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1-Сабақ 
 

Душпаныңды Билип Ал 
 

БИЗЛЕР УРЫСТАМЫЗ!_____________________________________ 

 

Урыс  

Масихыйлар сыпатында бизлер урысқа шақырыл-

ғанымызды түсиниўимиз керек. Шайтанның 

стратегияларынан бири - бизлердиң көзлеримиз-

ди өзлеримиз қатнасып атырған урыстан жаўыў. 

Себеби бул бизлерди оның ҳүжимлери алдында 

қорғаўсыз қалдырады. Бирақ Қудай бизлерге 

душпанды жеңиўимиз ушын керекли барлық 

қуралларды берген! 

2-Коринфликлерге 10:3,4. Бизлер дүньяда 

жасап атырған болсақ та, дүньяның жолы 

менен урыс-паймыз. Бизлердиң урысымыздың 

қураллары дүньяға тийисли қураллар емес, ал 

душпанның беккем қорғанларын 

қыйрататуғын Қудайдың қүдиретине ийе 

болған қураллар.   

1-Тимофей 6:12. Исеним ушын болатуғын 

жақсы гүресте жан-тәниң менен ҳәрекет етип, 

мәңгилик өмирди жеңип ал. Өйткени Қудай 

сени усы мәңгилик өмир ушын шақырған ҳәм 

сен көплеген гүўалар алдында исенимиңди 

ашық тән алғансаң. 

Бул қураллар табийий дуньядан емеслигин ядда 

тутыў керек. Булар руўхый қураллар. 

Жаңа Келисимниң көплеген авторлары әскерий 

терминлерден пайдаланған. Булар символлық 

терминлер емес, анығырағы бизлер шақырылған 

саўаштың ҳақыйқый көриниси. 

Бизлердиң душпанымыз 

Бизлердиң душпанымыз (шайтан) бизлерге 

күнделик өмиримиздиң ҳәм мүнәсебетлеримиздиң 

ҳәмме тараўларында ҳүжим қылады. 

 Шаңарағымыз 
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 Қәрежетлеримиз 

 Жумысымыз 

 Ойымыз (психологиялық) 

 Денемиз (физикалық) 

 Үйимиз 

 Қоңсыларымыз 

 Қаламыз 

 Халқымыз 

 Дүньямыз 

Түсиниўимиз керек болған зәрүр нәрселерден 

бири - бизлердиң урысымыз адамларға қарсы 

емеслигин билиў. Бул урыс шайтанға ҳәм оның 

жыўыз руўхларына қарсы. Бул руўхый дүньяда 

болып өтеди. Адамлар менен гүресиў тек ғана 

ўайранлықлар менен жеңилислерге алып келеди. 

 

БИЗЛЕРДИҢ  ДУШПАНЫМЫЗ КИМ?________________________ 
Егер урыста екенлигимизди билсек, онда душпа-

нымыздың да ким екенлигин билиў жүдә зәрүр. 

Төмендегилер бизлердиң душпанларымыз болыўы 

мүмкин бе? 

 Шаңарағымыз 

 Кәсиплеслеримиз 

 Ҳәкимиятдағылар 

 Пуллар 

ЯҚ! 

Ҳәкимлер 

Бийлеўшилер  

Күшлер 

Жаўыз руўхлар 

Елши Павел душпанымыздың кимлигин жүдә 

анық сүўретлейди. Ол: “Бизлердиң урысымыз 

әтираптағы адамлар менен емес”, - дейди. Ол: 

“Бизлер дене ҳәм қанға қарсы гүреспеймиз”, - 

дейди. 

Ефесликлерге 6:12. Өйткени урысымыз қан 

менен еттен ибарат болған адам баласына 

қарсы емес, ал бул дүньядағы көзге 
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көринбейтуғын ҳәкимлерге, бийлеўшилерге, 

бул қараңғы заманның күшлерине ҳәм 

аспандағы жаўыз руўхларға қарсы. 

Шайтан  

 

Петр душпанымыздың шайтан екенлигин анық 

айтады. 

1-Петр 5:8. Сақ ҳәм сергек болыңлар. Себеби 

душпаныңыз шайтан кимди жутсам екен деп, 

ақырған арысландай болып гезип жүр. 

Режелер 

 

Шайтанның режелери - бул оның бизлерге қарсы 

ислететуғын стратегиясы ҳәм жалған туўралы 

ойлаўлары. Оның әскерий саўаштағыдай гүресиў 

режеси бар. Ол бизлерге зыянын тийгизиў ушын 

олардан пайдаланады. Бирақ, бизлер оның 

режелеринен хабардар болыўымыз бенен бирге, 

Қудайдың бизлерге берген саўыт-қуралларынан 

да хабардар болыўымыз керек. Саўытлар 

бизлердиң қорғаныўымыз ушын, ал қураллар 

болса душпа-нымызға жеңисли ҳүжим 

қылыўымыз ушын берилген. 

Ефесликлерге 6:11. Шайтанның ҳийлелерине 

қарсы тура алыўыңыз ушын, Қудайдың 

барлық саўыт-қуралларын тағыныңлар. 

Ескертиў 

 Дыққатыңызды Ийсаға қаратың 

 Бийликти билиң 

 Ҳеш қашан шайтанды  өзиңизге 

жақынластырмаң 

Бизлер шайтаннан ямаса оның жаўыз руўхлары 

менен ой-пикирлеринен тәшўишлениўимиз ямаса 

қорқыўымыз керек емес. Керисинше, бизлер 

дыққатымызды Ийсаға қаратыўымыз керек. 

Бизлер нәзеримизди Оған қаратқан ўақтымызда, 

Масихта Ким екенимизди аңлай баслаймыз. Ийса 

арқалы тикленген бийлигимизди түсинип 

баслағанымызда руўхымызға батырлық келеди. 
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Сонда бизлер шайтан ҳәм оның режелеринен 

қорқпай өмир сүре аламыз. 

 

ПЕРИШТЕЛЕРДИ ҚУДАЙ ЖАРАТТЫ_________________________ 

Қудай мәңгилик 

Қудай мәңгилик. Ол барқулла бар болған ҳәм Ол 

пүтин барлықтың Жаратыўшысы. 

Юхан 1:1-3. 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. 

Юхан 1:14. Сөз денеге айланып, адам болып 

арамызда жасады. Бизлер Оның уллылығын, 

Әкеден келген, мийрим ҳәм ҳақыйқатқа толы 

болған жалғыз Улдың уллылығын көрдик.   

“Сөз” - бул Ийса.  

Қудай периштелерди 

жаратты 

Қудайдың Улы сыпатында ҳәмме нәрселерди, 

соның ишинде, ҳәмме периштелерди де Ийса 

жаратқан. Олар Ийса тәрепинен тек ғана 

жаратылып қоймай, олар сондай-ақ, иләҳий бир 

мақсет ушын да жаратылған еди. 

Колосалыларға 1:16,17. Өйткени аспандағы 

ҳәм жердеги көзге көринетуғын ҳәм көзге 

көринбей-туғын нәрселердиң ҳәммеси Масих 

тәрепинен жаратылған: тахтлар, 

ҳүкимдарлықлар, ҳәкимши-лик ҳәм 

бийликлер, ҳәмме нәрсе Ол арқалы ҳәм Ол 

ушын жаратылды. Масих ҳәмме нәрседен 

бурын бар болған ҳәм ҳәмме нәрсе Ол себепли 

бар болып турыпты.  

Периштелер тәртиби 

Павел тахтлар, ҳүкимдарлықлар, ҳәкимшилик ҳәм 

бийликлерди санап өткенде, булар периштелер 

ҳаққында еди.  Павел олардың ўазыйпаларына  

тийисли болған терминлерди қолланады. 
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Олар ҳәр түрли атларға ийе: 

 Архангел - бас периште 

 Херувимлер 

 Серафимлер 

 Мақлуқлар 

Олар ҳәр түрли ўазыйпаларға ийе: 

      Тахтлар 

 Ҳүкимдарлықлар  

 Ҳәкимшиликлер 

 Бийликлер 

 

 

ҚУДАЙ ЛЮЦИФЕРДИ ЖАРАТТЫ_                                 _______ 

Бизлер билемиз, Ийса барлық нәрселерди 

жаратқан, ҳәм Люциферди де Ол жаратқан еди.  

Люцифердиң алдыңғы ҳалаты 

Люцифердиң дәслепки ҳалаты ең уллы мәртебели 

еди. Оның атларынан бири “Таң жулдызы” еди. 

Ийшая 14:12. Аспаннан қалай қуладың, таң 

жулдызы, сәҳәр улы! Халықларды аяқ асты 

қылған, жер менен жексен болдың.   

Аюп 38:7. ...Таң жулдызларының биргеликтеги 

қуўанышы астында, Қудайдың барлық уллары 

шадлықтан бақырған ўақтында...      

Люцифердиң сүўретлениўи 

Пайғамбар Езекил ҳәм пайғамбар Ийшая бизлер 

Люцифердиң келбетине нәзер салўымызға 

имканият береди. 

 Минсизлик үлгиси 

 Даналықтың толылығы 

 Гөззаллық тажы 

 

Езекил 28:16. б)… Ҳәм Мен сени напәк 

сыпатында Қудайдың таўынан ылақтырып 

тасладым, сени, нур менен қапланған периште, 

отлы таслар арасынан қуўып шығардым.   
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 Қымбат баҳалы таслар менен безетилген 

 

Езекил 28:13. а) ...Сен Қудай-таланың бағы 

болған Едемде едиң; сениң кийимлериң ҳәр 

түрли қымбат баҳалы таслар менен безетилген 

еди;   

 Әжайып ҳаўаз 

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. 

 Минсизлик 

Езекил 28:15. Сен жаратылған күниңнен 

баслап, сенде нызамсызлық таўылмағанша, өз 

жолларың-да минсиз едиң.   

Люцифердиң ўазыйпасы 

Пайғамбар Езекил Люцифердиң биринши 

тийкарғы ўазыйпасын төмендегише жазған:  

 

 

 Қудай тахтының қорғаўшысы 

Езекил 28:13. а) ...Сен Қудай-таланың бағы 

болған Едемде едиң; сениң кийимлериң ҳәр 

түрли қымбат баҳалы таслар менен безетилген 

еди;   

 Әжайып ҳаўаз 

Езекил 28:13. б) ...Саған шеберлик пенен 

уяшаларда орнатылып, үстиңе дизилип 

қойылған: рубин, топаз бенен алмаз, хризолит, 

оникс, яспис, сапфир, карбулнкул, изумруд ҳәм 
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алтын, ҳәммеси - сен жаратылған күни 

таярланылған еди. 

Херувимлер Келисим Сандығының еки жағында 

турғанындай (Шығыс 25:18-22), Люцифер Қудай-

дың 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. 

 Алғыс-мақтаўдың жетекшиси 

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. 

 

АСПАНДАҒЫ УРЫС – ЛЮЦИФЕРДИҢ ҚУЛАЎЫ____________ 

Менменлик ҳәм көтерилис себепли 

Люцифердиң көтерилиси менен қулаўын түсиниў 

ҳәм буның нәтийжесиндеги аспандағы урысты 

түсиниў - бизлер ҳәзир шақырылған урыстың 

мәнисин түсиндиреди.  

Езекил 28:15,17. Сен жаратылған күниңнен 

баслап, сенде нызамсызлық таўылмағанша, өз 

жоллрыңда минсиз едиң. Сениң жүрегиң 

гөззаллығыңнан менменликке толды, 

менменли-гиңнен сен ақылыңды жойттың; 

Соның ушын Мен сени жерге ылақтырып, 

патшалар алдында сени шерменде қыламан.  

Люцифер өзин Жаратқан Қудайдың орнына 

өзиниң гөззаллығына итибарын қаратпағанша 

минсиз еди. Сонда оған менменлик киреди. Ол өз 

итибарын Қудайдың уллы саўлатына ҳәм 

гөззаллығына қаратыўдың орнына өзиниң саўлаты 

ҳаққында ойлай баслады.  
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“Мен боламан” 

Менменлик Люцифердиң жүрегине кирмесинен 

бурын, барлық нәрсени басқаратуғын тек бир жер 

бар еди: Бул Қудайдың жери еди.  

Ийшая 14:15-17. 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, Ең 

Бәленттегиге уқсас боламан”. Бирақ сен 

жәҳәннемге, дозақтың түбине ылақтырылдың. 

Сени көрип турғанлар саған тигилип қарасады 

ҳәм сен ҳаққыңда пикир жүритеди: “Жерди 

қозғап, патшалықларды титиреткен, барлық 

нәрсени шөлге айландырған ҳәм оның 

қалаларын ўайран қылған, қолындағы 

тутқынларын үйлерине босатып жибермеген  

адам усы ма?”   

Усы ўақытқа шекем пүткил барлықта тек бир жер: 

Қудайдың жери бар еди.  Өз көтерилисинде 

Люцифер өз жерин Қудайдың жерине қарсы 

қойды. Люцифердиң бес мәрте “мен боламан”-

ының, көтерилисиниң мақсети - Қудайды 

аспандағы тахтынан қулатыў болғанын көриўимиз 

мүмкин. 

Урыс 

Аян 15:7-10 (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. 
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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 ылақтырып 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 15:4. 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. 

Люцифер ҳәм оның периштелери пәске жер 

планетасына ылақтырылды. 

Аян 15:9. Үлкен айдарҳа, әзәзүл ямаса шайтан 

деп аталған, пүткил дүньяны жолдан азғырған 

ески жылан периштелери менен бирликте 

жерге ылақтырылды. 
 

 Атларының өзгертилиўи 

Ҳәтте Люцифердиң де аты өзгертилди. “Таң улы” 

ҳәм “майланған Херувим” деген уллы мәртебели 

атлардың орнына оның аты: 
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 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 

 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. 

 

 

 

 

САЎАЛЛАР:________________________________________________ 

1. Люцифердиң дәслепки ўазыйпасын ҳәм ҳалатын сүўретлең. 
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2. Оның көтерилиси, қулаўы ҳәм соның нәтийжесиндеги урысты 

сүўретлең.  

 

3. Бүгинги күнлерде исениўшиниң ҳақыйқый душпаны ким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Сабақ 
 

Жердеги бийлик 
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ЖЕР ЖАРАТЫЛҒАН_______________________________________ 

Қудай тәрепинен 

Жаратылыс китабында жерди Қудайдың 

жаратқаны жазылған. 

Жаратылыс 1:1. Ең бастa Қудай аспан менен 

жерди жаратты. 

 Жер жасаў ушын жаратылған 

Ишайя китабының  баян етиўине қарағанда жер 

қуры бос болып турыў ушын жаратылмаған. Ол 

кимдур жасаўы ушын жаратылған.  

Ишайя 45:18. Өйткени аспан кеңисликлерин 

жаратқан Ийемиз, жерди дөретип, оны 

жаратқан Қудай; Ол жерди бекиткен ҳәм оны 

бийкарға жаратпаған; Ол жерди жасаў ушын 

жаратқан; Сол Қудай былай дейди: «Мен - 

Ийеңизбен, ҳәм басқа ҳеш ким жоқ».  

 Көриксиз еди  

Бирақ, Жаратылыс 1:2 жерди қаңырап жатқан 

бос, көриксиз ҳәм тас қараңғы етип сүўретлейди. 

Бул сүўретлеў жасаў ушын таяр жайға 

уқсамайды. Қарақалпақ тилинде “еди” деп 

аўдарылған сөз - еврей тилинде “болды” деген 

мәнисти де билдиреди.  

Жаратылыс 1:2. Жер еле түрсиз ҳәм қаңырап 

жатқан бос болып, түпсиз туңғыйық үстинде 

тас қараңғылық ҳүким сүрер еди. Ҳәм 

Қудайдың Руўхы суўдың үстинде пәрўаз 

қылар еди. 

Еремия китабында тап сол еврейше сөз 

қолланылған: 

Еремия 4:25-25. Жерге қарайман, ҳәм мине, ол 

ўайран етилип, қаңырап бос тур. Аспан кеңис-

ликлерине қарайман, ҳәм оларда жарықлық 

жоқ. Таўларға қарайман, ҳәм мине, олар 

дирилдесип турыпты, ҳәм барлық төбесиклер 

қыймылдасып атыр. Қарайман, ҳәм мине, 
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адам баласы жоқ, ҳәм барлық аспан қуслары 

ушып кеткен. 

 Тас қараңғы ҳәм қаңыраған бос болды 

Еремия пайғамбар Қудай ҳүкиминиң жерди 

бүлгиншиликке ҳәм тас қараңғылыққа алып 

келгенлигин түсиндиреди.  

Еремия 4:25. Жерге қарайман, ҳәм мине, ол 

ўайран етилип, қаңырап бос тур. Аспан кеңис-

ликлерине қарайман, ҳәм оларда жарықлық 

жоқ.  

Еремия жер үстинен Қудай ҳүкимин сүўретлеўди 

даўам еттиреди. 

Еремия 4:26,27. Қарайман, ҳәм мине, Кармил - 

шөлистан, ҳәм оның барлық қалалары 

Ийемиздиң жүзинен, Оның ғәзебиниң 

қәҳеринен ўайран етилген. Өйткени Ийемиз 

былай деди: пүткил жер бети ўайран етиледи, 

бирақ пүткиллей қырып тасламайман.     

 Шайтан жерге келди 

Бәлким шайтан жерге Жаратылыс 1:1 ҳәм 

Жаратылыс 1:2 аятларындағы ўақыялар аралы-

ғындағы ўақытта ылақтырылған шығар. (13 бет-

теги түсиндирмеге қараң). 

Шайтанның жерге ылақтырылған ўақтындағы 

ҳалатын көз алдыңызға келтириўге ҳәрекет етип 

көриң. Ол аспандағы ең уллы мәртебеге ийе еди. 

Ол сөз бенен жеткерип болмас дәрежеде гөззал 

еди. Ол Қудайдың даңқының көриниси еди. Бирақ 

ол оннан да көбирегин қәлеп Қудайға қарсы 

көтерилиске шыққан еди. Ол аспанда 

ҳүкимдарлық етиўди қәлеген еди. 

Ол жерде саўаш болған. Шайтан ҳәм оған жерген 

периштелер жерге ылақтырылады. Шайтан енди 

қаяққа қарамасын, ҳәмме нәрсе Жаратыўшы 

Қудайды елеслетер еди. Ҳәм өз көтерилиси 

себепли жоғалтқан нәрселерин елеслетер еди. Ал 

ол болса, енди Оған деген жек көриўшиликке 

толған еди. 
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Бәлким “урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў” ушын 

келген шайтан жек көриўшилик ҳәм жаўызлық 

пенен ҳақыйқаттан да жерди ўайран етиўге 

келген шығар.  Шайтанның қолында қалған 

бирден бир бийлиги - қаңыраған бос, көриксиз 

ҳәм тас қарңғылықта жасайтуғын болды.  

Люцифер пүткил барлықтың үстинен бийлик 

етиўди қәлеген еди. Енди оған қалған бирден бир 

нәрсе: кишкене, тас қараңғы ҳәм қаңыраған бос 

планета еди. 

 

Жер Қудай тәрепинен тикленеди 

Жаратылыс 1:2 де Қудайдың Руўхының суўдың 

үстинде жүргенин оқыймыз.  Жаратылыс 1:3де 

Қудайдың: “Жарықлық болсын”, - дегени 

жазылған. Шайтан бул ҳаўазды билер еди!  

Ол буны өтмиш мәңгиликте еситкен еди. Ол 

Қудайдың ҳаўазын еситгенде қалай қорқынышқа 

түскенин көз алдыңызға келтирип көриң.  Ҳәтте 

жерде де ол Қудайдан жасырына алмады. Ҳәтте 

бул жерде де Қудай оны жайына қойыўды 

қәлемеген еди.  

Қудай жерди бес күн ишинде алдыңғы көркине 

қайта тиклеп атырғанын көрип шайтан қатты 

қорқынышқа түскен болыўы мүмкин.  

“Қудай деди” 

Жер айтылған сөзлер арқалы қайта жаратылған 

еди. Қудай ўайран қылынған ҳәмме нәрсениң 

өмирге қайтыўын буйырғанлығын түсинип 

алыўмыз керек.  

Жаратылыс 1:3. Қудай: “Жарықлық болсын”, 

- деди ҳәм жарықлық пайда болды. 

6-аят  Және Қудай: ”Суўлықлар ортасында 

оларды бир-биринен ажыратып туратуғын 

гүмбез пайда болсын”, - деди. 
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9-аят  Және Қудай: “Аспан астындағы суў бир 

жайға топлансын, қурғақлық көринсин”, - 

деди. 

11-аят  Және Қудай: “Жер өсимлик көгертсин: 

тухым беретуғын от-шөплер, өз тухымына 

бола мийўе беретуғын мийўели тереклер жер 

жүзинде өнип-өссин”, - деди ҳәм сондай болды. 

14-аят  Және Қудай: “Күнди түннен ажыратыў, 

ҳәм де мәўсимлер, күнлер, жылларды белгилеў 

ушын аспан гүмбезинде жарықлықлар пайда 

болсын”, - деди 

20-аят  Және Қудай: “Суў түрли жер 

баўырлаўшыларды, жаны бар тири 

жәниўарларды дөретсин; ҳәм жер үстиндеги 

аспан гүмбезинде қуслар ушып жүрсин”, - 

деди.   

24-аят  Және Қудай: “Жер өз тухымына бола 

түрли жаны бар тири жәниўарларды: 

малларды, бақа-шаянларды ҳәм  жер бетинде 

жүретуғын ҳайўанларды өз тухымларына бола 

дөретсин”, - деди ҳәм сондай болды. 

26-аят  Және Қудай: “Өз түримиздей етип ҳәм 

Өзимизге уқсас қылып адамды жаратайық. Ол 

теңиз балықлары үстинен, аспан қуслары 

үстинен, мал-жанның үстинен, пүткил жер 

шары үстинен ҳәм жер баўырлап жүриўши 

барлық бақа-шаянлардың үстинен ийелик 

қылсын”, - деди. 

29-аят  Және Қудай: “Мине, Мен сизлерге 

пүткил жер жүзиндеги тухым шашатуғын 

барлық шөп-лерди ҳәм тухым шашатуғын 

мийўеси бар барлық тереклерди бердим: олар 

сизлерге азық болсын”, - деди. 

Шайтанның реакциясы 

Жерде ўайран қылынған барлық минсиз 

нәрселерди Қудай қайтадан минсиз қылды. 

Қудайдың режеси не еди? Не ушын Қудай бул 

планета менен соншелли дәрежеде қызыққан еди?  
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Өз жаўыз руўхларына азапрып атырған шайтанды 

көз алдыңызға келтириң: “Не ушын Қудай 

бизлерди тыныш қоя алмайды? Пүтин барлық 

Оған тийисли, бизлерде бары болса тек усы 

кишкене бир планета!” 

Ол Қудайдың ҳаўазын еситкен бес күнниң 

ишинде оны қорқыў ҳәм жек көриўшилик орап 

алған болыўы керек. Қудай сөйлер еди ҳәм жер 

өзиниң дәслепки шырайына қайта тикленер еди.  

Күннен-күнге шайтан Қудайға деген жек 

көриўшиликке толар еди.  

Түсиндирме: Библия алымлари арасында 

шайтанның қулаўы ҳәм адамның жаратылыўы 

избе-излиги арасында еки түрли дүнья-қарас бар. 

Бул сабақтың материалы “бослық теориясы”на 

тийкарланған. Буған муўапық, Жаратылыс 

китабының биринши ҳәм екинши аяты арасында 

бослық бар. Бул теория: Шайтан көтерилисинен 

соң жерге ылақтырылған ҳәм буның нәтийже-

синде жер 2-аятда сүўретленгениндей - көриксиз, 

қаңыраған бос ҳәм тас қараңғы болып қалды, 

дейди.  

Басқалар болса: “Шайтанның көтерилиси ҳәм 

қулаўы адам жаратылғанынан соң болып өтти”, - 

деп үйретеди.  Сондай-ақ, шайтанның аспаннан 

қуўылыў ўақты ҳаққында да ҳәр түрли пикирлер 

бар.  

Бул сабақта сүўретлеңен ўақыялар избе-излигин 

түсиниў онша әҳмийетли емес. Бирақ Қудайдың 

түрине уқсас етилип жаратылған адамға жерде 

толық бийлик ҳәм ийелик берилгенин түсиниў 

әҳмийетли. Сондай-ақ, тап адам жердиң ийеси 

ҳәм ҳүкимдары болғанлығы ушын шайтан 

адамды оғада жек көретуғынлығын түсиниў 

зәрүр.  

 

 

БИЙЛИК АДАМҒА БЕРИЛГЕН _____________________________ 
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Қудайдың түрине уқсас болып жаратылғанлар 

Қудай жерди қайта жаратқаннан соң, Өз түрине 

уқсас етип еркек ҳәм ҳаялды жаратты. Соң Ол 

оларға жер жүзинде жасаўшы барлық тиришилик 

үстинен бийлик берди.  

 “Олар ҳүкимдарлық қылсын” 

Жаратылыс 1:26,27. Және Қудай: “Өз 

түримиздей етип ҳәм Өзимизге уқсас қылып 

адамды жаратайық. Ол теңиз балықлары 

үстинен, аспан қуслары үстинен, мал-жанның 

үстинен, пүткил жер шары үстинен ҳәм жер 

баўырлап жүриўши барлық бақа-шаянлардың 

үстинен ийелик қылсын”, - деди. Сондай 

қылып, Қудай адамды Өз түриндей етип 

жаратты, оны Қудайдың түриндей етип 

жаратты. Оларды еркек ҳәм ҳаял қылып 

жаратты. 

Жаратылыс 1:26 арқалы бизлер адам Қудайдың 

түрине уқсас етилип жаратылғанлығын билип 

аламыз.  Жаратылыс 9:6 да бизлер буны қайтадан 

оқыймыз.  

Жаратылыс 9:6. Ким адам қанын төксе, оның 

да қаны адам қолы менен төгилер. Өйткени 

адам Қудайдың түрине уқсас етилип 

жаратылған. 

Бизлер Қудайдың сүўретиндей болып жаратыл-

ығанымызды билген ҳалда, Қудайдың сүўрети - 

бийлик ийесиниң сүўрети екенлигин түсиниўи-

миз жүдә әҳмийетли.  

Жаратылыс 1:27. Сондай қылып, Қудай 

адамды Өз түриндей етип жаратты, оны 

Қудайдың түриндей етип жаратты. Оларды 

еркек ҳәм ҳаял қылып жаратты. 

 

Қудайдың өмири берилген 

Қудай адамның денесин жердиң топырағынан 

жаратқан, соң адамға Қудай Өз Руўхын үплеп, 
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оған дем берди. Қудай адамға Өзиниң жеке 

тәбиятын үпледи.  

Ол бизлерге Өзиниң өмирин берди! Қудайдың 

өмири бизлерде! 

Жаратылыс 2:7. Ҳәм Қудай Ийемиз жер 

топырағынан адамды жаратып, оның жүзине 

өмир демин үпледи. Ҳәм адамға жан енип 

тирилди. 

Шайтан үстинен бийлик 

Аспандағы урыстан соң шайтан жерге 

ылақтырылған еди. Қудай адамды жаратып, 

Өзиниң өмирин үплеген ўақтында ҳәм Өзиниң 

жаңа жаратылысына жер жүзинде жасаўшы 

барлық тиришилик үстинен бийлик берген 

ўақтында шайтанның қандай қорқынышқа 

түскенин бир көз алдыңызға келтире аласыз ба? 

Шайтан жерде жасар еди! Адамға берилген 

ийелик - шайтан ҳәм оның изинен ергенлердиң 

үстинен ҳүкимдарлық қылыўды да өз ишине алар 

еди.  

Бийлик екеўине де берилген 

Қудай Ҳаўа-енени Адам-ата менен бирге жаратты 

ҳәм олар жердеги ҳәмме нәрсениң үстинен 

ҳүкимдарлыққа ҳәм ийеликке ийе еди.  

Жаратылыс 2-бапта бизлер Ҳаўа-енениң 

жаратылыў тарийхын оқыймыз.  

Жаратылыс 2:21-24.  Ҳәм Қудай Ийемиз 

адамға қатты уйқы берди. Ҳәм адам 

уйықлағаннан соң, оның қабырғаларынан 

биреўин алып, орнын ет пенен жаўып қойды.  

Ҳәм Қудай Ийемиз адамнан алынған сол 

қабырғадан ҳаялды жаратты. Ҳәм оны 

адамның алдына әкелди. 

Сонда адам: “Мине, бул сүйек мениң сүйек-

леримнен, бул ет мениң етимнен. Ол ҳаял деп 

аталғай, өйткени ол ер адамнен алынған”, - 

деди. 
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Сонлықтан ер адам өз ата-анасын қалдырып, 

өз ҳаялына қосылады, ҳәм солай етип екеўи 

бир дене болады.  

 Тек Адам-атаға емес 

Қудай дәслепки адам ҳаққында ҳәмир шығарған-

да: “Олар ийелик етсин”, - деген еди. Қудай: “Ол 

ийелик етсин”, - демеген .  

Жаратылыс 1:26-28. Және Қудай: “Өз 

түримиздей етип ҳәм Өзимизге уқсас қылып 

адамды жаратайық. Ол теңиз балықлары 

үстинен, аспан қуслары үстинен, мал-жанның 

үстинен, пүткил жер шары үстинен ҳәм жер 

баўырлап жүриўши барлық бақа-шаянлардың 

үстинен ийелик қылсын”, - деди. Сондай 

қылып, Қудай адамды Өз түриндей етип 

жаратты, оны Қудайдың түриндей етип 

жаратты. Оларды еркек ҳәм ҳаял қылып 

жаратты. Ҳәм Қудай оларға ақ пәтиясын 

берип, оларға: “Өсип-өниңлер ҳәм көбейиңлер, 

жер бетин толтырып, оған ийелик етиңлер. 

Ҳәм теңиз балықлары үстинен, аспандағы 

қуслардың үстинен ҳәм жер баўырлап 

жүретуғын барлық ҳайўанлардың үстинен 

ийелик қылсын”, - деди. 

Еркек ҳаялдың үстинен, ямаса ҳаял еркектиң 

үстинен ҳүкимдарлық қылыў ушын емес, ал бир 

дене сыпатында екеўи жер бетинде ҳүкимдарлық 

ҳәм ийелик қылыўлары ушын оларға бийлик 

берилген еди.  

Биргеликте олар төмендегилер үстинен бийликке 

ийе болды: 

 Теңиздеги балықлар 

 Аспандағы қуслар 

 Ҳайўанлар 

 Пүткил жер шары 

 Жердеги барлық тиришилик үстинен 

 Басқа адамлар үстинен емес 
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Адам басқа адам үстинен бийликке ийе емес еди. 

Оған бул жердеги барлық тиришилик, шайтан ҳәм 

оның жаўыз руўхлары үстинен бийлик берилген 

еди.  

Қудай енди жерден тысқары пүтин барлықта 

толық бийликке ҳәм ийеликке ийе еди. Жерде 

болса Ол бийликти ер ҳәм ҳаял деп аталатуғын, 

Өзине уқсас жаңа жаратылысына берген еди. 

АДАМ-АТА БИЙЛИК ҲӘМ ИЙЕЛИК ПЕНЕН ЖАСАҒАН      

ЎАҚТЫНДА 

Адамға еркин ерк - таңлаў ҳуқықы берилген 

Қудай Адам-атаға еркин ерк берди. Адамда 

Қудайға бойсыныўды ямаса бойсынбаўды таңлаў 

ҳуқықы бар еди.  Адам-атаға таңлаў ҳуқықы, 

яғный еркин ерк берилген еди.  

Адамның таңлаў ҳуқықы баста сыналды: 

Бойсыныў ямаса бойсынбаў; Жақсылық ҳәм 

жаманлық терегинен жеў ямаса жемеў.  

Адам елеге шекем еркин еркке ийе.  

Жаратылыс 2:16,17. Қудай Ийемиз адамға 

буйырып: “Бағдағы ҳәр бир теректен сен жей 

бер. Ал жақсылық пенен жаманлықты таныў 

тереги-нен болса, жеўши болма. Өйткени сен 

оннан жеген күни әжелиң келип өлесең”, - 

деди. 

 

ШАЙТАН  АДАМДЫ  ЖЕК  КӨРДИ__________________________ 

Шайтан Адам-атаны ҳәм Ҳаўа-енени жек көрер 

еди. Өйткени олар Қудайдың түриндей болып, 

Оған уқсас етилип жаратылған еди. Олар 

жаратылған ўақытларында шайтан күш пенен 

алыўға ҳәрекет қылған ҳәмме нәрсе оларға тегин 

берилген еди.  

 Олардың көринислери Қудайтыкиндей еди.  

 Олар Қудайға уқсап сөйлер еди.  

 Олар Қудайға уқсап жүрер еди.  

Оларға жер жүзиндеги ҳәмме нәрсе үстинен, 

соның қатарында, шайтан үстинен де ҳүким-
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дарлық берилген еди.  Бул шайтан ийелик қылып 

атырған ҳәмме нәрсени өз ишине алар еди. Бул 

оның “патшалығын” да өз ишине алар еди.  

Шайтанның үлкен қорқынышы 

Шайтан бизлердиң бийлигимизди биледи. Ол 

Қудайдың не дегенин ҳәм не қылғанын биледи.  

Бизлердиң өз бийлигимизди билмеўимиз, 

Қудайдың бизлерге берген бийлиги менен 

ийелигин түсинбеўимиз ҳәм сол бийликте 

жүрмеўимиз шайтан ушын жүдә әҳмийетли. 

Қудайдың берген бийлиги менен жасап атырған 

еркеклер ҳәм ҳаяллардан шайтанның қорқыўына 

тийкар бар. 

Шайтанның “мен боламан”ы 

Ийшаяда жазылған шайтанның “Мен боламан”ын 

еслең. 

Ийшая 14:13-15. Кеўлиңде айтқан едиң: 

“Аспанға шығаман, тахтымды Қудайдың 

жулдызларынан да бийигирекке көтеремен, 

ҳәм арқа тәрептиң шетинде, таўдың үстинде 

Қудайлардың арасында отыраман. Бултлы 

бийикликлерге көтерилемен, ҳәммеден 

Жоқарыдағыға уқсас боламан”. Бирақ сен 

жәҳәннемге, дозақтың түбине ылақтырылдың. 

Ҳәмме нәрсе адамға берилген 

Шайтан өз көтерилисинде ийелик қылмақшы 

болған ҳәмме нәрсени Қудай адамға берди! 

Шайтан деди: 

 “Аспанға көтерилемен” 

Адам Қудай менен қарым-қатнаста болыў ушын 

жаратылған еди. Бизлер пүтин барлықтың 

Қудайы менен жүриў ҳәм сәўбетлесиў ушын 

жаратылған едик! Бизлер Қудай менен патшалық 

қылыў ушын жаратылған едик.  

Аян 20:6. Биринши қайта тирилиўде 

қатнасқанлар бахытлы ҳәм мухаддес. Екинши 

өлимдиң болар үстинен ҳеш қандай бийлиги 

жоқ. Олар Қудай-дың ҳәм Масихтың 
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руўханийлери болып, Оның менен бирликте 

мың жыл патшалық етеди. 

 “Тахтымды Қудайдың жулдызларынан 

бәлентке  орнатаман” 

Қудайдың жулдызлары - периштелерди билдире-

ди. Шайтан өз әҳмийетлилиги жағынан барлық 

периштелерден бәлент болыўды қәледи.  

Елши Павел бир күни бизлер периштелерди 

ҳүким қылатуғынымызды жазған. 

1-Коринфлилерге 6:2,3. Келешекте биз 

исениўшилердиң дүньяны ҳүким ететуғынын 

билмейсизлер ме? Егер сизлер дүньяны ҳүким 

ететуғын болсаңыз, кишкене даўларды шешиў 

қолыңыздан келмегени ме? Бизлер, ҳәтте, 

периш-телерди де ҳүким етемиз. Солай екен, 

турмыс ислерин ҳүким ете алыўымыз да 

сөзсиз-ғо. 

  Арқа тәрептиң шетинде, таўда, қудайлар 

топарының арасында отыраман; 

Бизлер Масихта аспандағы патшалыққа 

отырғызылғанбыз.  

Ефеслилерге 2:6. Бизлер Масих Ийса менен 

қатнаста болғанлықтан, Қудай бизлерди 

Масих пенен бирге тирилтип, Оның менен 

бирге Аспан Патшалығында отырғызды. 

  “Бултлар ишине көтерилемиз” 

Бизлер Ийса менен ҳаўада - бултларда 

ушырасамыз.  

1-Салоникалыларға 4:16,17. Өйткени 

Ийемиздиң Өзи буйырған бәлент даўыс, бас 

периштениң сести ҳәм Қудайдың кәрнайы 

менен аспаннан келгенде, дәслеп Масихқа 

исенген өлгенлер тириледи. Оннан соң, жасап 

атырған бизлер, яғный тири қалғанлар олар 

менен бирликте Ийемизди ҳаўада күтип алыў 

ушын, бултлар ишине алынып көтерилемиз. 

Солай етип, ҳәмме ўақыт Ийемиз бенен бирге 

боламыз.  
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 “ҳәммеден Жоқарыдағы Қудайға уқсас 

боламан”. 

Адам Қудайдың түриндей етилип, Оған уқсас 

қылынып жаратылған еди.  Бизлер Қудайға 

уқсаспыз! 

Не деп ойлайсыз, не ушын шайтан адамларды жек 

көреди? 

Бизлер мына нәрселер ушын жаратылған едик: 

 Қудайға уқсас көриниске ийе болыў ушын 

 Қудай сыяқлы сөйлеў ушын 

 Қудай сыяқлы жүриў ушын 

 Қудай менен бирге ҳүкимдарлық қылыў ушын 

Өз көтерилисинде күш пенен қолға киритиўге 

урынған нәрселери - адамзатқа солайынша 

берилгенин көриў шайтан ушын жүдә аянышлы 

болған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Өз сөзиңиз бенен жердиң жаратылыўын, шайтанның қулаўын ҳәм 

соның нәтийжесинде жердиң ҳүким қылынғанлығын түсиндирип бериң. 

 

2. Қудай жерди қайта жаратқан ўақтында қандай бийлик ҳәм ийелик 

пенен ҳәрекет қылғанын сүўретлеп бериң. 

 

3. Шайтан бизлерди неге жек көретуғынын түсиндирип бериң. Бул жек 

көриўшиликти келтирип шығарыў ушын сиз не қылдыңыз? 
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3-Сабақ 
 

Шайтанның жалғанлық ҳаққындағы режеси 

 

Шайтан Қудайдың Адам-ата менен Ҳаўа-енеге 

ҳәм сол арқалы барлық адамзатқа Өзи ийе болған 

өмирин ҳәм Өз тәбиятын бергенин көрди. Енди 

пүткил жер бетинде адамзат бийликке ийе 

болғанын көрип, шайтан қорқынышқа түсти.  

Адам Қудайға уқсар еди. Ол Қудайға уқсап 

ҳәрекет қылар еди. Шайтан енди Қудайға болған 

барлық жек көриўшилигин адамға қарсы бурды. 

Ол адамның жеңиске ерисиўине жол қоя алмас 

еди. Сондай қылып, шайтан өзиниң жеке режесин 

ойлап тапты! 

ШАЙТАННЫҢ РЕЖЕСИ____________________________________ 

Алдаў 

Шайтан аспандағы периштелерди алдады, ҳәм 

олардың үштен бир бөлеги көтерилис ўақтында 

оған ерди. Ол жалғанды қәйтип ислетиўди әлле 

қашан билер еди.  

Қудай адамларға еркин ерк берди - олар 

бойсыныўды ямаса бойсынбаўды таңлаў ҳуқықы-

на ийе еди. Әне усы таңлаў еркинлиги менен 

бойсынбаўшылық ушын жазаны да белгиледи.  

Жаратылыс 2:17.  “Бағдағы ҳәр бир теректен 

сен жей бер. Ал жақсылық пенен жаманлықты 

таныў терегинен болса, жеўши болма. Өйткени 

сен оннан жеген күни, әжелиң келип өлесең” 

 

 Жасырынды ҳәм Қудайға деген гүман туўылды 

Шайтан бағқа сездирместен кириў ушын, жылан 

пишинде кириўге қарар қылды. Оның бағқа 

кириўге ҳақы жоқ еди ҳәм ол егер ашық 

киргенинде, Адам-ата оны қуўып айдап жиберген 

болар еди.  
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Жаратылыс 3:1. Жылан Ийемиз Қудай 

жаратқан барлық дала ҳайўанларының 

ишинде ең қуўы еди. Ҳәм жылан ҳаялға: 

“Қудай: "Бейиштеги ҳеш бир теректен 

жемеңлер", - деп растантан да айтты ма?” – 

деди. 

“қуў” - жаўыз деген мәнисти билдиреди.  

Шайтан Ҳаўа-ене менен сәўбетлескенинде жылан 

териси ишинде еди. Шайтан елеге шекем дене-

лерди ғәрезли қылмақта. Бул оның ислегиси 

келетуғын барлық жаўызлығының негизи. 

 Қудайдың сөзин ислетти 

Итибар бериң, шайтан өз жалғаны менен адамда 

гүман оятып, оны  бузыў мақсетинде Қудайдың 

сөзин ислетти. 

Жаратылыс 3:2,3. Ҳәм ҳаял жыланға: 

“Тереклердеги мийўелерден бизлер жей 

аламыз. Қудай тек бейиштиң ортасындағы 

теректиң мийўелерин ғана жемеңлер ҳәм 

оларға қол тийгизбеңлер, деди”, - деди.  

Ҳаўа-ене Қудайдың айтқан сөзине “қол 

тийгизбеңлер” деген сөзди де қосты. 

 Шайтанның жалғаны 

Жаратылыс 3:4.  Ҳәм жылан ҳаялға: Яқ, 

өлмейсизлер..., - деди 

Шайтан Ҳаўа-енеге: “Яқ, өлмейсизлер”, - деди. 

Буның мәниси: “Қудайдың нени нәзерге тутқанын 

түсиндирип бериўге рухсат бер, Ҳаўа-ене”, - 

дегени еди. 

 Сизлер қудайлар сыяқлы боласызлар 

Жаратылыс 3:ө.  Шайтан даўам етип:“...Бирақ 

сизлер оларды жеген күниңизде, 

көзлериңиздиң ашылатуғынын ҳәм жақсылық 

пенен жаманлықты таныйтуғын қудайлар 

сыяқлы болатуғыныңдызды Қудай биледи”, - 

деди. 

Шайтан Адам-ата менен Ҳаўа-енеге: “Көзлериңиз 

ашылады ҳәм сизлер қудайлар сыяқлы 
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боласызлар!”, - деди. Олар онсыз-ақ әлле қашан 

Қудайға уқсас еди, бирақ шайтан алдаў арқалы 

оларды және де көбирек нәрселерди қәлеўге 

мәжбүр қылды.   

 

АДАМ-АТА ҲӘМ ҲАЎА ЕНЕ ГҮНА ҚЫЛДЫ__________________ 

Екеўи де де гүна қылды 

Көбинесе, бизлер, шайтан жылан пишинде келген 

ўақтында, тек бир Ҳаўа-енени ғана көз алдымызға 

келтиремиз. Бирақ Мухаддес Жазыў-лар бундай 

демейди. Муўса: “Ҳәм күйеўине де берди, ҳәм ол 

да жеди”, - деп жазған. 

Олардың екеўи де Қудайдың Сөзине қулақ 

салмай, өзлериниң табиий сезимлерине қулақ 

салады. Олар шайтанның сөзине бойсынып, 

Қудайдың қадаған еткен терегиниң мийўелеринен 

алып жейди. 

Жаратылыс 3:6.  Ҳәм ҳаял теректиң азыққа 

жақсы, көзге жағымлы ҳәм билим алыўға 

пайдалы екенлигин көрди. Ҳәм оның 

мийўелеринен алды ҳәм жеди. Ҳәм күйеўине де 

берди, ҳәм ол да жеди. 

Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене Қудайға қулақ салмай, 

мийўелерден алып жегеннен соң, Қудайдың 

тәбияты оларды тәрк етти.  Олар бурын әжайып 

нурға ҳәм Қудайдың тәбиятына бөленген еди, ал 

енди олар тыр жалаңаш болып қалған еди.  

Жақсылық пенен жаманлықты таныў терегинен 

пайдаланып, Шайтан Адам-ата менен Ҳаўа-енени 

алдайды ҳәм оларды саламат ақылдан адасты-

рады, яғный ақылын зыянлайды. 

Шайтан өзгерген емес! Оның усылы ҳәзир де 

сондай! 

Адам төмендеги аўҳалда қалды 

 Зыянланған 

 Жалаңаш 
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Шайтан оларды алдады ҳәм адамлар өз кийим-

леринен, ийеликлеринен ҳәм бийликлеринен 

айырылды. 

Жаратылыс 3:7. Ҳәм олардың екеўиниң де 

көзлери ашылып, өзлериниң жалаңаш 

екенлигин билди. Ҳәм әнжир ағашының 

жапырақларын қурас-тырып, беллерин 

жапты. 

 Қорқты  

 Жасырынды 

Шайтан Адам-ата менен Ҳаўа-енени зыянлады. 

Енди бул жердиң алдыңғы ҳүкимдары қашып, 

тереклердиң артына жасырынған еди. 

Жаратылыс 3:10. Адам-ата: «Мен Сениң 

даўысыңды бейиштиң ишинде еситип, қорқы-

нышқа түстим. Себеби мен жалаңашпан, 

сонлықтан жасырындым», - деди. 

 Елеге шекем Қудайдың түриндей 

Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене гүна қылғанларнан соң да, 

елеге шекем, Қудайдың түрине уқсас болып 

қалғанларын түсиниў жүдә әҳмийетли. Олар елеге 

шекем Қудайдың түрин алып жүрипти, бирақ 

енди ишлеринде Қудайдың өмиринен айырылған 

еди. Олар руўхый өлген еди.  

Жаратылыс 9:1,2,6. Қудай Нуўх пайғамбар 

менен оның балаларына ақ пәтиясын берип: 

“Өсип-өниңлер, көбейиңлер ҳәм жер бетин 

толтырың-лар. Жердеги ҳәмме ҳайўанлар, 

аспандағы барлық қуслар, жер бетинде 

ҳәрекет қылыўшы барлық нәрселер ҳәм 

теңиздеги барлық балықлар сизлер-ден 

қорқып, қорқынышқа түссин: олар сизлердиң 

қолларыңызға тапсырылған.  

Ким адам қанын төксе, оның қаны да 

адамның қолы менен төгиледи. Өйткени адам 

Қудайдың түриндей етип жаратылған”, - деди 

Адам елеге шекем мына нәрселерди ислей алар 

еди: 
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 Өсип-өниў 

 Көбейиў 

 Жерди толтырыў 

 Бойсындырыў 

 Ийелик қылыў ҳәм басқарыў 

Бирақ енди болардың ҳәммеси аўырыў ҳәм тер 

төгиў менен әмелге асатуғын еди ҳәм пүткил 

тиришилик адамзат қысқысында қорқыўда жасар 

еди.  

Көзден кешириў 

Қудай Адам-ата менен Ҳаўа-енени жер үстинен 

ҳүкимдарлық қылыўы ушын жаратқан еди. Бирақ, 

адам Қудай сөзине қулақ салмай, өз еркин 

Қудайдың еркине қарсы қойған ўақтында, ол 

руўхый өлди. Ол өзине Қудай тәрепинен берилген 

бийлик пенен ийеликлерден айырылды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ ГҮНАДАН ҚУЛАҒАННАН СОҢ________________________ 

№удайды4 адамлардан 31леген н1рсеси - оларды4 
бийлик 3ылы7ы 81м ийелик ети7и еди. 

Шайтанны4 адамлардан 31леген н1рсеси - оларды4 
№удай2а 3арсы шы2ы7ы еди. 

Адам шайтанны4 31ле7ин та4лады. 

Шайтан адамны4 т5мендеги м1ртебелерин урлады: 

Бул д6ньяны4 ийеси, 

Бул д6ньяны4 86кимдары, 

Бул д6ньяны4 баслы2ы. 

Шайтан буны 3алай 1мелге асырды? 
%тирик ар3алы 
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Ғарғыслар (нәлетлер) келди: 

 Жыланға 

Жылан шайтанға оның денесинен пайдаланыўға 

рухсат бергени ушын, барлық жыланларға 

ғарғыс(нәлет) келди. 

Жаратылыс 3:14. Ҳәм Қудай Ийемиз жыланға: 

“Бул қылған исиң ушын сен барлық мал-

жанлардың алдында ҳәм барлық дала ҳайўан-

ларының алдында нәлетленгейсең. Сен пүткил 

өмириң бойы қарныңда жүресең ҳәм топырақ 

жейсең”, - деди. 

 Ҳаял адамға 

Ҳаялға еки есе нәлет келди. Ол аўырыўлар менен 

бала туўатығын болды ҳәм күйеўи оның үстинен 

ҳүкимдарлық қылатуғын болды.  

Жаратылыс 3:16. Ҳаялға: “Ҳәмледарлық 

ўақтыңда азабыңды үсти-үстине көбейтемен. 

Балаларыңды аўырыўлар менен туўасаң. Ҳәм 

күйеўиңе ҳәўес боласаң, ол болса сениң 

үстиңнен ийелик қылады”, - деди. 

Ҳаял адам Ийсаны өзиниң жеке Қутқарыўшысы 

сыпатында қабыл қылған ўақтында, өзиниң 

дәслепки ҳалатын қолға киргизеди. Ийса барлық 

ҳаяллар ушын, олардың орнына нәлетке айланған 

еди.  

Галаталыларға 3:13.  Масих билер ушын 

нәлетленгенликтен, ... бизлерди Мухаддес 

Нызамның нәлетинен қутқарды (Өйткени: 

“Ағашқа асылған ҳәр бир адам нәлетий”, -деп 

жазылған). 

 Еркек адамға 

Еркек адамның өмирине келген нәлет - бул 

маңлай тери менен қатты мийнет етип, азық 

таўып бала-шағасын бағыў еди. 

Жаратылыс 3:17. Адам-атаға болса: “Сен 

ҳаялыңның гәпине қулақ салып, Мен саған: 

«Оннан жеўши болма!», деп буйырған 

теректен жегениң ушын,  сениң себебиңнен 
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жер нәлетленсин. Енди пүткил өмириң бойы 

оннан азап пенен азықланасаң”, - деди. 

 Жерге 

Жер де нәлетленген еди. 

Жаратылыс 3:18,19. “Жер саған тикен менен 

жантақты өстирип береди. Ҳәм сен даладағы 

шөплер менен азықланасаң. Пүткил өмириң 

бойы маңлай териң менен нан жейсең, соң өзиң 

алынған жерге қайтып айланып барасаң, 

себеби сен топырақтан жаратылғансаң ҳәм 

топыраққа қайтып барасаң”.  

 Шайтанға 

Шайтан адамзат үстинен уллы жеңисти қолға 

киргизген усы ўақытларда, Қудай оған нәлет 

жәриялады. 

Жаратылыс 3:15. “Ҳәм сениң менен ҳаялдың 

арасына, сениң нәсилиң менен оның 

нәсилиниң арасына душпанлық саламан. Ол 

сениң басыңды езеди,  ал сен болсаң, оның 

табанын шағасаң”. 

Қудай жыланның ишинде болған шайтанға, 

ҳаялдан болған нәсилдиң оның басын зыянлай-

туғынын айтты. 

Қайта сатып алыныў ўәдеси 

Шайтанға қойылған нәлет - Масихтың келетуғы-

нына берилген дәслепки ўәде еди. “Нәсил” - 

ҳаялдың туўыўы керек болған Ийса ҳаққындағы 

дәслепки болжаў еди.  

Шайтан Ийсаның аяқлары астында болады. Оның 

басы зыянланады. 

Келешектиң символлары (белгилери) 

Адамның гүнадан қулаўы тарийхында 

келешектиң бир неше символлары бар. 

  Әнжир жапырақлары 

Адам-ата менен Ҳаўа-ене беллерин жаўыў ушын 

тигип алған әнжир ағашының жапырақларынан 

ислегилген кийимлер - адамзаттың өз гүналарын 
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жасырыў ушын қылатуғын ис-ҳәрекетлерин, 

яғный адамлар тәрепинен жаратылған динлерди 

билдиреди. 

 Ҳайўанлардың өлтирилиўи 

Биринши қан төгилиў (ҳайўанның өлтирилиўи) 

Қудай тәрепинен, Адам-ата менен Ҳаўа-енениң 

үстин, өзлери ислеген жапырақлардың орнына 

жаўыў ушын әмелге асырылған еди.  

Жаратылыс 3:21.   Ҳәм Қудай Ийемиз Адам-

ата менен оның ҳаялына териден кийим ислеп 

берип, оларды кийиндирди.  

Бул адамзаттың өзлери жаратқан динлери ҳәм ис-

ҳәрекетлериниң, адамның гүнасын жаўа алмай-

туғынын, ҳәм сонлықтан Қудайдың Өз Улы Ийса 

Масихты пүткил дүньяның  гүналарының ҳақын 

төлеў ушын қурбанлыққа беретуғынының 

символы еди. Ийса Масих - қурбанлық Қозысы 

болып, Оның Қаны адамзаттың гүналарын 

жуўыўы керек еди. 

 

Қудайдың режеси 

Ҳәтте, инсаният тарийхының ең тас қараңғылық 

дәўирлеринде де Қудайда адамзатты қутқарыў 

режеси бар еди. Ийса Масих, Қудайдың Улы Өз 

ихтияры менен Өз өмирин бизлер ушын береди. 

Өз өлими менен Ол шайтанды жеңеди. Шайтан 

Ийсаның аяғын зыянлайды. Ийса болса, оның 

басын зыянлайды. Шайтанның басы, ямаса, 

басқаша айтқанда, бийлиги зыянланады ҳәм бул 

бийлик Қудайдың дәслепки режесине бола, 

адамзатқа қайта тикленип бериледи.   

ШАЙТАН ҚАДАҒАЛАЎ АСТЫНДА___________________________ 

Шайтанның жалғаны 

Шайтан Қудайға уқсас болыў ушын ҳәм ҳәрекет 

қылыў ушын жаратылған адамды жек көриў-

шилигин ҳеш қашан тоқтатпаған. Оның алдаў 
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режеси барқулла ҳәрекет етип турған. !сирлер 

даўамында шайтан өзиниң алдаў режеси арқалы 

көп ғана руўхый жетекшилерди руўхый күшлери-

нен айырған. Олар “соқырлардың соқыр жол-

басшылары”на айланар еди.  

Шайтанның белгилениўи 

Шайтан өзиниң күшлерин урыстың ҳақыйқый 

режесине айландырды. Ҳәр бир миллет, ҳәр бир 

еркек, ҳәр бир ҳаял ҳәм ҳәр бир жас бала ушын 

қараңғылық ҳүкимдарлары, оларды кисенлерде 

услап турыў ушын белгиленген. Олардың 

мақсети: урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў. 

Қудай адамларға гүналарына кеширим алыўы ҳәм 

Қудай менен қарым-қатнаста болыўы ушын 

нызам берди. Бирақ 4000 жыл даўамында шайтан 

адамзаттың Қудайға бойсынбағаны себепли, 

жерде ҳүкимдарлық қылып жасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

№удай бул планетаны бас3ары7 ушын жарат3ан 
адамлар мынадай а78алда 3ал2ан еди` 

Со3ыр, к5шелерде турып сада3а сорар, 

81лсизлик ру7хы т1репинен байлан2ан, 

Легион жа7ыз ру7хлар орап ал2ан, 

№удай2а у3сас болы7 ушын жаратыл2ан ж6злер 
менен денелер  

3ор3ынышлы кеселлиги т1репинен желинген, 

Диний жетекшилер 5злерини4 жал2анлары 81м 
6рп-1детлери менен со3ыр 3ылын2ан. 
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1. Не ушын шайтан «ер ҳәм ҳаял» деп аталған жаратылысларды жүдә 

жек көргенлигиниң себебин түсиндириң. 

2. Адамның гүнадан қулаўының нәтийжелерин сүўретлең. 

3. Жаратылыс 3:15 аятта көрсетилген Қудайдың қайта сатып алыў 

режеси қандай еди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Сабақ 

 

Соң Ийса келди - Қудайдың режеси 
 

БИРИНШИ АДАМ, СОҢҒЫ АДАМ__________________________   

Қудай Өзиниң Улын жиберди 

Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене ең биринши рет гүна 

қылған ўақтында-ақ, Қудай шайтанның басын 

зыянлаў ушын Өзиниң Улын “ҳаялдың нәсили” 

сыпатында жибериўди ўәде етти (Жар.3:15). 

Павел бул ўақыя туўралы айтып, оны «Қайта 

Сатып Алыўшы» ҳаққындағы дәслепки ўәде деп 

атайды.  

Галаталыларға 4:4,5. Бирақ ўақты келгенде, 

Қудай Өз Улын жиберди. Ол Мухаддес 

Нызамның қулы болғанлардың қутқарылыўы 

ушын ҳәм бизлердиң Қудайдың балалары 

болыўымыз ушын ҳаялдан туўылып, 

Мухаддес Нызамға бойсынып жасады.  
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Адамның Қудай менен қарым-қатнасы ҳәм оның 

бийлиги - Ийсаның адамзаттың орнына олар 

ушын атанақта қылатуғын қурбанлығы арқалы 

қайта тиклениўи керек еди.  

Гүнадан ҳәм оның жазасынан ҳәм Мухаддес 

Нызамның антынан қайта сатып алынған адам - 

Қудайдың шаңарағына қайта туўылыўы мүмкин 

еди. Ол жаңа жаратылыс болыўы мүмкин еди. Ол, 

және, Қудайдың Руўхын Өзине қабыл қылыўы 

мүмкин еди.  

Адам-ата гүна алып келди 

Гүна бул дүньяға Адам-атаның Қудай Сөзине 

қулақ салмағаны арқалы кирип келди.  

Римлилерге 5:15. 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. 

Өйткени ҳәмме гүна ислеген еди. 

Ийса төмендегилерди алып келди: 

 Ҳақлық 

Бир Адам, Ийса  Масихтың толық қулақ салыўы 

арқалы көплер ҳақ бола алды. 

Римлилерге 5:19. Бир адамның 

бойсынбағанлығы себепли көп адамлар 

гүнакар болып қалғанындай, бир адамның 

бойсынғанлығы себепли көп адам-лар 

ақланды.  

 Хош хабар 

Адам-ата ҳәм Ҳаўа-ене гүна қылғанларынан соң, 

Қудайдың киятырғанын еситкенде, тереклердиң 

арасына жасырынған еди. Енди болса, Қудайдың 

Улы Ийса киятырған еди. Ҳәм периштелер: 

“Қорқпаңлар! Бул сизлерди шексиз қуўанышқа 

бөлейтуғын хош хабар”, - деди.  

Лука 2:10,11. Периште оларға: “Қорқпаңлар! 

Мен сизлерге барлық адамларды шексиз 

қуўандыра-туғын хош хабар жәриялайман. 

Бүгин Даўыттың қаласында сизлер ушын 
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Қутқарыўшы туўылды. Ол -  Ийемиз Масих”, - 

деди. 

 Адамларға тынышлық 

Бир периште Бейтлеҳем даласында өз падасын 

қараўыллап атырған  шопанларға сол түнде көри-

нип, оларға сөйлей баслады. Сонда аспанда 

болған қуўаныштың уллылығы соншелли еди, 

ҳәтте, руўхый дүнья да ашық көринеди. 

Лука 2:13,14. Бирден периштениң қасында 

аспандағы периштелердиң үлкен топары 

пайда болды ҳәм былай деп Қудайды 

алғыслады: “Аспанда Қудай алғыслансын, 

Қудайға унайту-ғын жердеги адамларға 

тынышлық болсын!”. 

Масих енди ғана туўылған ўақтында жүдә 

әжайып ўәде берилген еди: “Аспанда Қудай 

алғыслансын, Қудайға унайтуғын жердеги 

адамларға тынышлық болсын!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЙСА БУЛ ЖЕРДЕ АДАМ БОЛЫП ЖАСАҒАН ЕДИ!___________ 

Ийса жерде болған гезинде, бийлиги ҳәм күши 

жағынан Қудайдай еди ме, ямаса Мухаддес Руўх 

тәрепинен тастыйықланған адамдай еди ме? 

П6ткил барлы3ты толтыр2ан 3у7анышты  

т1рийипле7ге с5з жетпейди. 

Периштелерди4 3у7аныш3а тол2анлы2ы 
соншелли, 

олар №удайды уллылап шопанларды4 
алдыларында 

5злерин аны3 1шкара 3ылады. 

*1тте жулдызлар да Оны4 ту7ыл2анын 
ж1рияла2ан еди. 
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Ийса - ақырғы Адам-ата 

Павел Ийса ҳаққында “соңғы Адам-ата” деген 

еди. 

1-Коринфлилерге 15:45. Өйткени Мухаддес 

Жазыўда былай делинген: “Биринши адам - 

Адам-ата тири жан болды”. Ал соңғы Адам - 

Ийса Масих өмир бериўши Руўх болды. 

Адам-атаға жер бетиндеги барлық бийлик 

берилл-ген еди. Ийса «соңғы Адам-ата» 

сыпатында сол бийликте жүрип хызмет қылды.  

Буны түсиниў жүдә әҳмийетли, өйткени соңғы 

Адам-ата сыпатында Оның Өзи Мухаддес 

Нызамды орынлап, бизлерди сол Нызамнан 

қутқара алды. Тек адам баласы болып ғана, Ол 

адамзаттың Қутқарыўшысы болыўы мүмкин еди.   

Шайтанның биринши Адамнан урлаған бийлиги 

менен ийелигин артқа қайтарыў ушын, Ийса 

шайтанды адам сыпатында зыянлаўы керек еди.  

Ийса Адам-атадан соң биринши минсиз Адам 

болғаны ушын, Ол Адам-атаға берилген бийликке 

ийе еди. Мухаддес Руўх Оған түскен ўақтында 

болса, Ол, және де, Қудайдың күшине де ийе 

болды. 

Ийсаның шомылдырылыўы 

 Руўх Оған түсти 

Яқыя Шомылдырыўшы Ийсаға түсип киятырған 

Қудайдың Руўхын көрди. Бул ўақыя соншелли 

әҳмийетли еди, бул төрт Хош Хабарда да жазып 

қалдырылған. (Матта 3:16; Марк1:10; Лука3:22; 

Юхан 1:32) 

Матта 3:16. Ийса шомылдырылып, дәрриў 

суўдан шықты. Мине, Аспан ашылып, Ол 

Қудайдың Руўхының Өзиниң үстине 

кептердей түсип киятырғанын көрди. 

 Кәраматлар жаратыўы 

Ийса Өз өмириниң дәслепки отыз жылында 

кәраматлар ислемес еди, бирақ Өзиниң ашық 

хызметин баслаў ўақты келгенде, Оған Мухаддес 
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Руўх түсти. Соң Мухаддес Руўхтың күши 

жәрдеминде көплеген кәраматлар менен Өз 

хызметин баслады. 

Мухаддес Руўх пенен ҳәрекет қылатуғын Қудай-

дың бийлиги жеңис ушын еки есе көп күш болып 

есапланады.    

Ийса Өзиниң Қудай сыпатындағы ҳуқықларынан кешти 

 Ийса Өзин кемситти 

Елши Павел Ийса жерге келген ўақтындағы 

сезимлери ҳаққында айтады. Павел Ийсаның 

Қудай бола тура, Өзин кемситгенин жазған. Ийса 

Қудайлық тәбиятқа ийе бола тура, ҳеш нәрсе 

болған еди. 

Филиплилерге 2:5-8.  Масих Ийсада болған 

мына кишипейилликке сизлер де ийе 

болыңлар: Масих қудайлық тәбиятқа ийе бола 

тура, Қудайға 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, Қудайға бойсынды. 

 Ийса төмендегилерди қәлеген(таңлаған) еди: 

 Өз-Өзин кемситиў 

 Қулдың келбетине кириў 

 Өзин көниўши қылыў 

 Өлимге дейин бойсыныў 

Ийса Қудайдың тәбиятына ийе еди ҳәм Қудай 

еди, бирақ, Ол Өзин кемситти ҳәм бул жерде адам 

болып ҳәрекет қылыў ушын Өзиниң қудайлық 

ҳуқықларынан бас кешти. Ол қулдың келбетине 

кирген еди. Көриниси ҳәм сыртқы келбети 

жағынан да адам болған еди. Ол Өзин талап 

етилген барлық нәрсеге көниктирип, өлимге 

дейин, ҳәтте, атанақтағы азаплы өлимге дейин 

Өзин Қудайға бойсындырған еди. Ол бул жерге 

адам сыяқлы болып келген еди. Ҳәм Оның күши 

Мухаддес Руўх пенен бирге келиўи керек еди.  
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Не ушын бул әҳмийетли еди?  

Биринши адам Адам-ата бойсынбады ҳәм Өз 

бийлигин шайтанға берди. Ийса соңғы адам 

сыпатында Мухаддес Руўхтан күш алып, бул 

жерде ҳәмме нәрсени адамдай болып ислеўи 

керек болды. Ол бул жерде Адам-ата ислеўи 

керек болған нәрсени қылыўы керек еди: яғный 

минсиз Адам болыўы керек еди. 

Адам Улы  

Ийса жерде жүрип қолланған бийлиги - адамның 

бийлиги еди. Кейинги аятта Юхан жүдә қызық 

сөз дизбегин қолланады: “Қудай Улы”, - “Адам 

Улы”.  

Юхан 5:25-27. Сизлерге шынын, ҳақыйқатын 

айтаман: “Өлилердиң Қудай Улының 

даўысын еситетуғын ўақты келеди ҳәм ол 

ҳәзир келди де. Оның даўысын еситкенлер 

тириледи. Өйткени Әкениң Өзи өмирдиң 

тийкары болғаны сыяқлы, Улдың Өзине де 

өмирдиң тийкары болыўға рухсат етти. Оған 

ҳүким етиў бийлигин де берди. Өйткени Ол - 

Адам Улы”. 

Өлилер Қудай Улының ҳаўазын еситеди. Мына 

көринип турған жер бетиндеги өмирден тысқа-

рыда болса, Ийса - үшбирликтеги жалғыз Қудай-

дың бири сыпатында ҳәрекет қылар еди.  

Усы жердиң бетинде Ийса бийлик пенен жүре-

туғын еди. Өйткени Ол Адам Улы еди. Адам 

бийлик ҳәм ийелик пенен жүриў ушын жаратыл-

ған еди. Бул бийликке ийе болған адам - Ийса 

болды. Ол Қудайдың Улы болғаны ушын емес, ал 

соңғы адам, Адам Улы болғаны ушын да бийлик-

ке ийе болған еди.  

Егер Ийса буны қыла алған болса,  

бизлер де буны қыла аламыз!  

Ийса жер бетинде адамның ислеўи ушын жара-

тылған ислерди ғана ислер еди.  Ол Мухаддес 

Руўхтың күши менен ҳәрекет қылатуғын еди, ал 

Қудай Улының күши менен емес.  
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Бул бизлер ушын да жүдә әҳмийетли. Егер Ийса 

жерде адамдай болып ҳәрекет қылған болса, онда 

бизлер де Ол ислеген ислерди ислей аламыз. Ийса 

жер бетинде толық адам болып жасаған ўақтында 

қылған ислерин ислеўимиз ушын, бизлерде де 

күш, бийлик ҳәм ҳуқық бар.  

 

АДАМ СЫЯҚЛЫ АЗҒЫРЫЛЫЎ СЫНАҚЛАРЫНАН ӨТТИ_____ 

Бизлер қатарлы азғырылыў сынағына салынды 

Қудай Адам-ата ҳәм Ҳаўа-енеге еркин ерк - 

таңлаў ҳуқықын берген еди.  Ийса да сондай 

еркин еркке ийе еди.  Толық “Соңғы Адам” 

болыўы ушын, Ийса, және де, азғырылыўлардан 

өтиўи керек болған еди.  

Адам-ата менен Ҳаўа-ене үш жақтан 

азғырылыўға салынған еди: 

Дене - Ҳаўа-ене жеўге жақсы болған мийўени 

көреди; 

Жан - Шайтан оған даналықты ҳәм жақсылық 

пенен жаманлықты билиўди ўәде етти. 

Руўх - ақыр соңында, оның Қудайдай болатуғы-

нына ўәде берди. 

Ийса да тап сондай үш жақтан азғырылыўға 

салынды. 

Биринши азғырылыў - Дене 

Ийса шөл далада қырқ күн оразада болды. 

Шайтан Оның Денеси ҳәлсиреген бул ўақытта - 

адам денесиниң мүтәжликлерин қанағатландырыў 

ушын, Оның Қудайдың Улы сыпатындағы 

күшинен пайдаланыўға Оны ийтермелеп, Оны 

азғырмақшы болды.  Бирақ Ийса жерге Адам Улы 

сыпатында хызмет етиўге келгенликтен, Ол 

қудайлық ҳуқықларынан ўаз кешкен еди.   

 Адамға тийисли мүтәжликлериңди қанағатландыр 

Матта 4:1-3. Соннан соң, шайтан сынасын деп, 

Мухаддес Руўх Ийсаны шөл далаға алып 

барды. Ийса сол жерде қырқ күн ҳәм қырқ түн 

ораза тутып, ақыры аш болды. Сонда 
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азғырыўшы шайтан Ийсаның қасына келип: 

“Егер Сен Қудайдың Улы болсаң, мына 

тасларға буйыр, олар нанға айлансын!” - деди.  

Егер Ийса тасларды нанға айландырғанда, Ол 

адам сыяқлы ҳәрекет қылмаған болар еди. Ол 

Өзиниң Қудай сыпатындағы ҳуқықын қолланған 

болар еди. Егер Ол шайтанның сөзине ергенинде, 

онда шайтан Екеўин де: ҳәм биринши Адам-

атаны да, ҳәм ақырғы Адамды да зыянлаған болар 

еди 

 Ийса жуўап берди 

Ийса шайтанға Қудайдың Сөзи менен жуўап 

берди: 

Матта 4:4.  Ийса жуўап қайтарып: “Адам тек 

ғана нан менен емес, Ал Қудайдың аўзынан 

шыққан ҳәр бир сөз бенен жасайды”, - деп 

Мухаддес Жазыўда айтылған ғо, - деди. 

Итибар бериң, Ийса Өзин адам сыпатында 

көрсетти: 

Матта 4:5. Соннан соң, шайтан Ийсаны 

мухаддес қала Ерусалимге алып барып, 

Ибадатхананың төбесине турғызып қойды да, - 

Екинши азғырылыў - жан 

Екинши азғырылыў Ийсаның жанына қарсы 

дүзилген еди. Шайтан Ийсада Қудай сөзине ҳәм 

Қудай еркине қарама-қарсы пикирлерди туўдыр-

мақшы ҳәм Оны сезимлерине бағынған ҳалда 

ҳәрекет қылыўға урынбақшы болды. 

 Өзиңде дәлилле 

Матта 4:6. Оған: Егер сен Қудайдың Улы 

болсаң , Өзиңди төменге таслашы. Өйткени 

Мухаддес Жазыўда былай деп айтылған-ғо: 

“Қудай Өзиниң периштелерине буйрық береди. 

Аяғыңды тасқа урып алмаўың ушын, олар Сени 

қолларында көтерип алып кетеди”, - деди. 

Бул алдыңғы азғырыўының даўамы еди. “Егер 

Сен Қудайдың Улы болсаң…” Шайтан Оның 

Қудайдың Улы екенин жақсы билер еди.  
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Ийсаның бул жердеги өмири Адам Улының, 

соңғы Адам-атаның өмири болыўы керек еди.  

 Ийса жуўап берди 

Ийса Қудай Сөзин туўры ислетип, шайтанды 

зыянлады. Ийса Өзиниң Қудай Улы екенин билер 

еди, буны шайтан да билетин еди.  

Матта 4:7.  Ийса оған: “Қудай Ийеңди 

сынама!”, -деп те Мухаддес Жазыўда 

айтылған-ғо, - деди. 

Үшинши азғырылыў - руўх 

Үшинши азғырылыўда шайтан Ийсаға бул 

дүньяның барлық патшалығын ҳәм олардың 

салтанатларын усынды. Себеби Ийса жер бетине, 

әне, усы мақсет пенен келген еди. Себеби Ол 

жерди шайтаннан қайтарып алыўға келген жоқ па 

еди?!  

 Бул дүньяның Қудайы бол 

Матта 4:8,9. Және шайтан Оны жүдә бийик 

бир таўға апарып, Оған дүньяның барлық 

патшалықлары менен олардың сән-

салтанатларын көрсетип: “Егер аяғыма 

жығылып, маған табынсаң, усылардың 

ҳәммесин Саған беремен”, - деди. 

Шайтанның бул патшалықларды Ийсаға усыныў-

ға ҳуқықы бар еди.  Шайтан Адам-атаны алдап, 

оннан бийликти урлап алып, өзи жердиң ҳүким-

дары болған еди.  

Бирақ Ийса Қудай Әкеге қулақ салмаў жолы 

менен жерди алыўға келмеген еди. Бул Оның 

қәлеўи емес еди.  

 Ийса жуўап берди  

Ийса шайтан менен ерегисип турмады. Ол жерде 

ким ҳүкимдар екени ҳаққында шайтан менен 

тартысып турмады. Ийса оған жанынан кетиўди 

буйырды. Ол және Қудайдың Сөзин айтты.  

Матта 4:10. Сонда Ийса оған: “Жоқ бол 

көзимнен, шайтан! “Қудай Ийеңе сыйынып, 

тек Оған хызмет ет!”,- деп Мухаддес 
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Жазыўда айтылған-ғо, - деди. Соннан кейин, 

шайтан Оның қасынан кетти. 

Көзден кешириў 

Шайтанның Ийсаны азғырылыўға салыўдағы 

мақсети - Оны “Қудай Улы” сыпатында ҳәрекет 

қылыўға мәжбүр етиў еди. Егер Ийса бул азғы-

рылыўға берилгенинде, онда Ол “Адам Улы” 

сыпатындағы ҳуқықларын жоғалтқан болар еди 

ҳәм енди Ол адамзатты қайтарып сатып алыўды 

тәмийинлей алған “минсиз Орынбасар” деп 

аталмаған болар еди.  

Шайтан Ийсаға Ол нени қайтарып алыў ушын 

келген болса, соны усынды. Бул - жерди басқа-

рыў ҳуқықы еди. Буны шайтан усынғанындай 

қылыў жүдә “аңсат” еди, бирақ онда атанақтағы 

өлим болмас еди.  Бирақ Ийса, егер Оның Қаны 

төгилмесе, адамзаттың гүналары кеширилмейту-

ғынын билер еди. 

Ҳәтте Ийса атанақта өлип баратырғанда да, 

шайтан адамлар арқалы Ийсаның үстинен әне усы 

сөзлерди айтып күлген еди. 

Матта 27:40. “Ҳей, Ибадатхананы бузып, Оны 

үш күнниң ишинде тиклейжақ болған, Сен! 

Егер Сен Қудайдың Улы болсаң, қәнекей, 

Өзиңди Өзиң қутқар!  Атанақ ағаштан түсип 

көрши!” 

Көбинесе, шайтан бизлерге Қудай тәрепинен ўәде 

етилген нәрселерди усынады. Бизлерден талап 

етилетуғын нәрсе - Қудайдың еркин билиў. Егер 

бизлер Қудайдың Сөзине сай ҳәрекет қылсақ ҳәм 

Қудай Сөзин сөйлесек, жеңиске ерисемиз. 

ИЙСА АЗҒЫРЫЛЫЎЛАРҒА ҚАРСЫ ТУРЫЎДА - БИЗЛЕРГЕ 

ҮЛГИ 

Ийса азғырылыўларды түсинеди 

Матта жазған Хош Хабарда Ийсаның азғырылыў-

ға салыныўы ҳаққындағы ўақыя, бизлерге 

шайтанды ҳәр тәреплеме қандай қылып зыянлаў 

мүмкинлигин үйрениў имканиятын береди. 
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Бизлер де таңлаў еркинлигине ийемиз. Бизлер де 

азғырылыўға түсемиз ҳәм бизлер де Ийсадай 

болып жеңиске ерисе аламыз!  

Павел Ийса азғырылыўға салынып, азап тартқаны 

ушын, Ол азғырылыўға түскенлерге де жәрдем 

бере алатуғынын тастыйықлайды.  

Еврейлерге 2:18. Оның Өзи сынаққа түсип 

азап шеккенликтен,  Ол сынаққа түскенлерге 

де жәрдем ете алады.  

Ийса да бизлер сыяқлы азғырылыўға салынған еди 

Бизлер ҳәр тәреплеме азғырылыўға түскен 

ўақытларымызда, Ийса да ҳәр тәреплеме азғы-

рылыўға салынғанлығын билип, өзимизди исе-

нимли тутуўымызға болады. Ийса бул 

азғырылыў-лардан шегинбегенлиги сыяқлы, 

бизлер де азғы-рылыўларға қарсы тура алыўымыз 

ушын, Қудай-дан жоқарыдан күш бериўин сорап, 

ибадат қылыўымыз мүмкин.   

Еврейлерге 4:14-16.  Бирақ, бизлерде Аспанға 

көтерилген уллы бас руўханийимиз - 

Қудайдың Улы Ийса бар. Сонлықтан 

өзлеримиз ашық тән алған исенимимизди 

беккем сақлайық. Ол - бизлердиң 

ҳәлсизликлеримизди бөлисе алатуғын бас 

руўханий. Оның Өзи ҳәр тәреплеме бизлер 

сыяқлы сыналды, бирақ гүна ислемеди. 

Сонлықтан реҳимлилик алыў ушын ҳәм керек 

ўақтында өзлеримизге жәрдем ететуғын 

мийримге ерисиў ушын, Қудайдың мийримге 

ийе тахтына батыллық пенен жақынлайық. 

Барлық азғырылыўлар  - бирдей, қәдимгидей 

Шайтанның стратегияларынан бири - бизлердиң 

түсип атырған азғырылыўларымызды таң 

қаларлық қылып ҳәм басқалардың сынағынан да 

аўырлаўдай қылып көрсетиўден ибарат.  Бирақ 

барлық азғырылыўлар бирдей  ҳәм Қудай бизлер-

ге оларға қарсы тура алыўымыз ушын күш 

берген. 
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1-Коринфлилерге 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ийсаның үлгисине ериң 

Ийса - бизлердиң үлгимиз. Ийса шайтанға 

Қудайдың Сөзи менен жуўап бергениндей, бизлер 

де тап сондай қылыўымыз керек. 

Шайтан Оған жақын келген ўақтында: 

 Ийса шайтан менен тартыспады 

 Ийса шайтан менен пикир алыспады 

 Ийса шайтанның усынып атырған нәрселери 

ҳаққында ойламады 

Ийса Мухаддес Жазыўларда жазылған  Қудай 

Сөзин айтты: 

Шешимди айты4, маш3аланы емес. 

Жу7апты айты4, м6т1жликти емес. 

№удайды4 С5зин айты4, себеби шайтан: 

толы3, 

биротала2а, 

п6ткиллей 

зыянлан2ан! 

*1м бизлер же4импаз боламыз! 
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Матта 4:4. Ийса жуўап қайтарып: “Адам тек 

ғана нан менен емес, Ал Қудайдың аўзынан 

шыққан ҳәр бир сөз бенен жасайды”, - деп 

Мухаддес Жазыўда айтылған ғо, - деди. 

Бул шайтанды зыянлаў жолы. Қудайдың Сөзи 

бизлердиң аўзымыздан төгилиўи керек.  

Кеселлик денемизге кириўге ҳәрекет қылған 

ўақтында, бизлер: “Оның жарақатлары арқалы 

бизлер шыпа тапқанбыз!”, деп Мухаддес 

Жазыўда жазылған, - деўимиз мүмкин. 

Кәмбағаллық бизлердиң қәрежетлеримизди 

зыянлаўды қәлеген ўақтында, бизлер: «Мениң 

Қудайым мениң барлық мүтәжликлеримди 

Өзиниң салтанатлы байлығы менен 

қандырады!», деп жазылған деўишимиз мүмкин.  

Шайтан балаларымызды жолдан азғырыўға 

ҳәрекет қылған ўақтында, бизлер: “Мениң барлық 

балаларым Ийемиз тәрепинен үйретиледи”, - деп 

жазылған деўимиз мүмкин.    

 

СОРАЎЛАР______________________________________________ 

 

1. Ийса жерде жасаған ўақтында Өзиниң Қудай сыпатындағы 

ҳуқықларын қалдырып, адам сыяқлы ҳәрекет қылғанын сиз билдиңиз. 

Бул сиз ушын қандай әҳмийетке ийе? 

 

2. Ийса жерде болғанында, Оның адамның бийлиги менен қылған қайсы 

ҳәрекетин мысал қылып көрсете аласыз? 

 

3. Шайтан сизиң Қудай Сөзине бойсынбаўыңыз ушын, сизди 

азғырылыўларға салып атырған ўақытларында, сиз өзиңизге Ийсадан 

сабақ алған ҳалда, қандай қылып шайтанды зыянлаўыңыз мүмкин? 
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5-Сабақ 

 

Ийса бийлик пенен хызмет қылды 
 

ҚУДАЙДЫҢ БАРЛЫҚ ИСЕНИЎШИЛЕР УШЫН РЕЖЕСИ 

Ийса Адам сыпатында 

Ийса жер бетинде адам сыпатында ҳәрекет 

қылды. Ол биле тура Өзиниң Қудайлық 

ҳуқықларынан бас кешти. Ол азғырылыўлардан 

адам сыпатында өтти. Ол шайтанды адам 

сыпатында жеңди.  

Демек, Ийса - жер бетинде бийликке ийе болған 

Адам еди. Ол Қудайдың Улы болғаны ушын емес, 

ал Адам Улы болғаны, соңғы Адам-ата болғаны 

ушын Онда бийлик бар еди.  

Қудай биринши адам болған Адам-атаны не 

ушын жаратқан болса, соңғы Адам - Ийса 

соларды орынлаўға келген еди. Ийса жер бетинде 

толық бийлик ҳәм ийелик жүрер еди.  

Ийса пайдаланған бийликти түсиниў - жүдә 

әҳмийетли. Егер Қудай бул бийликти адам 

жаратылған ўақытта, оларға берген болса,  

ҳәзирги күнлерде бизлер де қайта сатып алынған 

еркек ҳәм ҳаяллар сыпатында бул бийлик пенен 

жүре аламыз.  

Лука 10:19. Минекей, Мен сизлерге жыланлар 

менен шаянларды аяқ асты қылып, 

душпанның пүткил күш-қүдиретин жеңиўге 

бийлик беремен. Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын 

тийгизе алмайды. 

Тек Ийса Масихта жаңа жаратылыс болғаннан 

соң ғана - Қудай бизлерди не ушын жаратқан 

болса, сондай бола алатуғын  еркек ҳәм ҳаяллар 

болыўымыз мүмкин.  Тек Хош Хабарды оқып ҳәм 

Ийсаны бул жер бетинде жасаған минсиз Адам 

сыпатында көрип ғана, бизлер өмиримиздеги 

Илаҳий үлгини көре алыўымыз ҳәм өмиримиздиң 

ҳәр бир күнинде толық бийлик ҳәм ийелик пенен 

жасай алыўымыз мүмкин.  
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ЛУКА ИЙСАНЫҢ БИЙЛИГИ ҲАҚҚЫНДА АЙТАДЫ___________ 

Биринши хат 

  «Мухаддес Руўх күши менен» 

Ийса Йордан дәрьясында шомылдырылған соң, 

Оған Мухаддес Руўх түсип, Оның жерлик 

хызмети ушын Оған күш берди. Соннан соң, 

дәрриў, Ол шөл далаға алып барылды. Ол жерде 

Ол шайтанды ҳәм оның азғырылыўларын 

Қудайдың Сөзи менен жеңди. Мухаддес Руўхтан 

күш алған Ол адам сыпатында Өз бийлигин 

көрсетип, жер бетинде Өзиниң жерлик хызметин 

баслаўға таяр болған еди.  

Ол Мухаддес Руўх тәрепинен хызметке майланып 

ҳәм бийлик пенен ўайызлық етип, Өз хызметин 

Галилада баслады. 

Лука 4:14,16,18-21. Мухаддес Руўхтың күшине 

толған Ийса Галилаға қайтып келди ҳәм Ол 

ҳаққында хабар пүткил дөгерекке тарқалды. 

Ийса Өзи өскен Насыра қаласына келип, Өз 

әдети бойынша дем алыс күни мәжилисханаға 

кирди. Ийса оқыў ушын орнынан турды. 

«Жаратқан Ийемниң Руўхы Мениң үстимде. 

Өйткени Ол Мени жарлыларға Хош Хабар 

жәриялаў ушын тайынлады. Ол мени 

тутқынлардың азат болатуғынлығын, 

соқырлардың көретуғынын хабарлаўға, азап 

шеккенлердиң еркинликке шығыўы ушын ҳәм 

Жаратқан Ийемиздиң мийримлилик жылын 

жәриялаў ушын жиберди». 

Соңынан Ийса китапты жаўды да, оны 

хызметкерге берип, орнына отырды. 

Мәжилисханадағы ҳәмме адамлар Оған 

тигилип қалды. Сонда Ийса оларға сөйлей 

баслап: «Усы Мухаддес Жазыўлар бүгин, 

сизлер еситкен ўақытта орынланды», - деди. 

(Ийса Ийшая 61:1,2 аятты оқыған еди.) 

Екинши хат 
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Ийса Насырада тәлим бергеннен соң, Ол 

Капарнаҳумда тәлим берди. Ол жердеги адамлар 

Оның бийлигине ҳайран қалған еди.  

 Бийлик Ийеси 

Лука 4:31,32. Ийса Галиладағы Капарнаҳум 

қаласына келди ҳәм дем алыс күни халыққа 

тәлим берди. Халық Ийсаның тәлимине 

ҳайран қалады, өйткени Оның сөзинде бийлик 

бар еди. 

 Жаўыз Руўхты қуўыў 

Лука 4:33-35. Мәжилисханада жинге 

шалынған, жаўыз руўхлы бир адам бар еди. 

Ол бәлент даўыс пенен бақырып: «О, 

Насыралы Ийса! Бизлер менен не жумысың 

бар? Сен бизлерди набыт қылыў ушын келдиң 

бе? Сениң ким екенлигиңди билемен, Сен - 

Қудайдың Мухаддесисең!» - деди. Ийса оған 

кейип: «:ниңди өшир де, оннан шығып кет!» - 

деди. Сонда жин адамды ҳәммениң көз 

алдында жерге қулатты да, оған ҳеш зыян 

тийгизбей, оннан шығып кетти.  

Ийса жаўыз руўхқа шығып кетиўин буйырды ҳәм 

ол шығып кетти, өйткени ол Ийсаның бийлигин 

билер еди. 

  Бийлик ҳәм күш 

Лука 4:36. Ҳәмме ҳайран қалысып, бир-

бирине: «Бул не гәп!? Ол жаўыз руўхларға 

бийлик ҳәм күш-қүдирет пенен буйрық 

бергенде, олар шығып кетеди-ғо!,, - дести. 

 

ИЙСАНЫҢ ЖАЎЫЗ РУЎХЛАР, КЕСЕЛЛИКЛЕР, ТЕРЕКЛЕР, 

ТЕҢИЗ ҲӘМ ДАЎЫЛЛАР ҮСТИНЕН БИЙЛИГИ 

Марк, және де, Ийсаның Капарнаҳумдағы 

хызметин ҳәм Оның  хызметиндеги бийлигине 

адамлардың таң қалғанларын жазған.   

Жаўыз руўхлар үстинен бийлик 

Ийса жаўыз руўхлар үстинен бийликке ийе еди. 
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Лука 4:40,41. Қуяш батарда ҳәмме ҳәр түрли 

кеселлерге шалынған адамларын Ийсаның 

алдына алып келди. Ийса олардың ҳәр 

бириниң үстине қолларын қойып, шыпа 

берди. Көп адамлардан жинлер шығып 

баратырып: “Сен - Қудайдың Улысаң!” - деп 

бақыратуғын еди. Бирақ Ийса оларға кейип, 

сөйлеўге тыйым салды. Өйткени олар Оның 

Масих екенлигин билер еди.  

Кеселликлер үстинен бийлик 

Ийса кеселликлер үстинен де бийликке ийе еди. 

Марк 1:40-42. Мақаў кесел болған бир адам 

Ийсаға жақынласып, Оның алдында дизе 

бүкти ҳәм Оннан: «Егер Сен қәлесең, мени 

мақаў кеселден тазалай аласаң-ғо», - деп 

өтинди. Ийсаның оған жаны ашып, қолын 

созып, оған тийгизди де: “Қәлеймен, тазалан!” 

- деди. Дәрҳал сол адамның мақаў кесели 

кетип, тазаланды. 

Адам денеси үстинен бийлик 

 Ийсаның адам денесиниң, ҳәтте, жансыз 

мүшесиниң үстинен бийлиги бар еди. 

Марк 3:1-3. Ийса және мәжилисханаға кирди. 

Ол жерде қолы ләң бир адам бар еди. 

Гейбиреўлер Ийсаны айыпламақшы болып, 

дем алыс күни сол адамға шыпа бермес пе 

екен деп, Оны аңлыды. Ийса қолы ләң адамға: 

«Ортаға шық!» - деди.  

Ийса ол адамның шыпа алатуғынын билер еди. 

Соның ушын Ол: - Ортаға шық, - деген еди. 

Соң Ийса оған: - «Қолыңды соз!» - деди. 

Марк 3:4,5. Соңынан олардан: «Нызам 

бойынша дем алыс күни не ислеген дурыс: 

жақсылық па ямаса жаманлық па? Адамның 

жанын қутқарыў ма ямаса набыт қылыў ма?» 

- деп сорады. Бирақ олар үндемеди. Ийса 

оларға ашыўлы нәзер таслап,олардың тас 

баўырлығына қыйналды ҳәм сол адамға: 

“Қолыңды соз!” – деди. Ол адам қолын 
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созғанда, қолы бурынғыдай сап-саў болып 

қалды. 

Ийсаның бийлик пенен айтқан сөзинен кейин, ләң 

адам қолын созып толық шыпа табады. 

 

Тиришилик  үстинен бийлик 

Нәлетленген әнжир 

Ийса өсимлик дүньясы үстинен де бийликке ийе 

еди.  

Матта 21:19. Жол шетинде бир әнжир ағашын 

көрип, оның қасына барды. Бирақ онда 

жапырақлардан басқа ҳеш нәрсе таппағаннан 

соң, ағашқа: “Буннан былай, сенде ҳеш мийўе 

питпесин!” – деди.  Әнжир ағашы сол ўақытта-

ақ қуўрап қалды. 

Апатшылық үстинен бийлик 

 Тынышланған топан  

Ийса күшли даўыл менен теңизге бийлик пенен 

сөз айтқан еди, олар Оның сөзине бойсынды. 

Марк 4:35-38. Сол күни кеште Ийса 

шәкиртлерине: “Теңиздиң арғы жағына 

өтейик”, - деди. Олар халықты қалдырып, 

Ийсаны отырған қайығы менен алып кетти. 

Оның менен бирге басқа қайықлар да бар еди. 

Сонда күшли даўыл көтерилип, Толқынлар 

қайықты соққылағанда, қайық суўға тола 

баслады. Ал Ийса қайықтың артқы жағында 

басын қойып, уйықлап атыр еди. Шәкиртлери 

Ийсаны оятып: “Устаз, бизлер набыт бола 

жақпыз! Сизге бәри-бир ме?” – деди.  

Ийса самалға тыйым салып, теңизге буйрық 

берди. 

Марк 4:39,40. Сонда Ийса турды да, самалға 

тыйым салып, теңизге: “Тоқта! Тынышлан!” – 

деп буйырды. Сонда самал тынып, аўыр 

тынышлық орнады. Ийса шәкиртлерине: 

“Неге буншама қорқасызлар? Еле 

исенимлериңиз жоқ па?” – деди.  
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Ийса деди: ”Не ушын сизлер буншама қорқасыз? 

Неге исенимиңиз жоқ? Сизлер топанды да 

тынышландыра алар едиңиз. Исенимлериңиз қай 

жерде?” 

Марк 4:41. Бирақ олар қатты қорқысып, бир-

бирине: “Самалды да, теңизди де Өзине 

бойсындыра алатуғын бул ким?” – дести. 

ИЙСА -  БИЗЛЕР УШЫН МЫСАЛ____________________________ 

Ийса бизлердиң бийликте қәйтип жүриўимиз 

ҳәм хызмет етиўимиз кереклигиниң мысалы. 

Оның жер бетинде “соңғы Адам-ата” сыпатында 

ислеген ислери - ҳәзир қайта сатып алынған биз: 

мухаддес еркек ҳәм ҳаяллар ушын, қандай қылып 

Ийсаның ислерин ислеўимиз кереклигиниң 

үлгиси. Бизлер Оның ислерин ислегенимизде, 

бизлер де Ийса қолланған бийликте исенимли 

түрде жүрип, хызмет қылыўымыз керек.  

Юхан 14:15. Сизлерге шынын, ҳақыйқатын 

айтаман: “Маған исенген адамның өзи де Мен 

ислеген ислерди ислейди, ҳәтте, олардан да 

үлкенирек ислерди ислейди. Өйткени Мен 

Әкемниң алдына баратырман”.  

Ийса ыссылыққа тыйым салды 

Ийса Петрдиң қәйин енесиниң ыссылығына 

“тыйым салғанда” бийлик пенен сөйледи.  

Лука 4:38,39. Ийса мәжилисханадан шығып, 

Сисенимның үйине барды. Сисенимның қәйин 

енесиниң қатты ыссылығы көтерилип, 

аўырып жатырған еди. Олар Ийсадан оны 

көриўди өтиниш қылды.  

Ийса ҳаялдың бас ушында турып ыссылыққа 

тыйым салғанда,  ҳаялдың ыссылығы түсти. 

Ҳаял дәрриў орнынан турып, оларға хызмет 

қылды. 

Лазардың тирилиўи 

Ийса Лазардың қәбири жанында турып, исенимли 

түрде “бәлент даўыс” пенен сөйледи. 
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Юхан 11:43,44. Ийса усыларды айтып, бәлент 

даўыс пенен: «Лазар, сыртқа шық!» - деп 

бақырды. Сонда аяқ-қоллары кепинлик пенен 

оралған, бети орамал менен байланған өли 

тирилип, сыртқа шықты. 

Ийсаның ислерин ислеп 

Ийса қай жерде болмасын, Ол исенимли түрде 

хызмет қылар еди. Өйткени Ол Өзиниң, Адам 

Улының бийлигин билетуғын еди. Ол бул 

бийликти Мухаддес Руўхтың күши менен бирге 

иске қосқанда, яғный, бул бийликти азатлыққа 

шығарғанда - кеселлерди саўғайтар, жаўыз 

руўхларды қуўар ҳәм өлилерди тирилтер  еди. Ол 

буны сол дәўирдеги ҳәм ҳәзирги дәўирдеги 

исениўшилерге үлги сыпатында ислеген еди.  

Матта 10:8. Аўырыўларға шыпа бериңлер, 

өлген-лерди тирилтиңлер, мақаў кесел 

болғанларды тазалаңлар, жинлерди қуўып 

шығарыңлар. Ешейин алдыңлар, ешейин 

бериңлер. 

Шәкиртлер де Ийсаның ислерин ислеген еди. 

Өйткени Ол оларға Өзи жасап, хызмет қылған Өз 

бийлигин берген еди. 

Лука 10:19. Минекей, Мен сизлерге жыланлар 

менен шаянларды аяқ асты қылып, 

душпанның пүткил күш-қүдиретин жеңиўге 

бийлик беремен. Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын 

тийгизе алмайды. 

Исенимли бийлик 

Ийсаның хызмети - қорқыныш ҳәм 

тартыншақлықтың емес, ал  исеним ҳәм күштиң 

үлгиси.  

2-Тимофейге 1:7. Өйткени Қудай бизлерге 

қорқақлық руўхын емес, ал күш, 

сүйиспеншилик ҳәм саламат ой руўхын берди. 

Ийса бийлик пенен хызмет қылып - исенимли 

түрде Хош Хабарды ўайызлық қылар, жаўыз 

руўхларды қуўар, аўырыўларға қолларын қойып, 

оларға шыпа берер еди.  Ийса - бизлердиң 



 55 

үлгимиз! Жердеги хызметинң ақырында Ол 

бизлерге төмендеги нәсиятты берип кетти.  

Марк 16:15-18. Ийса  оларға былай деди: 

“Пүткил дүнья бойлап жүриңлер ҳәм барлық 

адамларға Хош Хабарды жәриялаңлар. Ким де 

ким исенип, шомылдырылса, қутқарылады, 

ал ким де ким исенбесе, ҳүким етиледи. 

Исенгенлер менен мынадай кәраматлы 

белгилер бирге болады: Мениң атым менен 

жинлерди қуўып шығарып, жаңа тиллерде 

сөйлейди. Қоллары менен жылан услап алса да 

ҳәм уўлы зат ишсе де, оларға зыян келмейди. 

Аўырыўлардың үстилерине қолларын 

қойғанда, олар шыпа табады”. 

Бизлер «соңғы Адам-ата» болған Ийсаның 

үлгисине ергенимизде, бизлер Жаратыўшы 

Ийсаның «биринши Адам-ата»ға айтқан 

сөзлерине бойсынамыз. Бизлер өзлеримизди бул 

жер шары үстинен, сондай-ақ, кеселликлер, 

қулшылық, кәмбағалшылық ҳәм өлим үстинен 

ҳүкимдарлық ҳәм ийелик қыла алатуғын ҳалда 

көремиз. Адам не ушын жаратылған болса, ол 

және соны қыла алатуғын болды. 

Шайтанның қорқыўы 

Ийса жер бетинде хызмет қылған ўақытларда, 

шайтан әтирапына үлкен қорқыныш пенен 

қараған болыўы керек. Ийса жерде адам 

сыпатында хызмет еткен ўақтында, бийлик пенен 

ўайызлық етип, ҳүкимдарлықты Өз қолына алар 

еди. Сол арқалы Ол шайтанның ислерин бузар 

еди.  

1-Юхан 3:8. б) Сонлықтан Қудайдың Улы 

шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди.  

Бүгин Ийсаның үлгисине ерген ўақтымызда, 

бизлер де Қудай тәрепинен берилген бийлик 

пенен хызмет қыламыз. Бизлер де тап сол сыяқлы 

“шайтанның ислерин жоқ қыламыз”.  

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 
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1. Юхан 5:25-27 аятларда берилиўинше, Ийса - Қудай Улы сыпатында 

ҳәрекет қылды ма, ямаса Адам Улы сыпатында ма? 

 

2. Ийсаның ҳәр қыйлы апатшылықлар менен кеселликлер ҳәм жаўыз 

руўхлар үстинен бийлиги бар екенине мысаллар келтириң. 

 

3. Ийсаның жер бетинде бийлик пенен ҳәрекет қылыўына адамлардың 

реакциясы қандай болған еди? 

 

4. Сиз Ийемиздиң Сөзине бойсынып, ҳәзирги күнлерде жер бетинде 

бийликте жүрсеңиз, адамлардың реакциясы қандай болыўы мүмкин? 

 

 

 

6-Сабақ 
 

Атанақтан Тахтқа 
 

ИЙСАНЫҢ ӨЛИМИ________________________________________ 

Шайтанның патшалығы жоқ бола баслаған еди. 

Ҳәм шайтан Қудай Улының өлтирилиўи 

кереклығын билер еди. Оның алдаў режеси 

периштелерге тәсир қылған еди. Ол Адам-атаға 

менен Ҳаўа-енеге де тәсир қылған еди. Бирақ ол 

Ийсаға тәсир қыла алмады! 

Бирақ, шайтан қайтадан жалғанын иске қосады. 

Ол сол дәўирдиң диний баслықларын өз торына 

түсирген еди. Оларды алдаўына түсирип, 

Ийсаның өлимин талап қылдырады.  Ол Адам-ата 

ҳәм Ҳаўа-енени алдаў ушын жыланның 

денесинен пайдаланғанындай, сатқынлық қылыў 

ушын Яҳуданың денесинен пайдаланады.   

Шайтан Ийсаны соншелли жек көргенликтен, 

Оның аңсат өлгенин қәлемеди, ал Оны азаплаўды 

қәледи. Барлық шайтанға тийисли баслықлар, 

күшлер, қараңғылық бийлеўшилери ҳәм жаўыз 

руўхлар буны көриў ушын жыйналады. Олардың 

өзлери набыт болатуғын ўақыт келгенде - олар 

уллы жеңис ҳәм байрамға таярланған еди.    
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Уллы жалғаншы алданды 

Ийса сатылды, урылды ҳәм атанаққа шегеленди. 

Шайтанның, яғный уллы Жалғаншының өзи 

алданды.  Шайтанның Ийсаны жек көргенлиги 

соншелли, оның көзлери соқыр болған еди. Ол Өз 

өлими ҳәм қайта тирилиўи менен оны биротала 

зыянлаўшы ҳәм адамзатты гүнаның ақыбетинен 

қутқарыўшы Тулғаның өлимин қәлеп атырғанын 

аңламас еди. 

Ийса атанақта адамзаттың гүналары менен 

өлиминиң баҳасын төлеген еди. 

Ол бизлердиң барлық гүналарымызды, 

кеселликлеримизди ҳәм ҳәлсизликлеримизди 

азапланатуғын жерге алып келеди. Ийса бул 

дүньяның барлық гүналары менен қылмысларын 

Өз денесине жүклеп, бизлердиң гүналарымыздың 

жазасын тартады. Шайтанның қуралы гүна еди. 

Атанақта Ийса шайтанның барлық қуралларын 

тартып алып, оны толық қуралсызландырады. 

Ҳәм Ийса бизлердиң гүналарымыздың жуўылыўы 

ушын, Өз Қанын төгип, қурбан болады ҳәм сол 

арқалы бизлердиң ақланыўымыз ушын Ол қайта 

тириледи. Гүна Ийсадан узақластырылғанда 

Қудайдың күши Оның үстине түседи. Бул уллы 

руўхый урыс ўақтында пүткил дүнья қозғалған 

еди. Ийса шайтан ҳәм оның жаўыз руўхларын 

набыт қылды. Адам-атадан бери шайтан 

адамларды өз бийлигинң астында услар еди.  

Ийса бийлик гилтлерин шайтаннан қайтарып 

алды.       

 

ЖЕРДЕ НЕ БОЛҒАН ЕДИ?__________________________________ 

Урыс үш күн даўам етти. Юнус пайғамбардың үш 

күн ҳәм үш түн үлкен балықтың қарнында 

болғанындай, Ийса да үш күн ҳәм үш түн жердиң 

қарнында болатуғынын айтқан еди.  

Матта 15:40. Юнус пайғамбардың үлкен 

балықтың қарнында үш күн, үш түн болғаны 

сыяқлы, Адам Улы да жер қарнында үш күн, 

үш түн болады. 
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 Перде екиге бөлинди 

 Жер қозғалды 

 Таслар жарылды 

 Қәбирлер ашылды 

Енди, адамлар қайтып Қудайдан ажыралып 

турмайтуғын болды. Ибадатхананың ең төрги 

бөлмеси - Ең Мухаддес Бөлмедеги Қудай менен 

адамларды ажыратып туратуғын перде екиге 

бөлинди. Ийса жердиң қарнында өлим 

шынжырларын жоқ қылған ўақтында жер қатты 

қозғалған еди. 

Матта 27:ө0-өқ. Ийса және қатты даўыслап 

бақырды да, жан тапсырды. 

Сол ўақытта-ақ Ибадатхананың 

Мухаддесхана-сындағы перде жоқарыдан 

төменге дейин қақ айырылып, екиге бөлинди. 

Жер силкинип, жар таслар жарылды. 

Қәбирлер ашылып, жатырған мухаддес 

адамлардың көбиси қайта тирилди. 

Ийса қайта тирилгеннен кейин, олар 

қәбирлеринен шығып, мухаддес қалаға барды 

ҳәм көп адамларға көринди. 

РУЎХЫЙ ДҮНЬЯДА НЕ БОЛЫП ӨТТИ БОЛДЫ?_______________ 

Урыс - бизлердиң Орынбасар қурбанлығымыз 

болған Ийса менен шайтан ҳәм оның жаўыз 

руўхлары арасында болып өтти.  

Ийса атанаққа шегеленген ўақытта, бәлким, 

шайтан өзиниң барлық жаўыз руўхларын бул 

критик ҳалатты тамаша қылыўға шақырған 

шығар. Бул олар ушын жүдә әҳмийетли еди, олар 

бул тамашаны қалдыра алмас еди.  Ийса атанақта 

өлген ўақтында, шайтан ҳәм оның напәк 

руўхлары - олардың пикиринше «олардың 

байрамы» болыўы керек болған бул ўақыяға 

қорқынышлы бақырыс пенен таярланған 

болыўлары мүмкин. 

Шайтан ушын Ийсаның атанақта асылып турған 

өли денесин көриў жетерли емес еди. Жек 
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көриўшиликтен көзлери соқыр болған шайтан: 

“Ол дозақтың қарнына тасланыўы керек!” - деп 

қатты бақырған болыўы мүмкин. Шайтан ҳәм 

оның жаўыз руўхлары  өз ашыўларынан 

ақылсызланғанынан, «дозақтың есиклери» 

Ийсаның артынан жаўылған гезлери, жанлы, 

бирақ қысқа ғана байрамды баслаған болыўы 

мүмкин.  

Ийса - барлық адамзаттың қорқынышлы 

гүналарының жүги менен  түпсиз бослық 

шуқырлығына түскен ўақтында, дозақтың барлық 

азапларын басынан кеширди. Ол әлле қашан 

болып өткен, ямаса енди болып өтетуғын ҳәр бир 

гүнаны Өзи менен алып кеткен еди. Ол қайтып 

еслемеўимиз ушын бизлердиң барлық 

гүналарымызды көмди. 

Забур 102:15. Шығыс батыстан қанша узақ 

болса, Ол бизлерден қылмысларымызды 

сонша узақластырды. 

 

Даўыт пайғамбардың болжаўы 

 Гүнаның жазасын алып кетти 

 Гүна айыбын алып кетти 

Ийсаға өлиминен соң не болғанын Даўыт 

пайғамбар тәрийиплеп кеткен еди. Бизлердиң 

гүналарымызды алып баратырып, шайтан Оны 

толық набыт қылыўға ҳәрекет қылған гезинде, Ол 

қорғаўсыздай түйилер еди. Ол дозақтың ең 

төменги бөлимине түсти. Бул жерде Қудайсыз 

өмир сүрип өлгенлер азаплар менен 

айыплаўларда жатар еди.  

Ийса бизлердиң гүналарымыздың жазасы менен 

айыбын алып, биздердиң орнымызға дозаққа 

барды.  

Забур 87:5-7. Мен қәбирге түскенлер сыяқлы 

болдым; Мен күшсиз адам сыяқлы болдым; 

 Сен енди қайтып еслемейтин ҳәм Сениң 

қолыңнан шетлетилген өлилер арасына 
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тасланып, өлтирилип қәбирде 

жатырғанлардай болдым.  

Сен Мени дозақтың түбине, тас 

қараңғылыққа, түпсизликке тасладың. 

Даўыт пайғамбар, және де, Ийсаның тирилиўи 

ҳаққында да болжап кеткен. 

Забур 15:10. Өйткени  Сен Мениң жанымды 

дозақта қалдырмайсаң ҳәм Өз Мухаддесиңниң 

шириўине жол қоймайсаң.   

Ийшая пайғамбардың болжаўы 

Пайғамбар Ийшая да Ийсаның өлиўин ҳәм қайта 

тирилиўин болжап кеткен еди. Ийшая 53:8-11. 

Ол кисен менен соттан алынған еди. Бирақ 

Оның урыўын ким түсиндире алады? Өйткени 

Ол тирилер жеринен алынған. Мениң 

халқымның жынаятлары ушын Ол жазаға 

тартылды. 

Оған залымлар қатарынан қәбир белгилеген 

еди, бирақ Ол бай адамның жерине жерленди. 

Себеби Ол гүна ислемеген еди ҳәм де Оның 

аўзынан өтириик сөз шықпаған еди. 

Бирақ Қудай Ийемизге Оның жарақатланыўы 

мақул болды ҳәм Оны азапланыўға тапсырды. 

Бирақ Оның жаны реҳим келтириўши 

қурбанлықты әкелген ўақтында, Ол өмирлик 

әўладты көреди ҳәм Жаратқан Ийениң ерки 

Оның қолы менен сәтли түрде әмелге 

асырылатуғын болады. 

Өз жанының мәртлигине Ол разылық пенен 

қарар. Оны танып-билиўи арқалы Ол, Ҳақ, 

Мениң Хызметшим, көплерди ақлап, олардың 

гүналарын Өзине алып кетер.  

 

 Гүналарды алып кетти 

 Жынаятшыларға Тәўеллеши болды 

Қудайдың Қозысы 
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Ийшая 53:15. Соның ушын Мен Оған уллылар 

арасынан үлес беремен. Ол күшлилер менен 

олжаны бөлисетуғын болар. Себеби Ол Өз 

жанын өлимге тапсырды ҳәм жаўызлар 

қатарында саналынды. Ал Ол болса, 

көплердиң гүналарын Өзине алып, Қудай 

алдында жынаятшы болғанлардың 

Тәўеллешиси болған еди. 

Атанақта Ийса Ески Келисимдеги қурбанлық 

Қозысының ўазыйпасын атқарған еди. 

Юхан 1:29. Ертеңине Яқыя өзине қарай 

киятырған Ийсаны көргенде былай деди: 

“Мине, Бул - дүньяның гүнасын Өзине 

алатуғын Қудайдың Қозысы!” 

Қойып жиберилиў ешкиси 

Ийса бизлердиң гүналарымызды жердиң түбине 

алып кеткен ўақтында, адамлардың гүналарын 

үстине алып кетиўши «қойып жиберилиў 

ешкиси» ўазыйпасын атқарған еди. 

Лебит 16:10,21,22. Қойып жиберилиў ушын шек 

түскен ешкини болса Жартатқан Ийениң алдына 

тири ҳалында қояды. Ҳәм оның үстинен 

тазаланыў рәсимин әмелге асырып, оны шөл 

далаға қойып жибереди. 

Харон еки қолын тири ешкиниң басына қойып, 

оның үстинен Израил улларының барлық 

қылмысларын, олардың барлық жынаятларын 

ҳәм олардың барлық гүналарын тән алып, 

оларды ешкиниң басына жүклейди. Ҳәм 

шабарман адам менен шөл далаға жибереди. 

Ҳәм ешки өтип болмас жерге олардың барлық 

нызамсызлықларын алып кетеди, ҳәм ол ешкини 

шөл далаға қойып жибереди.  

 

 

ИЙСАНЫ УСЛАП ҚАЛА АЛМАДЫ___________________________ 

Ийса бизлердиң гүналарымызды түпкирдиң ең 

шуқыр бөлимлерине алып кирген ўақтында, 

Қудайдың күши Оған түсти. 
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Елшилердиң ислери 2:27. Себеби Сен 

жанымды өлилер мәканына таслап кетпейсең, 

Өз Мухаддесиңди ширитип қоймайсаң. 

Дозақтың есиклери Ийсаны услап қала алмады. 

“Дозақтың есиклерин” бузып, Ол шайтаннан 

дозақтың, өлимдиң ҳәм қәбирдиң  гилтлерин  

тартып алды.  

Шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары зыянланған 

!ййемги урыслар менен жеңилислердиң тарийхы 

төмендеги мына аяттың мәнисин түсиниўимизге 

жәрдем береди.  

Колосалыларға 2:15. Ол руўхый ҳәкимлер 

менен бийлеўшилерди қуралсызландырды. 

Оларды атанақ ағаштағы өлими арқалы 

жеңип, оларды ҳәммениң алдында масқара 

етти. 

Бизлер алдын үйренгенимиздей, ҳәкимлер ҳәм 

бийлеўшилер - көзге көринбейтуғын жаўыз 

руўхлар болып есапланады. 

!ййемги заманларда душпанын жеңген ел өз 

душпанларын толық қуралсызландыратуғын 

болған. Олардың кийимлерин жыртып таслап, 

оларды бир-бирине шынжыр менен байлаған. 

Ҳәм оларды қуллар сыяқлы масқара етип, 

басларына шермендешилик салып өз елине алып 

келген. Ҳәм соң жеңимпаз ретинде уллы байрам 

қылған. 

Ийса шайтанды ҳәм ҳәр бир жаўыз руўхты жеке 

Өзи “қуралсызландырды”. Ол олардың 

қуралларын тартып алды. Ол олардың 

кийимлерин жыртып таслади. Ол оларды 

шерменделик пенен масқарашылыққа түсирди.  

Бир күн алдын, Ийса атанақта жалаңаш ҳәм 

кемситилген ҳалда асылып турған ўақтында 

байрам қылғанлар, енди, тап сол тәризде 

кемситилген еди. 

Шайтан Адам-ата ҳәм Ҳаўа-енени зыянлады: 

 оларды жалаңаш қалдырды; 
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 олардың бийлигин урлады; 

Шайтан Ийсаны зыянладым деп ойлаған еди: 

 Ийсаны шешиндирилген ҳалда жалаңаш 

қалдырды; 

 Атанақ ағашта асылған ҳалда қалдырды; 

Бирақ Ийса шайтанды ҳәм оның жаўыз 

руўхларын зыянлады: 

 Оларды жалаңаш ҳәм мәңгиге бийликтен 

айырылған ҳалда қалдырды! 

Тирилиў 

«Гүнаның төлеми - өлим» еди. Ийса атанақтағы 

өлими менен адамзаттың гүналарының төлемин 

өтеп, бизлердиң гүналарымызды түпсизликтиң 

түбине қалдырды. Ҳәм Ол дозақ пенен өлимдиң 

гилтлерин шайтаннан тартып алды. 

Шайтанды зыянлаған ҳәм оның өлим үстиндеги 

бийлигин жоқ қылған Ийсаның денесин өлилер 

мәканы енди услап қала алмас еди. Ийсаның 

өлилерден қайта тирилиўи - уллы байрамның 

жарылыўы еди. Шайтан менен барлық жаўыз 

руўхлар зыянланған еди. 

Ефеслилерге 1:19-21. Және де, Ийсаға исенген 

бизлерде үлкен қүдирет пенен ҳәрекет еткен 

Қудайдың күшиниң қәншелли уллы екенин 

сизлер билсин деп те, дуўа етип атырман. 

Қудай усы күш пенен Масихта ҳәрекет етип, 

Оны өлимнен қайта тирилитти ҳәм аспанда 

Өзиниң оң жағына отырғызды. 

Қудай Масихты барлық ҳәкимшилик ҳәм 

бийликтен, пүткил қүдирет ҳәм 

ҳүкимдарлықтан, тек усы заманда емес, ал 

келешек дәўирде де аталатуғын ҳәмме 

атлардан жоқары қойды. 
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ИЙСАНЫҢ КӨТЕРИЛИЎИ_________________________________ 

Байрамда 

Ийса артқа, аспанға жеңимпаз ретинде көтерилди 

ҳәм «тутқынларды Өзи менен» алып кетти. 

Ефеслилерге 4:8-10. Соның ушын Мухаддес 

Жазыўда былай делинген: “Ол жоқарыға 

шығып, тутқынларды тутқын етти. Ҳәм 

адамларға сыйлар берди”. 

Енди бул: “Ол жоқарыға шықты” деген сөзлер 

нени аңлатады? Масих алдын төменге, жерге 

түсти дегенди аңлатады? 

Түскен Адам да, ҳәр бир нәрсени толтырыў 

ушын аспаннан да бийигирекке шыққан Адам 

да - биреў. 

Ийса “тутқынларды тутқын қылды” дегенде, 

бизлер Оны «жеңилген,  қуралсызландырылған, 

кийимсиз қалған, шынжырланған, аспандағы 

периштелердиң алдында толық кемситилген 

душпанды» пүткил дүньяның алдында тамашаға 

алып баратырған Жеңимпаз Генерал сыпатында 

көремиз. Шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары 

толық зыянланған еди ҳәм пүткиллей 

шерменделикке түскен олар көпшиликтиң көз 

алдында масқара болған еди. 

Ийса шайтаннан «бийлик гилтин» тартып 

алғанда, Ол Адам-ата өзиниң қулақ аспанғанлығы 

себипли шайтанға берип қойған «бийлик гилтин» 

қайтарып алған еди.  Ийса шайтаннан бул бийлик 

гилтлерин тартып алған ўақтында, оның жер 

бетиндеги адамлар үстиндеги бийлигин тартып 

алып, шайтанды қуралсызландырған еди. Ийса 

шайтан менен оның ҳәр бир жаўыз руўхын жеке 

түрде зыянлады.  

Қуўаныш пенен қабыл қылынды 

Әлбетте, Қудай Улының Өзиниң аспандағы 

нызамлы түрдеги орнына қайтқанынан, аспанда 

болған қуўанышты сүўретлеўге сөз жетпейди.  
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Бундай уллы жеңис пенен қайтыўды адам қалай 

тәрийплеўи мүмкин? 

Даўыт руўхланып, сол ўақытларды алдыннан 

тәрийплеп кеткен еди. 

Забур 23:7-10. Ҳәй дәрўазалар, басларыңызды 

көтериңлер, ҳәй мәңгилик есиклери, 

көтерилип ашылыңлар. Өйткени салтанат 

Патшасы кирер! 

Ким болды бул салтанат Патшасы? Ол - 

беккем ҳәм күшли Ийе, Ол - урысқанда күш-

қүдиретли Тәңир! 

Ҳәй дәрўазалар, басларыңызды көтериңлер, 

ҳәй мәңгилик есиклери, көтерилип 

ашылыңлар. Өйткени салтанат Патшасы 

кирер! 

Ким болды бул салтанат Патшасы? Күш-

қүдирет Ийеси, Ол - салтанат Патшасы! 

Жеңисти жәриялады 

Елши Юхан бизлерге Ийсаның Өз жеңисин 

жәриялаған ўақтындағы сөзлерин жеткереди!  

Аян 1:18. Мен тиримен. Өлген едим, бирақ, 

мине, мәңгиге тиримен. Өлимниң ҳәм өлилер 

мәканының гилтлери Мениң қолымда. 

ИЙСА ГИЛТЛЕРДИ АЛДЫ___________________________________ 

Ийса аспанға: “Әке, гилтлер Мениң қолымда! 

Шайтан жеңилди, мине, енди гилтлер Менде!” - 

деп бақырыс пенен келди. 

Шайтан Адам-ата менен Ҳаўа-енени алдап, 

олардан әўел баста урлаған бийлик гилтлерин 

Ийса шайтаннан тартып алып,  Өз қолына алды.   

Гилтлердиң әҳмийети 

Ийса гилтлерди шайтаннан тартып алды. Бирақ 

оларды Өзинде қалдырмады. Ол оларды 

адамларға қайтарып берди. 

Ийса Исениўшилер Жәмәәти ҳаққындағы 

биринши мәрте шәкиртлерине ашып бергенде 
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“Аспан Патшалығы”ның гилтлерин оларға 

беретуғынлығын айтты. 

Матта 16:19. Саған Аспан Патшалығының 

гилтлерин беремен. Сен жер бетинде нени 

байласаң, сол аспанда да байланады, және де, 

сен жер бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

Ийшая китабында гилтлер ҳаққында және бир 

еслетпе бар. 

Ийшая 22:22. Ҳәм Даўыттың үйиниң гилтин 

оның ийнине саламан; ол ашар, ҳәм ҳеш ким 

жаўмас; ол жаўар, ҳәм ҳеш ким ашпас. 

өткен заманларда гилтлер жүдә үлкен, аўыр ҳәм 

бояўлы болған. Бай адамлар гилтлерди 

аўырлылығы себепли ҳәм олардың сулыўлығы 

себепли ийинлеринде асып жүрген. Көбинесе, еки 

ямаса үш қул байдың артынан гилтлерин 

ийинлеринде көтерип жүрген.  

Ийшая Масихтың келиўи ҳаққында болжаған 

ўақтында, ол Оның мойнына асылған гилтлердиң 

әҳмийети ҳаққында жазған еди.  

Ийшая 9:6. Өйткени бизлерге нәресте 

туўылды, бизлерге ул берилди; Оның 

ийинлеринде ҳәкимлик бар болып, Оған 

мынадай деп ат қояр: Әжайып, Мәсләҳәтши, 

беккем Қудай, мәңгиликтиң Әкеси ҳәм дүнья 

жүзиниң Ҳәкими. 

Гилтлер: басқарыў ҳәм бийлик - Ийсаның 

қолларында еди! Ийса бул гилтлерди алды ҳәм Өз 

Жәмәәтине берди.  

Жер бетиндеги бийлик адамзаттың қолына 

қайтарилған еди! 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Ийса Өзиниң атанақтағы өлиминен соң бизлердиң гүналарымыз 

бенен нызамсызлықларымызды қай жерге алып барды? 

 

2. Ийса бийлеўшилер менен күшлерди қуралсызландырды ҳәм оларды 

шерменделикке салды дегенде, Мухаддес Жазыў нени нәзерде тутады? 
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3. Ийса Аян 1:18 де айтылған “Гилтлер” - нени билдиреди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Сабақ 
 

Бийлик адамларға қайтарылды 
 

ИЙСАНЫҢ ИСИ ЖУЎМАҚЛАНҒАН_________________________ 

Ийсаның иси жуўмақланған еди! 

Қудай Адам-ата менен Ҳаўа-енени жаратқан 

ўақтында, Ол оларға жер бетин басқарыў 

бийлигин берген еди. Шайтанның пайдасына, 

гүна арқалы олар бул бийликтен айырылған еди. 

Соң Ийса, минсиз Адам, соңғы Адам-ата жер 

бетине келип, Қудай адамды қалай жасаў ушын 

жаратқан болса, тап солай етип жер бетинде 

жасайды. Ҳәм Ол пүткил адамзаттың гүналарын 

Өзине алып, атанақта қурбанлық Қозысы болып, 

бул гүналардың ҳақысын өтеген еди. 

Ол барлық адамлардың орнына өлимди Өзине 

қабыл қылады. Ол бул гүналарды дозақтың 

түбине алып барады, сонда Қудайдың күши Оның 

үстине түседи. Ол шайтанды ҳәм оның жаўыз 

руўхларын дозақ есиклеринде зыянлады. Ийса 

олардан бийлик гилтлерин тартып алған еди.  

Ийса шайтанның адамлардан урлаған ҳәмме 

нәрсесин тартып алды.  Қудай Адам-ата менен 

Ҳаўа-енени қандай болыўы ушын жаратқан 

болса, булардың ҳәммеси Ийса тәрепинен 

туўрыланып адамларға қайтарылды.  

Ийса Өзи қурмақшы болған Исениўшилер 

Жәмәәти ҳаққында ең биринши рет айтқан 

ўақтында, Ол мынадай деген еди: 
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Матта 16:18,19. Саған Мениң айтатуғыным 

мынаў: сен - Петрсең, Мен мына тастың 

үстине Өз Жәмәәтимди орнатаман, оны 

дозақтың күшлери де жеңе алмайды. 

Саған Аспан Патшалығының гилтлерин 

беремен. Сен жер бетинде нени байласаң, сол 

аспанда да байланады, және де, сен жер 

бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

Ийса аспанда 

Еврейлерге жазылған хаттың авторы Ийсаның 

ҳәзирги ҳалатын деп сүўретлейди. 

Еврейлерге 10:15,13. Ал бизлердиң бас 

руўханийимиз Масих гүналар ушын 

мәңгиликке татырлы тек бир қурбанлық 

берип, Қудайдың оң тәрепине отырды. Ол сол 

ўақытлардан берли, душпанларының 

аяқларының астына басылыўын күтпекте. 

Ийса Әкесиниң оң тәрепинде отырыпты. 

Даўыт та Ийсаның ҳақыйқый ҳалатын 

сүўретлеген. 

Забур 109:1. Жаратқан Ийе мениң Ийеме 

айтты: «Душпанларыңды аяқларыңның 

астына жығылтпағанымша, Мениң оң 

тәрепимде отыра тур!” 

Даўыт Ийсаның Өз Әкесиниң оң жағында 

отыратуғынын болжаған еди.   

Ийса күтпекте 

Даўыт та, Еврейлерге жазылған хаттың авторы да 

Ийса Әкениң оң қол жағында бийкарға 

отырмағанлығын айтады. Ийса душпанларының 

аяқлары астына жығылыўын күтпекте. 

Ким Оның душпанларын Оның аяқлары астына 

салады? 

Ийса Жаратқан Ийе тәрепинен сатып 

алынғанлардың өзлериниң қайта тикленген 

бийликлерин билип, шайтан әлле қашан жеңилген 

душпан екенин көрсетиўин күтпекте. Ийсаның 
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иси жуўмақланды! Ол душпанларының 

аяқларының астына тасланыўын күтпекте. 

Шайтанды өзиниң орнына қойыў - бул 

исениўшилердиң ўазыйпасы. Исениўшилер 

шайтанды ҳәм оның жаўыз руўхларын Ийсаның 

аяқлары астына таслаўы керек.  

Ийса қылыўы керек болған ҳәмме исти иследи. 

Енди жуўапкершилик бизлерде. Жәмәәт - Оның 

усы жер бетиндеги Денеси. Бизлер - Оның 

ағзалары, мүшелеримиз. Бизлер Оның қоллары, 

аяқлары ҳәм тобықларымыз. Бизлер ҳәзирги 

дүньямызды басқарыўы керек болған 

адамлармыз.  

 

 ПАВЕЛДИҢ ДУЎАСЫ______________________________________ 

Елши Павел барлық мухаддеслер ушын жүдә 

әҳмийетли ҳәм жүдә күшли дуўа еткен еди. Оның 

дуўалары Ийсаның Қудайдың оң жағында 

отырған ҳалатын да, бизлердиң ҳалатымызды да, 

ҳәм бизлердиң күшимиз бенен 

жуўапкершилигимизди де өз ишине алады.  

Ефеслилерге 1:18-23. Қудайдың 

шақырығынан пайда болған үмитти ҳәм Оның 

исениўшилерге берген уллы мийрасының 

қәншелли бай екенлигин сизлер билсин деп те, 

дуўа етип атырман. 

Және де, Ийсаға исенген бизлерде үлкен 

қүдирет пенен ҳәрекет еткен Қудайдың 

күшиниң қәншелли уллы екенин сизлер 

билсин деп те, дуўа етип атырман.  

Қудай усы күш пенен Масихта ҳәрекет етип, 

Оны өлимнен қайта тирилтти ҳәм аспанда 

Өзиниң оң жағына отырғызды. 

Қудай Масихты барлық ҳәкимшилик ҳәм 

бийликтен, пүткил қүдирет пенен 

ҳүкимдарлықтан, тек усы заманда емес, ал 

келешек дәўирде де аталатуғын барлық 

атлардан жоқары қойды. 
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Ҳәмме нәрсени Оған бойсындырып, 

бағындырды. Оны пүткил барлықтың үстинен 

қойып, Исениўшилер Жәмәәтиниң басы 

қылды. 

Исениўшилер Жәмәәти Масихтың Денеси 

болып, пүткил барлықты толтырып турған 

Масихтың толылығына ийе.  

Ийсаның ҳалаты  

Елши Павел төмендегилерди тастыйықлайды: 

 Ийса өлилерден қайта тирилди; 

 Аспанда Қудайдың оң жағына отырғызылған; 

 барлық ҳәкимшилик, бийлик, қүдирет ҳәм 

ҳүкимдарлықтан   бәлентте; 

 барлық атлардан жоқары; 

 ҳәмме нәрсе Оның аяқларының астына 

бойсындырылған; 

 пүткил барлықтың үстинен қойылған 

 Исениўшилер Жәмәәтиниң басы қылып 

қойылған; 

Ийса барлық жаўыз күшлерден үстин. Ийса бар 

болған ямаса енди пайда болатуғын барлық 

атлардан да жоқары. Барлық нәрсе Ийсаның 

аяқларының астына бойсындырылған. 

Күштиң үлгиси 

Күштиң еки үлгиси бар. Бири - Ески Келисимде, 

екиншиси Жаңа Келисимде.  

Ески Келисимдеги күштиң үлгиси - қара теңиздиң 

бөлиниўи еди. 

Ал Жаңа Келисимдеги күштиң үлгиси - Ийса 

Масихтың тирилиўи.  

Павел деп жазған: “Және де, Ийсаға исенген 

бизлерде үлкен қүдирет пенен ҳәрекет еткен 

Қудайдың күшиниң қәншелли уллы екенин 

сизлер билсин деп те, дуўа етип атырман.  

Қудай усы күш пенен Масихта ҳәрекет етип, 

Оны өлимнен қайта тирилтти ...» 
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Исениўшилердиң ҳалаты 

Елши Павел исениўшилердиң төмендегилерди 

билиўлери ушын дуўа қылған: 

 Оның шақырығынан пайда болған үмитти; 

 Оның салтанатлы мийрасының қәншелли бай 

екенин; 

 Оның қүдиретиниң шексиз уллылығын; 

 Бизлер Оның Денеси екенимизди; 

 Бизлер Оның толықлығы екенимизди; 

Бизлер Оның салтанатлы мийрасының қәншелли 

бай екенлиги ҳаққында ҳәм исениўшилерге 

аталған теңсиз уллы күш ҳаққында  билимлерге 

ийе болыўымыз керек. Бизлер де Ийсаны 

өлимнен тирилттирген сол уллы күш пенен 

ҳәрекет қылыўымыз керек! 

 

ОНЫҢ ТОЛЫЛЫҒЫ____________________________________ 

Павел - Оның Денеси болып, пүткил барлықты 

толтырып турған Масихтың толылығына ийе 

Исениўшилер Жәмәәти ушын дуўа етеди. 

Егер бизлер Исениўшилер Жәмәәти сыпатында 

Қудайдың Улы менен «бир бослықты» толтырып 

турған болсақ, онда бул «бослық» қашан пайда 

болған? Бул бослық “нурға бөлеў ушын 

майланған херувим” Люцифер (шайтан) менен 

оның көтерилисинде оның изине ерген 

периштелер аспаннан ылақтырылған ўақытта 

болып өткендур.  

Езекил 28:14. Сен нурға бөлеў ушын 

майланған периште едиң, ҳәм Мен сени сол 

ушын қойған едим; сен Қудайдың мухаддес 

таўы үстинде болып, отлы таслар арасында 

жүрер едиң. 

Периштелердиң басқарыўы 

Қудайда үшбирлик болғанындай, бизлердиң 

пикиримизше, периштелер басқарыўшылығында 

да үшбирлик болған. Булар Бас-периштелер: 

Михаил, Люцифер ҳәм Жабрайыл болған. 
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 үштен бири 

Люцифер көтерилис көтерген гезинде, “оның 

периштелери” оның менен бирге қосылып 

ылақтырылғаны айтылған. 

Аян 15:7-9. Аспанда саўаш басланды. Бас-

периште Михаил ҳәм оның периштелери 

айдарҳаға қарсы урысты. Айдарҳа да өз 

периштелери менен оларға қарсы урысса да, 

күши жетпей жеңилип қалып, аспандағы 

орынларынан айырылды. Үлкен айдарҳа, 

әзәзүл ямаса шайтан деп аталған, пүткил 

дүньяны жолдан аздырған ески жылан 

периштелери менен бирликте жерге 

ылақтырылды. 

Шайтанның периштелери деп аталған ҳәм онын 

менен бирге жерге ылақтырылған периштелер - 

аспандағы барлық периштелердиң үштен бир 

бөлеги еди. 

Аян 15:4. а) 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. 

 Михаил 

Михаил “архангел” яғный Бас-периште деп 

аталған бир периште. 

Яҳуда 1:9. Бас-периште (Архангел) Михаил 

Михаил ҳәм оның периштелери шайтанға, яғный 

“айдарҳа ҳәм оның периштелерине” қарсы 

урысқан жаўынгер периштелер еди.  

Аян 15:7. Аспанда саўаш басланды. Бас-

периште Михаил ҳәм оның периштелери 

айдарҳаға қарсы урысты. Айдарҳа да өз 

периштелери менен оларға қарсы урысты. 

Ал Архангел, яғный Бас-периште Михаил менен 

оның басқарыўындағы периштелердиң үштен бир 

бөлеги Қудайға хызмет қылған. 
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 Жабрайыл   

Ал Бас-периштелердиң бири болған Жабрайыл  

барқулла хабар әкелиўши сыпатында хызмет 

қылған. Жабрайыл менен оның басшылығы 

астындағы периштелердиң үштен бир бөлеги 

Мухаддес Руўхқа хызмет қылған. 

Ол Зекерияға ҳаялы Елизабетаның ул 

туўатығынын ҳәм ол “анасының қурсағынан 

баслап Мухаддес Руўқа толатуғынын” 

хабарлайды. 

Лука 1:19. Периште оған жуўап берип: “Мен 

Қудай алдында турыўшы Жабрайылман. 

Сениң менен сөйлесип, саған усы хош хабарды 

жеткизиў ушын жиберилгенмен», - деди. 

Жабрайыл, және де, Мариям деген қызға да 

көринеди. 

Лука 1:30,31. Периште оған балай деди: 

“Қорқпа, Мариям, сен Қудайдың мийримине 

еристиң! Мине, сен ҳәмледар болып, Ул 

туўасаң ҳәм Оның атын Ийса деп қоясаң”. 

Лука 1:35. Периште оғын жуўап берип: “Сениң 

үстиңе Мухаддес Руўх түседи ҳәм Қүдиретли 

Қудайдың күши саған саясын салады. 

Сонлықтан да, сеннен туўылажақ Мухаддес 

Бала - Қудайдың Улы деп аталады...”, - деди.  

Жабрайыл Мухаддес Руўхтың исин ашып берген 

еди. 

 

 Люцифер 

Люцифер ҳәм оның периштелери Қудайдың 

Улына хызмет қылыўға мөлшерленген болыўы 

мүмкин бе? 

Люцифер ушыўшы херувим сыпатында хызмет 

қылатуғын еди. Ол Ең мухаддес бөлмедеги 

сандықтың еки тәрепинде жайласқан еки 

ушыўшы херувим пишинде сүўретленген еди. Ол 

туўрыдан-туўры Қудай тахтының қасынан орын 

алған еди. Көрип шыққанымыздай, оның хызмети 
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Қудайға алғыс-мақтаўлар көтериў ҳәм де Оған 

табыныў еди.  

Өз көтерилисинде Люцифер ҳәм оның барлық 

периштелери аспаннан бир демде қуўылған 

ўақытта, олардың орнында бослық пайда болып, 

енди бул «бослықты» не толтыра алыўы мүмкин? 

Әке енди бул «бослықты» толтырып, Өз Улына 

хызмет қылыўлары ушын Михаил ҳәм 

Жабрайылдан айырым периштелерин сораған ба? 

Бирақ бул ҳаққында ҳеш нәрсе айтылмаған.  

Қудай адамды Өзине уқсас етип, Өз түриндей 

қылып жаратып атырған ўақтында, Оның басқа 

әҳмийетлирек жобалары болған болыўы мүмкин 

бе? Бул - адамның Оған табынып, “Оның менен 

бирге аспанда отырыўы”, Ол тәрепте болыўы ҳәм 

мәңгиликте адамның Оның менен бирге ҳүким 

сүриўидур.  

Бослық толтырылған 

Қудайға уқсас етип жаратылған еркек ҳәм 

ҳаяллар тек Қудайға келип қутқарылған ўақытта, 

Қудай оларға Өзиниң Руўхын үплеген ўақытта 

ғана - олар толы ҳәм толық болады. Ол 

адамлардың өмириндеги бослықты Өзи менен 

толтырады. Енди Оның Денеси, яғный Жәмәәт 

сыпатында исениўшилер - өзлерин алғыс-мақтаў 

менен табыныўға бағышлап, Ондағы бослықты 

толтырыўлары керек.  

Басында тек бир хызмет бар еди: алғыс-мақтаў 

ҳәм табыныў хызмети. Бул тоқтаған соң, көплеген 

басқа хызметлер зәрүрлиги пайда болды: шыпа 

бериў, азат қылыў, жарасыў, қайта тиклениў 

хызмети ҳтб. 

Жәмәәтте Қудайға алғыс-мақтаў менен табыныў 

хызмети тикленген ўақытта, бул басқа хызметлер 

Масих Денесинде ҳәзир бар болған зәрүрликти 

жоқ қылады деў, мүмкин бе? 

Бизлер күннен-күнге көбирек ўақтымызды 

Қудайға алғыс-мақтаў айтыўға ҳәм табыныўға 

бағышлай берсек, өмиримизде шыпаланыўға, азат 
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болыўға ҳәм басқа хызметлерге зәрүрликтиң 

барған сайын кемейип баратырғанына гүўа 

боламыз. 

Бизлер Қудай ушын жүдә әҳмийетли орынды 

тутамыз! Бизлер - ҳәмме нәрсени толтырыў ушын 

жаратылғанбыз. Бизлер - Оған алғыс-мақтаў ҳәм 

табыныў арқалы хызмет етиў ушын 

жаратылғанбыз.  Сол арқалы, бизлер, Оның 

Денеси сыпатында “пүткил барлықты толтырып 

турған Масихтың толылығына ийе боламыз”. 

Ефеслилерге 1:22,23. Ҳәмме нәрсени Оған 

бойсындырып, бағындырды. Оны пүткил 

барлықтың үстинен қойып, Исениўшилер 

Жәмәәтиниң басы қылды. 

Исениўшилер Жәмәәти Масихтың Денеси 

болып, пүткил барлықты толтырып турған 

Масихтың толылығына ийе. 

Бизлер Қудайға алғыс-мақтаў қосықларын айтып, 

Оған табынғанымызда, бизлер тек Люцифер 

менен оның периштелериниң ўазыйпасын 

бежерип ғана қоймаймыз, сондай-ақ, олардың 

жеңилгенин ҳәм аспанда енди оларға басқа орын 

қалмағанлығын жәриялаймыз. Бизлер оларды 

жеңемиз ҳәм аяқларымыздың астына басамыз. 

Бизлер Ийемиздиң алдында ойынға түскен 

ўақтымызда, шайтанды аяқларымыздың 

ҳәрекетлери менен еземиз.  

Түсиндирме: Алғыс-мақтаў ҳәм табыныў темасын 

тереңирек үйрениў ушын А.Л. ҳәм Жойс Гилдиң 

“Алғыс-мақтаў ҳәм табыныў” китапларын оқың. 

 

БУНЫҢ БИЗЛЕРГЕ НЕ ӘҲМИЙЕТИ БАР?_____________________ 

Ийсаның атанақта қылған иси ҳәм оннан кейин 

болып өткен ўақыялар нәтийжесинде шайтан 

зыянланды! Барлық жаўыз руўхлар зыянланды! 

Ийса оларды зыянлады, ҳәм оларды «ҳеш кимге» 

айландырды! Ол оларды үлкен “ноль” ге 

айландырды.  
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 Не ушын ҳәзирги күнлерде бизлер шайтанға 

өзлеримизди зыянлаўға рухсат беремиз?  

 Не ушын бизлер оған үйлеримизди, 

қалаларымызды ҳәм халықларымызды алыўға 

рухсат етемиз? 

 Не ушын оның бизлерге кеселлик бериўине 

жол қоямыз? 

 Не ушын кәмбағаллықты қабыл қыламыз? 

Жуўап - Ийса Масих бизлерге не бергенин 

үйренип, билип алыўымыз керек. Бизлер 

өзлеримиздиң қайта тикленген бийлигимизди 

аңлап жетиўимиз керек.  

Бизлер азат етилгенбиз! 

Елши Павел Колослыларға жазған хатында, 

бизлердиң мынадай ҳалатта екенлигимизди 

айтады: 

 Азат қылынғанбыз; 

 Қудай панасына киргизилгенбиз; 

 Қайта сатып алынғанбыз; 

 Кеширилгенбиз; 

Колосалыларға 1:13,14. Қудай бизлерди 

қарағылықтың ҳүкимдарлығынан қутқарып 

(азат қылып), сүйикли Улының 

Патшалығына көширди. 

Бизлер Қудайдың Улының қаны арқалы 

қутқарылдық, яғный гүналарымызға 

кеширим алдық. 

Улдың Патшалығы деген не? 

Ийса шәкиртлерине дуўа етиўди үйреткен 

гезинде, Ол мынадай дейди.  

Патшалық усы жерде 

Матта 6:10. Сениң Патшалығың келсин. 

Аспанда орынланлығы сыяқлы, жерде де 

Сениң еркиң орынлансын. 

Қудайдың Патшалығы - бул болажақ келешекте 

болатуғын нәрсе емес. Ол - әлле қашан усы 

жерде. Бизлер гүналарымыздың жуўылыўы ҳәм 
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кеширилиўи менен қараңғылық патшалығынан 

азат болып, Қудай Улының Патшалығына 

киргизилгенбиз.  

Қайта тикленген бийлигимизди билген ҳалда 

ғана, бизлер бул жер бетине Аспан Патшалығын 

алып келиўде, әҳмийетли орынды тутатуғын 

“күшли адамлар” болыўымыз мүмкин. 

Матта 11:15. Шомылдырыўшы Яқыяның 

күнлеринен баслап ҳәзирге дейин Аспан 

Патшалығына зорлық жасалып, зорлық 

жасаўшылар Оны басып алып атыр. 

Павел Ийсаның гөззал тәрийипи менен даўам 

еттиреди: 

Колосалыларға 1:15-18. Қудайдың Улы болған 

Масих көзге көринбейтуғын Қудайдың қандай 

екенин көрсетеди ҳәм Ол жаратылған ҳәмме 

нәрседен бурын бар болған. 

Өйткени аспандағы ҳәм жердеги көзге 

көринетуғын ҳәм көзге көринбейтуғын 

нәрселердиң ҳәммеси Масих тәрепинен 

жаратылған: тахтлар, ҳүкимдарлықлар, 

ҳәкимшилик ҳәм бийликлер, ҳәмме нәрсе Ол 

арқалы ҳәм Ол ушын жаратылды. 

Масих ҳәмме нәрседен бурын бар болған ҳәм 

ҳәмме нәрсе Ол себепли бар болып турыпты. 

Масих - Исениўшилер Жәмәәтиниң, яғный Өз 

Денесиниң басы ҳәм Жәмәәттиң тийкары. Ол 

ҳәмме нәрседен жоқары болыў ушын, өлилер 

ишинен биринши болып тирилди. 

 

 

Ийса - бизлердиң басымыз 

Ийса: 

 Қудайдың тымсалы; 

 ҳәмме нәрсениң Жаратыўшысы; 

 ҳәмме нәрседен бурын бар болған; 

 ҳәмме нәрсе Ол арқалы бар болып турыпты; 
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 Өз Денеси болған Жәмәәттиң басы; 

 Басланыў, өлилерден биринши болып тирилди; 

 Тўңғыш; 

Ийса - бизлердиң Басымыз. Бизлер - Оның 

Денесимиз. Оның Денеси исениўшилерден 

қурылған. Ийсаның Денеси сыпатында бизлер 

шайтанның салтанатынан қутқарылғанбыз ҳәм 

бизлер Қудайдың Улы болған Ийса Масих пенен 

бирге мәңги ҳүкимдарлық қылыў ушын жаңа 

патшалыққа алып өтилгенбиз. Бизлер қайта сатып 

алынған ҳәм ҳәмме гүналары кеширилген 

адамлармыз. 

Денениң басы Ийса - ҳәзир аспанда. Оның 

Денесиниң қалған бөлеги, соның ишинде аяқлары 

да, еле жерде. Әне, усы жер бетинде адам өзиниң 

толық ҳүкимдарлық ўазыйпасын атқарыўы керек. 

Әне усы жер бетинде, бизлер нәтийжели руўхый 

урыс арқалы Қудайдың Патшалығын 

жақынластырыўымыз керек. 

 

ШАЙТАННЫҢ ҲАЛАТЫ____________________________________ 

Ийсаның аяқлары астында 

Қудай шайтанды Ийсаның аяқлары астына салып, 

Ийсаны Жәмәәтке тийисли болған ҳәмме 

нәрсениң үстинен Бас қылып қойды. 

Ефеслилерге 1:22. Ҳәмме нәрсени Оған 

бойсындырып, бағындырды. Оны пүткил 

барлықтың үстинен қойып, Исениўшилер 

Жәмәәтиниң басы қылды. 

Бизлердиң аяқларымыздың астында 

Римлилерге 16:20. а) Тынышлық бериўши 

Қудайдың Өзи жақын арада шайтанды 

аяқларыңыздың астында езип таслайди. 

Ийемиз Ийсаның мийрими сизлерге яр 

болсын. 

Биреўдиң аяқларының астында езилиў деген - 

толық жеңилиў, зыянланыў ҳәм бойсыныў 

дегенди билдиреди. Бул Исениўшилер 
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Жәммәтиниң шайтанның үстинен толық бийлик 

пенен ийеликке ийе екенлигин көрсетеди. 

Жаратылыс 3:15. “Ҳәм сениң менен ҳаялдың 

арасына, сениң тухымиң менен оның тухыми 

арасына душпанлық саламан. Ол сениң 

басыңды езеди,  ал сен болсаң, оның табанын 

шағасаң”. 

Бизлердиң бийлигимиздиң астында 

Шайтан - Ийсаның аяқлары астында. Өйткени 

Ийса оны толық жеңип, шайтан менен оның 

жаўыз руўхлары үстинен бәлент көтерилди. 

Бизлер өзлеримиздиң қайта тикленген 

бийлигимизди билген ўақтымызда ҳәм жер 

бетинде бул бийликтен пайдаланыўды 

баслағанымызда, шайтан ҳәм оның жаўыз 

руўхлары - бизлердиң аяқларымыздың астында 

болады. 

Тепкиленип атырған 

Лука бизлерге шайтанның негизги ҳалатын ашып 

береди. Бизлер оны аяқ астымызға басыўымыз 

керек. Ал бизлерге болса ҳеш нәрсениң зыян 

тийгизе алмайтуғынлығы айтылған. 

Лука 10:19. Минекей, Мен сизлерге жыланлар 

менен шаянларды аяқ асты қылып, 

душпанның пүткил күш-қүдиретин жеңиўге 

бийлик бердим. Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын 

тийгизе алмайды. 

Жер бетиндеги қутқарылған, Қудай Патшалығына 

қабыл алынған,  қайта сатылып алынған, 

кеширилген ҳәм Қудай тымсалына толық қайта 

тикленген адамлар - енди шайтанды аяқлары 

менен басыўы ҳәм оның жеңилген душпан 

екенлигин көрсетиўи керек. 

Ийшая шайтанның ақыреттеги ҳалатын 

сүўретлеген ўақтында, оның аяқлар астында 

басылып атырғанлығын сүўретлеген еди.  

Ийшая 14:18-20. Барлық халықлардың 

патшалары, ҳәр биреўи өз мазарларында, 

барлығы ҳүрмет пенен жатыр;  
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Ал сен болсаң, жеркенишли шақа сыяқлы, 

таслы орға тасланатуғын, қылыштан өлген 

өликлердиң кийимлери сыяқлы, қәбириңнен 

шығарылып тасландың. Сен - аяқлар астында 

басылатуғын өлик болдың. 

Сен олар менен қәбирде де бирлеспессең. 

Өйткени сен өз жериңди ўайран қылып, өз 

халқыңды набыт қылдың. Залымлар әўлады 

әсирлер даўамында ядқа алынбас. 

 

ӘМИРЛЕР ШЫНЖЫРЫ____________________________________ 

Ийса қайтадан Әкесиниң қасына көтерилген 

ўақтында, Ол Өзиниң Адам Улы сыпатындағы 

ҳуқықларын алып қойды ҳәм қайтадан Қудай 

Улы сыпатындағы ҳуқықларын қолларына алды. 

Адамлардың жердеги ҳуқықлары 

Енди Ол, Қудай сыпатында, ҳүкимдарлығын 

жерде әмелге асырмайды, өйткени  жердеги бар 

ҳүкимдарлықты Ол адамзатқа берди. 

Ал адам шайтанды жер бетинде аяқларының 

астына басыўы керек. Әне, соның ушын адамзат 

жаратылған еди.  

Ийшая пайғамбар бизлерге әжайып, 

руўхландыратуғын бир болжаў айтады: 

 Сен ҳақыйқат пенен беккемленесең; 

 Езилиў сеннен узақ болады; 

 Сениң ҳеш нәрседен қорқыўыңның керегиси 

жоқ; 

 Қорқыныш саған жақынласпайды; 

 Саған қарсы қуралланған, қулайды; 

 Саған қарсы көтерилген ҳеш бир қурал сәтли 

болмайды; 

 Сен менен судта айтысатуғын ҳәр қандай тилди 

сен айыплайсаң; 

Ийшая 54:14-17. “Сен ҳақыйқат пенен 

беккемленерсең, езилиўден узақта боларсаң. 

Өйткени сениң ҳеш нәрседен, ҳәтте 
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қорқынышлы нәрселерден де, қорқыўыңа 

себеп қалмас. Себеби олар саған жақынласпас. 

Мине, саған қарсы қуралланар, бирақ ол 

Меннен болмас. Саған қарсы ким қуралланса 

да, қулар. 

Мине, Мен темиршини жараттым. Ол отта 

көмирди қыздырып, өз иси ушын қурал 

таярлар. Мен де қырып жойыў ушын набыт 

қылыўшыны жаратарман. 

Саған қарсы ислетилген бир де бир қурал 

сәтли болмас. Ҳәм сен менен судта 

айтысатуғын ҳәр бир тилди сен айыпларсаң. 

Бул Жаратқан Ийениң Өз қулларына берген 

мийрасы. Олардың ақланыўы - Меннен 

болар”, -  дейди Жаратқан Ийемиз.       

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Егер “ҳәмме нәрсе” Ийсаның аяқлары астында болса, не ушын 

шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары жер бетинде өзлериниң жаўыз 

ислерин даўам еттире алады? 

 

2. Ийса шайтанды атанақтағы өлими ҳәм тирилиўи менен 

зыянлағанынан соң,  не ушын  Қудай шайтанға жер бетинде 

зулымлығын даўам еттириўге рухсат берип қойыпты? 

 

3. Егер қайта тикленген бийлигиңизде жүриўиңизге ҳәм шайтанды 

аяқларыңыздың астына қойып, оның жеңилген душпан екенин 

көрсетиўиңизге туўра келсе, онда өмириңизге қандай өзгерислерди 

киритиўиңиз керек? 
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8-Сабақ 
 

Шайтанның бүгинги күнлердеги стратегиясы 
 

НЕ БОЛДЫ?______________________________________________ 

2000 ЖЫЛ ӨТИП - ШАЙТАН БУЛ БИЙЛИКТИ ӨЗЛЕСТИРДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 жыл 5тип, бизлер соны к5рип 
турыппыз:  

Адамлар Ийсаны4 атын билмей жасама3та 

Адамлар г6нада жасама3та 

Адамлар же4илис пенен жасама3та 

Адамлар айырылыспа3та 

Адамлар 81м оларды4 перзентлери 5злерин 
наркотик пенен  

5лтирмекте 

Адамлар бутлар2а табынба3та 

Не ушын шайтан 81зирге шекем бул 
дуньяны4 3удайы  

сыпатында 81кимлик етпекте? 

Ол Ийса Масих т1репинен зыянлан2ан 

81м 81р 3андай к6штен айырыл2ан еди. 

Ийса бизлерди азат 3ылы7 ушын 

керек бол2ан 81мме н1рсени 3ылды! 

Ал бизлер не? %злеримиз 3ылы7ымыз 
керек 

бол2ан исти 3ылды3 па? 

К6шти, 86кимдарлы3ты, бийликти алды3 
па? 
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ШАЙТАННЫҢ СТРАТЕГИЯЛАРЫ____________________________ 

Урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў 

Өткен әсирлер даўамында шайтанның нийети 

өзгерген емес.   

Юхан 10:10. Уры тек урлаў, өлтириў ҳәм 

набыт қылыў ушын келеди. 

Шайтан бизлерди жек көретуғынлығы соншелли, 

өз жаўыз руўхлардан туратуғын армиясының ҳәр 

бир баслығына мынадай буйрық берди: “урлаң, 

өлтириң ҳәм набыт қылың!” Бизлердиң өмиримиз 

ҳәм хызметимиз ушын керек болған ҳәмме 

нәрсени урлаў тапсырмасы берилди. Бизлерди 

ҳәлсизлик руўхы, адам өлтириў ҳәм өз жанына 

қастыянлық қылыў руўхы тәрепинен 

өлтирилиўимизге буйрық берди. Бизлердиң 

өмиримизде апатшылықлардың болып өтиўин 

режелестирди. Шайтан буйрық берип: “Қандай 

баҳа талап етилмесин, адамлар набыт 

қылыныўлары шәрт!”, - деди. 

Егер жаўыз руўхлар бизлерди өлтире алмаса, 

онда олар бизлердиң Қудайға хызметимизди ҳәм 

Оның тапсырмасын орынлаўымызды иркиўге, 

ямаса тоқтатыўға ҳәрекет қылады. 

Ҳәлсизлик руўхлары 

Шайтан ҳәлсизликтиң жаўыз руўхларын ислетип, 

бизлердиң саўлығымызды урлаўға ҳәрекет 

қылады. 

Лука 13:11-13. Сол жерде он сегиз жылдан 

берли аўырыў руўхынан қыйналған бир ҳаял 

бар еди. Ол еки бүкленип қалған болып, 

бойын ҳеш тик услай алмас еди. Ийса оны 

көрип, қасына шақырып алды да, оған: “Ҳаял, 

сен дәртиңнен азат боласаң!”, - деп, оның 

үстине қолларын қойғанда, ҳаял сол ўақытта-

ақ бойын тиклеп, Қудайға алғыслар айта 

баслады. 

Юхан 5:5 Сол жерде отыз сегиз жылдан бери 

кесел болған бир адам бар еди. 
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Қысыў, түскинликке түсириў, қуўыў 

Елши Павел өзиниң өмири менен хызметине 

шайтанның жасаған ҳүжимлерин сүўретлейди. 

Шайтанның Павелди Ийемиз Ийсаға хызмет 

қылыўдан тоқтатыўға урынған барлық 

ҳәрекетлери босқа кеткенлигин көриў, бизлерди 

руўхландырады. 

2-Коринфлилерге 4:8,9. Бизлер ҳәр тәреплеме 

қысқыдамыз, бирақ езилмеймиз. 

Албыраймыз, бирақ үмитсизликке 

берилмеймиз. Қуўдаланa-мыз, бирақ Қудай 

бизлерди таслап кетпейди. Бизлерди 

жығылтады, бирақ жоқ болып кетпеймиз. 

Өмиримизде пайдалы болған ҳәмме нәрсеге 

шайтан ҳүжим қылады: 

 Некемизге 

 Балаларымызға 

 Шаңарағымызға 

 Досларымызға 

 Хызметимизге 

 Ден-саўлығымызға 

 Қуўанышқа 

 Тынышлыққа 

 

БИЗЛЕРДИҢ ҚОРҒАНЫШЫМЫЗ___________________________ 

Душпанның стратегиясын билиў 

Еркеклер ҳәм ҳаяллар билимсизликтен 

жазаланады. Егер олар шайтанның урлаў, 

өлтириў ҳәм набыт қылыў мақсетин тоқтатыўды 

қәлесе, олар өзлериниң душпанларын ҳәм оның 

стратегиясын билип алыўлары керек. 

 Шайтан өлим алып келеди - Қудай өмир алып 

келеди 

 Шайтан жек көриўшилик алып келеди - Қудай 

сүйиспеншилик алып келеди 

Ийса 

 өлимди жоқ қылды 
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Ийса өлимди жоқ қылды ҳәм өмир менен 

ширимеўшиликти алып келди. 

2-Тимофейге 1:10. Ал енди болса, бул 

мийримди Қутқарыўшымыз Масих Ийсаның 

дүньяға келиўи менен ашық көрсетти. Масих 

Ийса өлимниң күшин жоқ қылып, Хош Хабар 

арқалы жоғалмайтуғын мәңгилик өмирди аян 

қылды. 

 Шайтанның бийлигин жоқ қылды 

Ийса шайтанның бийлигин жоқ қылды ҳәм 

бизлерди өлим қорқынышы астынан қутқарды. 

Еврейлерге 2:14-17. Бул балалар ет ҳәм қаннан 

ибарат болғанлықтан, Ийсаның Өзи де оларға 

теңлесип, ет ҳәм қаннан ибарат болған 

адамның денесине ийе болды. Буны Ол өлим 

үстинен бийликке ийе болғанды, яғный 

шайтанды Өз өлими арқалы жоқ қылыў ушын 

ҳәм өмир бойы өлим қорқынышы себепли қул 

болғанлардың ҳәммесин азат қылыў ушын 

иследи. 

Себеби, әлбетте, Ийса периштелерге емес, ал 

Ибрайымның урпағынан болғанларға жәрдем 

етеди. 

Сол себептен Қудайдың хызметинде мийрим-

шәпәәтли ҳәм садық бас руўханий болып, 

адамлардың гүналарын тазалаў ушын, ҳәр 

тәреплеме туўысқанларына уқсаўы керек еди. 

 Қуллықтан қутқарды 

Шайтанның бизлерди қуллықта услаўға ҳақысы 

жоқ.  Бизлер Ийса Масихқа исеним арқалы 

шайтанның қуллық кисенлеринен ҳәм оның 

патшалығынан азат етилип, қайта сатып алындық. 

Шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары урлаў, 

өлтириў ҳәм набыт қылыў ушын келген 

ўақытларында, олар бизлерди ҳәлсиз, қорғаўсыз, 

морт ҳалда таппағай. Керисинше, Қудайдың 

Сөзин билиў арқалы, бизлер Ийсаның қаны менен 

қорғаўда болыўымыз керек. Бизлер исеним 

қалқаны менен орнымызда беккем турыўымыз 
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керек. Бизлер Ийшая пайғамбар китабында 

жазылған Қудайдың Сөзин өз өмиримизге батыл 

түрде айтыўымыз керек.  

Ийшая 54:17. «Саған қарсы ислетилген бир де 

бир қурал сәтли болмас. Ҳәм сен менен судта 

айтысатуғын ҳәр бир тилди сен айыпларсаң. 

Бул Жаратқан Ийениң Өз қулларына берген 

мийрасы. Олардың ақланыўы - Меннен 

болар», -  дейди Жаратқан Ийемиз. 

 

       

ШАЙТАННЫҢ МАҚСЕТИ – БИЗЛЕРДЕН 

ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИН УРЛАЎ 

Қылышыңызды қайраң 

Егер бизлердиң санамызда ҳәм руўхымызда 

Қудайдың Сөзи болмаса, бизлер шайтанды ҳәм 

оның хызметшилерин өз сөзлеримиз бенен жеңе 

алмаймыз. Ийса өмиримиздиң барлық тараўында 

толып-тасыған дәўлетке ийе болыўымызды 

қәлейди. Егер өмиримизде усы нәрсе жоқ болса, 

демек, шайтан оны бизлерден урлаған. 

Бизлер урыста әлле қашан жеңиске 

ерискенимизди аңлап жетиўимиз ушын - Масихта 

кимлигимизди билиўимиз керек. 
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ТУХЫМ ЕГИЎШИ ҲАҚҚЫНДА ТЫМСАЛ - ЖЕҢИС УШЫН 

АЯН 

ТЫМСАЛ 
 

 

Марк 4:3-8  

“Тыңлаңлар! 

Бир тухым себиўши тухым 

себиўге шығыпты. Ол сепкенде, 

тухымлардың гейбиреўлери жол 

шетине түсипти. 

Қуслар ушып келип, тухымларды 

шоқып жеп қойыпты. 

Гейбиреўлери топырағы аз болған 

таслаққа түсип, жер терең 

болмағанлықтан тез көгерип 

шығыпты. Бирақ қуяш шықаннан 

соң солып, тамырсыз 

болғанлықтан, қуўрап қалыпты. 

Гейбиреўлери тикенлер арасына 

түсипти. Тикенлер өскеннен соң, 

оларды туншықтырып таслапты 

ҳәм олар зүрәәт бермепти. 

Ал басқалары өнимли жерге 

түсип, көгерип шығыпты ҳәм 

гейбиреўи отыз, гейбиреўи алпыс, 

гейбиреўи жүз еседен зүрәәт 

берипти”. 

 

ИЙСА ТЫМСАЛДЫ 

ТҮСИНДИРИП БЕРДИ 

Марк 4:14-20   

«Тухым себиўши Қудайдың Сөзин 

себеди. 

Гейбир адамлар жол шетине 

себилген тухымларға уқсайды, 

олар Қудайдың сөзин еситиўден-

ақ, шайтан келип, олардың кеўлине 

себилген сөзди алып кетеди. 

Базылар таслақ жерге себилген 

тухымларға уқсайды. Олар сөзди 

еситкен ўақытта-ақ оны қуўаныш 

пенен қабыл етеди. Бирақ 

тамырсыз болғанлықтан 

турақсызлық етип, сөз ушын азап 

шегиўге ямаса қуўдаланыўға туўра 

келгенде, тез исенимнен қайтады. 

Айырымлар тикенлер арасына 

себилген тухымларға уқсайды. 

Олар Сөзди еситсе де, бул 

дүньяның тәшўишлери, байлыққа 

алданыў ҳәм басқа да ҳәўес 

болыўлар сөзди туншықтырады, 

сонлықтан олар зүрәәт бермейди. 

Ал басқалары өнимли жерге 

себилген тухымларға уқсайды. 

Олар сөзди еситип, оны қабыл 

етеди ҳәм зүрәәт береди». 

 

Көплер бул тымсалды егилген «қутқарылыў 

тухымы» деп ҳәм Хош Хабар айтқанда оның ҳәр 

түрли нәтийжелери деп жорыйды, ҳәм бул 

ҳақыйқаттан да сондай. 

Бирақ Ийса Қудайдың Сөзи ҳаққында 

айтқанлығын айтты. Ийса - бизлер Қудайдың 

Сөзинен аян алғанымызда, шайтан оны урлаў 
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ушын дәрриў келетуғынын үйреткен. Бул 

бизлердиң өмиримиздиң ҳәр түрли тараўларына 

жолланған Қудайдың сөзлери болыўы мүмкин. 

Бизлер, көп мәрте, Қудай Ийе менен жақын 

сәўбетте болғаннан кейин, барқулла, сынақлар 

келетуғынын көп адамлардан еситкенбиз. 

Әжайып конференциялар менен семинарлардан 

соң ҳәмме нәрсе “қырсығына” кетип атырғандай 

болады. Бул - Сөзди шайтанның урлаў ушын 

келиўи. 

үштен бири 

Сөз егилгенде төмендегилерден бири болып 

өтиўи мүмкин: 

 Шайтан басымызға азап ямаса қуўдалаў алып 

келген ўақтында бизлер қапа болсақ - шайтан  

Сөзди бирден урлаўы мүмкин. 

 Сөз бул дүньяның тәшўишлери, байлыққа 

алданыў ямаса гүнакар ҳәўеслер тәрепинен 

туншықтырылыўы мүмкин. 

 Сөз ҳәр қандай тосқынлықты жеңип тамыр 

жайып, өсе бериўи мүмкин. 

азап / қуўдалаў 

Ийса Сөз себепли “азап ҳәм қуўдалаўлар” 

келетуғыны ҳаққында ескерткен еди.  

Марк 4:17. Бирақ тамырсыз болғанлықтан 

турақсызлық етип, сөз ушын азап шегиўге 

ямаса қуўдаланыўға туўра келгенде, тез 

исенимнен қайтады. 

Шайтан бирден келеди 

Егер Қудайдың Сөзи бизлерге ашылса, бул аян 

жүреклеримизге тамыр жайып, шайтанға қәўип 

туўдырады. Шайтан буны биледи. Оның 

бизлердиң өмиримизге «зыян тийгизиў» 

ҳаққында көплеген реже ҳәм стратегиялары бар, 

оның мақсети бизлердиң жүрегимизге себилген 

Қудайдың Сөзин урлаў. Ол “Қудайдың Сөзин 

еситкен гезимизде”, урлаў ушын барқулла бирден 

келеди. 
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Марк 4:15 . Гейбир адамлар жол шетине 

себилген тухымларға уқсайды, олар Қудайдың 

сөзин еситиўден-ақ, шайтан келип, олардың 

кеўлине себилген сөзди алып кетеди. 

 

ИЙСА ТЕҢИЗДИ ТЫНЫШЛАНДЫРДЫ_______________________ 

Ийса тәлим берип болған соң, олар қайыққа 

минди ҳәм Ийса қайықта уйықлап қалды. Сонда 

шайтан бул дүньяның тәшўишлери менен келди. 

Марк 4:35-41. Сол күни кеште Ийса 

шәкиртлерине: 

- Теңиздиң арғы жағасына өтейик, - деди. 

Олар халықты қалдырып, Ийсаны отырған 

қайығы менен алып кетти. Оның менен бирге 

басқа қайықлар да бар еди. Сонда күшли 

даўыл көтерилип, толқынлар қайықты 

соққылағанда, қайық суўға тола баслады. Ал 

Ийса қайықтың артқы жағында басына 

дастық салып, уйықлап атыр еди. 

Шәкиртлери Оны оятып: 

- Устаз! Бизлер өлетуғын болдық-ғо, бул Саған 

бәри бир ме? - деди. Сонда Ийса турды да, 

самалға тыйым салып, теңизге: 

- Тоқта! Тынышлан! - деп буйырды. 

- Сонда самал тоқтап, аўыр тынышлық 

орнады. 

- Ийса шәкиртлерине: 

- Неге буншама қорқасызлар? Еле 

исенимлериңиз жоқ па? - деди. Бирақ олар 

қатты қорқысып, бир-бирине: 

- Самалды да, теңизди де Өзине 

бойсындыратуғын бул ким? - дести. 

Бул басланған даўыл - Сөз егилген ўақытта, 

шайтанның урлап кетиўге келиўи ҳаққында 

Ийсаның ескерткен - “азап ҳәм қуўдалаў” ларын 

билдиреди.    

Шәкиртлердиң реакциясына итибар бериң. Олар 

қапа болып, «Устаз! Бизлер өлетуғын болдық-ғо, 
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бул Саған бәри бир ме?» - деди. Олар Ийсаның 

уйықлап, оларды көрмегенине түскинликке 

түскен еди. Олар Ийсаны бийпәрўалықта 

айыплаған еди. 

Бизлерде таңлаў бар 

Шайтан бизлерден Қудайдың Сөзин урлап кетиў 

ушын «азап ямаса қуўдалаў» алып келген 

ўақтында, бизлерде таңлаў болады. Бизлер 

Ийемизге шайтанның режелерин ескерткени 

ушын миннетдаршылық билдирип, шайтанға 

қарсы турыўымыз, ямаса қапа болып, 

қуўанышымызды ҳәм жүрегимизге себилген 

Қудайдың Сөзин жоғалтыўымыз мүмкин. 

Көбинесе, азап ҳәм қуўдалаўлар келген ўақтында, 

бизлер қайғырып Қудайды айыплап баслаймыз. 

  «Устаз! Бизлер өлетуғын болдық-ғо, бул Саған 

бәри бир ме?» 

 «Қудайым, мениң балаларымның жолдан 

азғырылып атыр, бул Саған бәри бир ме?» 

 «Қудайым, мениң өмириме кеселликлер келди, 

бул Саған бәри бир ме?» 

 «Қудайым, қарызларымды төлей алмай 

атырман, бул Саған бәри бир ме?» 

Бизлер қапа болып, өмиримизге келген үлкен 

толқынлар ушын Қудайды айыплаўға жол қойсақ, 

бизлер шайтанның жүреклеримизге себилген 

Қудайдың бийбаҳа сөзлерин урлаўына жол 

қоямыз. 

Исеним менен айтыў 

Сөздиң тухымын жүрегимизде сақлаўды қәлесек, 

ҳәм отыз, алпыс ҳәм ҳәтте жүз есе көп жемис 

бериўин қәлесек, исенимниң пайдалы ҳәрекети 

жүдә әҳмийетли. 

Марк 4:40. Ийса шәкиртлерине: “Неге 

буншама қорқасызлар? Еле исенимлериңиз 

жоқ па?” - деди. 

Бийлик пенен айтыў 
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Өмир толқынлары бизлердиң қайығымызға қарсы 

көтерилген ўақтында, бизлер қапа болыўдың 

орнына шайтанға қарсы турыўымыз ҳәм 

Қудайдың Сөзин исенимли түрде бийлик пенен 

айтыўымыз керек. 

Марк 4:39. Сонда Ийса турды да, самалға 

тыйым салып, теңизге: 

- Тоқта! Тынышлан! - деп буйырды. 

Сонда самал тоқтап, аўыр тынышлық орнады. 

Сергек болың 

Шайтан жеңилген душпан болыўына қарамастан, 

Қудайдың берген бийлигинде бизлердиң 

жүриўимизди тоқтатыў ушын қолынан келген 

ҳәмме нәрсени қылады. Бизлер сергек ҳәм сақ 

болыўымыз ҳәм душпанның өмиримизге қарсы 

қолланатуғын ҳәр бир ҳүжимин қайтарыўға таяр 

турыўымыз керек. 

1-Петр 5:8. Сақ ҳәм сергек болыңлар, өйткени 

душпаныңыз шайтан кимди жутсам екен деп, 

ақырған арысландай болып гезип жүр. 

Қудайдың саўыт-қураллары 

Бизлер шайтанның режелерине қарсы тура 

алыўымыз ушын - исеним менен Қудайдың қурал 

ҳәм саўытларын тағынып алыўымыз керек. 

Ефеслилерге 6:10-11. Жуўмақлап айтқанда, 

Ийемиз бенен қатнаста болып, Оның 

қүдиретиниң күши менен беккемленип 

барыңлар. Шайтанның ҳийлелерине қарсы 

тура алыў ушын, Қудайдың барлық саўыт-

қуралларын тағыныңлар. 

Бизлер сондай ислегенимизде, бизлер ҳәр қандай 

даўылда да шайтанға қарсы тура алатуғынымызға 

гүўа боламыз. 

Ефеслилерге 6:13. Сонлықтан жаман күнде 

оларға қарсылық көрсете алыўыңыз ушын 

ҳәм толық жеңиске ерискениңизден соң, 

беккем тура алыўыңыз ушын, Қудайдың 

барлық саўыт-қуралларын тағып алыңлар. 
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Бизлердиң бийлигимиз 

Ийсаның иси таўсылды! Ол әлле қашан шайтанды 

ҳәм оның жинлерин жеңди. 

Бирақ, Ол адамларды жер бетинде бийликте 

жүриўи ушын жаратты. 

Бизлер өзлеримиздиң қайта тикленген 

бийлигимизден пайдаланып, ҳәрекет етиўимиз 

ҳәм шайтанның жеңилген душпан екенлигин 

көрсетиўимиз керек.  

Бизлер бул жер бетине Қудайдың Патшалығының 

жақынласыўына күш пенен қатнасыўымыз керек. 

 

СОРАЎЛАР_______________________________________________ 

 

1. Юхан 10:10 да жазылыўына қарағанда, шайтан бизлердиң 

өмиримизге үш жол менен ҳүжим қылыў ушын келеди. Оларды санап 

өтиң. 

 

2. Тухым себиўши ҳаққындағы тымсалға бола, шайтанның уры 

сыпатындағы мақсети не? 

 

3. Не ушын бизлер азап ҳәм қуўдалаўларға ушырағанымызда қапа 

болыўға жол қоймаслығымыз ҳәм бийлик пенен ҳәрекет етиўимиз 

керек? 

 

 

 

 

 

 

9-Сабақ 
 

Жәмәәт ҳәм бийлик 
 

ЖӘМӘӘТ - ДЕГЕН НЕ?______________________________________ 

Дәслепки атамасы 

Ески Келисимде табыныў барқулла шатырда 

(скинияда), Ибадатханада ҳәм мәжилисханада 
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әмелге асырылар еди. Ол ўақытта Жәмәәт жоқ 

еди. 

Ийса дәслепки мәрте Жәмәәт туўралы тилге алған 

ўақтында, Оның ўазыйпалары арасында 

ажыралып туратуғын үш нәрсени көрсеткен еди: 

1) Ол Ийса тәрепинен қурылыўы (көтерилиўи, 

салыныўы, орнатылыўы) керек еди. 

2) Ол дозақтың есиклерин жеңетуғын Жеңимпаз 

армия болыўы керек еди. 

3) Ол байлаў ҳәм шешиў күшине ийе болыўы 

керек еди. 

Матта 16:13-18. Ийса Филип Кесариясындағы 

үлкеге келгенде, Өз шәкиртлеринен: 

- Адамлар Мени, Адам Улын, ким деп 

санайды? - деп сорады. Олар: 

- Гейбиреўлери Шомылдырыўшы Яқыя, 

гейбиреўлери Илияс, ал базылары Еремия 

ямаса пайғамбарлардың бири деп санайды, - 

деди. Ийса оларға: 

- Ал сизлер Мени ким деп санайсызлар? - деди. 

Симон Петр жуўап қайтарып: 

- Сен - Масихсаң, тири Қудайдың Улысаң, - 

деди. 

Ийса оған: 

- Юнустың Улы Симон сен бахытлысаң! 

Саған буны адам баласы емес, ал аспандағы 

Әкем ашып билдирди. Саған Мениң 

айтатуғыным мынаў: сен - Петрсең, Мен мына 

тастың үстине Өз Жәмәәтимди орнатаман, оны 

дозақтың күшлери жеңе алмайды. 

Фундаментал ҳақыйқат 

Қудайдың ашқан аяны арқалы Петр Ийсаның 

Қудайдың Улы, Масих екенин билди. Бул Жәмәәт 

қурылыўы керек болған ҳақыйқат еди. 

Ийса тәрепинен қурылған 
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Жәмәәттиң биринши характеристикаси - бул 

Ийсаның оны қурыўының кереклиги. Жәмәәт 

адам тәрепинен, адамзаттың өз ойы, ямаса өз 

ақылы менен қурылыўы мүмкин емес. 

Дозақтың есиклерин жеңеди 

Екинши характеристикасы - бул дозақтың 

есиклериниң оны жеңе алмаўы. 

Байлаў ҳәм шешиў ушын гилтлер 

Жәмәәт байлаў ҳәм шешиў күшине ийе. 

Матта 16:19. Саған Аспан Патшалығының 

гилтлерин беремен. Сен жер бетинде нени 

байласаң, аспанда да байланады, және де, сен 

жер бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

Ийемиз Ийсаның дәслепки рет Жәмәәт ҳаққында 

айтқан сөзлеринен үш нәрсени билип алыўымыз 

керек. 

  Жәмәәт - Аспандағы Әкениң ашып берген 

аяны үстинде, яғный Ийсаның тири Қудайдың 

Улы Масих екенлиги ҳаққында ашылған аянның 

үстине қурылыўы керек.  

 «Дозақтың есиклери» Жәмәәтке қарсы тура 

алмайды. 

 «Аспан Патшалығының гилти» - байлаў ҳәм 

шешиў күши Жәмәәтке берилген. 

 

ГИЛТЛЕР қайтарылған_______________________________________ 

Бизлер «гилтлердиң» бул жер бетиндеги 

бийликке тийисли екенин тастыйықладық. 

Гилтлер, бизлер көрип шыққанымыздай, адам, 

шаңарақ, шөлкем, қала, мәмлекет ямаса халықтың 

үстинен ҳүкимдарлық қылып - жаўыўы ямаса 

ашыўы мүмкин. 

Ҳүкимдарлық қылыў ушын гилт 

Қудай еркек пенен ҳаялды Өз түриндей етип, 

Өзине уқсас қылып жаратқан гезинде, адамларға 

бул бийлик гилти берилген еди. 
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Жаратылыс 1:26 Және Қудай: “Өз түримиздей 

етип ҳәм Өзимизге уқсас қылып адамды 

жаратайық. Ол теңиз балықлары үстинен, 

аспан қуслары үстинен, мал-жанның үстинен, 

пүткил жер шары үстинен ҳәм жер баўырлап 

жүриўши барлық бақа-шаянлардың үстинен 

ийелик қылсын”, - деди. 

Шайтан тәрепинен урланған 

Бул гилтлер адамларға Қудай тәрепинен бул жер 

бетинде жақсылыққа ислетиў ушын берилген еди. 

Бирақ, Адам-ата менен Ҳаўа-ене гүна қылған 

ўақтында, олар бул гилтти урлаў, өлтириў ҳәм 

набыт қылыў ушын келген  шайтанға берген еди. 

Бул бийлик гилтлери шайтанның қадағалаўы 

астында дозақ ҳәм өлим гилтлерине 

айландырылған еди.  

Аян 1:18. Мен тиримен. Өлген едим, бирақ, 

мине, мәңгиге тиримен. Өлимниң ҳәм өлилер 

мәканының гилтлери Мениң қолымда. 

Ийса тәрепинен тартып алынды 

Булар Ийса гүналарымызды  дозақтың түбине 

алып барғанынан соң, шайтаннан тартып алған 

бийлик гилтлери еди. Ийса дозақтың есиклерин 

Жеңимпаз ретинде жоқ қылып келгенде, Ол бул 

бийлик гилтлерин шайтаннан тартып алған еди. 

Шайтан енди бул жер бетинде нызамлы түрдеги 

бийликке ийе емес. 

Адамға қайтарылған 

Бул гилтлер Ийса тирилгеннен ҳәм Әкениң 

қасына көтерилгеннен кейин жаңа жаратылыслар 

сыпатында адамларға қайтарылған бийлик еди. 

Бул гилтлер жердеги өзлериниң дәслепки 

ийелерине қайтарылғанлығы ушын, енди қайтып 

дозақ ҳәм өлим гилтлери сыпатында ислетилмеўи 

керек еди. Буның орнына олар “Аспан 

Патшалығының гилтлери” сыпатында белгили 

болған еди. 

Патшалықтың гилтлери 
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Матта 16:19. Саған Аспан Патшалығының 

гилтлерин беремен. Сен жер бетинде нени 

байласаң, аспанда да байланады, және де, сен 

жер бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

Бул гилтлер менен бизлер Қудай еркин ҳәм Қудай 

Патшалығын жер бетинде орнатамыз. 

Бул - Ийса шәкиртлерине дуўа етиўди үйреткенде 

де айтылған. 

Матта 6:9,10. Сонлықтан сизлер былай деп 

дуўа етиңлер: 

Аспандағы Әкемиз! 

Сениң Атың мухаддес бола берсин. 

Сениң Патшалығың келсин. 

Аспанда орынланғаны сыяқлы, жерде де 

Сениң еркиң орынлансын. 

Бизлер Масихтың денеси сыпатында Қудайдың 

Жәмәәтке берген бийлигин Қудайдың еркине сай 

қолланғанымызда, бизлер бул жер бетинде Аспан 

Патшалығын орнатамыз. 

 

ДОЗАҚТЫҢ ГИЛТЛЕРИ____________________________________ 

Жәмәәт ҳүжимде 

Ийса дәслепки рет “Жәмәәт” сөзин қолланған 

ўақтында, Ол дозақ есиклериниң оны жеңе 

алмайтуғынын тастыйықлаған еди. 

Матта 16:18. Саған Мениң айтатуғыным 

мынаў: сен - Петрсең, Мен мына тастың 

үстине Өз Жәмәәтимди орнатаман, оны 

дозақтың күшлери (есиклери) жеңе алмайды. 

Ийса «дозақтың есиклери Жәмәәтти жеңе 

алмайды» дегенде, нени нәзерде тутқанын 

түсинип алыў жүдә әҳмийетли. 

Ҳәзирги күнлерде бизлер дәрўаза дегенде бир 

дийўалда ямаса бир тосықта бир ашық жерди 

түсинемиз. Бирақ бундай қылып көз алдымызға 

келтириў менен бул аяттың негизги мәнисин 
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түсиниўимиз қыйын. Себеби бизлердиң 

көпшилигимиз дәрўазалардың ҳүжимине 

ушырамағанбыз.  

Дәрўазалар - деген не? 

Библия дәўиринде бийликке ийе саўдагерлер 

шеңбери дәрўазаларды қадағалайтуғын еди. 

Сондай қылып, «дәрўазалар» дийўал менен 

қоршалған болып, қаланы қорғайтуғын ҳәм 

сондай-ақ, қаладағы миллий бийликке де ийе еди. 

Патша Сулайман бул ҳаққында өзиниң 

ҳикметлериниң биринде еслетип өткен. 

Ҳикметлер қ1:25. Күйеўи елдиң ақсақаллары 

менен отырар ҳәм атағы дәрўазалар алдында 

танылар. 

Дәрўазаларға ийелик қылыў 

Қудай Ибрайымға ақ пәтиясын берген ўақтында, 

душпанларының дәрўазаларына ийелик 

ететуғыны ҳаққында айтқан еди. Бул Қудайдың 

ақ пәтиясы, яғный жарылқаўы еди. 

Жаратылыс 22:17. Мен сени үсти-үстине 

жарылқайман ҳәм урпағыңды аспандағы 

жулдызлар сыяқлы ҳәм теңиз жағасындағы 

қумлар сыяқлы үсти-үстине көбейтемен. 

Сениң урпағың душпанларының қалаларына 

ийелик қылады.   

“Қалалар” сөзи де Библияның түп нусқасында 

“дәрўазалар” деп аўдарылады. 

Ребекаға да ақ пәтиясын бергенде, 

душпанларының дәрўазасына ийелик қылыўы 

ҳаққында айтылған еди.  

Жаратылыс 24:60.  Ҳәм Ребекаға ақ пәтиясын 

берип, оған: “Туўысқан қарындасымыз, 

сеннен мың-мың әўладлар туўылғай. Ҳәм 

сениң әўладың душпанларыңның 

мәканларына ийелик қылғай!” - деди. 

«Мәканлары» - деген сөз де Библияның түп 

нусқасында “дәрўаза” деп аўдарылады. 
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Душпанның дәрўазаларына ийелик қылыў -  оның 

үстинен қадағалаўды ҳәм бийликти қолға алыў 

дегенди билдиреди. Бүгинги күнлерде, бизлер 

руўхый дүньядағы душпанларымыздың 

дәрўазаларына ийелик қылыўымыз керек.  

Бийлик, ийелик ҳәм агрессив, қәҳәрли руўхый 

урыс ҳәм күш пенен “дәрўазалар” алынады. 

Патша Сулайман бул ҳаққында айтқан. 

Ҳикметлер 14:19. Жаманлар жақсылардың 

алдына ҳәм наҳақлар ҳақ адамның дәрўазасы 

алдына ийилип келер. 

Көп адамлар өзлерин шайтанның ҳүжимлеринен 

дәрўаза артына жасырынғанман деп, көз алдына 

келтиреди.  Бирақ, шайтан емес, ал Жәмәәт 

ҳүжим қылыўы керек-ғо. 

Бизлер, Жәмәәт сыпатында, “дозақтың 

дәрўазаларына” ҳүжим қылыўымыз керек. Ҳәм 

пүткил дүньяға Қудайдың Патшалығының кирип 

келиўине күш пенен имканият жаратыўымыз 

керек. 

 

ПАТШАЛЫҚТЫҢ ГИЛТЛЕРИ_______________________________ 

Ийса дәслепки мәрте Жәмәәт ҳаққында айтқан 

ўақтында, Ол: “Мен гилтлерди беремен”, - деген 

еди. Бул келешекте болып өтиўи керек еди. 

Кейинирек, Ол өлилер мәканынан қайта 

тирилгенинен соң, Ол Әкениң алдына барып: 

“Менде гилтлер бар!” - деди. 

Гилтлер - адамларға қайтарылған бийликти 

аңлатады. Бул Ийсаның шайтанды ҳәм оның 

бийлеўшилери менен күшлерин қуралсызлан-

дырған ўақтында шайтаннан тартып алған 

гилтлери еди. 

Бизлер гилтлерин услап турған Аспан 

Патшалығы деген не? 

Ийса, “Патшалардың Патшасы”, Әкеси менен 

бирге пүтин барлық үстинен ҳүкимдарлық 

қылады. Жер планетасында Оның патшалығы 

орнатылыўы керек.  
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Қайта сатып алынған еркеклер ҳәм ҳаяллар, 

өзлерине қайтарылған бийликтен пайдаланып 

баслаған ўақытларында - Қудайдың Патшалығы 

пүткил дүнья бойлап қүдирет пенен орнап 

баслайды. 

Ийса бизлерге «байлаў ҳәм шешиў» ушын 

қолланыўымызға гилтлердиң берилгенлигин 

айтқан. Бизлерде шайтан ҳәм оның жаўыз 

руўхларын байлаў бийлиги, сондай-ақ, тутқын 

болған адамларды шешип жибериў бийлиги де 

бар! Бизлер руўхый дүньядағы урыста жеңиске 

ерискенимизде, бул табийғый ямаса физикалық 

дүньяда жүз береди. 

БАЙЛАЎ ҲӘМ ШЕШИЎ ПРИНЦИПИ_________________________ 

Ийса бизлерге Аспан Патшалығының гилтлерин 

бергенин, ҳәм бизлер жер бетинде нени байласақ, 

сол аспанда да байланатуғынын, сондай-ақ, жер 

бетинде нени шешсек, сол аспанда да 

шешилетуғынын айтты. 

Бул нени билдиреди? 

Ийса күшлини байлады 

Ийса күшлиниң байланатуғыны ҳаққында айтты. 

Матта 15:28,29. Бирақ Мен жинлерди 

Қудайдың Руўхы менен қуўып шығаратуғын 

болсам,  онда сизлерге Қудайдың 

Патшалығының жетип келгени. 

Ким дәслеп күшли адамды байлап тасламай 

турып, оның үйине кирип, мал-мүлкин тартып 

әкете алады? Тек оны байлағаннан соң ғана 

оның үйин тонай алады-ғо. 

Күшли - деген ким? 

Күшли - бул шайтан, ямаса қандай да бир 

ҳәкимияттың, кәрхананың ямаса бир адамлардың 

өмири үстинен ҳәкимлик қылыў ушын 

шайтанның бекиткен жаўыз руўхы. 

Ийса күшлиниң үйине кирди ҳәм оны байлады 

(шайтанды ҳәм оның ҳүкимдарлығын 

жүргизиўши жаўыз руўхларын). 
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Бизлер мыналарды бийлик пенен айтып, 

шайтанды ҳәм оның ҳүкимдарлық қылыўшы 

руўхларын байлай аламыз: 

 «Шайтан, мен сени Ийсаның аты менен 

байлайман!» 

Кейин бизлер бул ҳүкимдар жаўыз руўхқа бийлик 

пенен сөйлеп, күшлини байлаўымыз керек: 

 «Сен, напәк руўх, мен сени Ийсаның аты менен 

байлайман!»  

Байлаў - деген не? 

“Байлаў” - бул Қудай бизлерди руўхый урыста 

басқарып атырған белгили бир ўақытта шайтанды 

ямаса ҳүкимдарлық қылып турған оның белгили 

бир жаўыз руўхларын ҳәрекетсизлендириўди 

билдиреди.  

Мысалы, егер бир адамның үйине басып 

кирмекши болса, алдын оны ҳәрекетсизлендириў 

ушын оның қол-аяқлары байланады. Қол-аяқлары 

байланған адам еркинликте қылатуғын ислериниң 

биреўин де қыла алмайды. Оның басқаға ҳүжим 

етиўи түўе, өзин қорғаўға да имканияты 

болмайды. Ол үй ҳүкимдарынан, реҳимге мүтәж 

тутқынға айланады. 

Оның үйиниң  талан-тараж етилиўи 

Кейин бизлер оның үйин талан-тараж 

қылыўымыз керек. Бизлер буны күшлиниң 

бийлиги астында болғанларға бийлик пенен: 

 Ийсаның атынан шық! - деген буйрық пенен 

әмелге асырамыз. 

Бизлер бул руўхларды - руўхый сыйлар, 

руўхларды айырыў ҳәм билим сөзи жәрдеминде 

айырыўымыз мүмкин. Бизлер оларды, және де, 

олардың анық бир ўазыйпаларына қарай 

айырыўымыз мүмкин. 

 

Олардан гейбиреўлери: 

 Оккультлық руўхлар, 



 101 

 Қарсылық қылыўшы руўхлар, 

 Напәк руўхлар (неке ҳадаллығын бузыў ҳәм 

бузықлық руўхы), 

 Ҳәлсизлик руўхлары, 

 Азаплаўшы руўхлар, 

 Өз өмирине қастыянлық еткизиў руўхлары. 

Жаўыз руўхларды қуўыңлар! 

Бул руўхларды қуўыў жәрдеминде бизлер 

күшлиниң үйин талан-тараж қыламыз. Оның үйи 

талан-тараж қылынған ўақытта, ол ҳәлсиз болып 

қалады ҳәм бизлер оған Ийсаның аты менен 

кетиўди буйыра аламыз. 

Лука 11:21-22. Тис-тырнағына дейин 

қуралланған бир күшли адам өз үйин қорғаса, 

оның мал-мүлки аман болады. 

Ал оннан да күшлирек биреў оған ҳүжим 

жасап, оны жеңсе, оның исенген барлық 

қуралларын тартып алып, оның олжасын 

бөлистиреди. 

Ийса әлле қашан шайтанға тийисли бийлеўши-

лерди ҳәм күшлерди қуралсызландырып, оларды 

шерменделикке салды. Ол олардың ҳәммесинен 

жоқары көтерилип, Әкениң оң тәрепине барып 

отырды. Бул нәрсе - аспанда әмелге асқан факт. 

Исениўшиниң бийлиги 

Исениўшилер сыпатында, бизлер жер бетинде 

өзлеримиздиң бийлигимизден ҳәм ийеликлери-

мизден пайдаланыўымыз керек. Бизлер жер 

бетинде, бул планетаның басқа жағында әлле 

қашан әмелге асырылған, аспанда әлле қашан 

тастыйықланған нәрсени әмелге асырыўымыз ҳәм 

оған ерисиўимиз керек. Жер бетинде бизлер 

исениўшилер сыпатында шайтанды ҳәм оның 

ҳүкимдарлық етиўши жаўыз руўхларын 

байлаўымыз ҳәм олардың қол астындағы 

тутқынларды азат қылыўымыз керек. Бизлер 

оның тәсирлерин шеклеўимиз керек. 
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Матта 16:19. Саған Аспан Патшалығының 

гилтлерин беремен. Сен жер бетинде нени 

байласаң, аспанда да байланады, және де, сен 

жер бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

Бизлер буны әмелге асырғанымызда - шайтанның 

бийлеўшилери менен күшлерин ғалаба 

шерменделикке түсирип, олардың үстинен атанақ 

арқалы байрам қылып, оларды толық 

қуралсызландырамыз. 

 

ШАЙТАННЫҢ ҲАЛАТЫ____________________________________ 

Ҳәр қандай күштен айырылған 

Ийса Өзиниң өлими ҳәм тирилиўи менен 

шайтанды ҳәр қандай күштен айырды. 

Еврейлерге 2:14. Бул балалар ет ҳәм қаннан 

ибарат болғанлықтан, Ийсаның Өзи де оларға 

теңлесип, ет ҳәм қаннан ибарат болған 

адамның денесине ийе болды. Буны Ол өлим 

үстинен бийликке ийе болғанды, яғный 

шайтанды Өз өлими арқалы набыт қылыў 

ушын... иследи.  

Бизлер басқаға қул емеспиз 

Бизлер енди өлим ҳәм қуллық қорқынышынан 

азат етилгенбиз. 

Еврейлерге 2:15. … ҳәм өмир бойы өлим 

қорқынышы себепли қул болғанлардың 

ҳәммесин азат қылыў ушын иследи. 

Адамзат Ийсаның өлип, өлилерден қайта 

тирилген жеңиси арқалы, енди өлим қорқынышы 

тутқынлығында болмаўы керек.  Бизлер бул 

ҳақыйқатты аңлап жеткенимизде, бизлер 

шайтанның қолындағы ҳәр қандай қуллықтан ҳәм 

ҳәр қандай қорқыныштан толық азат боламыз. 

Оның ислери жоқ қылынған 

Қудай Улы не ушын келди? 

 Шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын! 

 Ҳәмме көриўи ушын! 
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1-Юхан 3:8. Гүна ислей беретуғын адам 

шайтаннан. Өйткени әўел бастан шайтан гүна 

ислеп киятыр. Сонлықтан Қудайдың Улы 

шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди.  

Колосалыларға 2:15. Ол руўхый ҳәкимлер 

менен бийлеўшилерди қуралсызландырды. 

Оларды Масихтың атанақ ағаштағы өлими 

арқалы жеңип, көпшиликтиң көз алдында 

масқара етти. 

 

УЙЫҚЛАП АТЫРҒАН ЖӘМӘӘТ ОЯНБАҚТА__________________ 

Ийса жерге шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын 

келгенде, Ол Өзиниң Қудай сыпатындағы бийлиги 

менен келген жоқ. Жер бетинде Ол Өз хызметин 

соңғы Адам-ата сыпатында бийлик ҳәм уллылық 

пенен алып барды. 

Шайтан Ийса тәрепинен толық жеңилиске 

ушырады. Ол бийликтен толық айырылады. Ийса 

шайтанды толық “ноль” қылған еди. 

Енди бул бийлик пенен уллылықтың “гилтлери” - 

исеним арқалы Ийсаның жердеги Денесине, 

яғный Оның Жәмәәтиндеги қутқарылған 

адамларға қайтарылып берилген. 

Жеңилген душпан сыпатында шайтан өзлигинен 

ҳеш нәрсе қыла алмайды, ал бизлер өз 

билимсизлигимиз бенен оған не нәрсеге рухсат 

етсек, ол тек соны ғана қыла алады. Бизлер 

Қудайдың Сөзинан ашылған аян арқалы 

орнымызда беккем турыўымыз ҳәм шайтан менен 

оның ҳүкимдарлық қылып атырған барлық 

руўхларын байлаўымыз мүмкин. Бизлер күшлини 

байлап, оның үйин ўайран қылғанымызда, шайтан 

руўхларына Ийсаның атынан қарсы шығып, 

қашыўға буйрық бергенимизде, оның 

бекинислерин (уяларын) бузыўымыз мүмкин. 

2-Коринфлилерге 10:4. Бизлердиң 

урысымыздың қураллары дүньяға тийисли 

қураллар емес, ал душпанның беккем 

қорғанларын қыйрататуғын Қудайдың 

қүдиретине ийе қураллар. 
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Ийса қурыўды ўәде еткен Жәмәәт узақ жыллар 

даўамында уйықлап атырған палўан еди. Енди ол 

Қудайдың берген бийлиги менен ҳәрекет етиў 

ҳәм шайтанның бекинислерин жоқ қылыў ушын 

оянбақта! 

 

 

 

 

 

 

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Ийса “дозақтың дәрўазалары Жәмәәтти жеңе алмайды”, - дегенде 

нени нәзерде тутқан еди? 

 

2. Ийса бизлер “байлаўымыз” ҳәм “шешиўимиз” кереклигин айтты. 

Ийсаның бул тапсырмасын қалай әмелге асыра алатуғыныңызды 

тәрийиплеп бериң. 

 

3. “Күшли”ни  байлап, Ийса оның “үйин талан-тараж қылыў 

мүмкинлигин” айтады. “Күшли” деп аталғанлар кимлер?  Ҳәм қандай 

қылып “үй талан-тараж етиледи?” 
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10-Сабақ 

 

Патшалықтың гилтлери 
 

 

ГИЛТЛЕР ИЙСАДА_________________________________________ 

Ийса аспанға көтерилгеннен соң Оның айтқан 

уллы сөзлери ядыңызда ма? 

Аян 1:18 Мен тиримен. Өлген едим, бирақ, 

мине, мәңгиге тиримен. Өлимниң ҳәм өлилер 

мәканының гилтлери Мениң қолымда. 

Ийса дозақтың ҳәм өлимниң гилтин шайтаннан 

алып қойды. Ийса бизлердиң гүналарымызды 

дозақтың түбине алып киргеннен кейин, енди ол 

жерде қала алмас еди. 

Елшилердиң ислери 2:24. Бирақ Қудай өлим 

тусаўларын үзип, Оны тирилтти. Өйткени  

Оны өлимниң услап турыўы мүмкин емес еди. 

 

Ийса өлимди жеңди! 

Ийса бийликти, ийеликти ҳәм патшалықта 

адамларға қайтарып алып берди. Ол бизлерге 

шайтанның урлаған ҳәмме нәрсесин қайтарды. 

Бизлер шайтанның үстинен толық бийликте 

жасаўымызды Қудайдың қәлейтуғынлығын 

билемиз. Өйткени Ол Өзиниң жалғыз Улын сол 

ушын, яғный бизлерди жерде қандай болыўымыз 

ушын жаратқан болса, сондай болыўымыз ушын 

қурбан қылды. 

Ийсаның жер бетинде қылған ҳәмме ислери, 

Оның өлими, Оның өмири ҳәм Оның тирилиўи - 

бизлерди қайта тиклеў ушын, яғный бизлер 

шайтанның ҳәм оның жаўыз руўхларының 

үстинен, ҳәм бул дүньядағы ҳәмме нәрсениң 

үстинен бийликте ҳәм жеңисте жүре алыўымыз 

ушын болған еди. 

 

ИЙСАНЫҢ ҚАНЫ - ЖЕҢИС УШЫН ЖОҚАРҒЫ ГИЛТ_________ 
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Өмир(жан) - қанда болады 

Қудай Адам-атаны жаратқан ўақтында, оған 

Өзиниң жеке өмир демин үпледи. Бул өмир  

Адам-атаның тек бир арнаўлы бөлеги менен 

шегераланбаған еди. Қудай өмирди Адам-атаның 

қанына үплеген еди. Ол барқулла адам денесиниң 

ҳәр бир мүшесине қуйылып туратуғын болған 

еди. 

Муўса тиришилик жанының оның қанында 

болатуғынын жазған. 

Лебит 17:11. Өйткени денениң жаны - қанда 

болады. 

Адам-атаның гүнасы - өлим 

Гүна арқалы Адам-ата өз қанындағы Қудай 

өмирин жоғалтады. Бул Қудайдың өмири - адамға 

тек Қудайдың қайта сатып алыў режеси арқалы 

ғана қайтарылыўы мүмкин. Адам және Қудайдың 

түрине уқсас болыўы ушын да, өз қанында Қудай 

өмирине ийе болыўы керек. Қудайдың адамзатты 

қайта сатып алыў режесине бола, Оның Улы Ийса 

Өзиниң жеке қанын төкти. 

Еврейлерге 9:22. Ҳақыйқаттан да, Мухаддес 

Нызам бойынша дерлик ҳәмме нәрсе қан 

менен тазаланады. Қан төгилмесе, гүна 

кеширилмейди. 

Гүнаның жазасы болған өлим тек ғана минсиз 

Тулға тәрепинен, яғный гүна себепли қанындағы 

Қудайдың өмирин жоғалтпаған бир де бир гүнасы 

жоқ Адам тәрепинен ғана төлениўи мүмкин еди. 

Мухаддес Руўх түсип ҳәм Қудайдың күши саясын 

салыўы арқалы, еле турмысқа шықпаған қызалақ 

тәрепинен туўылған Ийса - Адам атаның қанын 

мийрас етип алмаған еди. Ол Өз ықтыяры менен 

Өзиниң айыпсыз қанының төгип, Өз жанын 

қурбанлыққа берген минсиз Орынбасар еди. 

Ийсаның қаны арқалы бизлер төмендегилерге ийе боламыз: 

 Гүналарымыз кешириледи 
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Бизлердиң қайта сатып алыныўымыз - Ийсаның 

қаны арқалы ғана 

Ефеслилерге 1:7. Масих пенен қатнаста болған 

бизлер Оның қаны арқалы қутқарылдық, 

яғный Қудайдың бай мийрими бойынша 

гүналарымыз кеширилди. 

1-Петр 1:18,19. Хабарыңыз бар, ата-

бабаларыңздан қалған пайдасыз өмир 

тәризинен гүмис ямаса алтын сыяқлы 

өткинши нәрселер менен сатып 

алынбадыңлар. 

Ал Қудайдың минсиз ҳәм кемшиликсиз 

Қозысы болған Масихтың бийбаҳа қаны 

менен сатып алынып қутқарылдыңлар.  

 Ақланыўға еристик 

 Қутқарылдық (қутқарылыўға еристик) 

Бизлер ақландық. Ийсаның қаны арқалы 

Қудайдың ҳақлығы исениўшилердиң өмирине 

келди. 

Римлилерге 5:8,9. Бирақ, бизлер еле гүнакар 

болған ўақтымызда Масих бизлер ушын өлди. 

Бизлерге деген сүйиспеншилигин Қудай 

усылай дәлилледи. 

Сонлықтан енди Масихтың қаны арқалы 

ақланғанымыз себепли, Ол арқалы Қудайдың 

ғәзебинен қутқарылатуғынымыз да анық. 

Ийса бизлердиң орнымызға  қурбан болып, 

атанақта қанын төгип, өлим жазасын Өзине алған 

ўақтында - Қудайдың минсиз әдиллиги 

қанағатландырылды ҳәм бизлер Қудайдың 

ғәзебинен қутқарылдық. 

Ийсаның қанын қабыл қылыў арқалы ғана бизлер 

қайтадан Қудайдың өмирине ийе бола аламыз. 

Юхан 6:53. Ийса оларға былай деди: 

- Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: 

Адам Улының денесин жеп, Оның қанын 

ишпесеңлер, сизлерде өмир болмайды. 
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 Сәўбет 

Қудайдың өмири бизлерде қайтадан тиклене 

алыўы ушын, Ийсаның қаны бизлердиң 

өмиримиздеги ҳәр қандай гүнаның  нәтийжелерин 

жоқ қылады. 

1-Юхан 1:7. Бирақ Қудайдың Өзи нурда 

болғаны сыяқлы, бизлер де нурда жүрсек, бир-

биримиз бенен қарым-қатнаста боламыз ҳәм 

Оның Улы Ийсаның қаны бизлерди ҳәр 

қандай гүнадан тазалайды. 

 қайта сатып алыныў 

Бизлердиң қайта сатып алыныўымыз ҳәм толық 

кеширилиўимиз - Оның қаны арқалы жүз береди. 

Колосалыларға 1:13,14. Қудай бизлерди 

қараңғылықтың ҳүкимдарлығынан 

қутқарып, сүйикли Улының Патшалығына 

көширди. Бизлер Қудайдың Улының қаны 

арқалы қайта сатып алындық, яғный 

гүналарымызға кеширим алдық. 

Адамлар гүналары себепли Қудайдан айырылып, 

мәңгилик өлимге ҳүким етилген еди. Себеби 

гүнаның төлеми - тек ғана өлим еди. Ийса Өз 

қанын төгип, гүналарымыз ушын төлем төледи. 

Ҳәм адам тек сол төлем арқалы ғана гүналарына 

кеширим алып, мәңгилик өмирге қайтадан сатып 

алынады. Қудайдың сыйы болған қутқарылыўға 

ерисип, Оның Патшалығына кириўге - Ийсаның 

қаны арқалы ғана жол бар болып, басқа жол жоқ. 

Еврейлерге 9:22. Ҳақыйқаттан да, Мухаддес 

Нызам бойынша дерлик ҳәмме нәрсе қан 

менен тазаланады. Қан төгилмесе, гүна 

кеширилмейди. 

Еврейлерге 9:15. Масих теке ҳәм 

баспақлардың қаны менен емес, ал Өз қаны 

менен Ең мухаддес бөлмеге биринши ҳәм 

соңғы мәртебе кирип, бизлерге мәңгилик 

қутқарылыў алып келди. 

 Бизлер минсизбиз 
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 Бизлер Қудайға хызмет қылыўымыз мүмкин 

Ийсаның қаны арқалы бизлер Қудайға хызмет 

қылыў ушын пәкленгенбиз.  

Еврейлерге 9:14. Ал енди болса, мәңгилик 

Мухаддес Руўх арқалы Өзин  минсиз 

қурбанлық қылып Қудайға бағышлаған 

Масихтың қаны бизлерди тири Қудайға 

хызмет ете алыўымыз ушын, ҳүжданымызды 

өлимге жетелеўши ислерден тазалаўы сөзсиз. 

 Батыллыққа ийемиз 

Гүнадан қуламастан алдын Адам-ата Қудай менен 

барқулла сәўбетте болғанындай, масихый да 

Ийсаның қаны арқалы айыптан ҳәм айыпкерлик 

сезиминен азат ҳалда, батыллық пенен Қудайдың 

тахтының алдына кириўи мүмкин. 

Еврейлерге 10:19. Сонлықтан ҳәй 

туўысқанларым, Ийсаның қаны себепли 

аспандағы Ең мухаддес бөлмеге кириўге 

бизлерде батыллық бар. 

 Тынышлықка ийемиз  

Оның қаны арқалы бизлер Қудай менен жарасып, 

тынышлыққа ийе болдық. 

Колосалыларға 1:19,20. Себеби Қудай Өзиниң 

пүткил толылығының Онда болыўын мақул 

көрди. Масихтың атанақ ағаштағы қаны 

арқалы тынышлық орнатып, Қудай Ол 

арқалы жер ҳәм аспандағылардың барлығын 

Өзи менен жарастырыўды қәледи. 

 

 Бастағы ҳалатқа қайтыў 

Әне сол Ийсаның қаны - адамзатты қайта сатып 

алып, қайтадан туўылыў арқалы Қудайдың 

өмирине қайтарды ҳәм шайтанды бироталаға 

жеңди. 

Шайтан - Қудайдың Өзинниң түриндей етип ҳәм 

Өзине уқсас қылып жаратқан адамынан урлаў, 

өлтириў  ҳәм набыт қылыў ушын келген еди. 

Гүна арқалы адам Қудайдың өмирин жоғалтады. 
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Адам шайтан ҳүжимлери алдында ҳәлсиз болып 

қалған еди. Қудайдың режеси бойынша - 

Қудайдың жалғыз Улының қанының төгилиўи 

жәрдеминде адам Өзиниң Қудай менен дәслепки 

қарым-қатнасларына толық тиклениўи мүмкин. 

Бир ўақытлары толық жеңилисте жасаған адам, 

енди Ийсаның қаны арқалы, шадды-қуррамға ийе 

жеңимпазға айланады. 

 қорғаў пердеси 

Ески Келисимде руўханий қурбанлық қозысының 

қанын алып, халықтың гүналарын жаўыў ушын 

Қудайдың мухаддесханасына сепкени сыяқлы, 

ҳәзирги күнлерде де исеним арқалы Қозының 

қаны қутқарылған адамлар ушын қорғаў пердеси 

хызметин атқарады.  

 Жеңис  

Ийсаның қаны арқалы бизлер жеңиске ийемиз! 

Бизлер Қудайдың кеширимине сазыўар болып, 

Оған бойсынып, исеним менен жасаған 

ўақтымызда, бизлер батыллық пенен деп 

айтыўымыз мүмкин: 

 “Шайтан, мен Ийсаның қаны менен 

қапланғанман!” 

 ”Мениң шаңарағым ҳәм мениң мал-мүлким 

Ийсаның қаны менен қапланған!” 

 ”Шайтан, сен Ийсаның қаны менен 

жеңилгенсең!” 

  ”Ийсаның қаны себепли сен Маған тийе 

алмайсаң!” 

Ийса шайтанды Өзиниң қаны менен жеңгени 

сыяқлы, бизлер де Ийсаның қаны арқалы 

жеңимпаз болыўымыз мүмкин! Оның қанының 

қорғаўы астында, бизлерге қарсы ислетилген ҳеш 

бир қурал сәтли  болмайды.  

Аян 15:11. Туўысқанларымыз Қозының қаны 

менен ҳәм өзлери айтқан гүўалықлары менен 

оны жеңди. Бул ушын олар өз жанларын 

өлимге қыйды. 
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Шайтан Ийсаның қаны менен жеңилиске 

ушырады. 

Ийсаның қанының бийлигиниң гилти - Оның 

қаны арқалы қайта сатып алынғанлардың 

ҳәммесине берилген. Оның қанының бийлигиниң 

гилти менен бизлер жеңимпаз боламыз ҳәм 

шайтан бизлердиң өмиримизде де жеңилиске 

ушырайды. 

 

 

 

ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИ - ЖЕҢИС УШЫН ӘЖАЙЫП ГИЛТ__________ 

Руўхый қылыш 

Ефеслилерге жазылған хатта бизлерге жеңис 

беретуғын қуралымыздың - “Қудайдың Сөзи 

болған - руўхый қылыш”, - екенлигин айтады 

(6:17). Бизлердиң аўызларымыз арқалы 

айтылатуғын Қудайдың Сөзи - күшли қурал 

болып, шайтан оған қарсы ҳәлсиз болады. Бизлер 

Қудайдың Сөзин бийлик пенен айтып, өз 

өмиримизде шайтанды жеңемиз. 

Аян 15:11. Туўысқанларымыз Қозының қаны 

менен ҳәм өзлери айтқан гүўалықлары менен 

оны жеңди. Бул ушын олар өз жанларын 

өлимге қыйды. 

Сөз гүўалықта 

“өзлери айтқан гүўалықлары” дегенди “өз 

гүўалықларындағы айтқан сөзлери”, -деп 

аўдарсақ та болады. Бизлердиң гүўалығымыз - 

бизлердиң айтатуғын сөзлеримиз. Бизлер 

машқалаларымыз, пикирлеримиз, 

қорқынышларымыз ҳаққында айтқанды тоқтатып, 

Қудай Сөзиниң бизлердиң жағдайларымыз 

ҳаққында не дейтуғынын батыллық пенен айтып 

басласақ, сонда, бизлер де жеңимпаз болып жүре 

аламыз. 

Сөз жеңис алып келеди 
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Бизлердиң аўызларымыздан барқулла тек 

Қудайдың Сөзи шығыўы ушын, бизлер барқулла 

Қудайдың Сөзин оқыўымыз, үйрениўимиз ҳәм 

оның үстинен терең пикир жүритиўимиз керек. 

Сонда ол да бизлердиң өмиримизге терең тамыр 

урған ҳақыйқый исенимге айланады. 

1-Юхан 2:13,14. Әкелер, сизлерге жазып 

атырман. Өйткени сизлер әўел бастан бар 

Болғанды билесизлер. Жаслар, сизлерге жазып 

атырман. Өйткени сизлер жаўыз шайтанды 

жеңдиңиз. Балаларым, сизлерге жаздым. 

Өйткени сизлер Әкени билесизлер. 

Әкелер, сизлерге жаздым. Өйткени сизлер ең 

бастан бар Болғанды билесизлер. 

Жаслар, сизлерге жаздым. Өйткени сизлер 

күшлисиз ҳәм сизлерде Қудайдың Сөзи болып, 

сизлер жаўыз шайтанның үстинен жеңиске 

еристиңиз. 

Демек, жаслар Қудайдың Сөзи барқулла оларда 

болғаны ушын жеңиске ерискен. Олар Қудай 

сөзин Қудайдың берген бийлигинен ҳәм 

авторитетинен қолланып, батыллық пенен айтқан 

ўақытларында жаўыз шайтанның үстинен 

жеңиске ерискен. 

Ефеслилерге 6:17. Қутқарылыў дуўлығасын 

ҳәм Қудайдың Сөзи болған Мухаддес Руўхтың 

қылышын алыңлар. 

Мухаддес Руўхтың қылышы - бул Қудайдың 

Сөзи. 

Аян 19:13-16. Ол қанға боялған кийим кийген 

болып, Оның аты -Қудайдың Сөзи еди. Таза 

ҳәм аппақ кийим кийген аспан ләшкерлери ақ 

атларға минип, Оның изинен киятыр еди. 

Оның аўзынан бир өткир қылыш шығып 

турған болып, Ол сол қылыш пенен 

миллетлерди өлтиреди. Оларды темир таяқ 

пенен басқарады ҳәм ҳәмме нәрсеге қүдиретли 

Қудайдың қәҳәрли ғәзебиниң шарабын сығып 
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шығаратуғын искенжени Өзи басады. Оның 

кийиминде ҳәм санында: 

“ПАТШАЛАР ПАТШАСЫ ҳәм 

ҲҮКИМДАРЛАР ҲҮКИМДАРЫ”, 

- деген ат жазылған еди. 

Қудайдың Сөзин айтың 

Ийса Өзиниң бийлигин билетуғын ҳәм оны сөз 

арқалы қолланыўды билетуғын адамның 

исенимин «исенимниң уллы мысалы» ретинде 

көрсетти. 

Матта 8:8-10 Ал жүзбасы: 

- Ийем, Сениң шаңарағыма келиўиңе мен 

ылайықлы емеспен. Сен тек бир сөз ғана 

айтсаң, хызметшим жазылып кетеди. Өйткени 

мен де биреўдиң қол астындағы адамман, 

өзиме бағынышлы әскерлерим де бар. 

Олардың биреўине «бар» десем, барады. 

Екиншисине «кел» десем, келеди, қулыма 

«мынаны исле» десем, ислейди, - деп жуўап 

қайтарды. Буларды еситкен Ийса таң қалып, 

изине ерип киятырғанларға: 

- Сизлерге шынын айтып турман: Мен бундай 

исенимди Израилда да ушыратпаған едим..., 

деди.  

 

Сөздиң тастыйықланыўы 

Қудайдың Сөзи кәраматлы белгилер ҳәм таң 

қаларлық нәрселер менен тастыйықланады. 

Марк 16:19,20. Ийемиз Ийса шәкиртлерине 

усыларды айтып болғаннан соң, аспанға 

алынды ҳәм Қудайдың оң тәрепине отырды. 

Ал шәкиртлери барып, ҳәмме жерде Хош 

Хабарды жәриялап жүрди. Ийемиз олар менен 

бирге ислеп, Өз Сөзин кәраматлы белгилер 

арқалы тастыйықлайтуғын еди. Аўмийин. 

Ийса - Сөз 

Ийсаның аты - «Қудайдың Сөзи». 
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Аян 19:13. Ол қанға боялған кийим кийген 

болып, Оның аты -Қудайдың Сөзи еди. 

Юхан 1:1. Ең баста Сөз бар еди. Сөз Қудай 

менен бирге еди. Сөз Қудай еди. 

Сөз бийкарға қайтпайды  

Қудай Өз Сөзиниң күши ҳаққында Ийшая 

пайғамбар арқалы айтқан еди. 

Ийшая 55:11. Мениң аўзымнан шығатуғын 

Мениң сөзим де, Маған бийкарға қайтып 

айланып келмейди. Ал Мениң еркимди 

орынлап, Мен не ушын жиберген болсам, соны 

питкереди. 

Қудай Сөзиниң шыпалаўшы күши ҳаққында 

болса, Даўыт пайғамбар айтқан. 

Забур 106:20. Ол Өз Сөзин жиберип, оларға 

шыпа берди ҳәм оларды өлимнен қутқарып 

қалды. 

Сениң бийлик пенен айтып атырған сөзлериң 

Қудайға мақул ислерди қылады. Қудайдың Сөзи - 

бул ислердиң сәтли болатуғынына ўәде береди. 

Сөз жаратады 

Сөз жаратыўшы күшке ийе. 

Еврейлерге 11:3. Бизлер исенимимиз себепли, 

дүньяның Қудайдың Сөзи менен 

жаратылғанын түсинемиз. Солай етип, 

көринбейтуғын нәрселерден көринетуғын 

нәрселер пайда болған. 

Сөз бийликке ийе 

Ийса Сөзди бийлик пенен айтатуғын еди. 

Лука 4:36. Ҳәмме таң қалысып, бир-бирине: 

- Бул не гәп? Ол жаўыз руўхларға бийлик ҳәм 

қүдирет пенен буйрық бергенде, олар шығып 

кетеди-ғо, - дести. 

 

Сөзди қабыл қылыў ҳәм айтыў! 
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Сөзди билиў жақсы, бирақ аўызларымыз бенен 

айтатуғын сөзлеримизди өзлеримиздиң 

жағдайларымызға қолланбасақ, бизлер жеңиске 

ерисе алмаймыз! 

Ийса Сөзди бийлик ҳәм қүдирет пенен айтатуғын 

еди. 

Қудайдың исеними: 

 Сөзге исенеди, 

 Сөзди айтады, 

 Сөздиң кәраматларды жарататуғын көреди. 

Адам жер бетинде бийлик пенен ҳәрекет қылыў 

ушын жаратылған. Бизлер буны әмелге асырып, 

руўхый урыста жеңиске ерисиўимиз ушын, 

Жәмәәт сыпатында Ийса бизлерге ҳүкимдарлық 

гилтлерин берди. Бизлер бул гилтлерди таўып, 

оларды табыслы қолланыўды билген ўақтымызда 

- өмиримизде болып өтетуғын ҳәр бир урыста 

жеңиске ерисемиз ҳәм Ийса бизлерди ким деп 

атаған болса, сол екенимизди көремиз: 

Оның аты менен бизлер жеңимпазлармыз, 

Оның күши менен ҳәмме нәрсени 

жеңетуғынлармыз. 

 

 

 

 

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Ийсаның қаны не ушын шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары менен 

болып өтетуғын гүресте  нәтийжелилигин түсиндириң. 

 

2. Сиз өз өмириңизде Қудай Сөзин айтып, жеңиске ерискен ўақтыңызға 

мысал келтириң. 

 

3. Өмириңизде болып өтетуғын руўхый урысларда, «қурал сыпатында» 

ислетиў ушын Мухаддес Жазыўлардың қайсы аятларын ядламақшысыз? 
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11-Сабақ 

Ийсаның аты 
 

ИЙСАНЫҢ АТЫ - ЖЕҢИС УШЫН ЖОҚАРҒЫ ГИЛТ___________ 

Бизлер “Ийсаның аты”нан пайдаланғанымызда, 

Ийсаның Өзиниң бийлигинен пайдаланамыз. 

Бизлер бул ат пенен сөйлеген ўақтымызда, тап 

Ийсаның Өзи турып сөйлегендей нәтийже береди. 

Ол бизлерге Өзиниң атынан пайдаланыў ҳуқықын 

берди. 

Кәраматлы белгилер Оның атына исенгенлерге ғана дәрек болады 

Кәраматлы белгилер Ийсаның атына 

исенгенлерге тийисли. 

Марк 16:15-18. Ийса шәкиртлерине былай 

деди: 

-Пүткил дүнья бойлап жүриңлер ҳәм барлық 

адамларға Хош Хабарды жәриялаңлар. Ким де 

ким исенип, шомылдырылса, қутқарылады, 

ал ким де ким исенбесе, ҳүким етиледи. 

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 үстилерине 

қолларын қойғанда, олар шыпа табады.  

Грек тилинде бул аятларда иркилис белгилери 

жоқ. Жаңа Келисим болса, грек тилинде 

жазылған. Бизлердиң Мухаддес Китапларымыз-

дағы иркилис белгилери оқыўға аңсат болыў 

ушын бул Китапты аўдарыўшылар тәрепинен 

қойылған. 

Марк 16:17 де: «Исенгенлер менен мынадай 

кәраматлы белгилер бирге болады: Мениң 

атым менен...» деген аятты мынадай етип 

аўдарыўға да болады:  Исенгенлер менен 

мынадай кәраматлы белгилер бирге болады 

Мениң атым менен ... 
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Ийса Оның атына «исениўдиң» әҳмийетлилигин 

айтқан. Бизлер Ийсаның атындағы бийлигимизди 

билип алыўымыз керек.  Бизлер Ийсаның атын 

пайдаланғанымызда, бул бийликти батыллық 

пенен азатлыққа шығарымыз керек. 

Бизлер Ийсаның атына исеним менен батыл түрде 

сөйлеп ҳәрекет еткен ўақтымызда, жаўыз 

руўхларды қуўа аламыз. Бизлер аўырыўларға 

қолларымызды қоямыз ҳәм олар шыпа табады. 

Кәраматлы ҳуқық 

Ийсаның атанақта әмелге асырған исинен алдын, 

ҳеш бир адам Қудайдың атын тилине де ала алмас 

еди. Қудайдың атлары - аўзымыз бенен айтыў 

ушын жүдә мухаддес еди. Булар Ең Мухаддес 

бөлмениң ишинде жазылған болып, оны тек ғана 

жоқарғы руўханий билетуғын болған. 

Ийса исениўшилерге Өзиниң атын ислетиў 

ҳуқықын бериўи -  әжайып имканият ҳәм бул 

ылайықлы түрде қабыл етилиўи керек. 

Ийсаның аты -Ийсаның бийлигин азатлыққа шығарады 

Өйткени Ийса Қудайдың Улы. 

 Аспандағы бар бийлик Оған тийисли. 

Ийса Адам Улы да еди. 

 Жер бетиндеги бар бийлик Оған тийисли. 

Матта 28:18. Сонда Ийса олардың қасына 

келип: 

- Маған аспанда да, жерде де пүткил бийлик 

берилген..., деди. 

Бизлер бул аттан қолланғанымызда, Кәраматлы 

бийлик ҳәм күш ажыратылады. Бул - тап бизлер 

Оның орнында турып, Оның бийлигинен 

пайдаланғанымыздай болады. 

Ўәкилдиң бийлиги (ўәкиллиги) 

Ийса бизлерге Өзиниң атынан пайдаланыўымыз-

ға нызамлы ҳуқық берген ўақтында, Ол Өзиниң 

тийкарғы исеним қағазын бизлердиң 

қолларымызға берди. Юристлердиң тили менен 
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айтқанда, Ол бизлерге Өзиниң атынан 

пайдаланыў ҳуқықын берди. 

Бизлердиң ҳуқық-таныў системамызда “ўәкилдиң 

бийлиги”, басқаша айтқанда “Исеним хаты” - 

басқаның бийлигинен пайдаланыў ҳуқықын ҳәм 

имканиятларын беретуғын нызамлы түрдеги 

ҳүжжет болып есапланады. Исеним хаты исенип 

тапсырылған адам мүлктиң ийеси атынан 

ҳүжжетлерге қол қойғанда ямаса шәртнама 

дүзгенде ҳәм бул ҳүжжетлерге исеним қағазының 

нусқасын қосымша қылғанда, бул ҳүжжет - үйдиң 

негизги ийеси өзиниң жеке қолын қойғаны 

сыяқлы нызамлы түрдеги күшке ийе болады. 

Қудайдан еситиў 

Ийса жер бетинде хызмет еткен ўақтында, Ол Өз 

Әкесиниң атынан ҳәрекет қылған еди.  

Юхан 5:19. Ийса яҳудийлерге былай деди: 

- Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: Ул 

Әкениң қылған ислерин көрмегенше, 

Өзлигинен ҳеш нәрсе ислей алмайды. Әке нени 

ислесе, Ул да соны ислейди. 

Юхан 17:15 … Мухаддес Әке, ...Мен олар 

менен бирге болғанымда, Сениң Маған берген 

атыңның күши менен оларды қорғап 

сақладым. 

Бизлер енди жер бетинде хызмет қылып атырған 

ўақтымызда, Улдың атынан ҳәрекет қылыўымыз 

керек. Бизлер алдын Қудайдың еркин еситпей 

турып, Өз қәлеўлеримизди әмелге асырыў ушын 

Ийсаның атынан пайдаланыўымызға болмайды. 

Атты бийкарға ислетиў 

Қудайдың еркин емес, ал өз жеке мәплеримизге 

ерисиў ушын Ийсаның атынан пайдаланыў - 

Оның атын бийкарға ислетиў болып есапланады. 

Нызамлардың қайталаныўы 5:11. Қудай 

Ийеңниң атын жөнсиз айтпа. Өйткени 

Қудайдың атын жөнсиз қолланғанларды, Ол 

жазасыз қалдырмайды. 
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Ҳәмме аттан бәлент 

Ийсаның аты барлық атлардан бәленттеги ат. 

Филиплилерге 2:5-11. Масих Ийсада болған 

мына кишипейилликке сизлер де ийе 

болыңлар: 

Масих Қудайлық тәбиятқа ийе бола тура, 

Қудайға 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, Қудайға 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, Ийса 

Масихты Ийемиз деп ашық мойынлайды. 

 шайтанға тийисли ҳәр қандай күш өз атына ийе 

 жер бетиндеги ҳәр бир адам да атқа ийе 

 ҳәр қандай кеселлик ҳәм аўырыў өз атына ийе 

 шайтанның ҳәр бир режеси де атқа ийе 

 Ийсаның аты аталғанда, шайтанға тийисли 

күшлер қашады 

 Ийсаның аты аталғанда, рак ҳәм басқа да 

барлық кеселликлер менен аўырыўлар дизе 

бүгиўи керек 

 Ийсаның аты аталғанда, шайтанның 

режелериниң ҳәр биреўи жоқ қылынылады 

Ийсаның аты - барлық атлардан жоқары турады. 

Ийсаның аты исеним менен тилге алынғанда ҳәр 

қандай жаратылыс Ийемиз Ийса Масихтың 

атының алдында бойсынып, дизе бүгеди. 
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Жаўыз руўхлар Оның атына бойсынады 

Жаўыз руўхлар Ийсаның атының күшин биледи. 

Олар бул атқа бойсынады. 

Лука 10:17,19. Ийсаның жетпис еки шәкирти 

қуўаныш пенен қайтып келип:  

-Ийем! Сениң атыңды тилге алсақ, жинлер де 

бизлерге бойсынады, - деди. 

Ийса оларға: 

-Минекей, Мен сизлерге жыланлар менен 

шаянларды аяқ асты қылып, душпанның 

пүткил күш-қүдиретин жеңиўге бийлик 

бердим. Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын тийгизе 

алмайды. 

Матта 28:18. Сонда Ийса олардың қасына 

келип: 

-Маған аспанда да, жерде де пүткил бийлик 

берилген..., - деди 

Ийсаның қолына барлық бийлик берилген еди. 

Ийсаның атын қолланып, бизлер де жер бетинде 

сол бийликке ийе боламыз. 

 

Лука 10:18,19. Ийса оларға: 

-Шайтанның жылдырым сыяқлы аспаннан 

түскенин көрдим. Минекей, Мен сизлерге 

жыланлар менен шаянларды аяқ асты қылып, 

душпанның пүткил күш-қүдиретин жеңиўге 

бийлик бердим. Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын 

тийгизе алмайды. 

Қудай бизлерге Ийсаның атына исениўимизди 

буйырған. 

1-Юхан 3:25. Қудайдың буйрығы бул: Улы 

Ийса Масихтың атына исенип, Оның бизлерге 

буйырғанындай, бир-биримизди сүйиўмиз 

тийис. 

Бизлер мәңгилик өмирге ийе болыў ушын 

Ийсаның атына исениўимиз керек. 
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Юхан 3:18. Оған исенген адам ҳүким 

етилмейди. Ал исенбеген адам әлле қашан 

ҳүким етилген, өйткени ол Қудайдың жалғыз 

Улының атына исенбеди. 

Юхан 20:31. Бирақ булар сизлердиң Ийсаның 

Масих, Қудайдың Улы екенине исениўиңиз 

ушын ҳәм исенип, Оның аты менен өмирге ийе 

болыўыңыз ушын жазылды. 

Бизлер қутқарылғанымызды билемиз ҳәм оған 

толық исенемиз, өйткени бизлер Оның атына 

исенемиз. 

1-Юхан 5:13. Мен буларды Қудайдың Улының 

атына исенген сизлерге мәңгилик өмирге ийе 

екениңизди билиўиңиз ушын жазып атырман. 

 

 

Оның аты менен сораңлар 

Бизлерге Ийсаның аты менен сораўымыз 

кереклиги айтылған. 

Юхан 14:15-14. Сизлерге шынын, ҳақыйқатын 

айтаман: 

- Маған исенген адамның өзи де Мен ислеген 

ислерди ислейди, ҳәтте, олардан да үлкенирек 

ислерди ислейди. Өйткени Мен Әкеме 

баратырман. Әке Улы арқалы уллыланыўы 

ушын, Мениң атым менен не сорасаңлар да, 

ҳәммесин орынлайман. Мениң атым менен бир 

нәрсе сорасаңлар, Мен оны орынлайман. 

Ийса Әкениң алдына кеткенинде, шәкиртлерине 

Өзиниң атынан қолланатуғынымызды айтты. Ол, 

шәкиртлер не сораса да, Әке Улы арқалы 

уллыланыўы ушын, ҳәммесин орынлайтуғынын 

айтты.   

Юхан 15:16. Сизлер Мени емес, Мен сизлерди 

таңладым. Барып жемис берсин ҳәм жемиси 

турақлы болсын деп, сизлерди тайынладым. 

Солай етип, Мениң атым менен Әкеден не 

сорасаңлар да, Ол сизлерге береди. 
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Юхан 16:25,24. Сол күни Меннен ҳеш нәрсе 

сорамайсызлар. Сизлерге шынын, 

ҳақыйқатын айтаман: Мениң атым менен 

Әкемнен не сорасаңлар да сизлерге береди. 

Ҳәзирге дейин сизлер Мениң атым менен ҳеш 

нәрсе сорамадыңлар. Сораңлар, аласызлар, 

сонда қуўанышыңыз толы болады. 

Бизлерге Ийсаның атынан қолланыў ҳәм Оның 

аты менен сораў айтылған. 

Ҳәмме нәрсени Оның аты менен ислеңлер 

Бизлердиң жүдә әжайып имканиятымыз бар. 

Бизлер ҳәмме исти Ийсаның аты менен 

қылыўымыз керек. 

Колосалыларға 3:17. Сөзиңиз ямаса исиңиз 

бенен қылған ҳәр бир нәрсени Ийемиз 

Ийсаның аты ушын, Ол арқалы Әкемиз 

Қудайға шүкирлик етип ислеңлер. 

Соның менен бирге, бизлер, қылатуғын барлық 

ислеримиздиң Ийсаның аты менен ислеўге 

арзыйтуғын ис болыўы кереклигин де 

түсиниўимиз керек. Сондай қылып ғана бизлер өз 

өмир тәризимизди толық өзгерттириўимиз 

мүмкин. 

 

ЕЛШИЛЕР  ИЙСАНЫҢ  АТЫНАН  ҚОЛЛАНАТУҒЫН  ЕДИ 

Елшилердиң ислери китабындағы елшилер ҳәм 

дәслепки исениўшилер, Ийсаның атынан 

пайдаланып, әжайып нәтийжеларге ерисетуғын 

еди. 

Бул атта күш бар 

Елшилердиң ислери 3:1-10. Бир күн Петр 

менен Юхан дуўа етиў ўақтында, түстен кейин 

саат үште Ибадатханаға баратыр еди. Сол 

жерде иштен аяғы ләң болып туўылған бир 

адам бар еди. Ол Ибадатханаға келгенлерден 

садақа сораў ушын көтерип әкелинип, ҳәр 

күни Ибадатхананың «Гөззал» деген 

дәрўазасының қасында отырғызылатуғын еди. 

Бул адам Ибадатханаға кирип баратырған 
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Петр менен Юханды көрип, олардан садақа 

сорады. Соңынан Петр оған: - Бизлерге қара! - 

деди. Сол адам олардан бир нәрсе алыўды дәм 

етип, оларға дыққат пенен тигилип қалды. 

Петр оған: 

- Менде гүмис ҳәм алтын жоқ, бирақ саған 

өзимде барымды беремен: Насыралы Ийса 

Масих аты менен айтаман, жүр! - деп оның оң 

қолынан услады да, орнынан турғызды. Сол 

ўақытта-ақ оның аяқлары менен 

тобықларына күш енди. Ол орнынан ушып 

турды да, жүре баслады. Былай-былай жүрип 

секириўи менен Қудайға алғыслар айтып, 

олар менен бирге Ибадатханага кирди. Пүткил 

халық оның жүрип баратырғанын ҳәм 

Қудайды алғыслап атырғанын көрип, оның 

Ибадатхананың «Гөззал» деген дәрўазасының 

қасында отырып, тиленшилик еткен адам 

екенин таныды. Оның менен жүз берген 

ўақыяға олар қатты ҳайран қалысып, аң-таң 

болысты. 

Бул атқа исеним 

Петр бар алғысты Ийсаға жоллады ҳәм Ийсаның 

атын қолланыўдың гилти - бул аттың бийлигин 

исеним арқалы азат қылыўда екенлигин 

түсиндирди. 

Елшилердиң ислери 3:15. Буны көрген Петр 

халыққа қарата былай деди: 

- Израиллылар, буған неге аң-таң болып 

турсызлар? Бул адамды бизлер өз қүдиретимиз 

ямаса диншиллигимиз бенен жүргизгендей, 

неге бизлерге тигилип турсызлар? 

Елшилердиң ислери 3:16. Сизлер көрген ҳәм 

таныйтуғын бул адам Ийсаның аты менен, 

Оның атына деген исеним  менен шыпа тапты. 

Ҳәммеңиздиң көз алдыңызда бул адамға 

толық шыпа берген нәрсе - Ийсаның атына 

деген исеним еди. 

Бул атта шыпа бар 
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Бул шыпаның себебинен Петр менен Юхан қолға 

алынды. Түн бойы қамақта сақланды. Диний 

баслықлар олар Ийсаның атын енди қайтып 

қолланбаўлары ушын оларға қадаған етти. Петр 

бул шыпа ҳаққында айтып, олардың сораўларына 

батыллық пенен жуўап қайтарды.  

Елшилердиң ислери 4:9-10. – Халық 

басшылары ҳәм ақсақаллар! Бул ләң адамға 

исленген жақсылық ҳәм оның қалай шыпа 

тапқаны ҳаққында бизлер бүгин тергелип 

атырған болсақ, онда сизлердиң ҳәммеңиз ҳәм 

пүткил Израил халқы мынаны билип 

қойыңлар: бул адам сизлер атанақ ағашқа 

шегелеген, бирақ Қудай өлимнен қайта 

тирилиткен Насыралы Ийса Масихтың 

атының қүдирети менен сап-саў болып, 

алдыңызда турыпты. 

Бул атта қутқарылыў бар 

Петр ҳәм Юхан Ийсаның атынан пайдаланып ләң 

адамды шыпалаўы нәтийжесинде, исениўшилер-

диң саны бес мыңға көбейеди.  

Елшилердиң ислери 4:4. Бирақ, елшилердиң 

сөзин еситкен адамлардың көбиси исенди. 

Исенген ер адамлардың саны бес мыңға 

шамалас еди. 

Бизлердиң бийбаҳа қутқарылыўымыз - Ийсаның 

атының күшинде. 

Елшилердиң ислери 4:12. Ийсадан басқа ҳеш 

ким арқалы қутқарылыў жоқ. 

Қутқарылыўымыз ушын аспан астында 

адамларға берилген басқа ҳеш бир ат жоқ.  

Бул ат алдында инсаный қорқыў 

Диний баслықлар Петр ҳәм Юханға бул атты 

енди қолланбаўлары ушын тыйым салды. 

Елшилердиң ислери 4:17,18. Бирақ, бул 

хабардың халық арасында және де көбирек 

жайылмаўы ушын, буннан былай Ийсаның 

аты менен ҳеш кимге ҳеш қашан сөйлемеңлер 

деп, қорқытып қояйық, - дести. 
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Соңынан оларды шақырып алып, Ийса аты 

менен ҳеш нәрсе айтпаўларын ҳәм 

үйретпеўлерин буйырды. 

Бул атта батыллық бар 

Сол гезде батыллық руўхы Петр менен Юханның 

үстине түсти. 

Елшилердиң ислери 4:29,30. Енди, О Ийемиз, 

олардың айбат етиўлерине нәзер салып, Сениң 

сөзиңди толық мәртлик пенен айтыўға Өз 

қулларыңа күш-қуўат бере гөр! Мухаддес 

Хызметшиң Ийсаның аты менен аўырыўларға 

шыпа бериў ушын, кәраматлы белгилер ҳәм 

таң қаларлық ислер ислеў ушын қүдиретиңди 

көрсете гөр! 

Филип бул атты ўайызлық қылған еди 

Елшилердиң ислери 8:15. Бирақ олар 

Қудайдың Патшалығы ҳәм Ийса Масихтың 

аты ҳаққында Хош Хабарды жәриялаған 

Филиптиң сөзлерине исенгенде, еркеклер де, 

ҳаяллар да суўға шомылдырылды. 

Усы ат себепли қолға алынды 

Павел Ийсаның атына исенетуғынларды қамаққа 

алыў ушын жиберилген еди. 

Елшилердиң ислери 9:14. Бул жерге де ол 

Сениң атыңа сыйынатуғынлардың ҳәммесин 

тутқынға алыў ушын, бас руўханийлерден 

бийлик алып келген, - деди. 

Бул атты ўайызлық қылыў ушын таңланған 

Павел Қудай тәрепинен Ийсаның атын дүньяға 

тарқатыў ушын таңланған еди. 

Елшилердиң ислери 9:15. Ийемиз оған: 

- Бар! Өйткени Мен бул адамды Мениң 

атымды басқа миллетлерге, патшаларға ҳәм 

Израил улларына жеткизиў ушын таңладым..., 

-  деди. 

Оның аты менен қорқпастан ўайызлық қылды 
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Елшилердиң ислери 9:27. Сонда Барнаба оны 

елшилерге ертип келди. Ол Саулдың жолда 

Ийемизди қалай көргенин, Ийемиздиң оның 

менен сөйлескенин ҳәм оның Дамаскта қалай 

Ийсаның аты менен батыл түрде ўаз айтқанын 

орларға айтып берди. 

Бул ат арқалы азатлық келеди 

Елшилердиң ислери 16:18. Бул көп күн 

тәкирарланды. Ақырында Павелдиң жанына 

тийип, ол арқасына бурылды да, қыздың 

ишиндеги жаўыз руўхқа: 

- Ийса Масих аты менен буйыраман: оннан 

шығып кет! - деди. Жаўыз руўх қыздың 

ишинен дәрҳал шығып кетти. 

Бул ат үлкен ҳүрметке ийе 

Елшилердиң ислери 19:17,18. Бул хабар Ефесте 

жасайтуғын барлық яҳудийлер менен 

греклерге жетип барды. Ҳәммесин қорқыныш 

бийлеп, Ийемиз Ийсаның аты үлкен ҳүрметке 

еристи.  

Исенгенлердиң көбиси келип, ислеген жаман 

ислерин ашық мойынлады. 

 

ИЙСАНЫҢ АТЫНДАҒЫ КӘРАМАТЛАР ҲӘМ ТАҢ ҚАЛАРЛЫҚ 

ИСЛЕР_________ 

Бизлер Қудайға қулақ салып, Оның сөзлерине 

бойсынғанымызда -  батыллық пенен ҳәрекет 

қылыўымыз ҳәм Ийсаның атындағы кәраматлы 

бийликти исеним менен қолланыўымыз керек. 

Бизлер буны ислеген ўақтымызда - күнделикли 

өмиримизде ҳәм өз хызметимизде кәраматларды 

ҳәм таң қаларлық нәрселерди басымыздан 

кеширемиз. 

Елшилердиң ислери 4:29-31. Енди, О Ийемиз, 

олардың айбат етиўлерине нәзер салып, Сениң 

сөзиңди толық мәртлик пенен айтыўға Өз 

қулларыңа күш-қуўат бере гөр! Мухаддес 

Хызметшиң Ийсаның аты менен аўырыўларға 

шыпа бериў ушын, кәраматлы белгилер ҳәм 
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таң қаларлық ислер ислеў ушын қүдиретиңди 

көрсете гөр! 

Дуўа етип болғанда, олар жыйналған жер 

силкинип кетти. Ҳәммеси Мухаддес Руўхқа 

толып, Қудайдың Сөзин мәртлик пенен айта 

баслады. 

Ийсаның атындағы күш ҳәм бийликтен 

қолланыўды даўам еттириўимиз барасында, 

бизлер дүньямызды қүдиретли Қудайдың 

араласыўы ҳәм күши менен ләрземге келтиремиз. 

Жеңимпаз масихийшылық өмирдиң гилти - 

Ийсаның қүдиретли атында. 

Бизлер де Ийсаның атының бийлигин қолланыўда 

дәслепки исениўшилерге қосылсақ, елшилер 

китабында тәрийпленген күш-қүдирет пенен 

ҳәрекет қылыўымыз мүмкин. 

 

 

 

 

 

 

СОРАЎЛАР________________________________________________ 

 

1. Елшилердиң ислери китабынан елшилердиң «Ийсаның атынан» 

пайдаланғанының еки мысалын келтириң. 

 

2. Ийсаның аты «ўәкилдиң бийлиги» дегенде нени нәзерде тутамыз? 

 

3. Ҳәзир өмириңизде дусласып атырған қайсы машқалаларды Ийсаның 

атынан пайдаланып жеңбекшисиз? 
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12-Сабақ 
 

Руўхый урыста жеңимпаз болыў 
 

ЖЕҢИСКЕ ТАЯР___________________________________________ 

Иләҳий күш 

Енди барлық нәрсениң тегине жетип, өз 

бийлигимизди ҳәм қүдиретли қуралларымызды 

билгеннен соң, бизлер жеңилмейтуғын күшли 

әскер сыпатында душпанның барлық күшлерин 

жеңип шығыў ушын руўхый урысқа таяр 

боламыз.  

2-Коринфлилерге 10:4. Бизлердиң 

урысымыздың қураллары дүньяға тийисли 

қураллар емес, ал душпанның беккем 

қорғанларын қыйрататуғын Қудайдың 

қүдиретине ийе болған қураллар. Сол 

қураллар менен сандырақ сөзлерди ҳәм 

Қудайды билиўге тосқынлық қылатуғын ҳәр 

қандай менменликти жоқ қыламыз, Масихқа 

бойсынбайтуғын ҳәр бир ой-пикирди Масихқа 

тутқын етип бойсындырамыз. 

Көплер бул ашылысқа ийе болмай турып урысты 

баслаўға ҳәрекет қылған. Олар Ийса Масихта 

жасаўшыларға берилген бийликлерди түсинбеген. 

Олар ушын руўхый урыс - күшли душпан менен 

таўсылмас ҳәм жедел (тез) урысқа айланған. Олар 

шайтан ҳәм оның жаўыз руўхлары менен урысқа 

батқан. Олардың дыққатлары шайтан ҳәм оның 

жаўыз руўхларына қәншелли көбирек қаратылған 

сайын, душпанлары да оларға соншелли көбирек 

жаўызырақ ҳәм күшлирек болып көрине берген. 
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Жеңилген душпан 

Пайғамбар Ийшая шайтанның келешегин ашады. 

Ол бизлерге шайтанның тәғдириниң анық 

пейзажын (көринисин) берген. 

Ийшая 14:15-17. Бирақ сен жәҳәннемге, 

дозақтың түбине ылақтырылдың. Сени көрип 

турғанлар саған тигилип қарасады ҳәм сен 

ҳаққыңда пикир жүритеди: “Жерди қозғап, 

патшалықларды титиреткен, барлық нәрсени 

шөлге айландырған ҳәм оның қалаларын 

ўайран қылған, қолындағы тутқынларын 

үйлерине босатып жибермеген  адам усы ма?” 

Адамлар  жеңилген ҳәм кемситилген үмитсиз 

шайтанға қарайды. Шайтан бурын олардың 

көзлерине үлкен ҳәм күшли болып 

көрингенликтен, оны көрип таң қалысады. Олар 

шайтанның қорқақлығын ҳәм күшсизлигин 

көрип: “Бул сол ма? Ҳәммени өзине тутқын 

қылмақшы болған усы ма?”, - деседи. 

Олар ҳеш нәрсеге айланған шайтанға қарайды. 

Олар оған жек көриўшилик пенен қарайды. Олар 

шайтанның толық жеңилгенин көреди. Бизлер 

Ийса Масихта ким болып есапланатуғынымызды 

билген ўақтымызда, бизлер шайтан менен басқа 

бәнт болмаймыз. Бизлер барқулла тек Ийса менен 

бәнт боламыз! 

Шайтан - жеңилген душпан! Оның күш-қүдирети 

жоқ қылынған. Ийса оны “ноль” қылды. Шайтан 

пүткиллей қуралсызландырылды, зыянланды ҳәм 

шерменделикке түсти. 

 

Күштен айырылған 

Еврейлерге 2:14. Бул балалар ет ҳәм қаннан 

ибарат болғанлықтан, Ийсаның Өзи де оларға 

теңлесип, ет ҳәм қаннан ибарат болған 

адамның денесине ийе болды. Буны Ол өлим 

үстинен бийликке ийе болғанды, яғный 

шайтанды Өз өлими арқалы набыт қылыў 

ушын ҳәм өмир бойы өлим қорқынышы 
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себепли қул болғанлардың ҳәммесин азат 

қылыў ушын иследи. 

Бизлер шайтан ҳәм оның жаўыз руўхларынан 

жеңиле алмаймыз. Бизлердиң қолымызда 

душпанның барлық күш-қүдирети үстинен 

бийлик бар. 

Руўхый урысқа кирип баратырып, бизлер оны 

әлбетте жеңис пенен тамамлайтуғынымызға 

толық исенимимиз кәмил болыўы керек. Бизлер 

урысқа Ийса Масихта ким болып 

есапланатуғынымызды билген ҳалда 

кирисиўимиз керек. Бизлер күшли душпан менен 

жедел урысты күтпеўимиз керек. Керисинше, 

шайтан әлле қашан жеңилген душпан екенин 

көрсетип, қуўанышлы жеңисти сабырсызлық 

пенен күтиўимиз керек. 

 Шайтан “жүдә әҳмийетли тулға” емес. 

 Ийса - “жүдә әҳмийетли Тулға!” 

 Бизлер Ол арқалы ҳәмме нәрсени қыла аламыз! 

Филиплилерге 4:13. Маған күш-қуўат 

беретуғын Ийса Масих пенен бирге мен ҳәмме 

нәрсени ислей аламан. 

 

 

ЖЕҢИСКЕ ҚАРАЙ ҚӘДЕМЛЕР______________________________ 

Исениўшиниң күши ҳәм бийлиги - жеке 

қәлеўлеримизге ерисиў ушын “ойыншық” емес. 

Бизлер Қудайдың еркине сай ҳәрекет 

қылғанымызда ғана оның жемислерин көре 

аламыз. 

Гүнаны тән алыў 

Егер бизлер руўхый урыста жеңиске ерисиўди 

қәлесек, алдын тәўбе етиўимиз, гүналарымызды 

Қудайға тән алыўымыз ҳәм Оның кеширимин 

алыўымыз керек. Елши Юхан бизлерге буны 

қалай әмелге асыра алатуғынымызды жазады. 
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1-Юхан 1:9. Егер гүналарымызды 

мойынласақ, садық ҳәм ҳақ Қудай 

гүналарымызды кеширип, бизлерди ҳәр 

қандай жаманлықтан тазалайды. 

Бағышланыў 

Бизлер өз өмиримизди - өмиримиздиң Ийеси 

болған Ийсаға жүз пайыз бағышлаўымыз керек. 

Римлилерге 15:1,2. Солай етип, ҳәй 

туўысқанларым, Қудайдың мийрим-шәпәәти 

ҳақы сизлерге жалбарынаман: өзлериңизди 

Қудайға унайтуғын мухаддес ҳәм тири 

қурбанлық қылып, Оған бағышлаңлар. Бул 

сизлердиң Қудай алдындағы ылайықлы 

хызметиңиз болады. 

Бул дүньяның адамларына еликлемеңлер. Ал 

Қудайдың ой-пикирлериңизди жаңалап, Оның 

сизлерди толық өзгериўине жол қойыңлар. 

Сонда сизлер Қудайдың жақсы ҳәм минсиз 

еркин, яғный Оған нениң унайтуғынын 

айырып билесизлер. 

 

Дүньядан ажыралыў 

Бизлер дүньяның ислерине қатнасыўдан 

өзлеримизди ажыратыўымыз керек. 

2-Тимофей 2:4. Хызметтеги әскер өзин 

әскерликке шақырған әскербасының 

кеўлинен шығыў ушын, турмыс ислери менен 

байланбайды. 

Өз қәлеўлеримизди бир шетке алып қойыўымыз керек 

Бизлер өз қәлеўлеримизди бир шетке алып қойып, 

өзлеримизди Мухаддес Руўхтың басшылығына 

тапсырыўымыз керек. Бизлер Ийсаға уқсап: “Ул 

Әкениң қылған ислерин көрмегенше, Өзлигинен 

ҳеш нәрсе ислей алмайды,” - деўимиз керек. 

Юхан 5:19. Ийса яҳудийлерге былай деди: 

- Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: Ул 

Әкениң қылған ислерин көрмегенше, 
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Өзлигинен ҳеш нәрсе ислей алмайды. Әке нени 

ислесе, Улы да соны ислейди. 

Қудай ҳәр бир исениўшиге төмендегилердиң 

үстинен белгили шегерада бийлик берген: 

 Бизлердиң некемиз, балаларымыз ҳәм 

шаңарақларымыз; 

 Жасаў жайымыз - район, қала, миллетлер; 

 Қудай хызмет қылыўымыз ушын жиберген 

жер; 

Көбинесе, Қудай бизлерге бийлик берген 

шегерадан тысқарыдағы майданларда шайтанның 

бекинислери менен урысқа кирмекши 

болғанымызда, руўхымызда еркинликке ийе 

болмаймыз. Қудай сол майданда жасайтуғын 

исениўшилердиң өз бийликлерин үйренип, сол 

жердеги шайтанның бекинислерин жоқ қылыўын 

қәлейди. 

Сүйиспеншиликли қарым-қатнасқа ийе болыў 

Қудай армиясының әскерлери - садық ер ҳәм 

ҳаяллардан қуралған болып, олар барлық 

туўысқанлар менен сүйиспеншиликли қарым-

қатнаста болыўы керек. 

Филимонға 1:4,5. Мен дуўа еткенимде сени 

тилге алып, Қудайыма бәрқулла шүкирлик 

билдиремен. 

Өйткени сениң Ийемиз Ийсаға деген исенимиң 

ҳәм барлық исениўшилерге деген 

сүйиспеншилигиң ҳаққында еситип атырман.  

Бизлер бәрқулла шайтанға ҳәм оның жаўыз 

руўхларына аяўсыз болыўымыз, ал адамларға 

бәрқулла сүйиспеншиликли қарым-қатнаста 

болыўымыз керек. Бизлер шайтанды жек көремиз, 

ал адамларды сүйемиз. 

Бизлер барқулла бизлерге берилген 

бийлигимиздиң адамлар үстинен ҳүкимдарлық 

қылыў ушын емес,  ал шайтан ҳәм оның жаўыз 

руўхлары үстинен ҳүкимдарлық қылыў ушын 

берилгенин ядтан шығармаўымыз керек. 
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Бизлер Қудайға ҳәм адамларға деген 

сүйиспеншилик пенен жасағанымызда, барқулла 

шайтан менен урысты ойлаўымыз керек емес. 

Пәк болыў 

Бизлер Қудай менен жықын қарым-қатнаста 

болып, өмиримизде дүнья ҳәм гүна менен 

напәкликке бармай жасаған ўақтымызда, Қудай 

бизлерди шайтанның алдаў режелеринен ҳәм ҳәр 

қыйлы стратегияларынан «руўхларды айырыў 

сыйы» арқалы ескертеди. 

Бизлер Қудайға жүдә жақын жасаған ўақтымызда, 

зулымлық, алдаў ямаса напәклик болып атырған 

ўақытлары, оларды жүдә аңсат айыра аламыз. 

Бизлер бар нәзеримизди Ийсаға қаратыўымыз 

керек. Егер шайтан ямаса оның жаўыз руўхлары 

жолда ушырасса - оны анықлаң, оған қарсы 

турың, оларды қуўып шығарың, Қудайдан 

болмаған ойлар ҳәм көринислерди қуўып 

шығарың. Соң барлық нәзериңизди қайтадан 

Ийсаға қаратың ҳәм берген жеңиси ушын Оны 

уллылаң. 

2-Коринфлилерге 2:14. Қудайға шүкирлер 

болсын! Ол бизлерди бәрқулла Масихтың 

жеңисиниң салтанатлы жүрисинде жетелеп 

жүреди ҳәм бизлер арқалы ҳәмме жерде Масих 

ҳаққындағы билимди хош ийис сыяқлы 

тарқатады. 

Руўхый қәнийге керек емес 

Қәнийгени ямаса “жаўыз руўхлардың жоқары 

дәрежедеги аўшысын” шақырып, ямаса оның 

алдына барып ғана әмелге асырылатын руўхый 

урыс ямаса азат қылыў - Қудай Патшалығыдағы 

Қудайдың режеси емес. Керисинше, Елши Яқып 

жазғанындай ҳәр бир исениўши шайтанға қарсы 

турыўы керек. 

Яқып 4:7. Солай етип, Қудайға бойсыныңлар! 

Шайтанға қарсы турыңлар, сонда ол 

сизлерден қашып кетеди. 
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ҚУДАЙДЫҢ ҚУРАЛЛАРЫ___________________________________ 

Қудай бизлерди бизлер қатнасып атырған урыста 

қурал менен тәмийинлейди. Елши Павел бизлер 

«өз саўыт-қуралларымызды» кийиўимиз керек 

демеген, ал «Қудайдың саўыт-қуралларын» 

кийиўимиз керек деген. 

Орта әсирлердеги  рыцарлар саўыт-қуралларға 

кийинген ўақытларында, дуўлығалар кийип, 

жүзлерин дуўлығаның пердеси менен жапқан 

ўақытларында - олар қүдиретли, күшли ҳәм 

душпанларға жүдә қәўипли жаўынгер болып 

көринетуғын еди. !скерлер бул кийимлер 

астындағы физикалық кемшиликлерине 

қарамастан, олар күшли жаўынгерлердей  болып 

көринетуғын еди.  

Бизлер Қудайдың саўыт-қуралларына кийинген 

ўақтымызда, шайтанға Қудай Ийемиз сыяқлы 

қүдиретли болып көринемиз.   Кейин, урыста 

жеңиске ерисиўимиз ушын бизлер Қудай Ийемиз 

сыяқлы сөйлеўимиз, Ол сыяқлы жүриўимиз ҳәм 

Ол сыяқлы ҳәрекет етиўимиз керек! 

Бизлердиң күшимиз 

Бизлер Қудайдың кәраматлы күши менен ҳәрекет 

қылыўымыз керек. Бизлер урысқа өзлеримиздиң 

жеке күшимиз бенен кирмеўимиз керек. 

Ефеслилерге 6:10,11. Жуўмақлап айтқанда, 

Ийемиз бенен қатнаста болып, Оның 

қүдиретиниң күши менен беккемленип 

барыңлар. 

Шайтанның ҳийлелерине қарсы тура 

алыўыңыз ушын Қудайдың барлық саўыт-

қуралларын тағыныңлар. 

Бизлердиң урысымыз 

Ефеслилерге 6:15. Өйткени урысымыз қан 

менен еттен ибарат болған адам баласына 

қарсы емес, ал бул дүньядағы көзге 

көринбейтуғын ҳәкимлерге, бийлеўшилерге, 

бул қараңғы заманның күшлерине ҳәм 

аспандағы жаўыз руўхларға қарсы. 
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Павел урысымыздың дене ҳәм қаннан ибарат 

болған адам баласына қарсы емес екенлигин, ал 

бул дүньядағы көзге көринбейтуғын ҳәкимлерге, 

бийлеўшилерге, бул қараңғы заманның 

күшлерине ҳәм аспандағы жаўыз руўхларға қарсы 

екенлигин ядымызға салады. Бизлердиң 

урысымыз тәбийғый дүньяда емес, ал руўхый 

дүньяда. 

Бизлердиң қурал - саўытларымыз 

 ҳақыйқатлық белбеўи 

 ҳақлық саўыты 

 Хош Хабарды жәриялаў таярлығын кийген аяқлар 

Ефеслилерге 6:13-15. Сонлықтан жаман күнде 

оларға қарсылық көрсете алыўыңыз ушын 

ҳәм толық жеңиске ерискениңизден соң, 

беккем тура алыўыңыз ушын, Қудайдың 

барлық саўыт-қуралларын тағып алыңлар. 

Солай етип, орныңызда беккем турыңлар. 

Белиңизди ҳақыйқат белбеўи менен буўып, 

көкирегиңизге ҳақлық саўытын кийиңлер. 

Тынышлық Хош Хабарын жәриялаў 

таярлығын аяқларыңызға аяқ кийим қылып 

кийиңлер. 

Павел «турыў» сөзин үш мәрте тәкирарлайды. 

Биринши рет, «жаман күн келгенде» қарсы 

туратуғынымызды, кейин, ҳәмме нәрсени әмелге 

асырып болғанымыздан соң, орнымызда беккем 

турыўымыз кереклигин айтқан. Бул аятларда 

ҳақлық саўытын кийип, тынышлық Хош Хабарын 

жәриялаў таярлығын аяқ кийим қылып кийип 

туратуғынымызды да айтқан. 

Ҳақыйқат - бул Қудайдың Сөзи. Оның бизлерди 

қорғаўы ушын, бизлер оның не айтып атырғанын 

билиўимиз керек. 

Ҳақлық саўытымыз - бул Қудайдың ҳақлығы 

болып есапланады. Бизлерден минсизлик талап 

етилмейди, бирақ бул саўыт өз орнында турыўы 

ушын, бизлердиң өмиримизде гүна турмаўы 

керек. 
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Бизлердиң аяқларымыз тынышлық Хош Хабарын 

жәриялаў таярлығын аяқ кийим қылып кийген 

болыўы керек.  Таярлық - бул бизлердиң ис-

ҳәрекетимиз ҳәм бизлер оны Қудайдың Сөзин 

үйрениў арқалы қолға киргиземиз (2-Тимофей 

2:15).    

 Исеним қалқаны 

 Қутқарылыў дуўлығасы 

 Руўхый қылыш 

Ефеслилерге 6:16,17. Булардың ҳәммесине 

қоса шайтанның барлық отлы оқларын өшире 

алатуғын исеним қалқанын қолларыңызға 

алыңлар. Қутқарылыў дуўлығасын ҳәм 

Қудайдың Сөзи болған Мухаддес Руўхтың 

қылышын алыңлар. 

Бизлер шайтанның қыздырылған отлы оқларын 

қайтарыў ушын, исеним қалқанынан 

пайдаланыўымыз керек. Қыздырылған отлы 

оқлар - шайтан тәрепинен бизлерге қарсы 

қолланатуғын ойлар, пикирлер, азғырылыўлар, 

кеселликлер ҳәм басқа жаман ҳәрекетлер. Бизлер 

оларды Қудайға ҳәм Оның Сөзине исенимимиз 

арқалы өшире аламыз. 

Бизлер қутқарылған ўақтымызда, басымызға 

қутқарылыў дуўлығасы кийгизиледи. Бул тек 

бизлердиң мәңгиликте қай жерде болыўымызды 

ғана белгилейтуғын қутқарылыў емес, ал 

бизлерди Қудайға уқсас қылынып жаратылған 

ўақтымыздағы ҳалатымызға қайтаратуғын да 

қутқарылыў. Қутқарылыў дуўлығасы - бизлерге 

кәраматлы қутқарылыўымызды толық түсинип 

алыўымыз ушын, ой-пикирлеримизди жаңалаўға 

жәрдем береди.  

Римлилерге 15:2. Бул дүньяның адамларына 

еликлемеңлер. Ал Қудайдың ой-

пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди 

толық өзгертиўине жол қойыңлар. Сонда 

сизлер Қудайдың жақсы ҳәм минсиз еркин, 

яғный Оған нениң унайтуғынын айырып 

билесизлер. 
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- Ой-пикирлеримиз қай ўақытта жаңаланады? 

Қудайдың Сөзин оқығанымызда, үйренгенимизде 

ҳәм оның үстинен ой-пикир жүриткенимизде, 

санамыздың Қудай Сөзиниң тири «суўы» менен 

пәклениўи арқалы жаңаланады. 

Ефеслилерге 5:26. Масих Жәмәәтти суў менен 

жуўып ҳәм Қудайдың сөзи менен тазалап, оны 

мухаддес қылыў ушын, Өзин қурбан етти. 

Бизлер «ҳүжим етиў қуралы»на ийемиз. Бул - 

Қудайдың Сөзи болған руўхый қылыш. Павел 

Еврейлерге жазған хатында усы руўхый қылыш 

ҳаққында бизлерге айтады. 

Еврейлерге 4:15. Қудайдың Сөзи тири ҳәм 

тәсирли. Ол ҳәр қандай еки жүзли қылыштан 

да өткир болып, жан менен руўхты, буўын 

менен сүйеклерди бөлетуғын дәрежеде 

суғылып киреди: ол жүректеги ой ҳәм 

нийетлерди әшкара қылады. 

Қудайдың Сөзи - бизлердиң ҳақыйқат белбеўимиз 

де, аяқларымыз ушын аяқ кийим де ҳәм 

бизлердиң руўхый қылышымыз да! Қудайдың 

Сөзин үйрениў әҳмийетлилигине буннан кейин де 

гүман болыўы мүмкин бе? 

 

Жеңис әкелетуғын дуўалар 

Бизлер исеним менен «Қудайдың барлық саўыт-

қураллары»на кийингенимизден соң, «бәрқулла 

Мухаддес Руўхтың басшылығында дуўа 

қылыўымыз» керек.  

Ефеслилерге 6:18. Ҳәр түрли тилек ҳәм 

жалбарыныў менен, Мухаддес Руўхтың 

басқарыўында ҳәмме ўақыт дуўа етиңлер. Усы 

мақсет пенен сергек болып, пүткил 

исениўшилер ушын табан тиреп сораңлар. 

Бизлер барлық мухаддеслер ушын, өзлеримиздиң 

қайта тикленген бийлигимизден пайдаланып, 

Мухаддес Руўхтың басқарыўында дуўа еткен 

ўақтымызда - шайтан бекинислериниң бузылып 

атырғанын көремиз. Бизлер “урыста күшли” 
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боламыз ҳәм шайтанның барлық күшлерин 

қулатамыз. 

Еврейлерге 11:33,34. Исеним себепли, олар 

патшалықларды жеңди, әдиллик орнатты, 

ўәде етилген нәрселерди алды ҳәм 

арысланлардың аўызларын тосып қойды. 

Лаўлаған отты сөндирди, қылыш жүзинен 

қашып қутылды. Ҳәлсирегенде Қудайдан күш 

алды, саўашта қүдиретли болды ҳәм жаў 

әскерлерин қыйратты. 

 

ХЫЗМЕТ  МАЙДАНЫНДА ХЫЗМЕТКЕ ТАЯР БОЛЫ?__________ 

Ийса бизлерге дүнья бойлап жүрип, Хош 

Хабарды жәриялаўымызды ўәсият етти. 

Марк 16:15. Ийса оларға былай деди: 

- Пүткил дүнья бойлап жүриңлер ҳәм барлық 

адамларға Хош Хабарды жәриялаңлар. 

Ийшая пайғамбар да Хош Хабаршылар туўралы 

былай деп жазады. 

Ийшая 52:7. Тынышлықты жәриялап, 

қуўанышты хабарлап, қутқарылыўды 

ўайызлық етип, Сионға: «Сениң Қудайың 

патша болды» - деп таўда киятырған Хош 

Хабаршының аяқлары қандай әжайып. 

Павел бизлердиң ҳәмме нәрсениң үстинен 

жеңиске ерисетуғынымызды ҳәм бизлерди ҳеш 

нәрсе Қудайдың сүйиспеншилигинен ажырата 

алмайтуғынын жазады. 

Римлилерге 8:37-39. Бирақ, булардың 

ҳәммесиниң үстинен бизлерди сүйетуғын 

Масих себепли үлкен жеңиске ерисемиз. 

Өйткени мен исенемен: өлим де, өмир де, 

периштелер де, ҳәкимшиликлер де, ҳәзирги 

ҳәм келешек заман да, күшлер де, бәлентлик 

те, тереңлик те, улыўма, жаратылған ҳеш бир 

нәрсе Қудайдың Ийемиз Масих Ийса арқалы 

берген сүйиспеншилигинен бизлерди айыра 

алмайды. 
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Ийса Яқыя Шомылдырыўшының күнлеринен 

баслап, ҳәзирги ўақытқа дейин, Қудай 

Патшалығының күш пенен алынып жүргенин 

айтады. 

Матта 11:15. Шомылдырыўшы Яқыяның 

күнлеринен баслап ҳәзирге дейин Аспан 

Патшалығына зорлық жасалып, зорлық 

жасаўшылар Оны басып алып атыр. 

Павел бизлерге исенимниң - күш екенин айтады! 

Еврейлерге 11:13. Алдын айтылған бул 

адамлардың ҳәммеси де өмирлериниң 

ақырына дейин исенимин сақлап қалды. ?әде 

етилгенлерди алмаса да, оларды узақтан 

көрип қуўанды. Олар өзлериниң жер жүзинде 

жат ҳәм қонақ адамлар екенин ашық 

мойынлады. 

Жуўмақ: 

Ийсаның иси әмелге асырылған! 

Ол шайтанды жеңди ҳәм шайтанның Адам-ата менен Ҳаўа-енеден 

урлаған 

ҳәмме нәрсесин қайтарып алды. 

Ол Өзиниң Жәмәәтине - қүдиретли армия ҳәм қайта сатып алынған  

адамлар сыпатында бийликти қайтарып, бийликти жер бетинде 

қайта тикледи. 

Енди ҳәмме нәрсе бизлерге байланыслы! 

Бизлер бул уллы «қутқарылыў сөзи» болған Хош Хабарды пүткил 

дүньяға жәриялаў ушын таңланған адамлармыз. 

Бизлер жер бетинде Қудай Патшалығын күш пенен орнатыўымыз 

керек. 

Бизлер Ийсаның душпанларын Оның гүрсисиниң асты 

қылыўымыз керек. 

Бизлер бүгин жер бетинде бийлик пенен алға қәдем таслаўымыз 

керек! 
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ЯДЛАЎ УШЫН АЯТЛАР! 

 

Ефеслилерге 6:15 Өйткени бизлердиң урысымыз қан менен еттен 

ибарат болған адам баласына қарсы емес, ал бул дүньядағы көзге 

көринбейтуғын ҳәкимлерге, бийлеўшилерге, бул қараңғы 

заманның күшлерине ҳәм аспандағы жаўыз руўхларға қарсы. 

 

 

1-Петр 5:8,9 Сақ ҳәм сергек болыңлар. Өйткени душпаныңыз 

шайтан кимди жутсам екен деп, ақырған арысландай болып гезип 

жүр. Исенимде беккем болып, шайтанға қарсы турыңлар. Себеби 

дүньяның басқа жерлериндеги туўысқанларыңыздың бирдей азап 

шегип атырғанынан хабарыңыз бар.  

 

Юхан 10:10 Уры тек урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў ушын 

келеди. Бирақ Мен олар өмирге ийе болыўы ушын, дәўлетли 

өмирге ийе болыўы ушын келдим. 

 

Жаратылыс 1:26 Және Қудай: “Өз түримиздей етип ҳәм Өзимизге 

уқсас қылып адамды жаратайық. Ол теңиз балықлары үстинен, 

аспан қуслары үстинен, мал-жанның үстинен, пүткил жер шары 

үстинен ҳәм жер баўырлап жүриўши барлық бақа-шаянлардың 

үстинен ийелик қылсын”, - деди. 

 

Жаратылыс 3:15 “Ҳәм сениң менен ҳаялдың арасына, сениң 

нәсилиң менен оның нәсилиниң арасына душпанлық саламан. Ол 

сениң басыңды езеди,  ал сен болсаң, оның табанын шағасаң”. 

 

Еврейлерге 2:14 Бул балалар ет ҳәм қаннан ибарат болғанлықтан, 

Ийсаның Өзи де оларға теңлесип, ет ҳәм қаннан ибарат болған 

адамның ийесине ийе болды. Буны Ол өлим үстинен бийликке ийе 

болғанды, яғный шайтанды Өз өлими арқалы набыт қылыў ушын 

ҳәм өмир бойы өлим қорқынышы себепли қул болғанлардың 

ҳәммесин азат қылыў ушын иследи. 

 

1-Юхан 3:8  Гүна ислей беретуғын адам шайтаннан. Өйткени 

шайтан әўел бастан гүна ислеп киятыр. Сонлықтан Қудайдың Улы 

шайтанның ислерин жоқ қылыў ушын келди. 
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Колосалыларға 2:15 Ол руўхый ҳәкимлер менен бийлеўшилерди 

қуралсызландырды. Оларды Масихтың атанақ ағаштағы өлими 

арқалы жеңип, көпшиликтиң көз алдында масқара етти. 

 

Аян 1:18 Мен тиримен! Өлген едим, бирақ, мине, мәңгиге тиримен. 

Аўмийин. Өлим ҳәм өлилер мәканының гилтлери Мениң қолымда. 

 

Ефеслилерге 1:22,23  Ҳәмме нәрсени Оған бойсындырып, 

бағындырды. Оны пүткил барлықтың үстинен қойып, 

исениўшилер жәмәәтиниң басы қылды. Исениўшилер жәмәәти 

Масихтың денеси болып, пүткил барлықты толтырып турған 

Масихтың толылығына ийе. 

  

Колосалыларға 1:13,14 Қудай бизлерди қараңғылықтың 

ҳүкимдарлығынан қутқарып, сүйикли Улының Патшалығына 

көширди. 

 

Римлилерге 16:20 Тынышлық бериўши Қудайдың Өзи жақын 

арада шайтанды аяқларыңыздың астында езип таслайды. Ийемиз 

Ийсаның мийрими сизлерге яр болсын. 

  

Лука 10:19 Минекей, Мен сизлерге жыланлар менен шаянларды 

аяқ асты етип, душпанның пүткил күш-қүдиретин жеңиўге бийлик 

бердим. Ҳәм сизлерге ҳеш нәрсе зыянын тийгизе алмайды.   

 

Матта 16:18,19 Саған Мениң айтатуғыным мынаў: сен - Петрсең, 

Мен мына тастың үстине Өз Жәмәәтимди орнатаман, оны дозақтың 

көшлери де жеңе алмайды. Саған Аспан Патшалығының 

гилтлерин беремен. Сен жер бетинде нени байласаң, сол аспанда да 

байланады, және де, сен жер бетинде нени шешсең, сол аспанда да 

шешиледи. 

 

Аян 15:11 Туўысқанларымыз Қозының қаны менен ҳәм Өзлериниң 

айтқан гүўалықлары менен оны жеңди. Бул ушын олар өз 

жанларын өлимге қыйды. 

 

1-Юхан 2:13,14 Әкелер, сизлерге жаздым. Өйткени сизлер ең бастан 

Бар болғанды билесизлер 

Жаслар, сизлерге жаздым. Өйткени сизлер күшлисиз ҳәм Қудайдың 

Сөзи ишиңизде болып, сизлер шайтанның үстинен жеңиске 

еристиңиз. 
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Филиплилерге 2:9,10 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. 

 
 


