
Дерек Принцти4 хызмети назеринизге усынады. 

Темаq. №ар2ыс-н1леттен азат болы7. 

Бул, №удай мени 6йреткен сол 8а3ый3атлы3лар. Мен со42ы t 

жылда деп айт3ан болар едим. Сол 8а3ый3атлы3лар мени4 

5миримде революция (5згерис) пайда етти 81м усы 8а3ый3атлы3 

пенен хызмет ети7ге мыясар бол2ан, бас3а к5плеген есап-сансыз 

адамларды4 5миринде де. Айырым жерлерде хызмет 7а3тында, мен 

хызмет тамам бол2аннан кейин адамлардан сорадым, №удай усы 

8а3ый3атлы3 ар3алы усынып атыр2ан н1рседен олар пайдаланы7ды 

31лей ме деп. Мен otFи буны 3алейтугынын айтты деген болар 

едим. *1м бизлер адамларды4 3алай 5згергенин 5з к5злеримиз 

бенен к5рдик. Мени4 есимде, бир неше жыл алдын, 7а3ыя 

Орайлы3 Африканы4 Мозамби деген жеринде болды. Мен бул 

8а3ый3атлы3ты 5з басымнан 5ткиздим. *1м со4ында менин 

алдыма бир еркек Адам келди. Африкалы3, 1пи7айы, жарлы. Бира3 

бул ер адам жа3сы кийинген 81м о3ы2ан адам еди. Ол жерге 

жы2ылды 81м егер мен рухсат берсем, мени4 ая3ларымды с6йген 

болар еди. Буннан кейин ол турды. Жасы шама менен r0 жаслар 

шамасында еди 81м ол былай деди. П6ткил 5мирим бойы, мен 

азапландым 81м бахытсыз едим. Мени4 бирде бир бахытлы к6ним 

бол2ан жо3 деди. *1м 3осымша етип, мен сиз бенен ибадат еткен 

7а3тымда мени4 ишимде 81ммеси 5згерип кетти. Мен а7ыры3тан 

п6ткиллей азат болдым, мен бас3а адам болып 5згердим. Солай 

етип, бул темада к6ш бар. *1зир ды33атымызды 7айызлы2ымызды4 

тийкары сыпатында Галаталылылар2а жазыл2ан хатты4 e-бабыны4 

qe-qr-аятларына 3аратса3 с5зимиз м1ниске ийе болады. 

Галаталылар e-qe-qr Масих бизлер ушын н1летленгенликтен, 

№удайды4 Ибрайым2а берген жарыл3а7ы Масих Ийса ар3алы бас3а 

миллетлерге несип етеди 81м бизлер 71де етилген Мухаддес Ру7хты 

исенимимиз ар3алы аламыз. Масих бизлерди Мухаддес Нызамны4 

н1летинен 3ут3арды. %йткени А2аш3а асыл2ан 81р бир адам 

н1летий деп – жазыл2ан. Бул аятларда гап Ийса атана3 а2ашында 

илинип тур2ан 7а3ытта ж6з берген алмасы7 8а33ында кетип атыр. 

Ески келисимде, Левитлер китабында терекке асылы7 ар3алы 5лген 



31леген адам н1летий деп айтыл2ан. Ийса атана3 а2ашында илинип 

турган 7а3ытта Ол н1летий болды. Сол ж6з берген н1рсе №удай 

т1репинен алдыннан ойланган алмасы7, бул ту7ралы усы аятларда 

аны3 айтыл2ан. Ийса бизлерди4 3ар2ыс-н1летимизди %зине алды, 

бизлерди4 барлы3 3ар2ыс н1летимизди. Бизлерди 3ар2ыс-н1леттен 

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

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

амелий алмасыу бар, Ийса бизлер жарылкау ала алыуымыз ушын каргыс-

налет болды. Бул сизлер ушын хакыйкатлыкка айланыуы ушын, менин менен 

такирарлап айтканынызды калеген болар едим. Мен сизлердин оз 

колларыныздан пайдаланганынызды калеген болар едим. Шеп колынызды 

жаман затлар ушын, он колынызды жаксы затлар ушын. Даслеп менин калай 

ислегенимди корип алын, ал оннан кейин бизлер буны биргеликте ислеймиз. 

Ийса каргыс налет болды, бизлер жарылкау ала алыуымыз ушын. Якшы, 

есинизде саклан сизлердин шеп колыныз менин он колыма карама карсы, 

сонын ушын мен себепли алжастырып жибермен, касыныздагы адамнын 

мурнына урып жибермен, буны тартип пенен ислен. Таярсызлар ма? Ийса 

бизлер ушын каргыс налет болды, бизлер жарылкауды ала алыуымыз ушын. 

Ал хазир болса мен каргыс налет пенен жарылкаудын табиятын тусиндирип 

беремен. Бул Мухаддес Жазыудагы ен ахмийетли еки тема. Менин ойымша 

жарылкау сози Библияда 600 ден кобирек ушырасады. Ал каргыс-налет сози 

болса шама менен 2 есе аз. Бирак мен сол нарсени байкадым, копшилик 

Кудайдын балалары негизинде каргыс-налет хам жарылкаудын табияты 

хаккында билмейди. Мен исенемен, бизлер ушын Масийх аркалы 

тазаланыудагы Кудайдын максети каргыс-налеттен азат болыуды хам 

жарылкаудан рахатлениуди алдына койган болып есапланады. Бирак кай 

жерде болмасамда, мен копшилик Кудайдын балалары жарылкаудан лаззет 

алып рахетленип жасаудын орнына каргыс-налетти басынан откизеди. Бунын 

ен баслы себеби олар каргыс-налеттин хам жарылкаудын не екенин 

айырыуды билмейди. Баска бир себеби болса, хаттеки олар тусинетугын 

болса да, онда каргыс налеттен калай азат болыуды хам жарылкауга кириуди 

билмейди. Сонын ушын маган созимди жарылкау хам каргыс налеттин 

апиуайы аныкламасы хаккындагы гапттен баслауга рухсат берин. Екеуи де 

табияттан тыс, илахий куштин откизгиши болып есапланады. Бизлер 

путкиллей илахий зат пенен байланыска ийе болатугынымызды тусинип 

алыуымыз жуда ахмийетли. Бул табийийлыктын шегарасынан шыгып кетеди. 

Жарылкау табияттан тыс куштин жаксылык ушын (сауап ислер) откизгиши 

болып есапланады. Ал каргыс налет болса жауызлыкка. Хам олар ушын тан 

болган нарсе бул жуда копшилик уакытлары олар бир ауладтан екинши 

ауладка отиуин дауам етеди. Копшилик уакытлары кимдур буны калай узип 

таслауды тусинип жетпегенше, бул каргыс-налет бар болган жагдайда. 

Бунын натийжесинде копшилик адамлар, айырымлары усы жерде 



отырганлар, оз омиринде коп ауладлар алдын жуз берген сол жагдайлар 

себепли жабир шегеди. Хам сиз билиуиниз керек, сизин машкаланыз кай 

жерде басланганын. Азат болыу ушын бир нарсе ислеу керек. Жарылкау хам 

каргыс налеттин откизгиш каналы адетте соз болып есапланады. Бул 

айтылган соз болыуы мумкин ямаса жазылган соз ямаса оз-озине айтылган 

соз. Солай болса да каргыс-налет хам жарылкау затлар аркалы да отеди ямаса 

бериледи. Физакалык затлар аркалы. Хам копшилик уакытлары бул тек 

апиуайы соз емес. Мине жуда апиуайы мысал. Бизлер масийхый сыпатында 

белгилейтугын жарылкау кесеси. Павел айтады. Бизлер жарылкайтугын 

жарылкау кесеси Масийхтын денесинин жарылкауы болып есапланбай ма. 

Солай етип физикалык зат болып есапланатугын, ишинде жузим сууы бар 

кесе аркалы Кудай бизлерге жарылкау береди. Ески келисимде затлар аркалы 

берилген каргыс-налеттин коп турлери бар. Атап айтатугын болсак 

Муусанын нызамы бойынша куйеуине садыклыкта шубха кылынган хаялды 

айрыкша тексериу болган. Рууханий оны мухаддес шатырга алып кирген хам 

каргыс налетлерди жазган, оннан кейин болса каргыс налет созлерин, сыяны 

сууы бар кеседе жууган. Хам бул хаялды сол суды ишиуге хам оз-озине 

каргыс-налет созлерин айтыуга мажбурлеген. Егер ол хаял айыпсыз болса, 

оган хеш нарсе болмаган, онын куйеуинин енди оны айыплауына хеш кандай 

хукыкы болмайтугын еди. Егер ол айыплы болса, онда онын денесинде 

коркынышлы затлар жуз бериуи керек еди. Мен тек физикалык зат аркалы 

берилген каргыс-налетке мысал келтирип атырман. Бул жерде сууы бар кесе. 

Бул хакыйкатлыкка мен жеке тажирийбем аркалы жетистим. Мен бир 

нарселер хаккында абстракт турде (тек ойымдагы затлар тууралы) сийрек 

уайызлык етемен. Кашанлардур мен уйреткен нарселердин дерлик хаммеси 

калай болганда да менин омиримде жуз берген нарселер менен байланыслы. 

Асиресе бул усы уайызлыкка тийисли. Мен сизлерге жеке омиримде болган, 

асте-асте мени сергек болыуга уйреткен 3 уакыяны айтып беремен. Бул 

бирден жуз берген жок. Хакыйкатлыкты таныу процеси асте-асте болды. 

Мен, Кудай менин билимимди кадагалап турды деп ойлайман. Ол маган 

айырым нарселерди басымнан откизиуге хам менин козлеримди ашкан, 

айырым болып откен уакыялардын гууасы болыуга жол койды. 60 ыншы 

жыллардын акырында мен Флоридада, Форте Лоудер Делиде жасаган 

уактымда биринши хаялым Леди менен бирге анам тарептен болган атамнан, 

Кытай маденияты хам исскусствосына тийисли болган хар турли затларды 

мийрас кылып алдым. Гап сонда, менин атам Уллы Британиядагы армияда 

офицер болды хам Британия хукимети 1904-жылы Кытайга жиберген 

экспедициялык корпусты баскарды. «Боксерлык котерилис» деп аталган 

котерилисти бастырыу ушын. Ол сол жактан Кытайдан алынган хар турли 

затлар менен кайтып келди. Оз уактында, анам аркалы, бул затлардын 

айырымлары мийрас болып маган отти. Олардын арасында сулыу етип токып 

салынган 4 айдарханын суурети бар еди. Хар кайсысы тауардын болек 

болегинде еди. Хам ренлери болса баскаша ажайып еди. Китай маденияты 

менен таныс болган кимдур маган бул императордын айдархалары деп айтты. 

Адеттеги айдархаларда 4 панже болады, ал императордикинде 5 панже 



болады. Мен атам менен катты жакын едим. Сонын ушын бул айдархалар 

мен ушын коп маниске ийе еди. Бизлер озлеримиздин Форте Лоудер 

Делидеги уйимизде орналаскан уакытта, мен бул 4 айдарханы рамкага 

жайластырдым хам конак жайга илдирип койдым. Бирак азгана уакыт 

откеннен кейин Мухаддес Руух мени тынышсызландырып баслады. 

Мухаддес Руух сизди де тынышсызландырган уакыт болды ма? Билесизбе 

бизлер биринши гезекте силкинип таслаймыз хам бул айтеуир зат деймиз. 

Ол, Мухаддес Руух ондай кыла алмайды деп. Бирак соган карамастан М.Р 

маган сойледи. Библия бойынша айдарха кимнин тымсалы? Мен жууапка ийе 

болыу ушын Библияны жетерли дарежеде жаксы билетугын едим. Айдарха 

Аян китабында жуда анык кылып шайтанды корсетеди. 12-бап 9-аят хам тагы 

баска… Оннан кейин Ол М.Р. маган Кудайдын хызметкери сыпатында оз 

конак жайыннын дийуалында шайтанды реклама кылатугын сууретти 

илдирип койыу саган жарасама? деди. Билесиз бе мен бунын менен бир 

канша уакыт гурестим, бирак акырында айттым, якшы Кудайым, Сен уттын, 

мен бул айдархадан азат боламан дедим. Хам мен буны иследим. Мен буны 

тек гана Кудайга кулак салыудын аркасында иследим. Бирак натийжелери ен 

ажайып болып шыкты. Сол уакытка шекем менин финанслык жагдайым 

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

ушын сыйлык алдым. Бул бизлердин мутажликлеримизди каплайтугын еди. 

Бирак бизлерде хеш кандай жыйнаган акшамыз болмады. Сондай ак менин 

шанарагымда да тан калдырарлык затлар жуз берди. Менде кыйыншылыклар 

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

анамнан жуда коп мугдардагы сумманы мийрас кылып алдым. Бирак баска 

адамлардын жууапкерсизлиги себепли мийрас белгиленбеген уакытка 

иркилип калды. Мен айдархалардан азат болган уактымда ак тусинип 

басладым, менин жасау жагдайымнын дарежеси озгерди. Мен айырыкша хеш 

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

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

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

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

бизлер бул уйди алганымызда Кудайдын жуда анык жетелеуин сездик. Мен 

жаксы жасау хаккында уайызлык етип атырганым жок, себеби мен бул 

тууралы жуда абайлы болып айтыу керек деп есаплайман. Бирак мен 

максетли жаксы жасауды назерде тутып атырман. Бизлер бул уйге кошип 

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

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

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

сатыуымыз аркалы финанс берди. Бизлер буны жобаластырган жок едик. 

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

уйимдеги айдархалар себепли карангы жауыз кушлер орналасып алган еди. 

Хам бул куш кууып шыгарылмаган уакытта мен, Кудайдын менин омирим 

хам хызметим ушын дузилген жобасынын толыклыгына кире алмадым. 

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

меннен не нарсе иркилип турганын. Мен буны баска коп адамлардын 



омиринде де байкадым. Адамлардын омиринде гаргыс налет болган уакытта 

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

коз алдына келтире алмайды. Кейинирек мен присвитрян жамаатиндеги 

хызметте, АКШ тын орта батысы деп аталатугын жерде мен оз 

уайызлыгымды тамамладым хам кафедра артында турган едим, мен жане не 

ислейтугынымды улыума билгеним жок. Бирак озимнен шеп тарепте 

биринши катарда отырган шанаракты байкадым. Акеси, анасы хам жас 

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

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

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

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

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

дедим. Сэр мен исенемен Кудай маган айтканына, сизин шанарагыныздын 

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

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

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

билдим, онын омиринде хам шанарагында сонша апатшылыклар болганын 

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

шыгарып кыскаша апиуайы ибадат пенен сол шанаракты гаргыс-налеттен 

азат етип ибадат еттим. Мен Ийсанын атынан деп айткан уакытта 

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

оларга колларымды тийгизбеген болсам да. Мен артка орныма кайтып 

барганымда жас оспирим кыздын бир аягы гипсте екенин байкадым, белинен 

баслап аягынын бармакларынын ушына шекем. Мен кайтып келип, 

кызыныздын аягынын шыпаланыуы ушын ибадат еткенимди калейсиз бе 

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

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

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

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

екенине шубхаланбаган болар едим. Бирак сонда мен, менин колымнан 

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

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

адамнан мен жарылканган миннетдаршылык хатын алдым, хатта былай деп 

айтылган: олар больницага аягын рентген кылыу ушын кайтып барганда 

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

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

Кудай маган корсеткен сол шанарактын гаргыс налети кызынын аягынын 

шыпаланыуына тоскынлык болып хызмет етти. Тоскынлык алып 

тасланбаганша аяктын шыпаланыуы ушын етилген ибадат натийжели 

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

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

адамлар ушын Кудай тарепинен алдыннан жобаластырылган жарылкауды 

услап туратугын, коринбейтугын тоскынлык болып есапланады. Менин 

жагдайымда айдархалар себепли бул жарылкау, финанслык жаксы турмыс 

хам Кудайдын еркинин азатлыкка шыгыуы. Кыздын жагдайында болса 



жарылкау онын аягынын сыныктан шыпаланыуынан ибарат болды, буган 

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

уйретип басладым хам гаргыс-налет деп аталган 3 уайызлыклар топламын 

косып бир неше кассеталарды иследим. Шыпаланыудын себеплерин. Олар 

таркалып баслады хам мен тан калдырарлык гууалыкларды алып басладым. 

Жеке адамлар менен жуз берген гууалыкларды гана емес, ал путин 

жыйналысларда болган гууалыкларды да. 3 кассетадан ибарат болган 

комплектлерден бири Кубла Африкага барып тускен. Кейинирек бизлер Рут 

екеуимиз Кубла Африкада Кейптаунда хызмет алып бардык. Хам бизлер 

Ийемиз Ийса менен ушыраскан хам Оны озинин Куткарыушы Миссиясы деп 

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

берди хам бул биринши колдан, ол кыз жуда жокары квалификацияланган 

секретарь болган, онын жаксы айлык толенетугын жумысы болган, бул 

жумыс озинин жеке компаниясынын президенти болган бир адамнын 

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

компаниянын барлык хызметкерлери де тусиниксиз бир сектага байланып 

калганын байкайды. Бул сектаны хаял Буру баскарган. Президент озинин 

секретарына сол хаял Буру хызметшилерге каратып айткан айырым 

жарылкауларды терип жазып бериуин илтимас еткен. Сонда бизин 

танысымыз оларды терип жазып баслаганда ол тусинген, бул 

масийхыйшылык коз-карастан караганда баска хамме нарсе болыуы мумкин, 

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

Кеширерсиз мен буны терип бере алмайман деп. Бос карсылык корсетпеген 

хам кеширерсиз, егер де мен бул сизин хужданынызга карсы екенин 

билгенимде сизге илтимас етпеген болар едим деген. Бул солай болып 

жуумакланган. Бизлер бир нарсени усыныс етиуимиз мумкин. Менин 

исенимим камил Буру бул жарылкау созлерди терип жазыудан бас тарткан 

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

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

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

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

ойлап табылган ат, мине Мэриямнын бармаклары жазылып-дузиуленбей 

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

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

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

капталдан екинши капталга аударылган уактында, онын тосеги дирилдеп 

кететугын болган хам бармаклары шыдап болмайтугын дарежеде 

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

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

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

кассетамды алган хам Мэриям оларды еситиуи керек деп шешим кабыл 

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

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

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

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



касетанын акырында мен озлеринин омиринин устиндеги гаргыс-налеттен 

азат болатугын адамлар менен бирге ибадат етемен. Бул ибадат басланган 

уакытта кассета шайналып калады хам ол алдыга да артка да козгалмай 

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

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

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

мен ибадатларды терип жазып шыгарган едим, оларды саган акелип беремен 

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

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

кулак салып ибадатты окыган хам окып баслаганнан баслап тамамлайман 

дегенге шекемги уакыт аралыгында онын бармаклары хам коллары толык 

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

барып коринеди хам врач шыпаланыудын медициналык гууалыгын береди. 

Мумкин мен айрыкша дыккатынызды каратып айтпакшыман. Ол кыз шыпа 

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

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

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

тоскынлыктын жане бир мысалы. Енди мен Библиянын жарылкаудын хам 

гаргыс-налеттин коринислери тууралы айтканы хакындагы созге 

токтамакшыман. Ески келисимде тек гана жарылкау хам гаргыс-налетке 

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

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

налет хаккында. Бизлер буган толык токтап отыра алмаймыз. Уакыт 

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

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

марте уйренип шыктым хам сизлерге озим шыгарган жуумакларды усыныс 

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

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

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

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

жокарыда болыу дегенди анлатады. Енди жагдайлардын астында 

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

Бул аныгырак кылып айтатугын болсак, бул адам Кудайдын жарылкауынын 

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

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

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

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

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

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

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

етесиз бе? Жагдайларды кадагалай аласыз ба? Ямаса тек жагдайлардын 

куйрыгында суйретилип журесиз бе? Хам куш, сиз тусинбейтугын хам 

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

жасап атырган болыуыныз мумкин дегенге жуда жакын. Мен бул 

жарылкаулардын барлыгы усы себептен келип шыккан деп айтпакшы 



емеспен. Бирак сизлер озлериниз ажыратып билиуиниз керек. Бул тарауда 

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

Тек Онын Ози гана сизин жеке озинизге корсетеди. Мен улыума 

хакыйкатлыкты уайызлык етиуим мумкин. Бирак сиз Мухаддес Руухтан анык 

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

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

Кайта ондириу укыплылыгынын жоклыгы ямаса насилсизлик. Мен 

насилсизлик баркулла кандайда бир жол менен гаргыс-налет пенен 

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

кеселликлер. Хам сиз Нызамларды кайталау китабынын 28-бабын 

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

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

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

емес. Сиз балким еситкен шыгарсыз сондай гурринди. Еки масийхый 

ушырасып калып, биреуи-екиншисинен жагдайын калай тууыскан деп 

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

англичанша тури. Менин жумысларым жаман емес. Хам биринши масийхый 

оган: жагдайлардын астында не кылып атырсан дейди. Бизлер жокарыда 

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

дизимнен гарезсиз турде мен симптомлардын кишкене дизимин дуздим. Бул 

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

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

Нызамларды кайталау китабынын 28-бабынан гарезсиз турде дуздим. Бирак 

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

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

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

екенинизди толык исеним менен айтыуга болады деп айтпакшы емеспен. Сиз 

мумкинликти иззертлеп кориуиниз керек хам Кудайдын жузин излеуиниз 

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

бул гаргыс налет деген итималлык кобирек болады. Мине сизге кишкене 

дизим. Номери 1. Акылый ямаса эмоционаллык бузылыу. Адамлар 

капаланган уакытта, хазирги адамлардын айтатугынындай. Ол ямаса ол хаял 

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

бузылыу деп айтып атырман. Эмоцианаллык ямаса акылый биргеликте. 

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

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

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

кандай нормал себеп тауа алмайтугын жагдайлар. Номери 3. хаяллардын 

ауырыулары деп аталатугын ауырыулар. Курсак котермеушилик 

(туумаслык). Такирарланыушы тусик тусириулер хам етек келиу менен 

байланыслы машкалалар. Рут хам мен усыган усаган коплеген уакыялар 

менен ушырасыуга туура келди. Бирак кимдур сол уакытта сол болим 

бойынша ибадат еткизиу ушын келсе, онда бизлер сол принцип тийкарында 

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

сондай жуумакка келдик, копшилик уакытлары бизлер ауырыуларга хызмет 



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

уйретпей уакытты жогалтамыз деген. Бир куни бизлер хаялларда 

ушырасатугын машкалалары бар адамларды бир сапкка дизилиуин илтимас 

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

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

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

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

кылмадым. Кейингиси. Некенин кулауы хам шанарактан шетлетилиу. 

Шанараклар бузылган уакытта, некелер бузылган уакытта, балалар ата-

аналарынан шетлетилген уакытта, ажагалар карындасларынан, жуда 

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

Финанслык жетиспеушиликлер. Мен жуда абайлылык пенен айтпакшыман, 

жарлылык белгили уакытка шекем Кудай бизлерди алып отетугын сынак 

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

жеткиликли болмайтугын болса, егер де баркулла бирин-бирине зорга 

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

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

нарсе болады» деп аталады. Баскаша кылып айтканда сиз баркулла 

бахытсызлык жуз беретугынлардын биреуисиз. Бул баска маниде адилликти 

талап ететугын жагдай, себеби камсызландырыу компаниялары сизди 

тексерип кореди хам сизге анагурлым жокары камсызландырыу хошаметин 

тайынлайды, егер де сизге баркулла бир нарсе болатугын категорияга туура 

келетугын болсаныз. Мен сизде баркулла балтырыныз сынатугын болса бул 

табийий емеслигин назерде тутып атырман, сиз тротуардан отип атырган 

уактынызда. Ямаса сизин хаялыныз баркулла машинаныздын есигин сизин 

бармагыныздын устине жабатугын болса хам тагы баскалар. «Тек сизин 

козинизге гана шыбын уймелейтугын болса». Мен бул баркулла дауам 

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

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

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

такирарлауыма рухсат етин. Акылый ямаса эмоционаллык бузылыу. 

Такирарланатугын ямаса узак созылган (хронический) ауырыулар. Асиресе, 

олар насилий машкала болса. Хаялларга тийисли машкалалар. Некенин 

бузылыуы. Шанарактан шетлетилиу. Финанслык жетиспеушилик. Баркулла 

болатугын бахытсызлык. Озин-ози олтириу жагдайлары хам  шанарактагы 

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

деп атайтугын нарсени сизлерге бермекшимен. Себеби сондай коп нарселер 

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

менин дизимиме кирмеди. Бул коп адамлар менен коплеген хар турли 

адамлар менен болган тажирийбемнин натийжесинде жыйналды. Бул гаргыс-

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

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

жакын келгенинизде баркулла пайда болады, сиз болыуды калеген жерге 

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

котерилиуиниз керек хам барин жанадан баслауыныз керек, сиз кайтадан 



кандайда бир дарежеде алга илгерилейсиз хам кайтадан сурнигесиз, бул 

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

адамлардын маган сондай уакыяларды айтып бергенин билгенинизде. Солай 

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

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

тасир калдырады, ягный бул бизлердин шанаракларымыздагы 

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

омириниздин устинде откен ауладлардан киятырган карангы булт, ол 

Кудайдын жарылкауынын куяш нурын жауып турады. Сиз, баска адамлар 

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

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

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

Кудайдын жузин излеуиниз керек, бизин гурринимизден тыскары, Мухаддес 

Руух сизге, сизин анык мутажлигиниз кандай екенин корсетсин. Жагдайыныз 

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

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

карлыгаштын ушып кеткениндей, жонсиз айтылган гаргыс та адамга 

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

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

Оз тажирийбемнин аркасында менин толык козим жетти, копшилик 

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

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

себеплерине азгана уакыт ажыратаман. Бул, жеткиликли дарежеде узын 

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

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

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

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

китабынын биринши еки аятында. «Егер де сен Озиннин Кудайыннын 

дауысына кулак салатугын болсан, бугин саган буйырып атырган 

буйрыкларымды дыккат пенен орынлайтугын болсан, сени Кудай Ийен 

жердеги барше халыклардан жокары кылып кояды хам саган усы 

жарылкаулардын барлыгы келеди хам сенин устинде орынланады, егер 

Озиннин Кудайыннын дауысына кулак салатугын болсан». Бул заманагой 

аударма. Бирак путкил Библия егер де Кудайдын дауысына кулак салатугын 

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

жазыуында бул фразада баркулла кулак салыу сози такирарланады. Егер 

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

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

барлык жарылкаулардын жуда, жуда апиуайы себеби Кудайдын дауысына 

дыккат аударыу хам Онын айтканларын орынлау болып есапланады. Гаргыс-

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

«Егер Озиннин Кудайынын дауысына кулак салмайтугын болсан хам Онын 

барлык буйрыкларын хам мен саган бугин буйырган Онын карарларын 

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

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



деген не? Кудайдын дауысына дыккат аудармаушылык. Ол айткан затларды 

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

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

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

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

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

болсаныз, онда жарылкаудын ишинде болыуыныз ушын, сиз усы шартти 

орынлауыныз шарт: Даслеп Кудайдын дауысына кулак салыу хам Ол айткан 

нарсени ислеу. Егер кайтадан кулак салмаушылыкка кайтып келсениз, онда 

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

гаргыс-налеттин хар турли дереклери хам анык себеплери корсетилген. 

Бизлер улыума себепти корип шыктык. Енди келинлер болеклерине 

токтаймыз. Гаргыс-налеттин биринши себеби хам  сизлердин 

айырымларынызды тан калдырады. Бул Кудайдын Ози. Библияда Кудайдын 

Ози айткан коп гаргыс-налетлер бар. Балким Кудайдын бойсынбайтугын 

адамларга ямаса халыкларга беретугын хукиминин (судынын, жазасынын) ен 

коп таркалган турлеринин бири олардын устине гаргыс-налет айтыу болып 

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

хукиминин натийжеси, тусинип атырсызлар ма? Кудай кайтип 

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

даслеп Кудайдын Озинен келип шыгатугын гаргыс-налетлерди корип 

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

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

мына нарсени айтыуга рухсат етин. Гаргыс налеттин адамлардын омиринде 

ен улкен хам ен коп таркалган себеплеринин бири биринши 2 буйрыкты 

бузыу болып есапланады. Хакыйкатында мен бул буйрыкларды бузыуга 

болмайды хам оз басына гаргыс-налетти тусириуге болмайды деп исениуге 

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

алдында сенин баска кудайларын болмасын», бирак бул ивритте меннен 

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

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

меннен тыскары баска кудай жок. Сонын ушын да сизлер хакыйкый 

Кудайдан баска хеш кандай баска кудайды тан алмауыныз керек. Ал 

екиншиден болса, бизлер бутпаразлык деп атайтугын нарсе. Озине жокарыда 

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

сыйынатугын бут ямаса суурет ислеме. Оларга сыйынба хам оларга хызмет 

етпе. Ойткени мен сенин Кудайынман. Кызганыушы Кудайман. Акесинин 

айыбы ушын, Мени жек коретугынларды ушинши хам тортинши ауладка 

шекем жазалайтугын Кудайман. Дыккатынызды каратынлар. Гаргыс-

налеттин ажыралып туратугын белгилеринин бири бул онын дауам 

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

Жер бетиндеги миллионлаган адамлар хаккында ойлап корин. Ата-

бабаларынын хаммеси бутларга сыйынган. Коп асирлер дауамында. 

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

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



тусинип алмасан ол жерде хызмет откериудин пайдасы жок. Себеби ол 

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

адамлар дегени емес. Булар ажайып адамлар. Бирак откен ауладлардан 

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

Хакыйкый Кудайдан тыскары баска калеген кудайлар оз ишине 

дууаханлыктын (окультизмнин) калеген турлерин киргизеди. Бугин менин 

уактым жок, дууаханлыктын барлык турлери тууралы тусиндирип отырыуга. 

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

излеу хукыкына ийе болганнан горе, хакыйкый Кудайдан тыскары калеген 

бир дерекке муражат ететугын болсаныз, онда сиз негизинде бул деректи 

озиниздин кудайыныз кылган боласыз. Солай етип, егер сиз оз 

келешегинизди билиу ушын палкерлерге муражат ететугын болсаныз, ал 

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

артында турган сол кушти озиниздин кудайыныз кыласыз. Ямаса сиз 

олилердин руухын шакырып сойлесиу менен шугылланасыз. Егер сиз 

библиялык кушти, библиялык хакыйкатлыкты бийкар ететугын барлык 

дууаханлык турлери менен шугылланатугын болсаныз, булардын 

хаммесинде сиз хакыйкый Кудай болмаган кудайды кудай кыласыз. Солай 

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

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

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

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

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

30 агайининин ишинен хеш кайсысы дууаханлыкка тартылмаган деп айта 

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

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

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

шамасындагы жас жигиттин касында отырып калдым. Мен оннан сорадым. 

Мухаддес Руух менин журегиме салды деп ойлайман. Сиз Мухаддес Руухты 

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

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

жана тиллерде сойлемеймен. Маган болса, ол негизинде сойлеуди 

калейтугын болып коринди. Мен оны мажбурлеуге урынбадым. Онын менен 

тартысып отырмадым. Бирак Кудай мени оннан мына сорауды сорауга 

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

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

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

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

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

менин кейнимнен бунын гуна екенин аузыныз бенен тан алып хам бунын 

себебинен келип шыгатугын барлык акыбетлерден азат болыу ушын ибадат 

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

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

Жуда апиуайы ибадат пенен. Кудайым мен сол палкерге барган гунаны 

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



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

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

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

азатлыгынан услап турган козге коринбейтугын тоскынлык бар еди. Бул не 

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

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

етилген жерге кирген уакытта, олардын усы барлык гаргыс-налетлерди 

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

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

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

катнасымыз буган жуда уксайды. Егер бизлер кулак салгыш болсак, 

жарылкауга ийе боламыз. Егер кулак салгыш болмасак, онда бизлерге 

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

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

аталатугын затларга кыскаша жуумак шыгараман. Номери 1. Жане кайтадан 

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

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

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

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

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

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

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

куткарыла алмайсан, жана тиллерде сойлей алмайсан хам олгеннен кейин 

аспанга кете алмайсан дегени емес. Бирак сыпат жагынан сенин омиринде 

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

жолга коймаганына шекем. Бул сен олар менен хамме нарседе келисимге 

келиуин керек ямаса олардын айтканынын хаммесин ислеуин керек дегенди 

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

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

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

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

Бул хакыйкатлыклар хакыйкаттан да бул жас жигитке жетип барган уакытта, 

ол 1500 километр жолды басып, акеси жерленген жерге сапарга шыгыуга 

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

озинин оган деген надурыс катнасларын аузы менен тан алып айтып таубе 

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

баслап онын омири озгерди. Мен билемен, балаларында наразылыклары коп 

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

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

устине сиз жаксылык болганын калейтугын болсаныз, онда сиз Кудайдын 

айтканын ислегениниз жаксы болады. Буны ислемеу бизге пайда 

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

жакынына карсы саткынлык кылыу. Забурда айтылган, ким жауызлыкты 

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

болса, аззилерге ямаса коргаусыз адамларга катнаста адилсиз болыу. Менин 



жеке озим ана курсагындагы баладан аззирек ямаса коргаусызырак хеш нарсе 

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

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

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

сизлердин буны тусингенинизди калеймен. Бул сиз мангиге налетленгенсиз 

дегенди анлатпайды. Илтимас буны тусинин. Мен машкаланын атын айтып 

атырман. Мен оннан шыгыу жолын корсетемен. Оннан кейин нызамсыз 

ямаса табийий емес жынысый катнаслар. Асиресе каннын араласыуы. Мен 

анык цифрларды билмеймен, бирак Курама Штатларда есаплап шыккан, хар 

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

жаста олардын тууысканлары тарепинен зорланады. Мен ойлайман бул 

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

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

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

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

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

дейди: «Сени жарылкаганды Мен жарылкайман. Сени гаргаганды Мен 

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

болыуы керек еди, себеби Кудай кимдидур жарылкау ушын танлаган 

уакытта, ондай адам барлык шайтан кушлеринин нышаны болады. Сонын 

ушын Кудай коргауды алдыннан ойлады. Ол Ибрайымга айтты: Сени 

гаргаган хаммени Мен гаргайман деп. Бизлер усы жерде дауам етип 

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

аркалы Якыпка акелик жарылкау аркалы таркалады (бериледи). Сени 

налетлеген адам налетленген. Корип турсызлар ма бул кабыллаушылыкты 

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

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

маскаралау, хорлау калай аталады? Антисемитизм. Менин жеке озимнин 

исенимим камил, антисемитизм озгериссиз турде жеке адамнын омирине де, 

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

асирдин тарийхына карап корсениз, сиз коресиз, бир миллеттин кейнинен 

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

Бизлердин Рут екеуимиздин жуда жаксы достымыз бар. Палестиналы араб, 

Хайфта тууылган. Америка пухаралыгына ийе. Коп жыллар алдын Ийса 

менен кыйын уакыяны басынан откизген. Мен онын Мухаддес Руухка 

шомылыуына катнастым. Сол уакытта  ол миссионер еди. Ол 

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

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

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

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

еврейлерди гаргаганын. Маган исенинлер бул сондай. Мен Палестинада 

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

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

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

келетугынын. Ол таубе етти хам Кудайдан еврей халкына деген 



суйиспеншилик сорады. Хам бул палестиналык араб Израйлды баска 

копшилик еврейлерге караганда да кобирек жаксы кореди. Хам хазир ол 

мулти миллионер. Корип турсызлар ма. Мине кандай ахмийетли бизлердин 

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

ахмийетли гаргыс-налет Еремия пайгамбар аркалы айтылган. Бул барлыгы 

болып бир неше кыскаша созлерден турады. Хам менин ойымша копшилик 

уакытлары бизлер оларга ман бермей онын касынан отип кетемиз. Еремия 

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

«Инсанға исенген, 

Инсанның күшине сүйенген, 

Жүреги Жаратқан Ийеден алыслаған, 

Адамға нәлет жаўсын! 
6 
Ол шөлдеги путаға мегзейди, 

Жақсылық келгенде, оны көрмейди. 

Ол күйдиретуғын шөлде, 

Адамсыз дузлы жерде жасайды. 

 Дыккатынызды каратын. Бул гаргыс-налет астындагы адамга жуда жаксы 

тарийплеме. Атирапынын хаммесинде жарылкау. Бирак ол онимсиз жерде 

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

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

суйениу. Бирак Мухаддес Жазыу айтады: журеги Кудайдан алыслаган. 

Баскаша кылып айтканда, мине Кудайдын илахий мийримин хам 

жарылкауын билетугын хам озинин жеке куш салыуына кайтып келетугын 

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

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

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

масийхыймыз деп атайтугынлардын хаммесинин жагдайы. Дерлик хамме 

таныклы жамаат багдарлары, мен олардын хеш кайсысынын атын айтпайман, 

олар Мухаддес Руухтын гарезсиз, табияттан тыс илахий катнасыуы хам 

харекети менен баслады. Ондай болмаганда олар тарийхта  из калдырмаган 

болар еди. Бирак олардын копшилиги бугин табияттан тыс Кудайдын 

мийриминен хам Кудайдын кушинен терис карап бурылып кеткендей болып 

коринеди. Хам озлеринин жеке кушлерине хам укыплылыкларына умит етип 

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

масийхый жамаатлердин ен улкен машкалаларынын бири деп ойлайман. 

Себеби бизлер жарылкау астында болыуымыз керек болган уакытта Еремия 

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

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

коргенде ушып журген оралган тери китапты корди. Оралган тери китаптын 

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

хаммесине, баскасы ким жалган гууалык берсе солардын хаммесине. Хам сол 

коринисте бул гаргыс-налет адам уйине кирди. Сол жерде жасап баслады хам 

уй бузылды. Бул гаргыс-налеттин табиятын корип турсызлар ма? Ол тек гана 

анык бир майданга гана тасир етип коймай атираптагы хамме нарсени 



жемиреди. Хам бизлер буны есапка алыуымыз керек. Ендиги рет дарамат 

салыгы бойынша декларация толтырып атырганынызда, ал мен билемен 

буны созсиз турде есапка аласыз, егер сиз расын айтпасаныз, онда сиз 

озинизди гаргыс-налет астына тусиресиз. Себеби мен билемен, сиз 

айтыуыныз шарт сизин арзаныз хакыйкат екенин хам тагы баска. Билесизлер 

ме Курама Штатларда усаклап сатылатугын товардын бахасынын 10%и 

урлыкка карсы камсызландырыудан ибарат. Ойлап коринлер каншелли 

дарежеде хаммеси баскаша болыуы мумкин еди, егер адамлар урламаганда. 

Хакыйкатта инфляция маселесин солай етип шешиуге болар еди. Корип 

турсызлар ма, каншелли дарежеде бул хакыйкый гаргыс-налет. Ол путкил 

миллетке тасир етеди. Ал енди болса, Малахия 3-бап мен усы жерде бизлер 

токтауымыз керек деп ойлайман. Малахия 3- бап 8-10-аятлар. «Адам 

Кудайдан урлауына болама, сизлер Меннен урлап атырсызлар, Сеннен нени 

урлап атырмыз дейсизлер. Оннан бири хам курбанлыкларды. Налет пенен 

наленгенсизлер, себеби сизлер путкил халык Меннен урлап атырсызлар. 

Хамме оннан бирин Менин уйиме алып келинлер, Менин уйимде аукат 

болыуы ушын. Хеш болмаса усы жерде мени сынап коринлер. Дейди 

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

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

масийхыйлар жамаатке 10нан бирин толеуи шарт деп уйретип атырганым 

жок. Себеби, мен каншелли дарежеде тусинген болсам Жана Келисим бул 

нызам емес ал мийрим. Мен айткан болар едим. Ягный мийрим нызамга 

караганда кобирек сакыйлыкка ийтермелейди деп. Калай ойлайсызлар, 

Кудайга израиллыларга караганда аз бере аламыз ба. Мине мен нени  

айрыкша айтып отемен. Кудайга сыкмарлык катнаста болыу гаргыс-налет 

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

хамме жерде масийхыйларга айтаман. Курбанлык жыйналган уакытта. 

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

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

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

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

айтканымдай Кудайга сизин шай пулларыныз керек емес. Жамаатте 

курбанлыкка сондай хурметсиз катнас бар. Бизлер тусиниуимиз шарт, ягный 

курбанлык бериу бул Кудайга хурмет корсетиудин бир болеги. Буны амелге 

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

кеткен. Мен озимнин миллетим Уллы Британияга тийисли мен мынаны 

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

Англия масийхыйы тийкарынан сыкмар болды. Кудайга алгыслар болсын. 

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

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

Англияда шопанлык хызметин алып бардым. Англиядагы жамаат кенесинин 

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

жарлылыгы тууралы гамхорлык кыламыз. Олар хакыйкаттан да буны 

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

жамаатке тийисли хабарды окыймыз. Павел Ийса оган илахий турде ашып 



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

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

озлеримиз сизлерге айткан Хош Хабарга карсы «хош хабар» жариялап 

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

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

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

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

тилинен озлестирилген. Ол соз Кудайга соншелли дарежеде жеркенишли 

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

кылыуды калемейди. Бул Ол ушын путкиллей колланып болмайтугын зат. 

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

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

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

салыстырсаныз хам оны хазирги заман жаматине байланыстырсаныз, онда 

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

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

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

Бизлер таубе етиуимиз керек. Бизлер озлеримиздин минезимизди 

озгертиуимиз керек. Бизлер Кудайга катты жууапкершилик пенен 

жакынлауымыз керек. Исенимнин коп хар кыйлы аныкламалары бар. Бирак 

мен сизлерге жуда апиуайысын усыныс кыламан. Исеним бул Кудайга 

жууапкершилик пенен (устиртин ойламай) жакынласыу, Библияга 

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

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

хаммесин кыска турде, бизлер карап откен гаргыс-налетлердин баслы 

себеплерине жуумак келтириуге маган рухсат етин. Ен даслеп отирик 

кудайлар, бутпаразлык хам дууаханлык. Хам олар калган хаммесинин 

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

Жакынына саткынлык кылыу. Аззилерге ямаса жардемсизлерге 

адалатсызлык кылыу. Нызамга туура келмейтугын ямаса натабийий 

жынысый катнасыклар ямаса кан араласыуы. Антисемитизм (еврейлерди жек 

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

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

бузыу, Хош Хабардай болып айтылатугын, бирак негизинде оны бузатугын 

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

уактында 5 ярым жыл дауамында мен Уллы Британия армиясында хызмет 

еттим. Хам мен капеланлар деп аталатугын коплеген адамлардын калай Хош 

Хабар айтканын еситтим. Мен Кудайды билмейтугын едим, мен армияга 

шакырылганымда Хош Хабарды билмейтугын едим. Мен Кудай менен 

армияда ушырастым. Мен Хош Хабар айткан бир капеланды да еслей 

алмайман. Бул жуда ахмийетли сорау. Хазир бизлер гурринимизди 

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

токтаган жеримнен баслайман. Бизлер гаргыс-налеттин жане баска да 

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

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



Сонын ушын мен сизлердин ибада етиу халатында болыуынызды илтимас  

етемен. Бул касыныздагы адам менен сойлеспеуиниз керек дегени емес, 

бирак сизин устиниздеги сол хазир болып атырган майланыуды жогалтып 

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

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

гаргыс налеттен азат болыуга хам жарылкауды кабыллауга хукык беретугын 

сол халатта калын.  



Темаw. №ар2ыс-н1леттен азат болы7. 

Дерек Принцти4 хызмети назеринизге усынады. 

№ар2ыс-н1леттен азат болы7. Биринши г6рри4имизде мен айырым 

ен коп таркалган гаргыс-налетлерлердин адамлар омиринде 

корсетилиуин таныстырып отиуге харекет еттим. Сондай ак, 

гаргыс-налеттин айырым тийкаргы себеплерин де атап оттим. 

Калеген гаргыс-налеттин баслы себеби Кудайдын дауысына герен 

болыу болып есапланады. Ол айткан нарсени орынламау. Кудайдын 

дауысына герен болыуымыз мумкин болыудын анык коринислери, 

Ол коп мартебе айтканларды орынламау. Бизлер хар турли кулак 

салмаушылык турлерине хам Оган унамайтугын минез-кулыкларга 

карсы Кудайдын Ози айткан айрым гаргыс-налетлерди де корип 

шыктык. Бизлердин мына нарсеге исенимимиз камил болды, ягный 

барлык гаргыс-налетлердин ен улкен баслы себеплеринин бири бул 

отирик кудайлар болып есапланады. Бутпаразлык хам дууаханлык. 

Оннан кейин бизлер путин бир катар баска анык Кудай налетлеген 

мысалларды корип шыктык. Хазир мен гаргыс-налеттин баска 

айырым дереклерин корип шыга жакпан. Шама менен алтауынан 

баслап, ягный мен сондай кылып айтып бериуге харекет ете 

жакпан, бизлер гаргыс-налеттен калай азат болыудын ен жокары 

точкасына жетип барыуга улгериуимиз ушын. Оз тажирийбемде менин соган 

исенимим камил болды, ягный копшилик жагдайларда адамлар гаргыс-налет 

келгенин тусинбегенше оган азатлык керек екенин кормейди. Гаргыс-

налеттин жане бир дереги Кудайдын атынан сойлейтугын адамлар болып 

есапланады. Онын жаршылары (хабаршылары) сыпатында. Библияда буган 

коп мысаллар бар. Бизлер тек айырымларына гана токтап отемиз. Биринши 

мысал Ешуа Навин китабында жайласкан. 6-бап 25-аят. Израил Ерихонды 

басып алып оны жок кылганнан кейин, Ешуа Навин Кудайдын халкынын 

басшысы хам Кудайдын жаршысы, кейинирек сол орында кала курыуга 

урынган хар бир адамнын устине налет айтады. Солай етип, Ешуа Навин 6-

бап 25-аят. «Сол уакытта Ешуа ант ишип былай деди. Усы Ерихонды кайта 

тиклеп, курган сол адам Кудай алдында налетленсин. Биринши баласынын 

устине ол онын тийкарын салады. Хам генже баласынын устине онын 

даруазаларын кояды» Бул жуда анык гаргыс-налет. Улыума характердеги 

емес. Ол кайтарылыуы керек еди, яный ким Ерихонды кайта тиклесе сол 

онын еки улынын омирине тен болатугын еди. Менин исенимим камил, 

копшилик Израиллылар бул гаргыс-налет тууралы умытып кетти. Ол тек 

тарийх болып калды. Шама менен 500 жыл откеннен кейин Израил патшасы 

Ахав хукимдарлык еткен дауирде бир адам тап Ешуа Навин налетлеген 



нарсени исследи. Бул 3-Патшалыклар китабында жазылган. Ахав 

хукимдарлык еткен дауирде. 3-Патшалыклар 16-бап, бул баптын сонгы аяты. 

34-аят. Онын кунине шекем, ягный Ахав патшалык еткен кунлерде 

Бейтлехемли Ахил Ерихонды курды. Тунгыш улы Аверамнын устине 

каланын тийкарларын салды хам генже улы Сегубтын устине даруазасын 

койды. Кудайдын сози бойынша, Ешуа Навин улы аркалы айткан. Параллел 

аудармада айтылган – оз улынын омиринин куны менен деп. Копшилик 

заманогой аудармаларда да сондай. Солай етип, сол адамга, ягный 500 жыл 

алдын Ешуа тарепинен айтылган налетке карсы барганга, бул онын еки 

улынын омиринин кунына тен болды. Мен коп ойлайман, сол дауирдин 

врачлары не деген екен, олардан еки жас адамнын олиминин себебин 

тусиндирип бериуди сораганда. Олар тусинген бе екен, бул Кудайдын 

хызметкеринин созлеринин тасиринен келип шыкканын. 500 жыл алдын 

айтылган. Буннан анык коринип тур, гаргыс-налет тийкарынан дауам етеди, 

оларды бир нарсе токтатпаганша. Оз-озинен олар токтамайды. Жане бир 

ажайып уакыя 2-патшалыклар китабы 1-бапта сууретленген. Дауыттын 

жылауы, Саулдын хам онын улы Ионафаннын олминен кейин. 

Филистимлилер кылышынан олген. Гилбоа тауында. 2-патшалыклар китабы 

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

Ионатан онын жакын досты болганда емес. Ямаса Саулды олтиргенинде де 

емес. Бирак бул бутпаразлардын хакыйкый Кудайдын халкынын устинен 

улкен жениси еди. Филистимлилер бутпаразлар еди. Олар Саул менен 

Ионатаннын денелерин тапканда, олар сыкылсыз кылып таслады, олардын 

басларын кесип алды, оларды Бейт-Шан деп аталатугын каланын 

дийуалынын устине койды хам буны озлеринин барлык бут 

ибадатханаларында жариялады. Бизлер тусиниуимиз шарт. Сол уакытлары 

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

олардын кудайлары. Бир халык жениске ерискен уакытта бул сол халыктын 

кудайынын жениси болган. Хам Дауытты Кудайдын хызметкери сыпатында 

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

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

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

бирак бул тан калдырарлык жылау Гилбоа тауларына арналган, себеби айне 

усы тауда Саул хам Ионатан олтирилген еди.  

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

Жерлерин оним де бермесин. 

Себеби батырлардын калканы,  

Енди кайтып зайтун майы менен майланбайтугын Шаулдын 

калканы, 

Сол жерге кулатылды» 
Хам ол кандай кылып елей майы менен майланган болса да. Солай етип 

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

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



кетти. Еврейлер озлеринин жерине кайтып келгеннен сон олар хамме жерде 

тереклер егип баслады хам хамме жерге ислеу берип баслады. Олар 

таулардын устинде терек осириу бойынша тан калдырарлык табысларга 

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

кутилмеген машкалаларга соклыгысты. Солай етип, 3000 жыл алдын 

айтылган Дауыттын созлери, еле Гилбоа тауынын жагдайына тасир ететугын 

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

отырмаймыз, бирак Кудай Сириялы Нааманды шыпалау ушын пайгамбар 

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

сатып алыу мумкин деп ойламауы ушын. Бирак Элишанын хызметкери 

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

Нааманнын изинен жууырып кетти. Элишанын рухсатысыз (оган 

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

оларды жасырып койды. Хам Элишанын алдына кайтып келди де Элиша 

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

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

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

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

Гехазий Элишанын алдынан шыкканда, онын жаман тери кеселлигине 

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

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

гаргыс-налет онын ауладларында мангиге калыуы керек еди. Корип 

турсызлар ма усы айтылган мысаллардан анык коринип турыпты, гаргыс-

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

сорауыныз мумкин, Кудайдын хызметкерлери хазирги кунде де сондай етип 

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

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

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

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

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

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

агашына ислегенимди ислей аласыз деди. Мен хазир сизлерге айтатугын 

гапимди кандайда бир дирилди коркыныш пенен айтаман. Бирак бул менин 

жеке тажирийбем. 65-жылы мен Чикагодагы бир жамааттин хызметкерлер 

топарынын агзасы болдым. Туурыдан-тууры жамаатке консы жайласкан, 

дийуалы дийуалга тийип турган, америкада забегаловка (асыгыс дамхана) 

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

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

да сатты жане бузыкшылык пенен де шугылланды. Хам есинизге тусиремен 

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

бизлерде жамаатте ибадат етиу жыйналысы болган еди. Хам басшылардан 

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

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

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

дедим. Мен бул асыгыс дамханага Кудайдын гаргысын жариялайман деп. 



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

шама менен азангы саат 4 лерде телефон конырауы шынгырлады. Принц 

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

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

жанып атырганына хеш кандай кызыгыу корсетпесем, онда бул жаксы 

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

кеттик. Ортти узактан кориуге болатугын еди. Бирак жакынырак 

барганымызда жанып атырган асыгыс дамхана екенин кордик. Ал жамаат 

емес. Сизлер билесизлер, Чикаго Мичиган колинин устинде жайласкан. 

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

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

самал 180 градуска багытын озгертти хам жамааттин шетинен есип баслады. 

Келеси куни азанда асыгыс дамхана омир суриуин токтатты. Жамаат хеш 

кандай жабир кормеди. Ал тутиннен корилген зыян болса камсызландырыу 

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

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

Мен ойлайман бул жамаатте айткан созлеримнин натийжесинде жуз берди 

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

маган исенип тапсырылганын. Мен баскалардай болмаганым, олардан 

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

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

бул кушти жауызлык ушын пайдаланбауыма жардем бер деп. Мен буны 

айтып атырган затларымыздын ескирмегени ал бул заманагой екени тууралы 

айтыу ушын мысал сыпатында келтирдим. Бугинги кунде де колланыуга 

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

Ендигиси жуда ахмийетли. Буган хазирги заманагой масийхыйшылыкта 

улыума дыккат аудармайсыз. Мен буны баска адамлар менен карым-

катнасыкта бийликке ийе болган адамлар деп атайман. Бугин дуньяда 

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

фактлыгынша калады. Бул жуда анык хакыйкат. Бийлик адам тарепинен 

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

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

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

балаларынын устинен бийликке ийе. Мугаллимлер окыушыларынын 

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

Сондай бийликли катнасыклар себепли, сол бийликке ийе болган адамлар 

тарепинен айтылган созлер, оларга бойсынатугын адамларга табияттан тыс 

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

Библияны уйренип сиз коресиз, Кудайдын жарылкауынан кейинги орында ен 

ахмийетли жарылкау болып, ягный адам оз омиринде ийе болыуы мумкин 

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

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

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

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

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



атыргандай болып коринди. Мен ойладым. Олар куткарылмаган. Мен 

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

миннетдарман, егер мен ата-анамды хурмет кылмайтугын болсам Онын 

жарылкауына хеш кандай умит кылмауымды маган ажыратып, корсетип 

бергени ушын. Хам мен олардын олимине шекем ылайыклы хурмет 

корсеттим. Болмаса мен омиримде Кудайдын жарылкаулары менен 

жарылканбаган болар едим.  


