Қудай Сөзине қуштар болыңлар. Сонда азық алып өсип, 

қутқарыласыз». 

Бизлер қутқарылдық па ямаса енди қутқарыламыз ба? 

Буны бизлер мына аяттағы ўақыяны оқыўымыз арқалы билип аламыз. 

Матта 14:25-33. «Ерте таңда Ийса теңиздиң үсти менен жүрип, олардың 

қасына барды. Шәкиртлери теңиздиң үсти менен киятырған Оны көргенде 

зәррелери ушып: 

- Бул әрўақ, - деп қатты қорқып бақырысты. 
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 Бирақ Ийса оларға дәрриў: 

- Жигерлениңлер! Бул Мен-ғо, қорқпаңлар, - деди. 

Петр Оған жуўап берип: 

- Ийем! Егер бул Сен болсаң, маған суўдың үсти менен Сениң қасыңа жүрип 

барыўды буйыр, - деди. 

Ийса: 

- Кел, - деди. 

Петр қайықтан түсип, Ийсаға қарай суўдың үсти менен жүрип кетти. Бирақ 

ол самалдың күшли екенин көргенде қорқып кетип, суўға бата баслағанда: 

- Ийем! Мени қутқар! – деп бақырды. 

Ийса дәрриў қолын созып, оны тартып алды да, оған: 

- Ҳәй, исенимиз аз! Сен неге гүманландың? – деди. 

Олар қайыққа мингенде, самал тынып қалды». 

 

Бул жерде Петрдиң суўдың бетинен Ийсаға қарай жүргенин, бирақ кейин 

гүманланып, суўға батқанын оқыймыз. Сонда ол Ийсаға: «Ийем! Мени қутқар!» - деп 

бақырады. 

Сораў:  Ийса сол ўақытта Ийса Петрди суўдан қутқара ма? 

Жуўап: Қутқарады. 

Сораў: Бирақ Ийса оны қаяққа отырғызған еди? 

Жуўап: Қайыққа! 

Тап сондай, бизлерде Ийсаға: «Ийем! Мени қутқар!» - деген ўақтымызда Ийса 

бизлерди қутқарды, бирақ бизлер еле жағаға, яғный Аспан Патшалығына жеткен 

жоқпыз, бизлер тек Қутқарылыў Кемесиндемиз! Еле жағаға дейин алдымызда күшли 

даўыллар, толқынлар болады. Биреўлер сонда гүманға жол берип, Исеним Кемесинен 

қулайды. Ийса саған айтады: «Шәкирт, Мен сени қутқардым. Енди жағаға қарай 

жүземиз. Маған жақын бол. Оң ҳәм шеп қолыңа ҳақыйқатлық ескегин ал да, жағаға 

қарай жүз. Сол жерде сен қутқарылыўыңды ақырына дейин жеткизесең!» 

Әне, бизлердиң әлле қашан қутқарылғанымыздың ҳәм енди 

қутқарылатуғынымыздың мәниси. 

 

*Және бизлерди гүнадан сақлайтуғын бир нәрсе – бул үстимизде бизлерди 

әшкаралайтуғын ҳақ адамлардың болыўы. Даўыттың өмирине сөйлейтуғын адамлар бар 

болғанлықтан, ол гүна ислесе де, оннан қутылып кетер еди. Ал Сулайманның өмирине 

сөйлейтуғын адам болмағанлықтан, ол гүнаға қулайды. 
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Үстиңде есап беретуғын адам бар болса – бул жарылқаў. Ал өмириңе сөйлейтуғын 

адам қалмаса – бул жаман. 

Ҳикмет.10:17. «Ким берген ақылды сүйсе, ол өмир жолында болар. 

Ал ким әшкарадан бас тартса, ол жолдан адасар». 

 

Забур.140:5. «Мени ҳақ адам жазалағай: бул – мийрим. Мени ҳақ адам 

әшкаралағай: бул – ең жақсы зәйтүн майы. Ол мениң басыма зыян тийгизбейди». 

 

*Ең кейин Павелдиң сүйикли шәкиртине айтқан нәсияты менен жуўмақлаймыз. 

Ҳәзир Қудай буны саған айтып атыр: 

1-Тимоф.6:12. «Исеним ушын болатуғын жақсы ГҮРЕСТЕ жан-тәниң менен 

гүресип, Мәңгилик Өмирди ЖЕҢИП АЛ!!!» 

Сораўлар. 

1. Гүна – деген не? 

2. Гүна қандай күшке ийе? 

3. Гүна қандай болады? 

   А) қорқынышлы, сықылсыз в) сулыў, мазалы, көз тартарлық с) белгисиз 

4. Ийса не ушын келди? 

   а) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

   б) _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

5. Гүнакар тәбият қай жерде болады ҳәм оны адам қашан алды? 

6. Жаңа тәбият қай жерде болады ҳәм оны адам қай ўақытта алады? 

7. Дозаққа апаратын жол қандай болады? Оған кимлер барады? 

    Аспанға апаратын жол қандай болады? Оған кимлер барады? 

  Тири балық пенен өли балықтың айырмашылығы не? 

8. Ҳақ адам менен наҳақ адамның айырмашылығы неде? 

9. Бизлер гүнакар тәбият үстинен қай ўақытта жеңиске ерисемиз? 

10. Ҳақ адам жығылғанда, оны орнынан турғызатын еки жол: 

11. Бизлер қутқарылдық па ямаса енди қутқарыламыз ба? 

12. Ядлаў: 1-Юхан.1:9. (Рим.6:6 ҳәм Гал.5:24 аятлардың мәнисин билип келиң). 

«Егер гүналарымызды мойынласақ, онда садық ҳәм ҳақ Қудай гүналарымызды 

кеширип, бизлерди ҳәр қандай жаманлықтан тазалайды». 
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16. Еки характер 

 

Бүгин бизлер гүнаның «анасы» ҳаққында, яғный гүнаны туўған нәрсе ҳаққында 

сөйлесемиз. 

*Және де ҳақлықты пайда еткен нәрсе ҳаққында да сөйлесемиз. 

 

*Гүнаны туўған нәрсе – бул менменлик! 

Ал ҳақлықты дүньяға келтирген нәрсе – кишипейиллик! 

Бүгин бизлер усы еки тәбият ҳаққында: менменлик ҳәм кишипейиллик ҳаққында 

сөйлесемиз. 

 

- Шайтан алдын ким болған? 

Шайтанды да Қудай жаратқан. Бирақ оны шайтан қылып емес, ал Бас 

Периште қылып жаратқан еди. Оның аты – Люцифер еди. 

Люцифердиң алдыңғы ҳалаты 

Люцифердиң дәслепки ҳалаты ең уллы мәртебели еди. Оның атларының бири “Таң 

жулдызы” еди. 

Ийшая әң:әғ Аспаннан қалай қуладың, таң жулдызы, сәҳәр улы! 

Люцифердиң сүўретлениўи 

Пайғамбар Езекил ҳәм пайғамбар Ийшая бизлер Люцифердиң келбетине нәзер 

салўымызға имканият береди. 

Және бир аты «Нур менен қапланған периште» еди. 

Езекил 28:16 б)… Ҳәм Мен сени напәк сыпатында Қудайдың таўынан 

ылақтырып тасладым, сени, нур менен қапланған периште, отлы таслар арасынан 

қуўып шығардым.   

*Ол қымбат баҳалы таслар менен безетилген еди. 

Езекил 28:13 а) ...Сен Қудай-таланың бағы болған Едемде едиң; сениң 

кийимлериң ҳәр түрли қымбат баҳалы таслар менен безетилген еди;   

*Ол өз жолларында минсиз еди. 

Езекил 28:15 Сен жаратылған күниңнен баслап, сенде нызамсызлық таўылмағанша, 

өз жолларыңда минсиз едиң.   

- Люцифердиң ўазыйпасы не еди? 
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Пайғамбар Езекил Люцифердиң биринши тийкарғы ўазыйпасын төмендегише 

жазған:  

1) Қудай тахтының қорғаўшысы 

Езекил 28:13 а) ...Сен Қудай-таланың бағы болған Едемде едиң; сениң 

кийимлериң ҳәр түрли қымбат баҳалы таслар менен безетилген еди; 

Херувимлер Келисим Сандығының еки жағында турғанындай (Шығыс 25:18-22), 

Люцифер Қудайдың алдында ең уллы ҳүрметке ҳәм мәртебеге ийе жайда еди. “Таң 

жулдызы” ямаса “Сәҳәр улы” сыпатында Қудайдың тахтына нур шашып турар ҳәм 

Оның нуры менен салтанатын өзинде сәўлелендирер еди. Ол қорғаўшы херувим 

сыпатында майланған еди.  Оған Қудай ең уллы жуўапкерлик орнын берген еди. 

2) Алғыс-мақтаўдың жетекшиси 

Езекил 28:13 б) ...Саған шеберлик пенен уяшаларда орнатылып, үстиңе 

дизилип қойылған: рубин, топаз бенен алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, 

карбулнкул, изумруд ҳәм алтын, ҳәммеси - сен жаратылған күни таярланылған 

еди. 

Ийшая 14:11 а) Сениң менменлигиң сениң барлық шаўқымың менен (сениң 

шертиў әспабларыңның ҳаўазы менен – ингл.) қосылып дозаққа ылақтырылды. 

Оның ҳаўазы үлкен оркестр сыяқлы жаңғырар еди. 

Оның музыкалы ҳаўазының тәрийпинен – Люцифер басқа барлық периштелерди 

Қудайға алғыс-мақтаў айтыўға ҳәм Оған табыныўға басшылық еткенлигин ҳәм 

Қудайдың тахтын алғыс-мақтаўлар ҳәм табыныўлар менен қаплап турғанлығын 

билиўимиз мүмкин. 

3) Cаўданы басқарыўшы. 

Езекил 28:16 Саўдаңның кеңлигинен сениң ишиң напәкликке толды 

 

- Люцифер қалай қулады? 

*Бул Езекил пайғамбардын китабында анық жазылған: 

Езекил 28:15,17 Сен жаратылған күниңнен баслап, сенде нызамсызлық 

таўылмағанша, өз жолларыңда минсиз едиң. Сениң жүрегиң гөззаллығыңнан 

менменликке толды, менменлигиңнен сен ақылыңды жойттың; Соның ушын Мен сени 

жерге ылақтырып, патшалар алдында сени шерменде қыламан.  

*Люцифер өз нәзерин Қудайдың уллы саўлатына ҳәм гөззаллығына қаратыўдың 

орнына, өзиниң гөззалығына қаратқан еди. Сол ўақытта оның жүрегине МЕНМЕНЛИК 

кирди. 

*Менменлик – бул нәзеримизди Қудайдың минсиз уллылығына қаратыўдың орнына, 

өзимиздиң уллылығымызға қаратыў. 
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Сол ўақыттан баслап, ол Қудайға бойсына алмай қалды, Қудайға хызмет ете алмай 

қалды. Себеби менменлик – гүнаның анасы. Ал гүна – бул Қудайдың айтқанын ислей 

алмайды. 

Сол ўақыттан баслап, оның жүрегинде жаман қәлеўлер оянып баслайды: 

“Мен боламан” 

Ийшая 14:12-17 Аспаннан қалай қуладың, таң жулдызы, сәҳәр улы! 

Халықларды аяқ асты қылған, жер менен жексен болдың. Кеўлиңде айтқан едиң: 

“Аспанға шығаман, тахтымды Қудайдың жулдызларынан да бийигирекке 

көтеремен, ҳәм арқа тәрептиң шетинде, таўдың үстинде қудайлардың арасында 

отыраман. Бултлы бийикликлерге көтерилемен ҳәм Ең Бәленттегиге уқсас 

боламан”. 

Бирақ сен жәҳәннемге, дозақтың түбине ылақтырылдың. 

*Люцифердиң айтқан 5 сөзи: 

1. «Аспанға шығаман». 

2. «Тахтымды Қудайдың жулдызларынан да бийигирекке көтеремен». 

3. «Таўдың үстинде қудайлардың арасында отыраман». 

4. «Бултлы бийикликке көтерилемен». 

5. «Ең Бәленттегидей боламан». 

 

Люцифер өзиниң қол астындағы периштелерди өзине бағындырып, Қудайға қарсы 

урыс ашады. Оның бес мәрте “мен боламан”-ының, көтерилисиниң мәқсети - Қудайды 

аспандағы тахтынан қулатып, өзин тахтқа қойыў еди. 

Урыс 

Аян 12:7-10 (7)  Аспанда саўаш басланды. Бас периште Михаил ҳәм оның 

периштелери айдарҳаға қарсы урысты. Айдарҳа да өз периштелери менен урысқа 

түсти.  

 Шайтан ҳәм оның периштелери жерге ылақтырылды 

8-10 Бирақ айдарҳа ҳәм оның периштелери жеңилип қалып, аспандағы 

орынларынан айырылды. Үлкен айдарҳа, әзәзүл ямаса шайтан деп аталған, 

пүткил дүньяны жолдан азғырған ески жылан периштелери менен бирликте жерге 

ылақтырылды. 

 Сонда мен аспанда бәлент бир даўыстың былай дегенин еситтим: 

«Қудайымыздың қутқарыўы, қүдирети, патшалығы ҳәм Масихының 

ҳүкимдарлығы енди орнады. Өйткени туўысқанларымыздың айыплаўшысы, 

Оларды Қудайдың алдында күни-түни айыплаған шайтан жерге ылақтырылды”. 

Езекил 28:16 Саўдаңның кеңлигинен сениң ишиң напәкликке толды, ҳәм сен 

гүна қылдың; ҳәм Мен сени напәк сыпатында Қудайдың таўынан ылақ-тырып 
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тасладым, сени, нур менен қапланған периште, отлы таслар арасынан қуўып 

шығардым.   

Люцифер ҳәм оның периштелери аспаннан ылақтырылды. 

Урыстың нәтийжеси 

Периштелердиң үштен бир бөлеги Люцифердиң жетекшилиги астында ол менен 

бирге қуўылады. Басқа периштелер Михаил ҳәм Жабырайыл басшылығында Қудайға 

садық болып қалады.  

 Периштелердиң үштен бир бөлеги қулады 

Аян әғ:ң Айдарҳа қуйрығы менен аспандағы жулдызлардың үштен бирин 

сыпырып, жерге ылақтырды. Соңынан ол туўылыўдан-ақ баланы жутып жибериў 

ушын, туўайын деп атырған ҳаялдың алдында турып алды. 

 

 Атларының өзгертилиўи 

Ҳәтте Люцифердиң де аты өзгертилди. “Таң улы” ҳәм “майланған Херувим” деген 

уллы мәртебели атлардың орнына оның аты: 

 айдарҳа 

 жылан 

 шайтан 

 әзәзүл болды. 

Люцифердиң бийлиги астында болғанлар, яғный оның көтерилисине қатнасқанлар - 

өз тахтларын, күшлерин, басшыларын ҳәм бийликлерин сақлап қалды. Тек олардың 

атлары өзгертилди. Ҳәзир олар жин, әрўақ ҳәм жаўыз руўхлар деп аталады. 

Шайтанның тәбияты толық өзгерди. Ол: 

 “Таң жулдызы” 

 “Таң шуғласы” 

 алғыс-мақтаўдың басқарыўшысы 

 Қудайдың тахтын қараўыллаўшы ҳәм қорғаўшы еди. 

Ол: 

 бузылған 

 кемситилген 

 аспаннан ылақтырылған 

Ол жоғалтты: 

 Өзиниң әжайып көркин 
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 Қудайдың Патшалығындағы өзиниң уллы мәртебесин 

Оның тәбияты төмендегидей болды: 

 қара 

 түрсиз (сықылсыз) 

 жаўыз 

 жек көриўшиликке толған 

Булардың барлығы оның гүнасы: менменлиги ҳәм көтерилиси нәтийжесинде 

болды. 

*Демек, менменлик – гүнаның анасы. Бул – шайтанның ең баслы тәбияты. 

Менменлик - Қудайға бағына алмайтын тәбият. 

Яқып.4:6. «Қудай менменлерге қарсы турады!» 

Ҳикмет.15:25. «Қудай менменлердиң үйин қулатады». 

Ҳикмет.16:18. «Өлимнен алдын - менменлик, қулаўдан алдын – көкиреклик 

келер». Яғный, менменлик – өлимди баслап келсе, тәкәббирлик – қулаўдан дәрек берер 

екен. 

Ҳикмет.18:12. «Адам қуламасынан алдын оның кеўлине менменлик киреди. Ал 

кишипейилликтен соң адамның абырайы өседи». 

Демек, менменлик келсе, кейнинен қулаў ҳәм өлим келеди екен. 

Ал кишипейиллик келсе, кейнинен атақ-абырай келеди екен. 

*Ал ҳақлық кишипейиллик арқалы пайда болды. 

- Кишипейиллик – дегенимиз не? 

*Кишипейиллик – бул Қудайға толық қулақ салыў. 

Филип.2:5-11. 

Ийса ийнениң ушындай да Қудайға қарсыласпайды. Ол ҳәтте кеўлинде ҳәм ойында 

да Қудайға қарсыласпайды. 

Ол адамзат ушын аўыр жазаны алмасынан алдын Қудайға: «Егер мүмкин болса, 

усы азап кесеси Мениң жанымнан өтип кетсин, бирақ Мениң емес, Сениң еркиң 

орынлансын!», - дейди. 

*Кишипейиллик – бул Ийемиз Ийсаның тәбияты. Кишипейиллик – толық Қудайға 

қулақ салады. Ол улыўма Қудай Еркине қарсыласпайды. 

Ийсаның усы кишипейиллиги арқалы пүткил адамзат ҲАҚЛЫҚҚА ийе болды. 

*Хирод ҳәм Павел. 

Лука. 23:8-11. Бир адамлар Хирод сыяқлы болады. Олар Ийсаны көрип қуўанады. 

Ҳәм Оған келип: «Маған кәрамат көрсет. Мен ушын не ислейсең?» - дейди. Бирақ Ийса 

Хиродқа ҳеш жуўап бермеди. Себеби Хиродқа Ийсаның Өзи керек емес еди, ал Оның 

тек кәраматлары керек еди. Бул – менменлик жолы. 

Елши.9:1-6. 
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Ал Павел болса, Ийсаға келип: «Маған не ислейсең? Маған қандай кәрамат 

көрсетесең?» - деп сорамайды, ал ол: «Мен Сен ушын не қылыўым керек? Не 

қылыўымды буйырасаң?» - дейди. Ҳәм Ийса оған жуўап береди. 

*Саул ҳәм Даўыт. 

- Қудай қолында қурал болыўымызға ең тосқынлық қылатын нәрсе не? 

*Менменлик! 

*Юсуп пайғамбар. 

Ол алдын жүдә сулыў болады ҳәм күшли әкеси менен ажағалары болады. Және де 

ол жақсы саўатлы болады. Ҳәм шығысы менен билими – оның сүйениши еди. Яғный, 

оның шығысы менен билими – оның менменлиги еди. 

Қудай усы еки сүйеништи сындырмағанша, оннан пайдалана алмайды. Усы еки 

сүйениш сынған ўақытта, Юсуп Қудайдың еркин орынлап баслайды. 

Юх.12:24. 

Шығысымыз – бул бизлердиң денемиз. Билимимиз – бул бизлердиң жанымыз. Тек 

Қудайға үмит етип, тек Қудайға сүйениў – бул бизлердиң руўхымыз. 

- Менменликтиң белгилери: 

1. Менменлик – бул эгоизм. «Эго» грекше сөз болып, «мен» дегенди аңлатады. 

Эгоизм – бул жүректеги тахтта Ийса емес, ал «мен» отырады. Ҳәмме «мен»ге, яғный 

маған хызмет етиўи керек дейди. Мыс: Саул ҳәм Хирод. Гал.2:20. 

Эгоизм – қуўдаланыўдан, аш қалыўдан қорқады. 

2. Эгоцентризм – бул «мен»ди пүткил дүньяның орайына қойыў. Пүткил дүньяның 

орайы – бул Қудай. 

3. Менменлик – бул үстиңде ҳеш қандай бийликти тән алмаўшылық. Яғный ҳеш 

кимге бойсынбаўшылық. Қудайға да, Қудай хызметкерлерине де бойсынбаў. Евр.13:17.  

*1-Патша.13-бапта ҳәм 15-бапта Саул патшаның Қудайдың Самуил пайғамбар 

арқалы айтқан сөзлерине толық қулақ салмағанын оқыймыз. Сонда Самуил пайғамбар 

Саул патшаға мынадай таң қалдырарлық сөзлерди айтады: (Сен бул сөзлерди 

жүрегиңниң төринде сақлап қал!) 

1-Пат.22-23. «Қурбанлық бериў менен садақа бериўди - Қудай сөзине қулақ 

салыў менен тең деп ойлайсаң ба? 

Қулақ салыў – қурбанлық бергеннен артығырақ, бойсыныў – қой гөшлеринен 

жақсырақ! 

Өйткени Қудай сөзине бағынбаўшылық – сыйқыршылық пенен тең гүна, ал 

Қудай сөзине қарсыласыў – бутқа табынған менен тең гүна! 

Сен Қудайдың Сөзинен бас тартқаның ушын, Ол да сеннен бас тартты. Енди 

сен патша болмайсаң». 

4. Менменлик – бул уялшақлық. Уялған адам Қудайды ойлап турмайды, ал 

«мен»ди (өзин) ойлап турады. 

5. Менменлик – бул самодостаточность. Яғный, «Мен ҳеш кимге ғәрезли емеспен. 

Өз күнимди өзим көремен», - деў. 
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6. Менменлик – бул әшкараны қабыл алмаў. Ҳикм.10:17. «Берген ақылды алған – 

өмир жолында болар, ал әшкарадан бас тартқан – жолдан адасар». 

*Даўыт ҳәм Сулайман. 

- Не ушын Даўыт гүна ислесе де, қайтадан тура алған? 

Себеби оның өмирине сөйлей алатын адамлар болған. 

7. Менменлик – бул ҳүким етиў. Ҳүким етиўге: өсек, айып тағыў ҳәм жаманлаў 

киреди. Ҳүким етиў – бул менменлик ҳәм Ийсаның тәлимине бойсынбаў. Себеби 

Ийемиз бизлерге: «Басқаларды ҳүким етпеңлер! Сонда сизлер де ҳүким етилмейсиз. 

Өйткени сизлер басқаларды қалай ҳүким етсеңлер, Қудай да сизлерди солай ҳүким 

етеди. Қандай өлшем менен өлшеп берсеңлер, Қудай да сизлерге сондай өлшем менен 

өлшеп береди. Сен неге туўысқаныңның көзиндеги шөпти көрип турып, өз көзиңдеги 

қаданы сезбейсең? Өз көзиңде қада бола тура, қалай: «Қәне, көзиңдеги шөпти 

шығарып алайын», - деп туўысқаныңа айтасаң? Ҳәй, еки жүзли! Дәслеп өз 

көзиңдеги қаданы шығар, сонда анық көрип, туўысқаныңның көзиндеги шөпти 

шығара аласаң», - деди. (Мат.7:1-5). 

*Биреўди ҳүким етиўге тек Қудай ғана ылайықлы. Егер сен биреўди ҳүким етсең – 

бул сениң Қудайдың тахтына көзиңди аларттырғаның. Себеби тек Ол ғана адамды я 

бейишке, я дозаққа жибере алады. Ал сен ким болыпсаң? Шайтан да Қудайдың тахтына 

көзин аларттырған. Аян китабында шайтанды: «…туўысқанларымыздың 

айыплаўшысы, Оларды Қудайдың алдында күни-түни айыплаған шайтан жерге 

ылақтырылды”,-деп қойыпты. Өсек, ҳүким, адам жаманлаў – бул шайтанның қусығы. 

Егер сен басқаны ҳүким етип, өсек айтсаң ямаса тыңласаң – сениң гүкакар тәбиятың 

аўқатланады ҳәм күшейеди. Бирақ руўхтағы Жаңа Тәбиятың ҳәлсиреп баслайды. 

Шайтанның қусығын жеме! Ҳәм мына аяттағы сөзлерди бир өмирге ядыңнан 

шығарма: Рим.2:1-5. Яқып.4:11-12. 

8. Менменлик – бул өзиңди жоқары санаў ҳәм басқаны кемситиў, менсинбеў, 

писент етпеў. 

Биреўлер жәмәәтте жетекшилерин писент етпейди, олар: «Мен тек шопанды 

тыңлайман!» - деп өзлерин жоқары санайды. Олар адам алалайды. Олар адамның бет-

жүзине қарай сыйлайды. Оларды Қудай Сөзи «еки жүзлилер» дейди. Яқып.2:1-4. 

- Не ушын биреўлер жәмәәттен бөлинип кетеди? Буған Ҳикм.13:10-аят жуўап 

береди: «Өзин жоқары санаўшылықтан (менменликтен) алаўызлық (бөлиниў) пайда 

болады». 

9. Менменлик – бул өз атыңды уллылаў. 

Бир хызметкерге Қудай уллы майланыў менен уллы шыпа сыйларын береди. Ол 

хызмет еткен ўақытта, адамлар қандай аўырыў болса да, қандай аўҳал болса да, кәрамат 

пенен шыпа таўып кететуғын болады. Ҳәтте, адамлардың көз алдында қыйсық сүйеклер 

бир күштиң астында дүзиўленетуғын болады. Бир күни сол хызметкерге менменлик 

кирип: «Пүткил дүнья мениң аяғымның астында», - деп жибереди. Соннан кейин, ол 

адам жүдә қорқынышлы кеселге шатылады. Келбети урод болып кетеди. 

Ҳеш қашан өз атыңды уллылама! «Мен», «мен арқалы», «мен айтып едим-ғо» деген 

сөзлерди жыйнастыр. Барлық атақты, даңқты Ийсаның мухаддес ҳәм ылайықлы атына 

жолла. Көз алдыңа келтир: Ийса Ерусалимге ешекке минип барады. Сонда адамлар 

Оның алдына хурма терегиниң шақаларын ҳәм кийимлерин шешип төсеп қояды. Ҳәм 
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жолдың еки шетинде пүткил халық Ийсаны алғыслап турады. Ҳәм сол кийимлердиң 

үстинен Ийса ешекте жүрип өтеди. Кийимлерди, шақаларды Ийса баспайды, ал ешек 

басады. Енди көз алдыңа келтирип көр: ешек мурның жоқары көтерип, мақтанып 

баратыр. Бул кийимлер маған төселип атыр, бул алғыслар маған айтылып атыр, деп. 

Қандай күлкүли! Тап сондай, Ийса бизлерди қолында қолланғанда, бизлер «бул мен» 

демеўимиз керек. Болмаса, «мақтаншақ қурбақадай» болып қаламыз. 

10. Менменлик – бул «қадаған еткен мийўесин жеў». 

«Қадаған етилген мийўе» - бул үстиңе қойылған адамлардың қәтесин айтыў ҳәм 

тыңлаў. 

Нух пайғамбар суў топанынан кейин бир күни шарап ишип, уйықлап қалады. Ол 

уйықлағанда жалаңаш қалады. Сонда киши улы Хам ишке кирип, оның жалаңашлығын 

көрип қояды. Ҳәм сыртқа шығып еки ажағасына айтып береди. Ал еки ажағасы Сим 

менен Иафет болса, колларына кийим алып, ишке арқасы менен жүрип барып, әкесиниң 

жалаңашлығына қарамай, оның жалаңашлығын жаўып кетеди. Нух пайғамбар 

оянғаннан кейин, болған ўақыяны еситеди. Сонда ол Хамға ғәзепленип, оның әўладын 

ғарғайды. Оның үш улынан үш раса: европеидлер, монголоидлер ҳәм негоридлер 

тарқалады. Үшинши улынан негроидлер тарқатылып, олар нешше әўладлар даўамында 

сол ғарғыс астында жасады. Ал еки ажағасы туўры ис ислеп, Нух оларға ақ пәтиясын 

береди. 

Әкесиниң жалаңашлығын көриў ҳәм айтыў – бул үстиңе қойған Қудай 

хызметкерлериниң қәтесин, гүнасын излеў ҳәм оны басқаларға айтыў. Бул қадаған 

етилген мийўе. Сен оны жеме! 

Ал арқасы менен барып, кийим менен жаўыў – бул үстиңдеги Қудайдың адамының 

қәтесин излемеў ҳәм қәте-гүнасы болса, басқалар айтып жүрсе, оны дуўалар арқалы 

жаўыў. Тәўеллешилик дуўасы. 

Бир пайғамбарға Қудай менменликтиң не екенин көрсеткен. Менменлик – бул 

шайтанның дәрети екен. Сен менменсиреген ўақтыңда туўры шайтанның дәрети менен 

аўқатланасаң. 

 

- Кишипейиллик – дегенимиз не? 

*Бул – Ийемиз Ийсаның тәбияты. Яқып.4:6. 

«…Қудай кишипейиллерге Өз мийримин береди». 

Рик Джойнер атлы пайғамбар руўхый дүньяға шыққан ўақтында, периштерлер оған 

келип табынады. Ол аң-таң болып: «Маған табынбаң. Мен адамман. Мен де сизлердей 

Қудайдың жаратқан жаратылысыман», - дейди. Себеби периштелер Қудайдан басқа ҳеш 

кимге табынбайды. Сонда периштелер оған: «Бизлер саған табынып атырған жоқпыз, ал 

сениң үстиңе түсип турған Қудайдың мийримине табынып турыппыз», - деп жуўап 

береди. Себеби соннан алдын Ийса келип, оған Кишипейиллик Шапанын кийгизген еди. 

Сонлықтан оның үстинде Қудай мийрими турып, периштерлер соған табынып тур еди. 

Сен де Ийсадан усы кишипейиллик кийимин сора! 

1. Кишипейиллик – бул дүньяда Қудайды биринши орынға қойыў. 

2. Кишипейиллик – бул өз қәлеўлериңди жылаўлаў алыў, «гүнакар тәбиятты» 

атанаққа қаға алыў. Рим.6:6. Гал.5:24 
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3. Кишипейиллик - Қудайға толық қулақ салыў. Яғный, өз қәлеўиңди қатты қыйын 

болса да, бир шетке ысырып қойып, Қудайдың қәлеўин таңлаў ҳәм орынлаў. Бундай 

кишипейилликти Ийемиз Ийса анық көрсеткен еди. Ол азап кесесин тартпасынан алдын 

Қудайға: «Мениң қәлеўим емес, ал Сениң қәлеўиң болсын!» - деген еди. Әне – нағыз 

кишипейиллик! 

4. Кишипейиллик – бул адамлардың кеўлинен Қудайдың кеўлин биринши орынға 

қойыў. Уллы елши Павел айтқан: «Мен адамлардың мақтаўын қәлеп атырман ба ямаса 

Қудайдың ба? Я болмаса, адамларға жағыныўға тырысып атырман ба? Егер елеге 

дейин адамларға жағынбақшы болғанымда, онда мен Масихтың хызметшиси бола 

алмас едим» - деп. (Галат.1:10). Демек, егер сен адамларға жағынбақшы болсаң, онда 

сен Масихтың хызметшиси бола алмайсаң! Адамлар көбинесе Қудайға қарсы 

нәрселерди қәлейди. Бул адамлар сениң жақынларың, досларың, қоңсыларың, 

жумысласларың – болыўы мүмкин. Сонда сен олардың кеўлинен Қудайдың кеўлин 

биринши орынға қойсаң, бул – кишипейиллик болады. Ал егер «мен»ди ойласаң, «Қой, 

адамлар «мен»ди ажыратып таслар» деп, Қудайдың еркин екинши орынға қоясаң. 

5. Кишипейиллик – бул бар ҳүкимди әдил Қудайға исенип тапсырыў. 

Даўытта еки мәрте Саулды өлтириўге әжайып имканият болады. Қудай Даўытты 

сынап, еки мәрте Саулды өлтириўге қолайлы пурсат береди. Сонда Даўыттың 

қасындағы адамлар Даўытқа: «Қудай душпаныңды сениң қолыңа берди. Даўыт, 

илтимас, оны маған бер. Найзамды бир силтеп, оның жанын қыяман» - дейди. Бирақ, 

сонда Даўыт оларға былай деп жуўап береди: 

«Оны өлтирме. Себеби Қудайдың майлаған адамына қол көтерген адам 

жазасыз қалмайды. Қудай бар! Оның жанын Қудайдың Өзи алады: я оның күни 

питип өледи, ямаса урыста өледи. Мени болса, Қудайдың майлаған адамына 

қолымды көтериўден мени Қудайдың Өзи сақласын!» 

(1-Патш.26:9-10). 

Сен де усы сөзлерди ядлап ал. Ҳәм ҳеш қашан қадаған етилген мийўени жеўши 

болма. Ал кишипейил болып, әдил ҳүким шығарыўды Қудайдың қолына тапсыр. 

Өйткени Қудай былай деген: 

«Өш алыў – Мениң қолымда. Сазайын Өзим беремен» (Евр.10:31). 

Ийсадан үлги ал: «Ол гүна ислемеди, аўзынан ҳеш жалған сөз де шықпады». 

Масқараланғанда ҳеш кимге масқаралаў менен жуўап қайтармады. Ол азап 

шеккенде де ҳеш кимди қорқытпады, ал Өзин әдиллик пенен ҳүким етиўши 

Қудайдың қолына тапсырды». (1-Петр.2:22-23). 

*Бүгин, ҳәй шәкирт, шешим қабыл ет. Менменлик кийимин шешип тасла ҳәм 

Кишипейиллик Кийимин кийип ал! Түсин: менменликти сындырмағаныңша, Қудайға 

қарай жүре алмайсаң. Өз еркиңди Қудайдың Сөзине байлап тасла! Ийсаның 

кишипейиллигинде Қудай жолында алға жүр! 

Сораўлар. 

1. Гүнаның анасы не? Гүна неден келип шықты? 

   Ҳақлықты дүньяға шығарған нәрсе не? 

2. Шайтанның алдын ким болған? Ҳәм оның атлары қандай болған? 

3. Люцифердиң алдыңғы ўазыйпалары қандай еди? 
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  А) _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

  Б) _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

  С) _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4. Люцифер қалай қулады? Ол кеўлинде не деген еди? 

5. Люцифер кейинги аўҳалы қандай болды? Оның атлары қандай болып 

өзгертилди? Ал оның изине ерген периштелердиң атлары не? 

6. Менменлик – дегенимиз не? 

7. Кишипейиллик – дегенимиз не? 

8. Ийса бизлерге ҳақлықты қалай алып берди? 

9. Ҳиродтай адамлар менен Павелдей адамлардың айырмашылығы не? 

10. Қудай қолында қурал болыўымызға ең тосқынлық қылатын нәрсе не? 

    Юсуптың исенген еки сүйениши бар еди ҳәм екеўи де сынып, енди оның 

сүйениши тек Қудай болады. Оның алдыңғы еки сүйениши не еди? Бийдай тухымы 

жемис әкелиўи ушын, ол қандай еки нәрседен айырылыўы керек? 

11. Менменликтиң он белгиси: 

1. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

2. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

5. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

6. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

7. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

8. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

9. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

10. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

12. Қудай сөзине қулақ салмаў қандай гүна? 

13.  «Қадаған етилген мийўени жеў» - бул не? 

14. Әкениң жалаңашлығын ҳәммеге айтыў - деген не? Әкениң жалаңашлығын 

жабыў – деген не? 

15. Кишипейилликтиң белгилери: 

1. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

2. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

5. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
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  16. Ядлаў: Яқып.4:6-8;  1-Петр.5:5-7. 

«Ҳәй жаслар, сол сыяқлы сизлер де ақсақалларға бойсыныңлар. Ҳәммеңиз бир-

бириңиз бенен кишипейил қатнаста болыңлар. Себеби: 

 «Қудай менменлерге қарсы турады, 

   Бирақ кишипейиллилерге Өз мийримин береди». 

Сонлықтан өзлериңизди Қудайдың қүдиретли қолы астында пәс тутыңлар. Сонда 

белгиленген ўақыт келгенде, Ол сизлерди мәртебели етеди. Барлық ғам-

тәшиўишлериңизди Оған тапсырыңлар. Өйткени Ол сизлерге ғамхорлық қылады». 

 

 

 

 

17. Экзамен. 

 

Жер бетиндеги өмиримиз – бул Экзамен (сынақ). 

Забур.89:4-6. «Сен адамды қайтадан топыраққа араластырасаң ҳәм оларға: 

«Қайтыңлар, адам уллары!» - дейсең. Өйткени Сениң көз алдыңда мың жыл – тап 

кешеги күндей… олар – тап түстей, тап азанда шығып, күндиз гүллеп, кеште солып, 

түбинен шаўылып қалатуғын шөптей». 

*Бизлер бул дүньяда қонақпыз. Бир күн келип, Қудай ҳәммемизге: «Қайтың!» - 

дейди. 

Заб.101:12. «Мениң өмир жасым – тап өтип баратырған көлеңкедей». 

Заб.102:15. «Адам өмири – тап бир шөптей, тап даладағы гүлдей болып 

гүллейди. Даўыл келип, оны алып кетер ҳәм оның орнын да ҳеш ким билмей қалар». 

Демек, жерде бизлер қонақпыз. Ўақтынша жасаймыз. Тез өтип кетеди. Бирақ 

бизлер бул экзаменнен Ибрайым сыяқлы жақсы өтсек, бизлер ертең мәңгиликте, Аспан 

Патшалығында жақсы орынға ийе боламыз. 

Евр. 11:9-10. «Ибрайым ўәде етилген елге орналасқанда, исеними себепли ЖАТ 

ЖЕРЛИ адамдай болып жасады. … ол шарытларда өмир кеширди. Себеби ол 

Дөретиўшиси де, Қурыўшысы да - ҚУДАЙ болған, беккем тийкарға ийе ҚАЛАНЫ 

күтетуғын еди». 

Бирақ, ҳақыйқый сынақ – адам тәўбе еткеннен соң басланады. Сениң тәўбе еткениң 

өмирдеги ең үлкен экзаменнен өткениң. Бирақ адам университетке оқыўға кирсе, 

экзамен таўсылып қалмайды, ал енди басланады. Тап сондай, сен Аспан Патшалығына 

қабыл етилгеннен өмириңде экзамен басланады. 

- Не ушын? 

*Сениң Аспан Патшалығында өсиўиң ушын! 



 

141 

Сениң исенимиңниң қандай екени сыналады. Сениң қандай шәкирт екениң 

сыналады. 

1-Петр.1:6-7. «Ҳәзир қысқа бир ўақыт ҳәр түрли сынаўларға ушырағаныңызда 

азап шегиўге туўра келсе де, бул исенимиңиздиң ТАЗА болыўы ушын п а й д а л ы. 

Өйткени оттан өткен алтыннан да қымбат болған ИСЕНИМИҢИЗ «СЫНАЎ»дан 

өткенде, сизлер Ийса Масих келгенде, мақтаў, даңқ ҳәм ҳүрметке сазыўар 

боласызлар» 

Демек, сен: «Мениң жүрегимде Исеним бар!» - дейсең. Қудай бул исенимди «Тири 

Исеним бе?» я «өли исеним бе?» - билиўи ушын с ы н а қ қ а салып көреди. От - 

алтынның «сап алтын ба» я «соқта алтын ба» екенин айырып бергени сыяқлы, сынақ та 

сениң исенимиңниң «Тири» я «өли» екенин айырып береди. Ийшая.48:10-аятында 

Қудай: «…сени қыйыншылықлар ошағында сынадым» - дейди. 

Яқып.2:14-25 аятларында «Тири» ҳәм «өли» исенимлер ҳаққында айтылған. Бул 

аятларды жақсылап оқып ал. 

Демек, «өли исеним» - бул «пайдасыз исеним», «бос исеним» ҳәм «жинлердиң 

исеними» - деп аталады. Ол: «Исенемен!» - дейди, бирақ ислери менен көрсетпейди. 

Туўысқан, егер сенде де усындай исеним болса, онда абайлы бол, сендеги «исеним» - 

өли исеним. 

Тири Исеним – тек ислерде көринеди ҳәм тек ислер арқалы дәлилленеди. Мысалы, 

Яқ.2:25-аяттағы Раҳабты алып көрейик: ол жалғыз Қудайға исенимин қәйтип көрсетти? 

Қудай не ушын ақлаған? Ол бузық еди-ғо. Себеби Қудай оның исенимин үлкен сынаққа 

салып көреди. Урыс алдында Қудай жансызларды оның үйине алып барады. Сонда 

Раҳаб жансызларды үйине қабыл етеди. Бул үлкен қәўип еди. Бул ушын Раҳабтың басы 

кетиўи мүмкин еди. Сол елдиң патшасы оның үйине адам жибереди. Көз алдыңа 

келтирип көр: сениң үйиңе елиңниң патшасы, пүткил армия қуўдалап жүрген 

масиҳыйлар келди. Сен не қыласаң? Сен де қосылып кетиўиң мүмкин. Раҳаб үлкен 

сынақта еди. Ол жансызларды үйине киргизип ғана қоймай, ол оларды патшаның 

әскерлеринен жасырып, кейин оларды басқа жолдан шығарып жибереди. Ол өз өмирин 

қәўип астына қойған еди. Ол сол арқалы исениминиң өли емес, ал Тири екенин 

дәлиллеген еди. 

*Өли исенимлер – сынақ ўақтында сынып кетеди! 

 

*Сен ҳәр сынақтан өткениңде Аспан Патшалығында Жаңа Басқышқа көтериле 

бересең. Ал өте алмай қалсаң, сол басқышта қала бересең ҳәм айланып келип, Қудай 

сени қайтадан сынаққа салады. 

Ийса: «Кишкене исте садық болған, үлкен исте де садық болады» - деген 

ўақтында, Ол усы дүньяны да кишкене ис деген еди. Егер сен усы дүньяда садық болсаң, 

онда сен сынақтан өтесең. 

«Алтын отта белгили, адам сынақта белгили». 

 

Ийсаға шәкирт болыўдың шәртлери: (Лука 14:25-33). 
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1) Ийсаны ҳәммеден бетер жақсы көриў. 

2) Өмирин Ийсаға толық бағышлаў. 

3) Ҳәмме заттан: байлық, кәсип ҳтб затлардан Ийсаны биринши орынға қойыў. 

Матта 19:29  

 

- Қудай адамды сынай ма? 

- Әлбетте! Ол сынақтың келиўине жол қояды? 

- Не ушын? Қандай екенимизди билиў ушын ба? 

- Яқ. Ол онсыз-ақ қандай екенимизди биледи. 

- Онда кимниң билиўи ушын? 

1) Өзлеримизди өзлеримиз билиў ушын. 

2) Басқа адамлардың билиўи ушын. 

3) Периштелердиң билиўи ушын. 

4) Шайтанның билиўи ушын. 

 

- Азғырылыў - Қудайдан келе ме? 

- Ҳеш қашан!!! Яқып.1:13-15. 

 

Библиядағы сынақтан өткен көп адамларды оқыймыз. 

1. Ибрайым. 

Жар.22:1.  «Қудай Ибрайымды сынап, оған: «Ибрайым!» - деди. Ол: «Мине, мен» 

- деди. Қудай оған: «Өзиң жақсы көретуғын жалғыз улың Исақты алып, Мориа 

жерине бар ҳәм сол жерде оны қурбанлық қыл…», - деди. 

Солай етип, «Қудай Ибрайымды сынады» - деп қойыпты. Ибрайым қулақ сала ма 

ямаса салмай ма? Ол биринши орынға жалғыз, сүйикли улы Исақты қояма ямаса 

Қудайды ма? 

Ол Қудайға қулақ салып, улын қурбанлық қылайын деп атырғанда, Қудайдың 

Периштеси оны тоқтатып, Ибрайымға былай дейди: (22-аят) 

«Енди Мен сениң Қудайдан қорқатуғыныңды билдим..» 

 

2) Аюп. 

Аюп.1-бап. «Уц деген жерде Аюп атлы адам болды. Ол минсиз, әдалатлы, 

Қудайдан қорқатын адам болып, жаманлықтан қашатуғын еди. Оның жети улы, 

үш қызы бар еди». 
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- Қудай не ушын сынақтың келиўине жол қояды? 

- Саған исенгеннен кейин. Қудай Ибрайымға да, Аюпқа да исенген еди. 

 

*Сынақ туўралы 4 баслы ҳақыйқатлықты билип алсаң, бул саған сынақтан жеңип 

шығыўға жәрдем береди. 

1-Кор. 10:13. «Сизлердиң басыңызға ҳәмме адамлардың басына түсетуғын 

сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Қудай садық, Ол күшиңизден артық 

сынақларға түсиўиңизге жол қоймайды. Сынақларға шыдаўыңыз ушын, Ол 

сынақлар менен бирликте олардан шығыў жолын да береди». 

1-ҳақыйқатлық: Сениң басыңа түскен сынақ – бул ҳәмме адамлардың да басына 

түсип жүрген сынақ, қәдимги, ески сынақ. Оннан саған дейин нешше миллион адамлар 

өткен. Ол таң қаларлық, тап басқашадай, тап усы ўақытқа шекем сеннен басқа адамға 

түспегендей болып көринеди. Бирақ ол ҳәмме адамлардың басына түсетин сынақ. Тек 

саған биринши болып, түсип атыр. 

2-ҳақыйқатлық: Қудай садық. Ол сол сынақлар ўақтында сени таслап кетпейди. Ол 

қайта бар дыққаты менен саған қарап турады. Умытпа: қандай сынақ болса да, Қудай 

сениң қасыңда турады. 

3-ҳақыйқатлық: Қудай сениң күшиң жетпейтуғын сынақтың келиўине жол 

қоймайды. Ол саған кележақ сынақларға қарап көреди. Ҳәм солардың ишинен сениң 

күшиң жететуғын сынаққа жол ашады. Демек, қандай сынақ саған келген болса да, 

сениң оны жеңиўге күшиң жетеди. 

4-ҳақыйқатлық: Қудай сынақ пенен бирге оннан шығатуғын жолды да қосып 

береди. 

 

- Сынақ бизлерге не береди? 

1) Сабырлылық. Яқып.1:3. 

2) Қудай мақтаўын, даңқын ҳәм ҳүрметин. 1-Петр.1:7. 2-Кор. 4:17. 

3) Жетилисиў. 1-Петр.5:10  

4) *Сынақ сени Қудай алдында Жаңа Басқышқа көтереди. Даўыт сынақтан өтип, 

патша болады. Юсуп сынақтан өтип, екинши фараон болады. 

 

 

- Қыйыншылық үлкен бе ямаса келешекте оннан өткенлерге берилетуғын уллылық 

үлкен бе? 

Рим.8:18. 
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- Сениң басыңа сынақ түсти дейик. Сен оны қәйтип күтип алыўың керек? 

Экзаменаторларды хурметле. 

1) Албырама. Сасқалақлама. :митсизликке берилме. Себеби бул сынақ ҳәмменың 

басына түсетин сынақ. Умытпа: Қудай барлық нәрсени, точкасынан үтирине шекем, 

ҳәр бир қыймылдыны аспаннан қадағалап турыпты!!!  

1-Кор.10:13. 

2) Налыма. Қудайға тил тийгизбе. Аюп.1-бап. Аюп пүткил мал-мүлкинен ҳәм жети 

улы ҳәм жети қызынан бир күнде айырылғанда да налымайды. Ал: «Қудай берди, Қудай 

алды. Қудайға алғыслар болсын», - деп Қудайға ҳеш тил тийгизбейди. Кейнинен пүткил 

денесин аўырыў басқанда да, Қудайға тил тийгизбейди. 

3) Қуўаныш пенен. Яқып.1:2. «Ҳәй, туўысқанларым, түрли сынаўларға 

ушырағаныңызда оны үлкен қуўаныш пенен қабыл етиңлер». 

3лши.5:40-42. 

*Әҳмийетлиси сынақтың келиўи емес, ал сынақтан қәйтип өтиўиң. Алдыңа келген 

сынақлар менен қыйыншылықлар – булар сениң жоқары көтериле алыўың ушын келген 

таўлар, ал сени женшип таслаўға келген жар таслар емес. 

1-Патша.30-бабында Даўыттың жүдә үлкен сынаққа түскенин ҳәм оның оннан 

қалай шыққанын ҳәм оннан кейин қандай олжаларға ийе болғанын оқыймыз. Демек, 

Даўыт әскерлери менен бир ҳәптеден соң сапардан қайтып келгенде, олардың үйлери 

жанып, күл болғанын, ҳаяллары менен балаларын душпан тутқын қылып алып 

кеткениниң үстинен шығады. 

«Даўыт әскерлери менен қалаға келсе, мине, ол өртенип кеткен, ал ҳаяллары менен 

ул-қызлары тутқын қылынып алып кетилген. Сонда Даўыт пенен бирге халық уллы 

шаўқым көтерип, күшлери қалмағанша өкирип жылады. Даўыттың еки ҳаялы да 

тутқын болған еди. Даўыт қатты сасқалақлады, себеби халық оны тас боран 

қылмақшы болды. Өйткени ҳәр бир адам өзиниң ул-қызларын ойлап, қатты қыйналған 

еди. 

Бирақ Даўыт Жаратқан Ийеге, өз Қудайына үмит байлап, күш-қуўат алды. … ҳәм 

Даўыт Жаратқан Ийеден: «Бул әскерлердиң изинен қуўайын ба? Оларды қуўып 

жетемен бе?» - деп сорады ҳәм: «Изинен қуў! Жетесең ҳәм қайтарып аласаң!» - деген 

сөз алды. 

Даўыт алты жүз әскери менен жолға атланды. Олар Басор дәрьясына келгенде, 

шаршағанлары сол жерде қалды. Даўыт төрт жүз әскери менен қуўып кетти. 

Өйткени шаршаған еки жүз әскер дәрьядан жүзип өте алмай, қалып қойды.  

… мине, Амаликитянлар, пүткил ел бойлап жайылып, Филистим ҳәм Яҳудия 

жерлеринен қолға түсирген уллы олжаларын байрамлап, ишип-жеп кеўил көтерип 

атыр екен. Сонда Даўыт кештен баслап, ертеңине кешке шекем оларды қырып 

жойды… ҳәм Даўыт амаликитянлардың алған барлық нәрсесин қайтарып алды. Еки 

ҳаялын да қайтарып алды. Ҳәм олардың ҳеш бир заты: киши де, үлкен де, уллары да, 
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қызлары да, олжалары да, улыўма амаликитянлар алған ҳеш бир нәрсе жоғалмады. 

Даўыт барлығын қайтарып алды. 

Ҳәм де барлық ири шақылы ҳәм майда шақылы малларын алып, өз малларының 

алдына салып айдады. Адамлар: «Бул – Даўыттың олжасы» - дести». 

Бир күнде Даўыт уллы бай адамға айланған еди. Ол келип, 13 тен аслам қалаларға, 

ел басшылары менен досларына түскен малларынан саўға етип жибереди. 

Даўыт уллы сынақтың ортасында өзине күш таба алған еди. Өзиниң ҳәм қасындағы 

әскерлериниң ҳәммесиниң үйлери, байлықлары өртелген, ҳаяллары, балалары ҳәм 

қызлары тутқын қылынып алып кетилген еди. Халық шуўласып, жыласып, уллы 

түскинликке түскен еди ҳәм айыпты Даўытқа төңкерип, бар ашыўын оннан алмақшы 

болып, оны тас боран қылмақшы еди. Сонда ҳәммениң нәзери «Үлкен Жоғалтыў»да еди. 

Ал Даўыт болса, нәзерин «Үлкен Жоғалтыў»дан бурып, Уллы Қудайға қараған еди. 

Имканиятлар Булағына, Қүдиретлиге кеўлин бурған еди. Ҳәм ол орнынан турды, 

Қудайдан сөз алды, ҳәм сынақтан соң, бурынғыдан нешше есе артығы менен жарылқаў 

алды. 

 

Елши.1:8-аят орынланыўы ушын Елши.8:1-аят болды. 

Елши 1:8. «Ийса оларға: «…Бирақ сизлерге Мухаддес Руўх түскенде күш-қуўат 

аласызлар ҳәм Ерусалимде, пүткил Яҳудияда, Самарияда, ҳәтте, дүньяның шетине 

дейин Мениң гүўаларым боласызлар», - деди». 

Шәкиртлер Мухаддес Руўхты алса да, олар тек Ерусалимнен шықпай, тек сол 

жерде бәри жыйналар еди. Олар дүньяның шети түўе, Яҳудия менен Самарияға да 

шықпаған еди. Бул 8-бапқа шекем даўам етеди. 

Елши.8:1. «Степанның өлтирилиўин Саул да мақуллаған еди. Сол күнниң өзинде-ақ, 

Ерусалимдеги исениўшилер жәмәәтине қарсы КҮШЛИ ҚУЎДАЛАЎ басланды. 

Елшилерден басқа исениўшилердиң ҲӘММЕСИ Яҳудия менен Самария үлкелериниң 

ҳәмме жерлери бойлап тарқап кетти». 

 

*Қудайдың ҳәр түрли атлары бар. Оның бир аты: «Жаманлықты Жақсылыққа 

Айландырыўшы». Егер бизлер сол қатты сынақ ҳәм күшли қуўдалаўлар ўақтында, 

Қудайға садық болсақ, онда Қудай сол жаман нәрседен бир Уллы Жақсы нәрсе жаратып 

береди. Қудай ким? Ол күлге айланған өмирдиң орнына Гөззал Өмир Инам Етиўши. Ол 

қайғы көз жасының орнына Қуўаныш көз жасын Бериўши. Ол түңилген руўхтың 

орнына Даңқлы Кийим Кийгизиўши. Сен Оған тек бәри жақсы гезинде ғана исенбе, ал 

қәлеген жағдайда Оған исен. Сонда сен Оның шекленбеген уллы қүдиретине гүўа 

боласаң! 

Сораўлар 

1. Өмир – бул не? Бул дүньядағы өмиримиз неге уқсайды? 

2. Ҳақыйқый экзамен қашан басланады? 

3. Ийсаға шәкирт болыўдың қандай шәртлери бар? 
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4. Қудай адамды сынайма? 

5. Қудай бизлердиң сынаққа түсиўимизге не ушын жол қояды? Билиўи ушын ба? 

6. Сынақ келгенде, сениң билиўиң керек болған 4 ҳақыйқатлық: 

7. Сынақ бизлерге не береди? 

8. Қыйыншылық үлкен бе ямаса келешекте бизлерге берилетуғын уллылық па? 

9. Сен сынақты қәйтип күтип алыўың керек? 

10. Сен Ийсаға келгели сынақтан өтип көрдиң бе? Қәйтип өттиң? 

11. Ядлаў: 1-Кор.10:13. 

 

 

18. Жәмәәт 

 

 Жәмәәт грекше «эклесиа» деген сөз болып, ол «мухаддеслердиң жыйыны» деп 

аталады. 

*Ийса жәмәәтте болады. Ол: «Еки үш адам Мениң атым менен жыйналса, Мен сол 

жерде олар менен бирге боламан!» - деди. Ол мухаддеслер жыйналған жерде болады. 

Ески Келисимде жәмәәт болмаған. 

Жәмәәт Жаңа Келисимде ашылады. Бул алдыңғы әўладларға қупыя сыр сақланған. 

Еф.3:1-6. 

Жәмәәттиң биринши рет тилге алыныўы. Матта.16:13-19. 

 

 Матта.16:13-19 аятларындағы Жәмәәт туўралы тийкарый бес ҳақыйқатлық: 

 

1. Жәмәәт – тастың үстине қурылады. Тас – бул адам емес, ал Қудайдың ашылысы, 

рема. 1-Кор.3:11. 

2. Жәмәәт тири таслардан қурылады. «Сен – Петрсең!» 1-Петр.2:5. 

    Көринис: сансыз мың-мың таслар. 1-Кор.3:11-15. 

3. Жәмәәтти адам баласы қурмайды, ал Ийса қурады. 

4. Жәмәәтти дозақ күшлери жеңе алмайды. 

5. Жәмәәтке байлаў ҳәм шешиў бийлиги берилген. 
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 Жәмәәттиң туўылыўы 

Адам-ата уйықлап турыўы арқалы Ҳаўа-енени алған еди. Уйқыны Библия өлимге 

теңлестиреди. Ийса да өлиўи ҳәм тирилиўи арқалы Өзине мухаддес Жәмәәтти алған еди. 

Еф.5:30-33. 

 Биринши жәмәәт Елши.2:1-4. 

Дене руўхсыз өли болғаны сыяқлы, Масих Денеси де тек Мухаддес Руўхты алғаннан соң 

ғана ҳәрекет етип баслады. 

Мухаддес Руўх түскеннен Жәмәәт уллы, тоқтатып болмайтуғын ҳәрекетке келген еди. 

Мухаддес Руўх келе сала, ҳәр кимге сыйлар бөлистирип, ҳәр кимге хызмет тапсырып, 

Денениң ҳәмме мүшелерин ҳәрекетке келтирген еди. 

Ефес.4:8. 

Мухаддес Руўхқа шомылдырылған Петр халыққа Хош Хабар айтып баслайды. Сол 

күнниң өзинде-ақ үш мыңдай адам жәмәәтке қосылады. 

 Биринши жәмәәт не менен шуғылланды? Бул бизлердиң жәмәәтимиздиң негизги 

ўазыйпаларына айланыўы керек. 

Елши.2:42-47. Ҳикмет.9:1. «Даналық өзине үй қурып, оның жети бағанасын 

тикейтти». 

Жети столб (жети бағана): 

1. Тәлим. (Елшилердиң тәлими) 

2. Қарым-қатнас. Бирге нан сындырысыў. 

3. Дуўа етиў. 

4. Оннан бири ҳәм қурбанлық. 

5. Алғыс-мақтаў ҳәм табыныў. 

6. Хош Хабар. 

7. Елшилик. Елши.1:8; 8:1. 

 

 Жәмәәт үшке бөлинеди: 

1. Дүнья жүзлик Жәмәәт. Аян.22:17. 

2. Жергиликли жәмәәт. Гал.1:2 

    *Жергиликли жәмәәтлер – бир қалада бир нешшеўи болыўы мүмкин. Ҳәм 

    олардың ишки тәлимлери бир-биринен басқаша болады. Ҳәр үйдиң өз 

    кухнясы болады. Сонлықтан бир-биреўдиң кухнясына, яғный ишки 

    өмирине араласыўға болмайды. 
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    *Ҳәр бир масиҳый бир жергиликли жәмәәтке тийисли болыўы керек. Бир 

     жәмәәттен екинши жәмәәтке өте бериўге болмайды. Бул бир семьядан 

     екинши семьяға өткендей болады. 

    *Жәмәәтимиз тарийхы. 

3. Үй жәмәәти. Рим.16:3-4; Филимон.1:2. Матта.18:20. 

    *Жәмәәттеги үй жәмәәтлери ҳаққында. 

 

 Жәмәәттиң тымсалый атамалары: 

1. Масих Денеси. 1-Кор.12:13-27. 

2. Масихтың Келиншеги. Еф.5:25-32. Аян.22:17. 

3. Ҳақыйқый Жүзим Ағашы. Юх.15:1-8. 

4. Масихтың Армиясы. Ефес.6:11-17. 2-Тим.2:3-4. 

5. Қудайдың Үйи. 1-Тим.3:15. 

6. Дуз, Нур ҳәм Таў басына салынған қала. Мат.5:13-16. 

7. Қудайдың сүриўи. Елши.20:28. Лк.12:32-34. 1-Пт.5:2. 

8. Ҳақыйқатлықтың Тиреги ҳәм Тирепбердиси. 1-Тим.3:15. 

9. Ана ҳәм бүркит. Шығ.19:4. «Мен сизлерди бүркиттиң қанатлары үстинде алып 

жүрдим ҳәм сизлерди Өзиме алып келдим». Юх.19:25-27. 1-Пт.2:2 

 

- Жәмәәтке деген Ийсаның қатнасы қандай? 

1. Жәмәәтти сүйеди. 

2. Жәмәәтти қорғайды. 

3. Жәмәәтти азықландырады. «Согреет и питает»  

4. Жәмәәтти қызғанады. Елши.5:1-11. Ийса Өз Жәмәәтине шайтанның кириўине, 

жаманлықтың кириўине жол қоймады. Себеби Ол Өз келиншегин қызғанып жақсы 

көреди. Ҳәзир де, Ол Өз Келиншегин шайтаннан, жаманлықтан қорғайды. 

5. Жәмәәтти жетелейди. 

6. Жәмәәтти көтереди ҳәм көбейтеди. Жәмәәтке хызметкерлерди Ийса Масихтың Өзи 

қояды. Ефес.4:11. Елши. «қутқарылғанларды прилагал к церкви» 

 

 Жәмәәт – бул организация емес, здание емес, ал тири организм. Ол - дүзилис. Ол – 

Мухаддес Руўхқа толған Дене. Онда тәтртип бар. Иерархия бар. 
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Забур. 132. «1. Туўысқанлар бирге жасаса – бул қандай жақсы ҳәм қандай жағымлы! 2. 

Бул тап сақал болап түсип киятырған бастағы бийбаҳа зәйтүн майындай, тап Харонның 

сақалынан, оның кийимлериниң шетине дейин түсип киятырған қымбат баҳалы зәйтүн 

майындай. 3. Сион таўларына түскен Ермон шықларындай. Өйткени сол жерде Қудай 

мәңгиге жарылқаў менен өмирди ўәсият етти». 

Жәмәәтте дүзилис бар. Майланыў бастан басланады. Жәмәәтте Қудай орнатқан тәртип 

бар. 

 Жәмәәтте демократиялық дүзилис емес, ал теократиялық дүзилик. 

 

 Жәмәәттеги хызмет түрлери: 

Ең баслы бес хызмет: Еф.4:11. 

1. Елши. 

2. Пайғамбар. 

3. Хош Хабаршы. 

4. Шопан. 

5. Муғаллим. 

 

 Басқа хызмет түрлери: 

Рим.12:4-11. «Пайғамбаршылық етиў сыйы, басқаларға хызмет қылыў, тәлим бериў, 

жубаныш бериў, үлестириўши, басшылық етиў». 

1-Кор.12:28. «кәрамат көрсетиўши, аўырыўларға шыпа бериў сыйына ийе, басқаларға 

жәрдем бериўши, жақсы шөлкемлестириўши, ҳтб». 

 

 Мухаддес Руўх 9 сыйын Жәмәәтке берип қойыпты. 1-Кор.12:7-11. 

Сораўлар. 

1. Жәмәәт грекше не деп аталады ҳәм оның қарақалпақша мәниси не? 

2. Жәмәәт туўралы тийкарғы бес ҳақыйқатлық: 

 1. ………………………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………………………. 

 4. ………………………………………………………………………………. 

 5. ………………………………………………………………………………. 
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3. Жәмәәт қашан туўылады? 

4. Биринши жәмәәт не менен шуғылланған? Яғный жәмәәттиң жети столбы: 

            1. ………………………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………………………. 

 4. ………………………………………………………………………………. 

 5. ………………………………………………………………………………. 

            6. ………………………………………………………………………………. 

 7. ………………………………………………………………………………. 

5. Жәмәәт нешеге бөлинеди? 

            1. ………………………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………………………. 

6. Жәмәәттиң тымсалый 9 аты: 

            1. ………………………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………………………. 

 4. ………………………………………………………………………………. 

 5. ………………………………………………………………………………. 

            6. ………………………………………………………………………………. 

 7. ………………………………………………………………………………. 

            8. ………………………………………………………………………………. 

 9. ………………………………………………………………………………. 

 

7. Жәмәәтте қандай дүзилис ҳәм қандай басқарыў? 

8. Жәмәәттиң өсиўи ушын Ийсаның қоятуғын бес хызмет түри: 

            1. ………………………………………………………………………………. 

 2. ………………………………………………………………………………. 

 3. ………………………………………………………………………………. 

 4. ………………………………………………………………………………. 
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 5. ………………………………………………………………………………. 

 

9. Жәмәәттеги басқа қандай хызмет түрлери бар? 

10. Мухаддес Руўх 9 сыйын кимге берген? 

11. Ядлаў: Матта.16:17-19. 

 

 

 

 


