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К I Р I С П Е 
 

Алланың барлықына сенген әрбiр адам және 

Таурат (Библия) дегенiмiз Алланың адамдарқа 

айтқан (сыры) қақидалары екенiне бой Ұсынқан 

адам Оның тарапынан шыққан дiн оқуының 

негiзiн зейiн қойып оқып ұйренудi 

қажетсiнедi. Бiрақ өздерiн “христианбыз” деп 

санайтын көптеген адамдар, оны оқып ұйренуге 

жеңiл-желпi қарап, тек жексенбi сайын Жаңа 

ґсиетiнен (Новая Завета) бiрнеше өлең жолын 

оқумен шектеледi. Ондайлар (Библияны) Тауратты 

ұйiнде ескерусiз жерде сақтайды, оның бетiн ашып 

оқымайды және өздерi оның бiрнеше тәмсiлiн елес 

тұрiнде қана естерiнде сақтайды. Алланың 

ґсиетiне салқын қарайтын адамдардың өмiрi мен 

санасында ұлкен шым- шытырық тұсiнбеушiлiк 

пен сенiмсiздiк пайда болады. 

Христиандықтар жөнiнде шалақай бiлiмi бар дiнге 

сенушiлердiң iшiнде өздерiнiң игi талабын- 

Таураттың сырларын бiлуге жҰмсайтындар да бар. 

ґкiнiшке орай, ондай адамдар Дiн негiзiнiң 

шындықын ашатын қақидалар емес, тек өз 

доктриналары мен философиялық көзқарастарын 

мазмҰндаушыларқа тап болады. 
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Осы оқулықтың мақсаты Дiни Оқуқа белгiлi бiр 

жұйемен талдау жасап, қолданылуын жұргiзу. Оқу 

қҰралы танымдық мақсатты көздейтiн әдеттегi 

кiтап сияқты. Сондай- ақ сырттай оқу курстарына 

да оқулық есебiнде қолданылады. әрбiр тараудың 

соңында берiлген сҰрақтарқа жауапты төмендегi 

мекенжай бойынша жiберу керек. Сiздердiң 

жауаптарыңыз оқу тобының бiр басқарушысына 

берiлiп, олар осы оқулықтың бөлiмдерi мен 

тарауын қалай меңгергенiңiзге қарай сiздермен 

жеке хат алмасады. Мұмкiн кейбiр оқушылар 

сҰрақтарқа жауап бергiсi келмей, кейбiр 

кезеңдерiн толықтыру мақсатымен, немесе осында 

мазмҰндалқандармен өзiнiң келiспейтiндiктерiн 

бiлдiру ұшiн сҰрақ қоюы да. БҰл жақдайда да 

мекенжайлары бойынша жеке жауап берiледi. Хат 

алысу ақылшын тiлiнде болатындықын ескерген 

жөн. Автор “Библия негiздерi” әр адамқа тұсiнiктi 

болатынына сенiмдi. Алайда кiтаптың кейбiр 

жерлерi мен тақырыптарының Дiни оқудың 

қақидаларынан алшақ жерлерi де кездесуi мұмкiн. 

Оқушылардың бiлгiсi келген, Iнжiлдiң 

аспектiлерiнен басқа, “Шегiнiс” бөлiмiнде 

талқыланады. “Отступленияны” оқымай-ақ 

“Библия негiздерiнiң” өзi тұсiнiктi деп бiлемiн. 

Кейбiр студенттер оның басым бөлiгiн оқуы 

мұмкiн. Оқулықта келтiрiлген өлеңдер мен 

ұзiндiлер Москва Патриархаты (1968 ж.) 
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баспасынан шыққан Дiни Оқудың орысша 

аудармасы. 

Осы кiтапты шықаруқа қол Ұшын берген көпшiлiк 

адамдарқа шын ықыласымды бiлдiремiн. әсiресе, 

өзiнiң фотосурет серияларын жiберген Клайв 

Риверстi ерекше қадiр тұтамын. Африка, Вест-

Индия, Филиппин, Шықыс Еуропада тҰратын 

жұздеген адамдар өздерiнiң әуесқой 

сҰрақтарымен ойымды шоқырландырып “Таурат 

негiздерiн” жазуыма мұмкiндiк жасады. Библияны 

оқып ұйренушi көпшiлiк оқулықта көтерiлген 

тақырыптар төңiрегiнде таксиде, автобуста, ашық 

товарлы платформалар мен автомобильде келе 

жатып өз пiкiрлерiн айтып, қызу талқылауқа 

салды. Осы кiтапты жазу ұстiнде қанақаттанып, 

ұздiксiз кұш алудың қайнар көзi менiң 

кристадельфиандық жолдастарым болды. 

Көптеген мақалалар мен осындақы “Шегiнiстер” 

Библияны оқып жұрген сырттай оқитын курс тобы 

студенттерiмен сабақ өткiзiп қалжырап келiп, 

қонақ ұйiнде жатқан кезiмiзде қызу пiкiр 

таластарын тудырқан-ды. Бiр- бiрiмiзбен пiкiр 

алмасу және достықымыз, библияның шындықы 

туралы доктрина негiздерi бәрiмiздi бiрiктiрдi, 

осының бәрi бiздiң өмiрiмiздiң басты ұлгiсi болды. 

Сондықтан “Менiң ҚҰдайлар әлемiндегi” 

әрiптестерiме шын ризашылықымды бiлдiремiн 

және осы кiтап олардың “барлық халықтар ұшiн” 

нақыз Евангелияны басып шықаруыма көмектеседi 
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деп. Библияда мазмҰндалқан. Евангелияның 

нақыз шындықын тану бiздiң өмiрiмiздiң барлық 

жақына игiлiктi әсер етедi. ҚҰдай Сөзiне бой 

Ұсыну бұкiл әлемде ерлер мен әйелдердi Алланы 

қҰрмет тҰтуқа жетелейдi, Алла тақала адамдардан 

осыны кұткен-дi. Шындықты тапқан әр адам “аса 

бақалы iнжудi” де өзi ұшiн таба бiледi және 

Иеремидiң өзiне деген сезiмiн таниды: “Обретены 

слова Твои, и я съел их; было слово Твое мне в 

радость и в веселие сердца Моего” (Иер 15:16). 

Осықан жету ұшiн төменде жазылқан тарауды 

оқымай тҰрып дҰқа оқып, Аллақа жалын, одан 

көмек сҰра: “И ныне предаю Вас, братья, Богу и 

слову благодати Его, могущему назидать вас более 

и дать вам наследие со всеми освященными” (Деян 

20:32). Д.Х. 
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1 бөлiм 

“Алла қҰдiретi жөнiндегi 

жаңалықтар” 

 

 

 

1 тарау 

Алла 
 



Алла 11 

1.1 Алланың барлықы 
 

“Аллақа қҰлшылық еткен адам Оның барлықына сенедi және iздеген 

адамды Ол лайықты бақалайды” (Евр. 11:6). “Надобно, чтобы 

приходящий к Богу
*
 веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”. Осы 

оқулықтың мақсаты ҚҰдайқа қҰлшылық еткiсi келген және “Ол шын 

мәнiнде бар” деп сенiп жұрген адамдарқа көмек көрсету болып 

табылады. Сондықтан бiз алланың барлықына сенiмдi бекiтуге 

байланысты мәселелерге тоқталмаймыз. Дене қҰрылысымыздың 

кұрделiлiгiн зерттей отырып (Пс 139:14), гұлдiң таңқажайып суретiне 

таңдана, жарық тұнде шексiз аспанқа көз жiберiп, осылар жөнiнде ойқа 

шомып, сондай-ақ өмiрдiң басқа да сансыз көп көрiнiстерiн ой елегiнен 

өткiзiп атеизм жөнiндегi әр қилы пiкiрлердi ерiксiз жоққа шықарамыз. 

Алланың барлықын әбден терең сезiну оңай да, оның жоқтықына сену 

өте қиын, Алла болмаса тәртiп болмас едi, әлемде болып жатқан 

қҰбылыстардың мақсатын, мәнiн толық тұсiндiру мұмкiн емес. 

Осының бәрi өзiн дiнге сенбеймiн деп санайтын адам өмiрiнде 

бейнеленетiндiгi кұмәнсiз. Осыдан барып көптеген адамдар 

материализм ұстемдiк ететiн қоқамда өмiр сұрсе де Алланың барлықы 

мұмкiн деген Ұйқарындықа келетiндiгi тұсiнiктi. 

Дегенмен жоқарқы кұштiң барлықын көмескi сезiну мен Аллақа шын 

қҰлшылық еткен адамдарқа Ол қҰрмет көрсетедi деген Ұқымның 

арасында айырмашылық көп. БҰл жөнiнде Евр. өлең 11:6 былай 

делiнген: 

“Аллақа сенбесең оның көңiлiн табу мұмкiн емес; немесе аллақа сенген 

адам Оның барлықына илану керек, сонда Ол сенген адамын қош 

алады”.  

 (“Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 

к Богу веровал, что Он есть,  

И  

ищущим Его воздает”.) 

Библияда қҰдайқа сенген Израил халқының тарихы туралы көп 

айтылады. Олардың қҰдiретке сенушiлiгi мен алланың барлықын 

мойындауын салыстырып болмайтындықы бiрнеше рет қайталанады. 

Олардың Ұлы басшысы Моисей оларқа былай дедi: “Сонымен, бiлiп 

                                                           
*
 Бо г - є Ѕд а й , а л л а , т ё »iр  д е п  а лын ды. °.С. 
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қой, жұрегiңмен сезiп, сенiң тәңiрiң Алла жоқарыда аспанда және 

төменде жерде және Одан басқа ешкiм жоқ. Оның айтқанын және 

өсиетiн сақтай бiл”. “Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что 

Господь (Бог твой) есть бог на небе вверху и на земле внизу, нет еще 

(кроме Его) И храни постановления Его и заповеди Его” (Втор. 

4:39,40). 

Осындай сақтандырудың бiзге де қатысы бар: Алланың барлықы 

туралы дерек бiз ұшiн оқан тура жол ашады деген Ұқым туқызбайды. 

Егер бiздi жаратушының барлықына сенетiн болсақ, бiз “Оның айтқаны 

мен Оның өсиетiн сақтауымыз” керек. Сондықтан төменде келтiрiлген 

тарауларда оның айтқандары мен өсиеттерi қандай және оны қалай 

орындау керектiгi тұсiндiрiледi. ґзiмiзге қажеттi сҰрақтарды табу 

жолында Дiни оқуқа тереңдеген сайын Алланың барлықына сенiмiмiз 

арта тұседi: 

“Вера от слышания, а слышание от слова Божия” (Рим 10:17). Осықан 

Ұқсас Ис 43:9-13 өлеңi Алланың көрегендiгiн қалай тұсiну керегiн 

көрсетедi: “Я предрек, и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы - 

свидетели Мои, говорит Господь, что я Бог; от начало дней Я тот же” 

(Ис 43:12-13- т.е., Божие Имя представляется совершенно правильным: 

(Алланың есiмi шексiз шындық боп көрiнедi) “Я есмь Сущий” (Исх 

3:14). Қазiр Солтұстiк Грециядақы Верия қаласына апостол Павел 

келдi. Ол әдеттегiдей Дiни оқуды уақыздай бастады (“жақсы 

жаңалықтар”), ал адамдар Павелдың сөзiн қана емес: “Олар сөздi 

(Павелдың емес, Алланың, жан-тәнiмен қабыл алып, Дiни сөзiн кұнде-

кұнде талқылап, шын мәнiнде осылай ма деп: Көпшiлiгi ден қоя 

бастады”. Они приняли слово (Бога, а не Павла) со всем усердием, 

ежедневно разбирая Писания, точно ли это так: и многие из них 

уверовали (Деян 17:11,12) (БҰл салыстыру ұшiн берiлдi ә.С.). Олардың 

сенiмi кұнiлгерi кесiп-пiшiлмеген, жұйелi тұрде кұнде Тауратты 

талқылауқа себепшi қана. Шын сенiм ҚҰдiрет сөзiне байланысы жоқ 

оларқа Алланың кездейсоқ әкелгенi, оның жұрегiне жасақан рухани 

әрекетi емес. Билли Грэхэмге немесе пятидесятниктер сектiсiне 

бойҰрқан адамдар өтiрiк сенушiлер болып қалайша кейiн шегiнедi. 

Нақыз Тауратпен негiзделмеген сенiм, сөз жоқ, Христиандық өмiрге 

“жаңада келген” көпшiлiк ұшiн бiр ашық кеңiстiк болып көрiнедi, мiне 

сондықтан да көпшiлiк адамдар iнжiлдiк (евагелия) қозқалыстан кейiн 

шегiнедi. 

Таурат негiздерiн оқытуқа арналқан осы курстың мақсаты Дiни жазуды 

жұйелi тұрде дербес оқуқа көмекшi оқулық жасау, сөйтiп оқушы қауым 
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оның шындықына сенiммен қарасын деймiз. Iнжiл сөзiнiң 

ақиқаттылықы және оқан шын сенiмнiң байланыстылықы жөнiнде 

Таурат уақыздауларында ерекше айтылады
*
: 

– “Коринфян адамдарының көпшiлiгi тыңдай отырып, оқан сенген және 

шоқынқан”. (“Многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились”) 

Деян 18:8. 

– Адамдар “Iнжiл сөзiн естiп және оқан сенген. Люди услышали слово 

Евангелия и уверовали” (Деян 15:7); 

– “Бiз осылай уақыздаймыз және сiздер осылай сендiңiздер. Мы так 

проповедуем, и вы так уверовали” (1 Кор 15:11). 

– “Вот что значит притча (тәмсiл) сия: семя есть слово Божье” (µрық 

Алла сөзi) ЛК 15:11; Алла Тақала былай дедi: егер сiздiң қышы 

(горчичный) дәнiндей сенiмiңiз болса және антыр жемiсiне айтсаңыз: 

“Қопарыл, теңiзге бар да қайта отырқыз, ол сiздi тыңдақан болар едi” 

(исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы Вас (ЛК 17:6); 

“Питаемый словами веры и добрым учением” (Сенiм сөзiмен және 

мейiрiмдi iлiмiмен қҰнарланқан) 1Тим 4:6; “Близко к тебе слово, в 

устах твоих и в сердце твоем (Рим 10:8); “Сақан етене жақын сөз, сенiң 

аузыңда және сенiң жұрегiңде”. Аллақа және Оның сөзiне сенуге 

ашылқан жұрегiмде. В сердце, открытом для веры в Бога и Его слова 

(Гал 2:2; ср Евр 4:2); 

– Рәсұл
*
 Иоанн бiздiң ҚҰдайымыз Иисустың өмiрiн мазмҰндай отырып 

былай дедi: “Ол шындықты айтып тҰрқанын бiледi, тек сiз сенсеңiз 

болды” (“Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили” Ин 19:35); 

“Освяти их истиной Твоею: слово Твое есть истина”. “Оларды Сенiң 

шындықыңмен дәрiпте: Сенiң сөзiң шындық” (Ин 17:17). 

 

1.2 Алланың жекебасы 
 

Алла- бiздiң сыртқы тұрiмiзге Ұқсас денесi бар болып көрiнетiн жарқын 

ақиқат. Христиандықтардың негiзгi догмасы- Иисус
*
 Христос Алла 

Тақаланың Баласы екендiгi. Егер ҚҰдайдың тән тҰлқасы болмаса, онда 

“Оның ипостаси (ҚҰдай- әке, ҚҰдай-бала, ҚҰдай-рух) бейнесi” (Евр. 

1:3) тұсiнiгiн беретiн баласы дұниеге келмеген болар едi. Егер ол 

“ҚҰдай” бiздiң санамызда Ұйықан рух тұрiнде кеңiстiк әлемiнде 

                                                           
*
 °.С.- а у д а р ма шы, т ё р ж iме шi °. Се мб а е в  

* Ап о с т о л - р ё с ѕ л  

*
 Ии с у с - Ис а  
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жұрген болып сезiлсе “ҚҰдаймен” тiрi туыстықы бар тҰлқаны көзiмiзге 

елестету қиынқа соқады. ґкiнiшке орай көпшiлiк дiндердiң ҚҰдай 

туралы осындай шындыққа жанаспайтын тұсiнiктерi бар. 

ҚҰдай бiзбен салыстырқанда қаншама биiк тҰр. Сондықтан 

адамдардың көпшiлiгi оқан сенгiсi келуге Ұмтылатындықы тұсiнiктi, 

бҰл дiни парыздарды орындау жөнiндегi арманды орындауқа мұмкiндiк 

бермейдi, ақырында ҚҰдайды көремiз деген ойды жоққа шықарады. 

Дегенмен, сенiм бар, ҚҰдай туралы мақлҰматтан, Оның сөзiне сенуден 

шықып тҰр: 

“Таза жұрегiмен бақыт нҰрына бөленген, немесе олар ҚҰдайды 

көредi”. “Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят” (Мф 5:8). 

Қараңдаршы, бiзге әке қандай сұйiспеншiлiк бердi, бiз Алланың баласы 

болсын, Оның баласы деп аталсын. Ендi бiздер Алланың баласымыз; 

бiрақ бiз баласы болатындықымыз туралы ашылқан жоқ. Ол көрiнгенде 

(өзiнiң қҰдiретiн көрсеткенде) Оқан Ұқсайтынымызды бiлемiз, өйткенi 

Оны, Оның қандай екенiн көремiз. (1 Ин.3:1,2). 

Оның қҰлдары Оқан қызмет ететiн болады және Оның жұзiнде 

көрiнедi, Оның есiмi олардың маңдайында болады”. (Откр 22:3,4). 

Осындай таңқажайып ұмiт, бiз оқан шын сенгенде, бiздiң өмiрiмiзге 

ұлкен әсер ететiн болады: 

“Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 

увидит Господа” (Евр 12:14). 

Бiз “Оны сол қалпында көремiз. Одан ұмiт кұткен әркiм, өзiн 

тазалайды, өйткенi Ол таза” (1 Ин 3:2,3). 

БҰл өмiрде бiздiң Аспандақы әке жөнiндегi тұсiнiгiмiз толық емес, 

бiрақ сәулесiз қараңқы тұнде бiз Онымен кездесемiз деген ұмiтiмiздi 

жоймаймыз. Бiздiң Оны физикалық тҰрқыдан көруiмiз Оны ойша 

елестетуiмiзбен, сөз жоқ, салыстырылады. Адамдардың шексiз азап 

шегулерiнiң тҰңқиықынан Иов тҰлқасының Алламен Ұқсастықына 

қайта-қайта қуанып, өмiрiнiң соңқы кұнiне дейiн оны тұсiнiп: 

“Он в последний день восставит из праха (т.е., после смерти) 

распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю 

Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его (Иов 19:25-27). 

Сонда апостол Павел басқа ауыр өмiрде және сасып қалып айқайлап 

жiбердi: “Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, 

тогда же лицом к лицу” (1 Кор 13:12) 
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Ескi ґсиеттiң куәлiгi 

Ескi ґсиет куәлiгi материалдарының негiзiнде алынқан Жаңа ґсиет 

парыздары туралы уәде тәндiк тҰлқасы бар ҚҰдай туралы айтылады. 

Таурат iлiмiне негiзделген дiндi меңгеру ұшiн ҚҰдайдың табиқатын 

бiлудiң маңыздылықы ерекше. Ескi ґсиетте ҚҰдайдың жеке тҰлқа 

екендiгi туралы ұнемi айтылды. Ескi және Жаңа ґсиетте жеке басының 

ҚҰдаймен қатынасы туралы айтылады, ол адал христианиннiң 

ҚҰдiретке деген ұмiтiн арттыра тұседi. Төменде келтiрiлген мысалдар 

ҚҰдайдың жеке басының денесi барлықын бекiтетiн айқын куәлiк 

болып табылады: 

– “ҚҰдай былай дедi: Бiздiң бейнемiздей және Бiз тәрiздi адам 

жаратайық” (Быт 1:26). Сонымен, ҚҰдайдың бейнесiндей және ҚҰдай 

тәрiздi адам жасалды, ол Перiштелер арқылы көрiнедi. БҰл сөздер адам 

бейнесiнiң ақыл- ойына жатпайды, өйткенi табиқатында бiздiң санамыз 

ҚҰдайдан алшақ жатыр, көп жақдайларда Алланың шындықына 

қарама-қарсы келедi: “Менiң ойларым- сiздердiң ойларыңыз емес, 

сiздердiң жолдарыңыз (бақыт) - Менiң бақытым емес, - дейдi Тәңiрiм. 

Бiрақта, аспан қаншалықты жерден жоқары болса, Менiң бақытым 

сiздердiң бақыттарыңыздан жоқары және Менiң ойларым да сiздердiң 

ойларыңыздан жоқары”, “Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути- 

пути Мои, говорит Господь (Ис 55:8,9). Олай болса, Алламен бөлiсетiн 

бейне және тәрiздiлiк (Ұқсас) физикалық бейне болуқа тиiс. 

Перiштелердi қашан кездестiрмесiн оларды адам тәрiздi деп суреттейдi. 

Мәселен, Авраам
*
 Перiштелердi абайсыз қабылдақанда оның алдында 

кәдiмгi адам тҰр деп ойлады. Бiздiң ҚҰдай бейнесiнде 

жаратылқанымыз өзiмiз Ұқсайтын шындық жөнiнде тиянақты 

қортынды жасауқа тiреледi. Бiздiң бейнелеуiмiздегi ҚҰдай көзге 

елестетуге болмайтын көмескi тiршiлiк деп Ұқпауымыз керек. 

– Перiштелердiң өзi ҚҰдайдың елесi болып табылады. Моисей
*
 

жөнiнде ҚҰдай былай деген екен: “Устами к устам говорю я с ним и 

явно... и образ Господа он видит” (Числ 12:8). БҰл Алланың есiмiне ие 

Перiштенiң Моисейге берген нҰсқауына жатады. (Исх 23:20,21). Егер 

Перiште ҚҰдай тәрiздес болса, бҰдан шықатын Ұқым - ҚҰдайдың да 

тұрi Перiштелер сияқты, немесе физикалық тұрi адам сияқты, Ұрық пен 

қанқа қарақанда табиқаты шексiз жоқары. “И говорил Господь с 

Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим” (Исх 33:11; 

                                                           
* Авраам- Ыбрайым 
* Моисей- МЅса 
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Втор 34:10). Алла тақала өзiн өзiнiң Перiштелерi тәрiздес бет жұзi және 

аузы бар ҚҰдайдың өзiне Ұқсайды. 

– Осыдан барып бiз ҚҰдай бейнесiндемiз “Ол бiздiң қҰрамымызды 

бiледi” (Пс 103:14). Онымен пiкiрлесе алатын әке жөнiнде және оның 

бейнесiн көз алдымызқа келтiретiн Алла туралы бiздiң бiлгенiмiздi 

қалайды ол. ҚҰдайдың қолы, көзi деп жасалқан көп сiлтемелер осымен 

тұсiндiрiледi. Егер ҚҰдай көкте тҰратын қайдақы бiр мәннiң Ұйысқаны 

болса бiздiң ҚҰдай жөнiндегi елесiмiзден не шықар едi және егер оның 

жеке басын мойындамасақ, онда осы сiлтемелер адамдарды адастырқан 

болар едi, ешқандай тәрбиелiк мәнi болмас едi. 

– ҚҰдайдың тҰрқан жерiн суреттеу, ҚҰдайдың жеке мекенi барлықын 

көрсетедi: “Бог на небе” (Екк 5:2); “Он приникнул со святой высоты 

Своей; с небес призрел Господь на землю” (Пс 102:20); Ты услышь с 

небеса, с места обитания Твоего” (3Цар 8:39). И более характерно, чем 

все это, мы читаем, что бог имеет “престол” (2 Пар 9:8; Пс 11:4; Ис 6:1; 

66:1). Осындай сөздердi Аспан кеңiстiгiнде тҰратын белгiсiз жанқа 

қолдану қиынқа соқады. 

– Исаияның 45 өлеңi жаңалыққа толы, ґз халқының iсiне деген 

елiктеуiнде ҚҰдай: “Мен ҚҰдаймын, басқа ештеңе де емес... Мен, 

ҚҰдай, бәрiн iстеймiн... Мен, ҚҰдаймын, мҰны жаратушымын... ґзiн 

Жаратушымен таласса, оның бейшара екенi”. “Я Господь и нет иного... 

Я, Господь, делаю все, Я Господь творю это... Горе тому, кто 

препирается с Создателем своим ... Я- мои руки распростерли небеса... 

Ко мне обратились и будете спасены, все концы земли”. Осы соңқы 

сөйлем ҚҰдайдың жеке басының тiршiлiгi барлықына ерекше көңiл 

аударады. - Адамдардың шындық көзiмен Оның барлықына көз жеткiзу 

ұшiн Оқан жалбарынуын қажетсiнедi. 

– ҚҰдай бiзге бәрiн кешiрушi тұрiнде көрiнедi. Кешiрiмдiлiгi жеке 

басынан шықады: бҰл-ой қимылы. Давид КҰдайдың сұйiктi адамы 

болды (3 Цар 3:14). БҰл КҰдайдың санасы (жұрегi) барлықын 

көрсетедi, белгiлi бiр жақдайда адамның iстегенiн қайталайды, ал адам 

табиқаты жақынан Алланың көңiлiне қонбайды. Мына өлең “Алла 

жерде адамды жаратқаны ұшiн өкiндi, өзiнiң жұрегi қайқықа бөлендi 

(Бытт 6:6) дегенi КҰдайдың атмосферадақы рух емес тiрi жан екенiн 

көрсетедi. Баласы әкесiнiң көңiлiн қалай тапқысы келсе, бiздiң де 

Алланың көңiлiн табуымызқа себiн тигiзедi. 
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Егер Алла жеке тҰлқа болмаса... 

Егер Алла шындық тҰлқа болмаса, онда бiзге рухани категорияны 

тұсiну қиынқа соқар едi. Егер Құдай толық шыншыл болса, бiрақ 

материалдық субстанция болып есептелiнбесе, онда бiз Алланың 

адамдарқа деген шыншылдықын қабылдай алмас едiк. Христиандық 

және еврейлiк дiн жолынан тайқандар ҚҰдайдың шыншылдықы 

(әдiлдiгi) бiздiң өмiрiмiзге көмескi қасиеттi рух арқылы кiредi, содан 

барып Алланың ақыл бейнесi бiзге сезiледi. ґз кезегiнде бiз Алланың 

есiмiн жамылқан тҰлқаның барлықын мойындасақ, онда бiз Оның 

көмегiмен, Оның сөзiнiң әсерiмен өзiмiздiң мiнезiмiздi жақсартуқа, 

өзiмiзде Алланың мiнездемесiн дамытуқа мұмкiндiк аламыз. 

Алланың мақсаты көпшiлiк сұйкiмдi жандар арасында көрiну. Оның 

есте қаларлық есiмi, Иегово Элохим, осыны куәландырады 

(тәржiмелейтiн болсақ “Кiм қҰдiреттi болса сол” деген Ұқым бередi). 

Келешекте Тәңiр Патшалықында болқанда шын сенген адамды 

марапаттайды деген әңгiменi, адамның денесi өлгеннен кейiн ештеңенi 

сезiнбесе де, ондай сенiмдегiлер жер ұстiнде жұргенде денесiмен сезiп 

бiлмейдi. Иов өз денесiнiң қайта тiрiлуiн көрiп, “соңқы кұнiн” зарықа 

кұттi (Иов 19:25-27). Авраам мына өлеңде айтылқандардың бiрi болуқа 

тиiс “Жер астында табытта Ұйқыда жатқандардың көбi оянады... мәңгi 

өмiр сұру ұшiн” (Дан 12:2), жер бетiнде өмiр сұрген, Ханаан жерiне 

мәңгiлiк мҰралыққа ие болу ұшiн (Быт 17:8). “Святые его радостью 

возрадуется... Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах 

своих... производить над ними суд писанный” (Пс 132:16; 149:5,9). 

Еврейлер мен еврей еместердiң осы ұзiндiлердi тұсiнуге қабiлетсiздiгi, 

сондай-ақ Авраамқа берiлген серттiң маңызы адамзат тiршiлiгiнiң 

“мәңгiлiк рухы” дегендi дҰрыс тұсiнбеуге соқтырды. Осындай идеялар 

Таурат тҰрқысынан қоштау таппады. ҚҰдай- мәңгiлiк. Ол- сұйкiмдi 

жан, Ол өзiнiң мақсатының сырын былай ашады- еркектер мен әйелдер 

осы жерде өмiр сұрiп жұргенде Тәңiр патшалықындақы өмiрi ұшiн бiр-

бiрiне көмектеседi. БҰдан шықатын Ұқым- ҚҰдайқа, дiнге табынудың 

немесе ҚҰдаймен жеке туыстықын жете Ұқынатын тҰжырымдамасы 

жоқ. ҚҰдайдың жеке тҰлқа екендiгi, бiз Оның физикалық бейнесiн 

көзге елестетуiмiз анықталқанша мойындаймыз. Ол өте жетiлмеген 

бейне. 

Сондықтан бiз Оның ойлау бейнесiнiң дамуын қажетсiнемiз, сонда 

ҚҰдiрет Патшалықында Оның физикалық бейнесiн толық 

қабылдаймыз. ¶зiндiлерден көп мән, жҰбатушылық сабақ аламыз. Ол 

уақыз айтатын әке, баласына- ақыл айтатын әке, сұiспеншiлiкпен 

қарайтын әке. – ҚҰдай туралы айтылады (Мәселен Втор 8:5). 
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Христостың қайқы-қасiрет шегуi туралы бiр мақынадақы мәтiннен 

оқитынымыз: “ҚҰдай Оның көңiлiн тауып, таңдандыру едi (Ис 53:10) 

осылай бола тҰрса да ол ҚҰдайқа ұндеу тастады және Ол менiң 

дауысымды ...естiдi, менiң зар жылақаным Оның қҰлақына естiлдi” (Ис 

18:6). ҚҰдайдың Давидке Ұрық жөнiнде берген антында ол Менiң 

балам болады деп таңқажайып адам тууын талап еттi. Егер ҚҰдай жеке 

тҰлқа болмаса, Оның баласы болмас едi. ҚҰдайды дҰрыс тұсiну кiлт 

болып есептелiнедi. 

Ол Таурат iлiмiнiң өмiрге аса қажеттi салаларын ашады. Бiр жалқан 

айту екiншi жалқанқа әкеледi демекшi, Алла жөнiндегi қате 

тҰжырымдама дiн оқуында айтылқан шындыққа көлеңке тұсiредi. 

Кiтаптың осы бөлiмiн сенiммен, немесе жартылай сенiммен ашсаңыз 

мынадай сҰрақ туындайды: “Действительно ли Вы знаете Бога?” 

Алланы Сiз шын мәнiнде бiлесiз бе? Төменде осы жөнiнде Таурат 

iлiмiн қарастырамыз. 

1.3 ҚҰдайдың есiмi және сипаттамасы 
 

Егер ҚҰдайдың барлықы рас болса, Ол ґзi жөнiнде хабарлаудың тәсiлiн 

жасап қойқан болар едi деп ойламақпыз. Таурат дегенiмiз Алланың 

адамдарқа ашқан жаңалықы, одан бiз Алланың мiнезi ашылқанын 

көремiз. Сондықтан да ҚҰдай сөзi дегенiмiз “дән” (1 Петр 1:23), 

өйткенi егер ол бiздiң санамызқа әсер етсе онда бiздiң iшiмiзде жаңа 

тiрi организм туады, онда Алланың бейнесi болады. (Иак 1:18; 2Кор 

5:17). Сондықтан Алланың сөзiн бойымызқа сiңiрген сайын Оның 

сабақын жете тұсiнемiз, өз Тәңiрiмiздiң баласы бейнесiне Ұқсай 

тұсемiз. (Рим 8:29), ол сипаттамасы жақынан Алланың мiнсiз таза 

бейнесiндей (Кол 1:15). Таураттың тарихи бөлiмдерiнiң бақалылықы да 

осында; онда Алла Тақала белгiлi бiр негiзгi сипаттамасын көрсететiн 

адамдарды қалай Ұстақаны баяндалады. 

Көне еврей тiлiнде адамның есiмi оның мiнезiн бейнелейдi, немесе ол 

жөнiнде мәлiм бередi. Бiрнеше мысалдар келтiрелiк: 

“Иисус
*
” = “Спаситель” (Иисус- Иса- “ҚҰтқарушы”), “он спасет людей 

своих от грехов” (ол өз адамдарын кiнәлi болудан сақтайды) (МФ 1:21). 

                                                           
*
 Ии с у с - а р а б , т ѕ р iк , є а з а є  т iл д е р iн д е  Ис а , Ай с а , 

±а й с а  д е л iн е д i. 
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“Авраам” = “Отец большего множества” (Авраам- ұлкен көпшiлiктiң 

“әкесi”- “Я сделаю тебя отцом множества народов” (Быт 17:5). “Мен 

сенi көпшiлiк адамдардың әкесi iстеймiн”. 

“Ева”= “Живущая”,- потому что она стала матерью всех живущих “ 

(Ева = “Жаны берiк”,- өйткенi ол бұкiл тiрiлердiң анасы (Быт 3:20). 

“Симеон”- “Слушающий”- “Господь услышал, что я нелюбима, и дал 

мне сего” (Быт 29:33). 

Сонымен Алланың есiмi мен қҰрметтi есiмдерi Ол жөнiнде көп мәлiмет 

бередi деп кұтемiз. Шын мәнiңде Алланың есiмi бiрнеше. Алланың 

есiмiн оқып ұйренудi шоқынқаннан кейiн бастақан жөн. Алланың 

мiнезiн одан әрi тануымыз ҚҰдайқа қҰлшылық еткен барлық өмiр 

бойы болады. Мына төменде келтiрiлген деректер осы тақырыпқа 

кiрiспе болып табылады. 

Моисей өз өмiрiнiң драмалық кезеңiнде дiншiлдiк нанымын бекiту ұшiн 

және Алла жөнiнде толық бiлгiсi келгенде Перiште “Ягве есiмiн бердi. 

Алла Тақала оның көз алдына елестедi де былай деп салтанатты тұрде 

жариялады: Алла Тақала, Алла Тақала, мыңдақан тҰқымдарқа 

адамгершiлiктi және қайрымды, Ұзақ шыдамды және көп шапақатты, 

шындықты, қайрымдылықты сақтаушы, кiнәсiн, қылмысын, айыбын 

кешiрушi, бiрақ кiнәсi болса жазасын да бередi” (Исх 34:5-7). 

Осының бәрi ҚҰдайдың есiмдерi оның сипаттамасын ашатындықының 

анық дәлелi болып табылады. ҚҰдайдың осы есiмдердi иеленуi оның 

жеке тҰлқа екенiн бекiте тұседi. Рухтың екпiнiнiң де осындай 

сипаттамасы болады, ол адамның тҰқымының iшiнде дамиды деп Ұқу 

соқырлыққа тең. 

ҚҰдай ерекше бiр есiмдi таңдап алды, сол арқылы Ол белгiлi болуды 

қалады, осы есiм бойынша адамдар Оны еске алсын дедi, бҰл- 

қорытынды, нәтиже, Оның адамдарқа деген ниетi. 

Израилдықтар Египетте қҰлдықта болқан, сондықтан, ҚҰдай бiзге 

қатысты ґз ниетiн ескертсе екен деп қажетсiндi. Моисейге Алланың 

есiмiн оларқа хабарлау бҰйырылды, бҰл олардың Египеттен кетуiне 

дәлел болуқа көмектесуге тиiс, олардың серт еткен жерiне қайтудың 

бастамасы болмақ. (ср. 1 Кор 10:1). Алланың есiмiне қатысты негiзгi 

принциптердi бiз Ұқынуқа тиiспiз. Осының бәрi бiз шоқынбас бҰрын 

және ҚҰдай Патшалықына жорықты бастамай тҰрып болуқа тиiс. 

КҰдай израилдықтарқа былай дедi: Оның есiмi Ягве, ол “Я есмь 

Сущий”, немесе дҰрыс тәржiмесiнде “Я буду тем, кем я буду” (Мен кiм 

болқым келедi, мен сол боламын (Исх 3:13-15). Осы есiмi кейiн 
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бiршама кеңейтiлдi: И сказал еще бог Моисею: так скажи сынам 

Израилевым: “Алла Тақала (Ягве) сiздердiң әкелерiңнiң ҚҰдайы, 

Авраам ҚҰдайы, Исаковтың ҚҰдайы және Иаковтың ҚҰдайы...мақан 

келдi... Мiне менiң есiмiм мәңгiлiк, тҰқым-жҰрақаттарың Мен жөнiнде 

әрдайым еске алып отырсын” (Исх 3:15). 

Осыдан шықатын: қорытынды ҚҰдайдың есiмi “Алла Тақала”. 

Көне ґсиетте көбiне көнееврейлер тiлiнде жазылқан, ҚҰдай деп 

белгiленген ескiеврей тiлiнен аудармасында егжей-тегжейлi 

айтылмақан. Көп таралқан көнееврей сөзiнiң ҚҰдай мақынасы 

“Элохим” сөзi, ол “ҚҰдiреттi” деген Ұқым. ҚҰдайдың “Ескерткiш” 

есiмi, осы арқылы бiздер оны  

ЯГВЕ ЭЛОХИМ 

деп еске алып отыру ұшiн аталқан. 

Ол мына мақынаны бередi: ол ҚҰдiреттiлер тобынан табылатындар. 

ҚҰдайдың ойы ґзiнiң сипаттамасын және ґзiнiң тiршiлiгiн адамдар 

тобының арасында көрсету. Оның сөзiне бой Ұсына отырып бiз 

ҚҰдайдың кейбiр сипаттамасын өз бойымыздан табамыз, олай болса 

ҚҰдай шын сенетiн адамдардың бойынан көрiнедi. ҚҰдайдың есiмi 

уақыт жөнiндiгi көрегендiлiк, ол жер жұзi оқан Ұқсас адамдарқа 

толқанда бiлiнедi (ср 2 Петр:4). Егер бiз Алланың ойын 

байланыстырқымыз келсе, Ол сияқты мәңгiлiк болсақ, онда Оның 

есiмiмен өз ойымызды байланыстыруымыз керек. Оқан апаратын жол 

Ягва Элохим есiмi ұшiн шоқыну болып табылады. (Мф 28:19). БҰл да 

бiздi Авраамның (Гал 3:27-29) әулетi екенiмiздi көрсетедi. ҚҰдреттiлер 

(Элохим) тобымен жерге мәңгi ие болуды Иемiз куәландырқан (Быт 

17:8; Рим 4:13), онда Алланың есiмi көргендiлiкпен iске асырылуқа 

тиiс. Осы жөнiнде 3 тарауда толық айтылады. 

 

 

1.4 Перiштелер 
 

Перiштелер жөнiнде жоқарыда айтылқандарды ескере келiп, олар: 

– физикалық тҰлқа; 

– Алланың есiмiн иемденген; 

– Алланың Рухы ґз еркiн iске асыратын жол; 

– Оның сипаттамасы мен ойына сәйкес екенiн; 
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– Оны көз алдына елестететiнiн айтамыз. 

Кiтаптың 1,3 бөлiмiн аударқанда ҚҰдай деп аталатын “Элохим” сөзi 

“ҚҰдiреттi” деген Ұқым беретiнiн айтқан болатынбыз. Негiзгi Таурат 

трактаты бiр қана ҚҰдай бар дегендi айтады. (Втор 6:4; Ис 45:5); 1 Кор 

8:4; Эф 4:6). Алланың есiмiмен жұрген осы “ҚҰдiрет” Онымен тықыз 

байланыста болқандықтан ҚҰдаймын деп санауы мұмкiн. БҰл тiрi 

жандар Перiштелер деп аталады. 

әлемнiң жаратылуы туралы баяндауда (Быт1) ҚҰдай жаратылысқа 

қатынасты нҰсқау бердi және “солай болды”. ҚҰдайдың нҰсқауын 

орындаушылар Перiштелер болды: 

“Благословите Господа, (все) Ангелы Его крепкие силою исполняющие 

слово Его, повинуясь гласу слова Его” (ПС 103:20). 

әлемдi жаратушы “ҚҰдайдың” iсiн орындаушылар шын мәнiнде 

Перiштелер екенiне сенемiз. Иов 38:4-7 өлеңдерi осыны нҰсқайды. 

әлемнiң жаратылуы туралы оқиқаларды қорытындылауқа тиiспiз, Быт 

1-де былай делiнген: 

Бiрiншi кұнi: Сонда ҚҰдай: “Жарық болсын!”- дедi. Сөйтiп жарық 

болды (қақида 3). 

Екiншi кұнi: “И сказал бог: да будет твердь посреди воды, и да 

отделяет она воду от воды. (И стало так). И создал Бог твердь: и 

отделил воду, которая под твердью, от воды, которая под твердью. И 

стало так (қақида 6,7). Содан кейiн ҚҰдай: “ (Айнала тҰманданып 

тҰрқан) суды ортасынан бөлiп тұратын ауа кеңiстiгi болсын”- дедi. 

Сөйтiп, ҚҰдай ауа кеңiстiгiн жасап, оның астындақы суды ұстiндегi 

судан бөлдi. БҰл осылай болды да). 

¶шiншi кұнi: “И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в 

одно место, и да явится суша. И стало так” (қақида 9) (Сонан соң 

ҚҰдай: “ҚҰрлық көрiнiп тҰруы Ұшiн, аспан астындақы су бiр жерге 

жиналсын”,- дедi. БҰл осылай болды да). 

Төртiншi кұнi: ҚҰдай: “Аспанда кұндiз бен тұндi бiр-бiрiнен 

ажырататын, кұндер мен жылдарды белгiлейтiн жарықтар орнасын. 

Олар жерге жарық шашатын аспандақы шырақтар болсын”, - дедi. БҰл 

солай болды да (қақ 14,15). 

Бесiншi кұнi: Сонан соң ҚҰдай: “Теңiздер мен көлдер, өзендер су 

жәндiктерiне толсын, жер бетiнде қалықтақан қҰстар аспан әлемiнде 

самқап Ұшсын,”- дедi. Сөйтiп ҚҰдай суды мекендейтiн алып 

жануарларды, басқа да суда қаптап жұрген жануарлар мен жәндiктердiң 
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барлық тұрiн, сонымен бiрге қанаттылардың да барлық тұрiн жаратты. 

(қақ.20,21). 

Алтыншы кұнi: Сонан соң ҚҰдай: “Жер жануарлар мен жәндiктердi: 

малды, бауырымен жорқалаушыларды және жабайы аңдарды тұр-

тұрiмен шықарсын”,- дедi; ол солай болды да (қақ.24). 

Адам осы алтыншы кұнi жаратылды. “И сказал Бог: сотворим человека 

по образу Нашему (и) по подобию Нашему” (Быт 1:26). Сонан соң 

ҚҰдай: “Бiз ґзiмiзге (рухани жақынан) Ұқсас адамдарды жаратайық”. 

Осы өлең жөнiнде 1.2 бөлiмде айтқан болатынбыз. Қазiргi айтқымыз 

келгенi “ҚҰдай” сөзi бҰл жерде ҚҰдайдың ґзiне тура қатысы жоқ- 

“ҚҰдай” сөзi бiр адам емес бiрнеше адамқа қатысты екендiгiн, “адамды 

жаратайық” сөзi көрсетедi. Көнееврей тұпнҰсқасында “Элохим” сөзi 

“ҚҰдiреттi” дегендi бiлдiредi де Перiштелерге байланысты айтылады. 

Перiштелер бiздi өз бейнесiне Ұқсас жаратты деген дерек олардың 

бiздiң сыртқы пiшiнiмiздей екенiн бiлдiредi. Сондықтан олар шындық, 

айқын денелi жан, ҚҰдай мен оның табиқаты бiр. 

Осында қолданылқан “табиқат” сөзi олардың физикалық қҰрылысына, 

сипатына, ойына қатысты. Тауратта екi “табиқат” жөнiнде айтылады. 

Сөздiң өзiнiң маңызына қарай бiркезде екi табиқаттың болуы мұмкiн 

емес. 

ҚҰдайдың табиқаты 

Кұнәқа батпайды (мiнсiз таза) (Рим 9:14; 6:23; ср.Пс 90:2; МФ 5-48; Иск 

1:13); 

ґле алмайды (1 Тим 6:16); 

Қуаты мен кұшi мол (Ис 40:28) 

БҰл - ҚҰдайдың және Перiштелердiң табиқаты. Ол Иисусқа өлiп 

тiрiлгеннен кейiн жiберiлдi (Деян 13:34; Откр 1:18; Евр. 1:3). БҰл 

табиқат бiзге де өсиет есебiнде берiледi (Лк 20:35,36; 2 Петр 1:4; Ис 

40:28 ср 31). 

Адамзаттың табиқаты 

Табиқи санасы бұлiнiп кұнәқа душар болды (Иср 17:9; Мк 7:21-23); 

ґлiмге душар болды (Рим 5:12,17); (1 Кор 15:22); 

ґте шектелген физикалық та, ақыл-ой кұшi де бар. (Иер 10:23). 

МҰндай табиқат қазiр барлық адамдарда- жақсысында да, жаманында 

да бар. БҰл табиқаттың соңы- өлiм (Рим 6:23). Осындай табиқат 

өлгенге дейiнгi өмiрiнде Иисуста да болды. (Евр. 2:14-18; Рим 8:3; Ин 

2:25; Мк 10:18). 
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ґкiнiшке қарай “Табиқат” сөзi екiҰшты. Табиқат сөзiн мына сөйлемде 

қолдана аламыз: “Джонның табиқаты жақсы”, жаман болу оның 

табиқатына жазбақан; бiрақ ол өзiнiң автомашинасын өте мақтаныш 

етедi, бҰл адамзат табиқатына тән. Дегенмен бҰл бiздiң осы кiтапта 

қолданқан “Табиқат” сөзiнiң мәнiн бермейдi. 

ґйткенi Перiштелердiң табиқаты Алланың табиқатындай, олар кұнәдан 

пәк болуқа тиiс, сондықтан да өлмейдi, кұнәлi болса о дұниелiк болады 

(Рим 6:23). Олар тiрi жанның физикалық тұрiнде болуқа тиiс. Мiне, осы 

себептi Перiштелер, алқаш жер ұстiнде пайда болқанда кәдiмгi 

адамдарқа Ұқсас, болқан: 

– Перiштелер Алла сөзiн жеткiзу ұшiн Авраамқа келген. Олар “ұш 

адам” тұрiнде мазмҰндалады, алқашқада Авраам олармен адамдармен 

сөйлескендей болады, өйткенi сыртқы пiшiнi адамқа Ұқсады: “И 

принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим 

деревом” (Быт 18:4). 

– Сол Перiштелердiң екеуi содан кейiн Содом қаласындақы Лотқа 

келдi. Олар Лот бейнесiндегi адамдар және Содомның тҰрқындары 

сияқты қарсы алады. “И пришлите два Ангела в Содом”, бiр тұн бiрге 

болуқа Лот оларды шақырды. Бiрақ Содомның тҰрқындары оның ұйiне 

келiп, қатерлi дауысымен былай деп сҰрады: “Где люди, пришедшие к 

тебе на ночь?” (Сақан тұнде келген адамдар қайда?) Лот жалбарынып: 

“Людям сим не делайте ничего” (ол адамдарқа ештеңе iстей 

көрмеңдер). МазмҰндамада бҰл Перiштелер “еркектер” делiнедi: 

“Тогда мужи те простерли руки свои” (Сол кезде еркектер қолын 

жайып) Лотты қорқап қалды; “и сказали мужи те Лоту... Господь послал 

нас истребить” Содом. (Еркектер Лотқа былай дедi... Алланың өзi 

жiбердi бiздi Содомды қиратыңдар деп) (Быт 19:1,5,8,10,12,13). 

– Жаңа ґсиеттiң осы екi жақдай жөнiндегi тұсiнiгi Перiштелердiң адам 

бейнесiндей екендiгiн тҰжырымдай тұседi: “Страннолюбия не 

забывайте; ибо через него некоторые (Авраам и Лот) не зная, оказали 

гостоприимство Ангелам” (Евр 13:2). 

– Иаков (Жақып) тұнi бойы бiр адамдармен кұресiп шықты. (Быт 

32:24), ол кейiнiрек бiлсек Перiште екен (Ос 12:4). 

– Қайта тiрiлу және Иисусты мадақтау (Деян 1:10) кезiнде жылтырақан 

ақ киiмдi екi адам қатысып отырды (Лк 24:4). Олар Перiштелер едi. 

– Мына сөздiң жасырын мақынасына көңiл аударыңдаршы: “мерой 

человеческою, какова мера и Ангела” (Откр 21:17). 
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Перiштелер кұнә жасамайды 

Перiштелер дiни табиқатта болқандықтан, олар өлмейдi. Кұнә өлiм 

әкеледi, бҰдан шықатын қорытынды олар кұнәлi болмайды. Гректiң 

және көнееврей сөзiнiң тұп нҰсқасында алынып, “Перiште” деп 

аударылқан сөз “байланысшы”, орындаушы, көмекке келушi деген 

Ұқым бередi. Перiштелер- ҚҰдайдың орындаушысы, қызметшiсi оқан 

бас июшi, сондықтан оны кұнәлi деп ойлауқа болмайды. Ол аggelos 

деген грек сөзi, тәржiмесi Перiште, “байланысшы, орындаушы” сөзiнiң 

аудармасы, деген Ұқым бередi, мәселен, Иоанн Креститель (Мф 11:10) 

және оның орындаушылары (Лк 7:24), Иисустың орындаушысы (Лк 

9:52) және Раав iзiне тұскен адамдар (Иак 2:25) Адамдардың 

орындаушысы мақынасындақы “перiштелер” мұмкiн кұнәқа батуы. 

Келесi ұзiндiде барлық Перiштелер (олардың кейбiреулерi емес) 

табиқаты жақынан Аллақа бақынатындықын анық көрсетедi, мiне 

сондықтан да кұнәлi iстер жасамайды: 

“Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем 

обладает (т.е. на небесах не может быть бунта против Бога). 

Благословите Господа, (все) Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие 

слово Его, повинуясь гласу Его. Благословите Господа, все воинства 

Его, служители Его, исполняющие волю Его” (Пс 103:19-21). 

“Хвалите Его, все Ангелы Его, все воинства Его” (Мадақтаңдар Оны, 

Оның барлық Перiштелерi, мадақтаңдар Оны, Оның барлық 

жауынгерлерi) (Пс 148:2). 

“Не все ли они (Ангелы) суть служебные духи, посылаемые на 

служение для тех (верующих), которые имеют наследовать спасение?” 

(Евр 1:14). 

“Барлықы” сөзiнiң қайталануы Перiштелер жақсы және жаман болып 

екi топқа бөлiнбейтiндiгiн көрсетедi. Перiштелер табиқатын анық 

тұсiнудiң маңыздылықы мынада- оның табиқатына шын сенiп 

қосылқандықы ұшiн марапатталуы: “А сподобиевшиеся достигнуть 

того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и 

умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам” (Лк 20:35,36). БҰл оны 

тұсiнудiң маңызды кезеңi. Егер Перiштелер кұнәқа бататын болса онда 

ҚҰдайына келгенде марапатталуқа лайықтыларды кұнә жасауқа 

қабiлеттi болар едi, өйткенi кұнәлiлерге өлiм келедi (Рим 6:23), онда 

олар өмiр бақи тiрi жұрмес едi. Егер бiздiң кұнәлi болуқа мұмкiндiгiмiз 

болса, бiзде де өлу қабiлетi болар едi. Олай болса Перiштелер кұнәлi 
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iстер жасайды десек, Алланың оларқа берген мәңгi тiршiлiк туралы 

өсиетiнiң ешбiр мәнi болмас едi. 

Бiздiң бiлетiнiмiз Перiштелердiң табиқатын бөлiсуiмiз, бҰл да бiр 

марапат. Перiштелер кұнәлi iстер жасайтын болса, оны Алла Тақала 

бiздiң өмiрiмiзге әдiл әсер етуге қабiлетсiз болар едi, сондай-ақ Алла 

Тақала өз қҰдiретiмен жасақанының бәрi Перiштелер арқылы екен (Пс 

103:19-21). Олар- “Алланың жаратқан Рухының мақынасы сонда, ол 

ґзiнiң Рухы (кұшi Перiштелер) арқылы бәрiн iске асырады (Пе 104:4). 

Сондықтан Перiштелер Оқан бақынбайды деп ойлаудың қисыны жоқ. 

Христиандықтар Алла Патшалықының жерге келуiне кұнде қҰлшылық 

етсе, Алланың еркi осында да, аспанда да жұзеге асқан болар едi (Мф 

6:10). Егер Алланың Перiштелерi ол жерде кұнәкар Перiштелермен бақ 

таластырса, онда Оның еркi ол жерде толық iске аспас едi, осындай 

жақдай болашақ ҚҰдай Патшалықында да болар едi. Дұние жұзiнде 

мәңгiлiктi енгiзу кұнә мен көнгiштiк арасындақы қақтықыс алаңы 

сияқты көрiнедi, ол қызықарлықтай болашақ болуы мұмкiн емес. 

Перiштелер және дiнге сенушiлер 

Дiнге шын сенушiлердiң әрқайсының Перiштелерi бар дегенге толық 

сенуге себеп бар, оның бiреуi өзгеше болуы, оның өмiрiне 

жәрдемдесушi болуы мұмкiн: 

– “Ангел Господель ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их” 

(Пс 34:7). Тәңiрдiң Перiштесi Одан қорқатындар төңiрегiне кәрiн төгедi 

және: Оларды қҰтқарады (Пс 34:7). 

– ... из малых сил, верующих в Меня (т.е., слабых апостолов- Зах 13:7, 

ср. Мф 26:31). Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего (Мф 

18:6; 10). 

– Ертедегi христиандар Павелдiң сақтаушы- Перiштесi болқан дегенге 

шын сенген (Деян 12:14,15). 

– Израилдықтар Қызыл теңiз арқылы өттi, оларды өсиет етiлген жерге 

қарай шөл дала мен Перiште алып жұрдi. Қызыл теңiз арқылы өту 

бiздiң суда шоқынқанымыздың бейнесiн бiлдiредi. (1 Кор 10:1), 

сондықтан бiздiң былай деп ойлауымыз ойқа қонымды; Перiште бiзге 

де шөлдi өмiр арқылы ҚҰдай Патшалықына қарай жұруiмiзге 

көмектеседi. 

Егер Перiштелер жауыздық ойласа, немесе кұнәлi делiнсе, онда 

Перiштелер тарапынан өсиет етiлген жерге баруымызды бақылауқа 
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алмақан болар едi, оның бiздiң өмiрiмiзге әсерi бата емес, қарқыс 

болушы едi. 

Сонымен бiз көрiп отырмыз, Перiштелер тiрi жан... 

- Алланың мәңгiлiк табиқаты мен сыртқы пiшiнi бар, 

- кұнәқа батпайтын, 

- қашанда Алланың нҰсқауын орындайтын, 

- Алланың рухы-кұшi iс-қимыл жасайтын және сөйлейтiн жол 

болып есептеледi (Пс 104:4). 

Бiрақ...? 

Көптеген “христиандық” шiркеулер Перiштелер кұнәлi iстер iстейдi 

және кұнәлi Перiштелер қазiр өмiр сұредi, олар жер ұстiндегi кұнәлер 

мен келесi мәселелер ұшiн жауап бередi. Осындай терiс сезiмдi кешiрек 

талқылайтын боламыз. Қазiр бiз мынадай ескертпелер жасаймыз. 

– Мұмкiн бiздiң әлемге дейiн басқаша болқан шықар немесе Быт 1 

айтылқандай. Мұмкiн, қазiргi Перiштелер мейiрiм және зҰлымдық 

жөнiнде хабардар болуы (Быт 3:5), өйткенi олар да бiздiң осы өмiрiмiз 

тәрiздi жақдайда өмiр сұрген кейбiр жандар кұнәқа батты дегендi 

терiске шықаруқа болмайды; дегенмен мҰның бәрi болжам қана, бҰқан 

адамзат ақыл-ойы қана сенедi. Таурат кұнәлi Перiштелердiң болқанын 

терiске шықаратын қазiргi жақдайды бiлуiмiз қажет екенiн айтады; 

барлық Перiштелер Алланы тыңдайды. 

– Аспанда кұнәлi жандар болуы мұмкiн емес, өйткенi Алланың таза 

көзiмен жауыздықты көру тән қасиет емес (Авв 1:13). Пс 5:5,6 былай 

тұсiндiредi: “У тебя не водворится злой. Нечистивые не пребудут пред 

очами Твоими”. Олай болса аспанда кұнәлi Перiштелер ҚҰдайқа қарсы 

бұлiк шықарды деген ой осы ұзiндiде айтылқандарқа толық қарама-

қарсы. 

– Грек сөзi “Аngel”- “байланысшы, орындаушы” деген Ұқым бередi, ол 

бҰдан бҰрын бiз айтқанымыздай, адамдарқа қатысты болуы. 

Адамзаттың осындай байланысшысы, орындаушысы, әрине, кұнәқа 

батуы. 

– ґмiрiмiздiң барлық көлеңкелi қҰбылыстарына таңылқан айып- 

зҰлымдық пен кұнәлiлiк ең көп тарақан мәжусилiкке сенушiлiк болып 

табылады. Осы мәжусилiк сенiм Рождествоқа (ҚҰдайдың туқан кұнi 

мейрамы) қатысы бар христиандыққа да кiрдi. 
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– Қазiргi уақытта кұнәлi Перiштелердiң барлықы жөнiндегi идеяны 

бекiту ұшiн терiс тұсiндiретiн таураттың бiрнеше ұзiндiлерi бар. Ол 

жөнiнде толық дерек “В поисках сатаны” (Шайтанды iздестiру) 

кiтабында айтылады. Осындай ұзiндiлер Таураттақы Перiштелер 

жөнiнде жоқарыда айтылқан көптеген дәлелдердi терiске шықара 

алмайды. 

Шегiнiс 1: “ҚҰдай дегенiмiз Рух” (Ин 4:24) 
Екiншi тарауда бiз ҚҰдайдың Рухы жөнiнде толық әңгiмелеймiз. Қазiр 

бiз анада iстелген пiкiрдi былайша қорытамыз: ҚҰдайдың Рухы 

дегенiмiз Оның кұшi немесе тынысы, осылардың көмегiмен Оның мәнi 

мен сипаты адамдарқа Рух шықаратын қимылдар арқылы ашылады. 

Сонымен “ҚҰдай дегенiмiз Рух” сөз тiзбегi тиiстi тұрде аударылуқа 

тиiс, өйткенi Оның Рухы Оның жеке басын бiлдiредi. 

ҚҰдайдың бiрнеше анықтамалары бар, мәселен: 

“Бог наш есть огонь поядающий” (Евр 12:29); 

“Бог есть свет” (1 Ин 1:25); 

“Бог есть любовь” (1 Ин 4:8); 

“Слово (греческое “Логоs”- план, намерение, идея) было 

“Бог” (Ин 1:1). 

Сонымен ҚҰдай дегенiмiз Оның сипаттамасы. Бiз “ҚҰдай дегенiмiз 

махаббат” деп оқықанымыз ұшiн қана, махабаттың абстрактылы 

Ұқымы “ҚҰдай” деп тұсiнуiмiз және дәлелдеуiмiз тiптi қате. Бiз не 

болса соны “жақсылықтың өзi” деп айта алмаймыз, ал бҰл кiм болса 

сол физикалық тiршiлiк емес деген Ұқым бермейдi. Ол бiзге жақсылық 

ашатын тiршiлiктiң ұлгiсi. 

ґйткенi Рух дегенiмiз ҚҰдайдың кұшi, ґзiнiң мiнезi және еркiне сәйкес 

мақсатына жету ұшiн ҚҰдай ґзiнiң 

Рухын бiзге жiбередi және бақыттайды дегендi ұнемi оқимыз. Ол Рухты 

шықарушы деп те айтып жұр. (Ам 4:13). ҚҰдай дегенiмiз Оның Рухы 

деуiмiз дәлме-дәл қайталақтау. БҰл шын мәнiнде ҚҰдайдың барлықын 

терiске шықарады. 

ҚҰдай ґз Рухын жiбергенiн және ґз Рухынан Оның бөлiнгенiн 

кұәлендiретiн көптеген мысалдар бар: 

“Тот (Бог) Который вложил в сердце его Святого Духа Своего” (Ис 

63:11); 
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“Положу дух мой (Божий) на него (Иисуса)” ґзiмнiң (тәңiр) рухымды 

Оқан (Иисусқа) саламын” (Мф 12:18); 

“Отец Небесный даст Духа Своего”. Аспандақы әкем ґз Рухын бередi 

(Лк 11:13); 

“Я видел Духа, сходящего с неба” Аспаннан шықып келе жатқан 

Рухты мен көрдiм. (Ин 1:32); 

“Говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть”. ґзiмнiң 

Рухымнан қандай да болмасын тәнге төгемiн, дейдi ҚҰдай (Деян 

2:17). 

Расында да, “ҚҰдайдың Рухына” жиi сiлтеме жасау Рухтың ҚҰдайдың 

өзi еместiгiн куәлендiредi. ҚҰдай мен Оның Рухы арасындақы осы 

өзгешелiк ҚҰдай дегенiмiз “ұшбiрлiк”, осы сөзде ҚҰдай әке, Иисус пен 

Қасиеттi Рух бiр Ұқымды бiлдiредi деп сенетiндер ұшiн басқа 

қиыншылыққа душар етедi. Егер бҰл осылай болса, егер ҚҰдай 

дегенiмiз жеке тҰлқа болмаса, онда бҰдан Иисус болқан емес және тiрi 

жан емес деген Ұқым туады. 

Жеке тiршiлiгi жоқ ҚҰдай бiздiң табынуымызды ақылсыздық дейтiнiн 

атап айту керек, немесе табыну- бiздiң санамызда қалыптасқан ойымыз 

бен ҚҰдайдың арасындақы диалог. Бiздiң аспанда арнайы тҰрақы бар 

ҚҰдайқа табынатындықымыз жөнiнде ұнемi еске салады (Экк 5:1; Мф 

6:9; 5:16; 3 Царь; 8:30), Иисус бiздiң дҰқамызды ҚҰдайдың оң жақ 

қолында тҰрып Оқан тапсырады (1 Петр 3:21; Евр 9:24). Егер ҚҰдай 

жеке тҰлқа болмаса, онда осы өлеңдердiң ешқандай мәнi болмайды. Ал 

бiз ҚҰдайды шындықты, Ұнататын әке деп елестетсек, онда бiздiң 

дҰқамыз Оқан шындық және жарқын болып көрiнедi. 

Шегiнiс 2: ҚҰдайдың Есiмiн пайдалану 
ҚҰдайдың Есiмi және Оның Баласы Иисустың есiмi бiзге өте маңызды 

болып көрiнедi. Бiз ҚҰдай жөнiнде әңгiме қозқақанда, бiз Оның 

таңқажайып ойы мен шындықын жан-жақты сөз қыламыз. ҚҰдайдың 

Есiмiн қарапайым қосымша сөз немесе ашуланқанымызды бiлдiру ұшiн 

қолданбаймыз, олай жасайтын болсақ бiздiң Жаратушымызды 

балақаттақандық болады. Осы себептi ҚҰдайқа жақымды iс iстегiсi 

және Оқан қҰрмет көрсеткiсi келген әркiм Оның Есiмiн жеңiл-желпi 

қолданбау ұшiн барлық шараларды қарастыруқа тиiс. әлемнiң көптеген 

қоқамдарында қазiргi тiлмен қорлаушылық дақдылы жақдайқа 

айналқан, кұнделiктi өмiрдегi осы дақдыдан арылу оңайқа тұспейдi. 

ҚҰдайдан көмек сҰрап шын көңiлмен дҰқа қылу ҚҰдайдың тарапынан 

ескерусiз қалмайтынына шұбә келтiруге болмайды. Бiздiң 
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бақылауымызда және ықпалымызда жұргендер, мысалы, балаларқа 

қорлаудың қауiптiлiгi жөнiнде ескерту керек: “Ибо не оставит (Бог 

твой) Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно 

(Втор 5:11). “Оның Есiмiн бекерге қолданқандарды Алла тақала 

жазасыз қалдырмайды”. 

Бiздер ҚҰдай жөнiнде әңгiме еткенде, Ягве немесе Иегова көнееврей 

сөзiн ұнемi қолданып отыруқа кұштейтiн адамдар да табылады. 

Керiсiнше бiз өрескел қате жасаймыз деп қайта-қайта айтады. Осындай 

ҚҰдай есiмiн Ұстанушыларқа Сторожевой Башня Қоқамы жатады 

(Кұзет тҰратын мҰнара). Олардың мұшелерi өздерiн “Иегованың 

куәгерiмiз” деп есептемеген христиандық ешқашан ҚҰдаймен туысқан 

болмайды деп санайды. 

Осындай әңгiме жұргiзу арқылы бҰл адамдар Алланың қасиеттi және 

қажап есiмiн дiни элитизмдi өршiктiру мақсатында пайдаланады. Олар 

басқа адамдарды бiр сөздi айтқаны немесе пайдаланқаны ұшiн жек 

көредi. БҰл жерде бiз Алланың есiмiн қолданқаны жаман iс деуден 

аулақпыз; ол әсiресе, бiздiң жеке дҰқа қылуымызқа Ұқсайды, егер бiз 

Алланың Есiмiне анық шоқынқан болсақ. Бiрақ Жаңа ґсиетте бҰл 

ҚҰдайқа мiндеттi немесе жақсы деген нҰсқау (уақыз) еш жерiнде 

айтылмақан. Ондайлар Жаңа ґсиеттiң шабыт берушiлiк рухын алып 

тастап отыр, олай болса ол ҚҰдайқа таңуқа болатын- “theos”, “Ұлы” 

деген мақына беретiн бiр сөздi пайдаланып грек тiлiнде жазылқан. Онда 

“ҚҰдай” және “Ягве” сөздерiнiң өзгешелiгi айтылмақан. Сондай-ақ 

онда дiнге сенушiлер өздерiн қауым ретiнде атауқа тиiс екендiгi туралы 

арнайы уақыз жоқ. Петр дiнге сенушi адам жөнiнде әңгiмелегенде шын 

мәнiнде “христиандықтар” туралы ойын айтады. Ол “Иегов адам” 

немесе оқан мақынасы жақынан жақын сөз туралы емес. (1 Петр 4:16). 

Иегова есiмiн қолдануды артық айта беру Иисус Тәңiрдiң iс-қимылын 

және орнын бақасыздандырады, мәнiн жояды. Осықан Ұқсас, көптеген 

“iнжiлдiк христиандар” Иисус Тәңiрге көп мән бередi де, ҚҰдайдың 

ерекше кұштi жерiн назардан тыс қалдырады. 

Христиандық дiнге сенушiлердiң ертедегi коммунадақылары “Иегова” 

есiмiн қоспай мыналарды өздерiне қатысты қолданқан: 

– “Израилдық қоқам” (Евр 2:12); 

– “Салтанатты ұлкен шiркеу және тҰңқыш бала шiркеуi” (Евр 12:23); 

– “Алланың және ҚҰдайдың шiркеуi” (Деян 20:28); 

– “Тiрi ҚҰдайдың шiркеуi, тiректiң және шындықтың бекiтушiсi” (1 

Тим 3:15); 

– “ҚҰдайдың ұйi” (1 Тим 3:15). 
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Шегiнiс 3 ҚҰдайдың көрiнуi 
Төменде әгiмелейтiнiмiз алқаш оқықанда тұсiнуге қиын болады, бiрақ 

әрi қарай оқықан сайын қаралатын мәселелердiң маңызы арта тұседi 

ҚҰдайқа қатысты Таураттың негiзгi сырлары жөнiнде сiздер толық 

мақлҰмат алу ұшiн бiрқатар мәселелердi қарастырамыз. 

ҚҰдайдың Есiмiн әркiм иеменденуге тиiс, өйткенi Ол арқылы өзi 

көрiнгiсi немесе өзiн Ұшыратқысы келедi. Иисус сияқты адамдар мен 

Перiштелер де ҚҰдайдың есiмiн алып жұргiсi келедi. Осы маңызды 

принциптi бiзге Таурат ашып бередi. Мәселен, баласы әкесiнiң есiмiн 

алуы мұмкiн; оның өз әкесiмен бiрқатар Ұқсастықтары болады. Олай 

болса, бiр компанияның өкiлi өз компаниясы атынан сөйлеседi; өзiнiң 

iсi жөнiнде бiреулерге телефон соқып, былай дейдi: “Ало, бҰл 

осындақы “Унилевер”, егер ол осындай атаулы компанияда жҰмыс 

iстейтiн болса, әрине ол Мистер Унилевердiң өзi болмай-ақ қойсын. 

Иисуспен де осындай жақдай болқан. 

Алланың Есiмiн иемденген Перiштелер 

ҚҰдай Израилдың адамдарына Перiште сендердiң алдарыңда жұрiп 

отырады делiнген деп жазылқан Исх 23:20,21-де. “Менiң Есiмiм оның 

бойында” делiнген оқан. ҚҰдайдың жеке есiмi- Ягве. Сондықтан 

Перiште Ягве есiмiн иемдендi де Ягве немесе ҚҰдай деп аталды. Исх 

33:20 былай делiнген: адамдардың бiрде-бiрi ҚҰдайдың жұзiн 

көрмейдi, тiрi жұрмейдi. Бiрақ Исх 33:11-ден мынаны оқимыз: “ҚҰдай 

Моисеймен жұзбе-жұз тiлдескен, өзiнiң досымен сөйлескендей болқан”, 

емiн-еркiн, достық сарында. БҰл ҚҰдай да, Ягве де, ґзi де емес, өйткенi 

ҚҰдайдың өзiн адамдар көрмейдi. Ол Алланың есiмiмен келiп тҰрқан 

Перiште. Сонымен бiз Моисеймен сөйлескен ҚҰдай жөнiнде оқимыз, 

ал шын мәнiнде ол Перiште. Сондай-ақ ҚҰдай, Тәңiр сөздерi Алланың 

ґзiне қатысты еместiгi туралы мысалдар толып жатыр. Анық мысал Быт 

1:26 келтiрiлген: “И сказал Бог (Ангелы): сотворим человека по образу 

Нашему”. (Бiздiң бейнемiзге Ұқсас адамды жаратайық,- дедi Алла 

(перiштелер). 

Алланың Есiмiмен жұрген адамдар. 

Жоқарыда айтылқандарқа тұсiнiктеме беруге өте пайдалы ұзiндiлердiң 

бiрi Ин 10:34-36. Еврейлер жiберген қатенi қазiр өздерiн “христиандық” 

деп санайтындардың көпшiлiгi қайталауда. Мен ҚҰдайдың ґзiмiн деп 

Иисус айтыпты деген ой туыпты оларда. Иисус былай деп тұзету 

жасапты оларқа: “Не написано ли в законе вашем: “Я сказал: вы боги”? 

Ciздердiң заңдарыңызда жазылқан емес пе едi: “Мен айттым: сiздер 
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қҰдайсыздар ма? Егер ол қҰдаймыз десе... сiздер (мен жөнiнде) 

айтыңдар: “ҚҰдайқа нҰқсан келтiрушiсiң”, өйткенi мен айттым: “Я 

Сын Божий?” (“Мен ҚҰдайдың Баласымын ба?”). Иисус шынында 

былай дейдi: “Ескi ґсиетте адамдарды “ҚҰдайлар” деп айтады; (В 

Ветхом Завете людей называют “Боги”;) я только говорю, что я сын 

Бога; так почему вы так расстраиваетесь?” (Мен ҚҰдайдың баласымын 

деп қана айттым қой мен; неге сiздер осыншама абыржыдыңыздар?” 

Иисус шындықында псалм 82 өлеңiнен цитата келтiрiп отыр, онда 

Израилдың соттары “ҚҰдайлар” деп аталқан. 

Тұсiнiктеме бойынша көнееврейлер тiлiнде ҚҰдайдың толық есiмi 

“Ягве Элохим” екен. Ол “Я откроюсь во многих могущественных” 

(“Мен көптеген қҰдреттiлiктерде ашыламын”) дегендi бiлдiредi. Шын 

дiнге сенушiлер- көптеген қҰдiреттiлер дегенiмiз, мiне, осылар, олар 

осы өмiрде шектеулi мақынасында, ал ҚҰдай Патшалықында аса толық 

мақынасында. Осылардың сипаттамасы Ис 64:4 және 1Кор 2:9 

өлеңдердiң салыстырмаларында анық көрсетiлген. “Ибо от века не 

слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме 

Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него?” (¶йткенi 

өмiрiңде естiмеген, қҰлақ салмақан, одан ұмiт кұтушiлерге қаншама 

жақсылық iстеуге тиiстi Сенен басқа ҚҰдайды ешбiр көз көрмеген?). 

Павел 1Кор 2:9,10 мынадай цитата келтiредi: “Но как написано: “не 

видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его”. А нам Бог открыл это Духом 

Своим”. Ис 64 ұзiндiде былай делiнген: дiнге сенушiлерге Ол не 

дайындап қойқанын бiр Алладан басқа ешкiмнiң тұсiнуi мұмкiн емес;- 

ал 1Кор 2:10 өлеңiнде былай сендiредi- осылардың бәрi бiз ұшiн 

ашылды; олай болса бiз “ҚҰдай” болуқа тиiстiмiз: ҚҰдайдың өзi 

болмасақта та, Оның Есiмiне шоқыну нәтижесiнде және Оның 

Шындықын тану нәтижесiнде ҚҰдайдың болмысы болуымыз. 

Иисус және ҚҰдай Есiмi. 

Иисус ҚҰдайдың Баласы және Оның адамдарқа деген жоқары болмысы 

ретiнде ҚҰдайдың Есiмiн иеленуi тиiстi екенi таңданарлық емес. “Я 

пришел во имя Отца Моего” (“Мен Менiң әкемнiң есiмi атынан келдiм,- 

деп айтты ол” (Ин 5:43). ґзiнiң тiл алқыштықы арқасында Иисус 

Аспанқа көтерiлдi және ҚҰдай “Оқан барлық есiмдерден жоқары” 

Ягве- ҚҰдайдың ґзiнiң есiмiн бердi (Флп 2:9). Мiне, сондықтан да Откр 

3:12 бiз Иисустың сөзiн оқимыз: “Я напишу на нем (на верующем) Имя 

Бога Моего... и имя Мое новое” (Мен (дiнге сенушiлерге) оқан Менiң 

ҚҰдайымның есiмiн жазамын... және Менiң есiмiм жаңа). Тақдырқа 
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көну кұнi Иисус бiзге Алланың Есiмiн бередi, сонда бiз Алланың есiмiн 

толық алып жұретiн боламыз. Ол есiмдi “Менiң есiмiм жаңа” деп 

атайды. Естерiңiзде болсын, Иисус Аспанқа Ұшып кеткеннен кейiн 

бiрнеше жыл өткесiн қана өзiнiң сырын естiрттi, осы жөнiнде Флп 2:9 

айтылқан. Сондықтан ол (Иисус) ҚҰдайдың Есiмiн “есiмiм Менiң 

жаңаша” деп айта алады, бҰл есiм оқан соңқы рет берiлген. Бiз қазiр Ис 

9:6 өлеңiн дҰрыс тұсiнемiз, ол былай дейдi: “Имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности... Иисус ҚҰдайдың барлық 

есiмдерiн иемденедi деген көрегендiк, Ол ҚҰдайдың бiзге ашқан 

жаңалықтарының толық көрiнiсi болып табылады. Осы мақынада оны 

“Эммануил” деп атақан, “ҚҰдай бiзбен бiрге” дегендi бiлдiредi, әрине 

оның ҚҰдай еместiгi белгiлi. 
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1 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Бiздiң ҚҰдайқа деген сенiмiмiздi арттыра тұсуге не нәрсе көбiрек 

көмектеседi? 

а) Шiркеуге бару 

б) Таураттың дҰқаларын оқып=ұйрену 

в) Христиандармен әңгiмелесу 

г) Табиқатты тамашалау 

 

2. Төменде келтiрiлген пiкiрлердiң қайсысы ҚҰдайдың дҰрыс 

анықтамасы? 

а) Бiздiң санамыздақы идея қана 

б) Атмосферадақы Рухтың екпiнi 

в) ҚҰдай жоқ 

г) Шындық, материалдық тҰлқа. 

 

3. ҚҰдай дегенiмiз: 

а) Бiрлiк 

б) ¶шбiрлiк (Алла, Иса, оның шешесi Мариам) 

в) Бiр өзiнде бiрнеше ҚҰдай 

г) Қалай болқанда да анықтау мұмкiн емес? 

 

4. ҚҰдайдың есiмi “Ягве Эллохим ненi бiлдiредi?” 

а) Алда болатын iс 

б) ҚҰдiреттiлiктiң көрiнiсi 

в) µлы 

г) Кұш 

 

5. “Перiште” сөзi ненi бiлдiредi? 

а) Адам кейпiнде 

б) Қанаты бар 

в) Таратушы 

г) Көмекшi 

 

6. Перiштелер кұнәлы бола ма? 

 

7. ҚҰдайдың барлықына Сiздi көбiне не сендiредi? 
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2.1 ҚҰдайдың Рухы: Анықтама (µйқару) 
 

ҚҰдай- сезiмi, эмоциясы бар шындық тҰлқа. Олай болса Ол өзiнiң 

тiлегiн (ықыласын) және сезiмiн бiздермен, Ол балаларымен бөлiсуге 

қабiлеттi және бiздiң өмiрiмiзге сондай тәсiлмен әсер етедi, ол Оның 

сипатына сәйкес келедi деп кұтуге болады. Осының бәрiн ҚҰдай ґзiнiң 

Рухы арқылы iстейдi. Егер бiз ҚҰдайды бiлгiмiз келсе және Онымен 

қоян-қолтық туыстық қатынас жасақымыз келсе, онда бiз ҚҰдайдың 

Рухы дегенiмiз не және ол қалай қимыл жасайтынын бiлуiмiз қажет. 

“Рух” деген сөзге дәл анықтама беру оңай емес. Егер сiз, мәселен, 

ұйлену тойынан келе жатып: “Онда шынында жақсы демалып 

шықтық!” дейсiз. Осы арқылы сiз ұйлену кешiнде жақсы ақуал болды, 

бәрi Ұйымшылдықпен өттi, адамдар әсем киiнiп келген, тамаша 

көрiнедi деп ойыңызды бiлдiресiз. Осындай әртұрлi нәрселер ұйлену 

кешiнiң көркiн, сәнiн келтiредi. Осы сияқты, ҚҰдайдың Рухы да Ол 

жөнiнде хабар бередi. Көне ґсиеттегi аудармасында “Рух” деген Ұқым 

беретiн ескi еврей сөзi “тыныс”, немесе “кұш” мақынасын бередi. Олай 

болса, Алланың Рухы дегенiмiз Оның “тынысы”, Оның ойын бейнелеп 

көрсететiн ҚҰдайдың мәнi. Бiз қайсысы бiреулердiң санасына немесе 

мiнезiне қатысты “Рух” сөзiнен 5 бөлiмiнде мысал келтiремiз. 

Адамдарда ой iс ұстiнде пайда болады, дейдi Тауратта. (Притч 23:7, Мф 

12:34). Бiздердiң қылықтарымыз туралы аздап ойланып- 

толқанқанымыз осыны растайды. Бiз алдымен бiрдеңелер туралы 

ойланамыз да, сосын соқан қатысты белгiлi бiр iстердi iске асырамыз. 

Бiздiң көңiлiмiз бен есiмiз қылықтарымыздан көрiнiс бередi, iс-

қимылымыз бiздiң қарнымыз ашқанын айқындап тҰрады. Бiз ас 

бөлмесiнде бананды көргенде “көңiлдегi” тiлегiмiз iс жұзiне асады- бiз 

қолымызды созып, бананды аламыз, қабықын аршып, оны жеймiз. Осы 

қарапайым мысал көнееврей сөзi “Рухтың” неге тыныс немесе ес, 

сондай-ақ “кұш” мақынасын бiлдiретiндiгiн көрсетедi. Бiздiң көңiлiмiз 

бен мәнiмiз бiздiң ойымызқа қатысты. Олай болса өзiмiздiң ойымызды 

немесе көңiл-кұйiмiздi iске асыру ұшiн жасайтын қылықымызқа да 

қатысты. Алланың Рухы да осындай, бiрақ өлшемi жоқ мол көлемде. 

БҰл-кұш, оның көмегiмен Ол өзiнiң мәнiн, ґзiнiң сипатын және ниетiн 

бiлдiредi. 



ҚҰдайдың Рухы 
 

36 

Алланың Кұшi. 

Бiрқатар ұзiндiлер Алланың Рухын Оның кұшiмен бiрдей деп саяды. 

әлем дұниесiн жарату ұшiн “Алланың Рухы” су бетiнде қалықтап Ұшып 

жұрдi. Сонда ҚҰдай: “Жарық болсын!- дедi. Сөйтiп жарық болды (Быт 

1:2,3). ҚҰдайдың Рухы дегенiмiз кұш, оның көмегiмен жер ұстiндегiнiң 

бәрi жаратылды. “От духа Его великолепие неба; рука Его образовала 

быстрого скорпиона” (Иов 26:13) “Оның рухынан тамаша аспан, Оның 

қолынан жылдам шаян жаратылды”. “Словом Господа сотворены 

небеса, и духом уст Его-все воинство их” (Пе 33:6). “Аллатақаланың 

сөзiмен аспан және Оның айтуымен- барлық әскерлерi жаратылды”. 

Сондықтан Алланың Рухы былай суреттеледi: 

Оның демi; 

Оның сөзi; 

Оның қолы. 

Олай болса, бҰл-Оның кұшi, оның көмегiмен Ол бәрiн iстейдi. 

Сонымен дiнге сенушiлер Алланың еркiмен қайта туады. (Ин 1:13), 

немесе Оның Рухымен. Оның еркi Рухы арқылы қимыл жасайды. Бұкiл 

әлемдi жаратуқа қатысты мынаны оқимыз: “Пошлешь дух Твой- 

создаются, и Ты обновляешь лице земли” (Пс 104:30). Осы Рух-кұш 

бәрiнiң тiрегi болады және бәрiн жарататын қҰралқа айналады. Осы 

өмiрдегi қайқылы өмiр Алла Рухының жедел қимылынсыз-ақ өзiнiң 

қалпынан шықатыны тұсiнiктi. Иовақа, осы өмiрден шаршақан адамқа, 

басқа пайқамбар мынаны есiне салады: “Если бы Он обратил сердце 

Свое к себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее,- вдруг погибла бы всякая 

плоть, и человек превратился бы в прах” (Иов 34:14,15). “Егерде Ол 

ґзiнiң жұрегiн ґзiне айналдырса және оның рухы мен демiн ґзiне алса,-

кенеттен қандай да болмасын тән өлсе және адам табытқа айналса”. 

Давид Ұнжырқасы тұсiңкi болқанда ҚҰдайдан ґзiнiң Рухымен 

қошеметтей (қолдай) берудi жалқастыруын, сөйтiп өмiрiн сақтап 

қалуды жалбарынып сҰрады (Пс 51:12). 

4.2 бөлiмiнен бiзге, бұкiл жаратылысқа берiлген рух бiздiң өмiрiмiздi 

қолдаушы екенiн тұсiнемiз. “ґмiрдiң рухының демi” бiздiң iшiмiзде 

(Быт 7:22), оны ҚҰдай бiзге туқанда берген (Пс104:30, ср Евр 12:9). Ол 

Оны “қандай да болмасын тән рухының” ҚҰдайтақаласы қылады” 

(Числ 27:16, ср Евр 12:9). ґйткенi, ҚҰдай бұкiл әлемдi қолдайтын 

тiршiлiк кұшi болып табылады, сондықтан Оның Рухы қашанда 

болмасын бiрге жұредi. ҚҰдай ґзiнiң Рухының жәрдемiмен ұнемi 

менiмен бiрге болады деп мойындайды Давид. Қайда барсам да осы 
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Рух- кұштiң арқасында. Ол оның ақыл-ойының бәрiн бiледi. Олай 

болса, ҚҰдайдың Рухы дегенiмiз қҰрал, сол арқылы Ол барлық жерде 

бiрге болады, әрине Ол аспанда тҰрса да. 

“Ты знаешь,когда я сажусь и когда встаю: Ты разумеешь 

помышления мои издали...Куда пойду от Духа Твоего, и от лица 

Твоего куда убегу? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край 

моря: и там рука Твоя (т.е., посредством Духа) поведет меня и 

удержит меня” (Пс 139:2,2,7,9,10). 

Осы мәселенi дҰрыс тұсiнуiмiз ҚҰдайдың қуатты белсендi жан 

екендiгiн ашады. Көпшiлiк адамдар ҚҰдайқа сенiмi дұдамал болса да 

өсiп-өндi, шындықында “ҚҰдай” олардың басындақы идея қана, мый 

бөлшегiндегi қара жәшiк. Оның Рухы арқылы ҚҰдайды шын тұсiну 

және оның шын мәнiнде бiздiң айналамызда болатыны бiздiң өмiрге 

деген көзқарасымызды толық өзгертуi мұмкiн. Бiздi Рух қоршап тҰр 

және бiзге ҚҰдайды ашатын Рухтың қимылдарын әрдайым 

куәландырамыз. Давид осықан қатысты былай дейдi: “Дивно для меня 

ведение (Твое),- высоко, не могу постигнуть его! (Пс 139:6).Сондай-ақ 

осыны бiлуiмiзбен қатар жауапкершiлiк те келедi; бiздiң iстеген iсiмiз 

бен ойымыз ҚҰдайқа толық мәлiм екенiн мойындауымыз керек. Оның 

алдында бiздiң жақдайымызды қарастырқан кезде, әсiресе шоқынуды 

ойлақанда осының бәрiн ескеруiмiз керек. ҚҰдайдың Иеремияқа айтқан 

сәулеттi сөзiнiң бiзге де қатысы бар: “Может ли человек скрыться в 

тайное место, где Я не видел бы его?- говорит Господь. Не наполняю ли 

я (Духом) небо и землю?” Оны мен көре алмайтындай қҰпия жерге 

тықыла аларма едi адам?- дейдi Аллатақала. Аспан мен жердi Мен 

(Рухыммен) толтыра алармын ба?” (Иер 23:24). 

Киелi Рух. 

ҚҰдайдың Рухы өзiн кең көлемде тұсiну ұшiн мақлҰмат беретiнiн 

көремiз; бҰл-оның ақылы және мiнезi, сондай-ақ кұшi, осылар арқылы 

Ол ґзiнiң ойын iске асырады. “Каковы мысли в душе его (человека), 

таков и ты” (Притч 23:7); (Оның (адам) жанында қандай ойлар болса, 

сен соқан Ұқсайсың), сонымен, ҚҰдай- бҰл Оның ойы, осы Ұқымда Ол 

дегенiмiз Оның Рухы (Ин 4:24), дегенмен ҚҰдай жеке тҰлқа емес деген 

Ұқымды бiлдiрмейдi (Шегiнiс 1 қара). ҚҰдай Рухының кең мақынасына 

жетуiмiз ұшiн Бiз Оның “Қасиеттi Рухын” оқимыз. 

“Қасиеттi Рух” терминi көбiне Жаңа ґсиетте қолданылады. Деян 2-де 

Пятидесятниктер кұнi христиан дiнiн уақыздаушыларқа (апостол) 



ҚҰдайдың Рухы 
 

38 

Қасиеттi Рухтың сыр ақытқаны мазмҰндалады. Петр мҰны Иоил 

берген көрегендiктiң жұзеге асуы деп тұсiндiредi, онда “менiң 

(ҚҰдайдың) Рухымның сыры ақытылады (деян 2:17). Көне ґсиетте 

“Қасиеттi Рух” терминiмен қатар осықан баламалы “Алланың Рухы” 

немесе “Господтың (Жаратушы) Рухы” сөздерi қолданылады. ЛК 4:1 

өлеңдерiнде “Қасиеттi Рухқа бөленген Иса Иорданқа қайтып оралды 

делiнген”; одан әрi осы тарауда Иса ҚҰдайқа сенiмiнiң орындалқаны 

туралы Ис 61-де айтады: “Дух Господа был на Мне” (Жаратушының 

Рухы сақан сыйып тҰр). Қасиеттi Рух мына ұзiндiлерде ҚҰдайдың 

кұшiне Ұқсайтынына Көңiл аударайық: 

– “Дух Святый найдет на Тебя (Марию), и сила Все- вышнего осенит 

Тебя” (Лк 1:35). 

– “Силою Духа Святого... Силою знамений и чудес, силою Духа Божия” 

(Рим 15:13,19). 

– “Наше благовествование у вас было... в силе и во Святом Духе” 

(1Фест 1:5). 

– “Об обетовании Святого Духа апостолам говорилось как об 

облегчении силою свыше” (Лк 24:49). 

– Иса (Иисус) өзi Қасиеттi Рухпен және кұшiмен “жақылқан” (Деян 

10:38). 

– Павел ҚҰдай кұшi көрiнген дәлелдi уақыздауын мынамен бекiтiдi: “И 

слово мое и проповедь моя... в явлении духа и силы” (1Кор 2:4). 

2.2 Шабыттандырушы (рух берушi) 

ҚҰдай 
Бiз ҚҰдайдың Рухы Оның кұшi, ойы және сипаты екенiн анықтадық. 

Оның барлықын Ол ґзiнiң Рухы арқылы қимыл ұстiнде көрсетедi. ґткен 

бөлiмде бiз ҚҰдай Рыхы әлемдi қалай жаратқанын айтқан едiк: “Оның 

рухынан әсем аспан жаратылды (Иов 26:13) - ҚҰдайдың Рухы әлемдi 

жасаймын деп су ұстiнде Ұшып жұрдi. (Быт 1:2). Ендi бiр жерiнде 

“Тәңiрiмiздiң 

сөзiнен аспан жаратылды” (Ис 33:6). “Болмыс” деген кiтаптың iшiнде 

ҚҰдайдың Сөзi әлемiнде жаратушы деп жазылқан. Сондықтан 

ҚҰдайдың рухы Оның сөзiнде ерекше бейнеленедi, бiздiң сөзiмiз бен 
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тiлегiмiздi бiлдiретiндiгi сияқты- шын- мәнiнде “бiздi” өте дәл бiлдiредi. 

Иса даналылықпен былай дейдi: “От избытка сердца (разума) говорят 

уста”. (Мф 12:34). Олай болса, бiз өз сөзiмiздi бақылақымыз келсе, бiз 

еңалдымен өзiмiздiң ойымыздан бастауымыз керек. ҚҰдайдың Сөзi- 

Оның Рухының немесе ойының көрiнiсi. БҰл сондай байлық, Тауратта 

жазылқан ҚҰдай сөзiн бiз Алланың Рухы мен Оның санасын тұсiнетiн 

боламыз. Рух берушi Тәңiр арқылы ҚҰдай сөздер жазылқан ґз Рухының 

керемет көрiнiсiне жеттi. БҰл термин “Рух” сөзiне негiзделген 

ҚҰдай-Рух-берушi Бого-дух-новенность 

“Рух” тыныс деген мақына бередi. “Богодухновенность” сөзi мақынасы 

жақынан рух берушi, шабыттандырушы сөзiне жақын. Олай болса 

Тауратты жазқандардың бәрi ҚҰдайдан шабыт алып барып жазқан. 

Дiндi уақыздаушы Павел Тимофейге жолдауында Таураттың кереметi 

оның ҚҰдайдың Рухының сөзi екендiгiнде, осыны Ұмытпауқа 

шақырады және ҚҰдай жөнiнде не бiлгiмiз келсе, соның бәрiн осы 

кiтаптан табамыз: 

“Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во 

Христа Иисуса. Все Писание Богодухновенно и полезно 

для изучения, для исправления, для наставления в 

праведности, да будет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготовлен” (2 Тим 3:15-17). 

Егер шабыттандырушы ҚҰдай Жазуы ҚҰдай жөнiнде толық бiлiм 

берсе, ҚҰдай жөнiнде бiзге шындықты айтатын басқа бiр кiтапты 

iздеудiң қажетi болмас. Адамдар өздерiнiң сана сезiмi мен жеке 

басының тәжiрибесi жөнiнде әңгiме қылқанда ол ҚҰдай туралы 

танымның қайнар көзi екенiн тұсiнедi. Егер ҚҰдайдың 

шабыттандырушы сөзiне сенiмдi қабылдау адамның христиандық 

өмiрiнде толық қанақаттануына жетедi десек, онда бiздiң өмiрiмiздiң 

басқа шындық жақын iздестiрудiң қажетi болмайды. Егер ондай 

қажеттiлiк болса, онда ҚҰдай Сөзiн бiз толық игермеген болып 

шықамыз. Павел бҰл осылай болуқа тиiс деп айтқан-ды. Тауратты 

қолымызда Ұстап тҰру ұшiн және бҰл шын мәнiнде ҚҰдай Рухының 

Сөзi екенiн бiлу ұшiн айтарлықтай сенiм қажет болады. Израилдықтар 

ҚҰдай сөзiнен мақлҰмат алу ұшiн ерекше көңiл аударқан, қазiргi 

“христиандар” да дәл осылай жасақан. Павелдiң мына сөзiне назар 

қоюымыз қажет: 
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“Ибо и нам оно возвещено, как и тем (шөл даладақы 

израилдықтарқа); но не принесло им пользы слово 

слышанное, не растворенное верою слышавших” (Евр 

4:2). 

Бiздер қабылдап жұрген ҚҰдай Рухы сөзiнiң кұшiне сенуге толық 

жетуден гөрi ерекше назар аударарлықтай тура дiни жолды елестетемiз: 

әдiлдiктiң кұшi кенеттен бiзге сәулесiн тұсiредi және бiздi өз өмiрiмiзде 

саналы тұрде ҚҰдай Сөзiне қҰлшылық етуден зардап шегуден гөрi 

және ҚҰдайдың Рухы бiздiң жұрегiмiзге әсер етуiнен гөрi ҚҰдайқа 

жарамды етедi. ҚҰдай сөзiнде мазмҰндалқан ұлкен рухани кұштi 

қабылдамау себептi көпшiлiк христиандар осы Кiтапта жазылқандар 

шын мәнiнде ҚҰдайдың шабыттандырқаны ма деген сҰрақ қойды 

өздерiне. Олар Тауратта жазылқандардың көпшiлiгi дана кәрия 

адамдардың пiкiрiнен туындақан деп ойлақан. Петр осындай болжамды 

терiске шықарады: 

“Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 

делаете, что обращаетесь к нему... зная прежде всего то, 

что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 

самому собою. Ибо никогда пророчество не было 

произносимо по воле человеческой, но изрекали его 

святые Божии человека, будучи движимы Духом Святым” 

(2 Петр 1:19-21). 

Тауратты жазушылар 

ҚҰдай жазуы ҚҰдай шабытымен жазылқандықына толық сенудiң 

ұлкен маңызы бар. Тауратты жазқан адамдар Рухтың ықпалында 

болқан, ол адамдарды шабыттандырқан және бақыт берген, олай болса 

олардың сөзi өзiнiкi емес. ҚҰдайдың Сөзi шындық (Ин 17:17) және 

әйгiлеуге, тұзетуге (2 Тим 3:16) тиiмдi, көпшiлiк адамдар шындықтан 

жалтақтайды, ұйткенi шындық ауыртпашылық әкеледi. Апостол 

Иеремия ҚҰдайдың қуат беруiмен сөз сөйлегенде көп сенiмсiздiктi 

кездестiрдi, сондықтан ол Аллатақаладан алқан сөзiн жазып отырмауқа, 

басып шықармауқа шешiм қабылдады. Дегенмен ҚҰдайдың Сөзiн жазу 

адамның (жады) ықыласы емес ҚҰдайдың еркiнiң нәтижесi, оның басқа 

талқамы болқан жоқ. “Я каждый день в посмеянии, всякий издевается 

надо мною ... И подумал я: “не буду я напоминать о Нем, и не буду 

более говорить во имя Его; но было в сердце моем, как бы горящий 

огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не 

мог” (Иер 20:7,9). 
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Осықан орай Валаам Израилқа қарқысын айтуқа шешiм қабылдақанда 

Алланың Рухы оның орнына Израилқа бата беруге мәжбур еттi (Числ. 

24:1-13); ср Втор 23:5). 

ҚҰдай бiрнеше адамдарды Оның Сөзiн уақыздауқа шабыттандырды, ал 

олар бiр кездерде уақыздақысы келмеген едi. Олардың тiзiмi мынадай: 

Моисей (Муса) Исх 4:10 

Иезекииль (Иез 3:14) 

Иона- Йунус (Ион 1:2,3) 

Павел (Деян 18:9) 

Тимофей (1 Тим 4:6-14) 

Валаам (Числ 22-24) 

Елиуй (Иов 32:6-20) 

Осының бәрi 2 Петр 1:19-21 өлеңiнде айтылқан сөздi анықтай тұседi. 

ҚҰдайдың Сөзi адамдардың жеке пiкiрiнiң көрiнiсi емес, алла 

шабыттандырушы дегеннiң нәтижесi- оларқа ашылқанды жазу. 

Келесi дәлелi мына жақдайқа байланысты: Тауратты жазушылар өздерi 

жазқанның бәрiн тұсiнбейтiндiгiн мойындақан. Олар дҰрыс 

“тұсiндiрудi” iздеген, ұйткенi “открыто было, что не им самим, а нам 

служило то, что ныне проповедовано”, және олардың не жөнiнде 

жазқаны туралы (1 Петр 1:9-12). Олардың iздеген сөздерi, шынында 

өздерiнiкi емес едi, олардың өздерi оның мәнiн Ұқуқа тырысқан. Келесi 

өлең осының кұдiксiз дәлелi болып табылады: Даниил (Дан 12:8-10); 

Захария (Зах 4:4-13); Петр (Деян 10:17). 

Егер бҰл адамдар жарым -жартылай қана шабыттанқан болса, онда бiз 

ҚҰдайдың шын Сөзi мен Рухын бiле алмаймыз. Егер олардың 

жазқандары ҚҰдайдың Сөзi болса, онда Тауратты жазқан кезде олар 

ҚҰдай Рухының ықпалында толық болқан деген Ұқым туады. Дiни 

Кiтап Сөзi ҚҰдайдың атынан жазылқандықтан бiздi осы Жазылымды 

оқуқа ниеттендiредi және оқан бой Ұсындырады. “Слово Твое весьма 

чисто, и раб Твой возлюбил его” (Сенiң Сөзiң өте таза, және Сенiң 

қҰлың оны өте жақсы көредi) Пс 119:140. 

Олай болса, Таурат кiтаптары ең алдымен ҚҰдай еңбегi, ол 

жазушылардың шықармасы емес. Жаңа ґсиеттiң Көне ґсиеттiң 

Жазылымдарына көзқарасы осының айқақы болып табылады:- 

– “В писании предрек Дух Святый устами Давида...” (Деян 1:16 Петр 

Псалмнан осы өлең жолдарын келтiредi: Ср.Евр. 3:7). 
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– “Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим чрез Пророка Исаню” 

(Деян 28:25 - Павел Исаи туралы осылай дейдi.) Лк 3:4 өлеңiнде 

“пайқамбар Исаиидiң кiтабы” жөнiнде қана емес, “пайқамбар 

Исаиидiң сөзiнiң кiтабы” жөнiнде айтылады. 

Сондықтан Тауратты жазушылар көне христиандықтар ұшiн аса 

маңызды орын алмайды. Оның маңыздылықы мынада, оның сөздерi 

ҚҰдай Рухының шабыт беруiмен жазылқан. 

Сөзiмiз дәлелдi болу ұшiн бiз осы бөлiмдi ҚҰдайдың Рухы Оның 

жазылқан сөзi арқылы ашылады деген өлең жолдарымен аяқтаймыз:- 

– Иса мынаны ашық айтты: “Слова, которые говорю Я... суть дух” (Ин 

6:63). Ол ҚҰдайдан қуат алып сөйледi (Ин 17:8;14:10). 

– Бiздi Рухтан жанданқан деп суреттейдi (Ин 3:3-5), сондай-ақ 

ҚҰдайдың Сөзiнен (1 Петр 1:23). 

– “... чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь 

Саваоф Духом своим через прежних пророков” (Зах 7:12). 

– “Я изолью на Вас дух мой, возвещу вам слова мои”. Мен өз рухымды 

Сендерге төгемiн, сендерге өз сөзiмнiң даңқын жаямын (Притч 1:23) 

осы сөздер ҚҰдай Сөзiнiң шындықын тұсiнуге Ұқсайды, Оның 

Рухының бiзге әсерi. Кiтапты тұсiнбей оқу ешқандай пайда бермейдi, 

өйткенi ҚҰдайдың Рухы/ойы бiзге ашылмайды. 

ҚҰдай сөзiнiң кұшi 

ҚҰдайдың Рухы Оның санасына, мiнезiне сондай-ақ Оның кұшiне қана 

қатысты емес. Осылар арқылы Ол өзiнiң ойын бiлдiредi. Олай болса 

Оның Рухы- Сөзi Оның санасының көрiнiсi қана емес; Оның Сөзiнде 

сондай-ақ динамикалық кұш бар. 

Осы кұштi дҰрыс бақалай бiлсек бiзге оны пайдаланып қалуқа тұрткi 

болады. Осындай қимылдарқа байланысты қандай да болмасын бiздiң 

сезiмiмiздiң көтерiлуi бiздiң бiлiмiмiзбен жуып- шайылады. ґйткенi 

ҚҰдай Сөзiн Ұйып тыңдауымыз бiзге кұш бередi. Осының бәрi осы 

өмiрдегi әбiгерленушiлiктен қҰтылу ұшiн қажет, ґзiнiң ұлкен өмiрлiк 

тәжiрибесiне сұйене отырып Павел былай деп жазды: 

“Я не стыжусь благовествования Христова, потому что 

оно есть сила Божия ко спасению” (Рим 1:16). 
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Тауратты оқып- ұйрену және оны бiздiң өмiрiмiзге пайдалануымыз 

динамикалық процесс болып табылады. БҰл теологтердiң салқын, 

академиялық тәсiлiне мұлдем қатысты емес
*
. Сондай-ақ “қолайлы” 

христиандық дiндi уақыздаушылармен де арақатысы шамалы. 

Таураттың кейбiр ұзiндiлерiнен қысқаша мысалдар келтiрсе де, оны 

өмiрiмiзге пайдалану және тұсiну жөнiнде амал жасамайды. Мәселен, 

“Слово Божие живо и действенно”, “Словом силы Своей (Божией)” 

(Евр 4:12; 1:3). “Слово Божье... действует в Вас верующих” (1Фес 2:13). 

ҚҰдай ґзiнiң Сөзiнiң ықпалымен шын дiнге сенушiлердiң санасына 

кұнде-кұнде сақат сайын белсендi әсер етедi. 

Сiздер оқып-ұйренiп жұрген Iнжiлдiң негiзгi қақидалары сайып 

келгенде, ҚҰдай кұшiнiң шындықында; егер сiз оқан осыны iстеуге 

мұмкiндiк берсеңiз, онда ол сiздiң өмiрiңiзге әсер етедi, Сiздi ҚҰдайдың 

баласына айналдырады, осы өмiрде ҚҰдай Рухы санасының көрiнiсi 

болады, Христианның салтанаты кезiнде сiздi ҚҰдайдың дiни 

табиқатына өтуiңiзге дайындайды. (2Петр 1:4). Павелдiң уақыздауы 

“рух пен кұштiң көрiнiсiнде” болды (1 Кор 2:4). 

Бiздiң айналамызды ҚҰдайдың Сөзi Таурат екенiне жартылай сенетiн 

адамдар қоршап тҰр. Бiрақ олар бiздер Исақа шын берiлгемiз деп 

сендiредi. Осылайша олар бiз ҚҰдайқа сенемiз дегендi айтса да Оның 

шындық тҰлқа ретiнде барлықын мойындамайды. Дiни жазу ҚҰдайдың 

толық дем берушiсi екенiн, бiздiң жеке сезiмiмiз бен пiкiрiмiзден 

жоқары тҰратындықын терiске шықарып қана қоймай, ҚҰдайдың 

кұшiн де жоққа шықарады. Осындайда 2 Тим 3:5 мына өлеңi ойқа 

келедi: “Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”, немесе 

Iнжiлдiң сөзi мен кұшi. 

Бiздiң фундаментализмiмiздi дұние жұзi келеке қылады. Павелдiң iсi де, 

оның уақыздаушы тобы да осындай жақдай кештi: “Ибо слово о кресте 

для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых- сила Божия” (1 

Кор 1:18). 

Осылардың бәрiн ескере отырап, мойындай отырып, бiздiң 

әрқайсымыздың Тауратқа деген сенiмiмiз арта тұсiп, оны бҰрынқыдан 

да жоқары ықыласпен оқып, оны тұсiнуге, бойҰсынуқа талпынамыз. 

                                                           
* Те о л о г и я  - д iн  т у р а лы iл iм  
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2.3 Қасиеттi Рухтың қабiлетi (сыйы) 
ҚҰдай адамдармен жұргiзген iстерiнде әр кезеңде оларқа өзiнiң кұшiн 

(Қасиеттi Рухын) табыс етiп отырқан. Бiрақ, оның бәрiн таза қалпында, 

адамдардың ойына келгеннiң бәрiн iстеуге мұмкiндiгi болсын деп 

жiбермеген. Осы Қасиеттi Рухты пайдалану әрдайым белгiлi бiр 

мақсатпен iске асырылқан. ґзiнiң мiндеттерiн орындақаннан кейiн 

Қасиеттi Рух кейiн қайтарылады. ҚҰдайдың Рухы ҚҰдайдың ойын 

жұзеге асыру ұшiн қимыл жасайтынын есте сақтауымыз керек 

ҚҰдайдың алысқа мегзеген мақсатын асыру ұшiн Ол адамдарқа аз 

уақыт болсын азап шегудi жiбередi (6:1 бөлiмдi қараңыз). Олай болса, 

Қасиеттi Рух осы өмiрдегi адамдардың шеккен азабын жеңiлдету ұшiн 

қолданылады деп кұтпеу керек. Оның тарапынан қолданылқан 

жеңiлдету ҚҰдайдың бiзге деген ниетiнiң көрiнiсiнiң жоқарқы 

мақсатына жетудi көздейдi. 

Жоқарыда келтiрiлген сөздер Қасиеттi Рухқа байланысты таратылқан 

қатынасқа қарама қайшы келедi. Исақа сену жеңiлдiк әкеледi, мәселен 

аурудан тазарту, Қасиеттi Рухтың шықарқаны деп жұр, деген сенiмге 

келтiредi. Қаншама соқыс қасiретiн көрген ел Угандада адамдар 

санының өсуi байқалады. Оның себебi оларқа сауықтырушы дiни 

қабiлет дарықан. Тарихи тәжiрибе көрсетiп отырқандай, мҰндай 

қҰбылыстар аса ұлкен адамзаттық қажетсiну уақытымен сайма-сай 

келедi. Осының бәрi Рух қонқан деген қазiргi сенiмдерге кұдiк 

тудырады. Егер кiмде-кiм адамдар қасiретiн жеңiлдету мұмкiндiгiн 

iздесе, оданда аяқ асты жаңалықтарды хабарлақан жеңiлдеу. 

Көптеген “христиандықтар” қазiр бiздерге таңқажайып дiни қабiлет 

дарықан деп жұр, ал ендi олардан осықан байланысты қандай мақсатты 

көздейсiңдер деп сҰрасаң, абыржып қалады. ҚҰдай белгiлi бiр 

шектелген мақсатқа жету ұшiн ґзiнiң Рухын төгiп отырқан. Осының 

нәтижесiнде шын мәнiнде дiни қабiлетке ие адамдар оны не ұшiн 

пайдаланатынын жақсы бiлген, сондықтан да олар оны қолдануда 

толық табысқа жеткен. Ал оларқа қарама-қарсы, бiзге дiни қабiлет 

дарыды деп қазiр айтып жұргендер, көп сәтсiздiкке душар болуда, олар 

сырқат адамдарды емдеуде шамалы қана табысқа ие болуда. 

Төменде келтiрiлген барлық мысалдар рухани қабiлет қаншалықты 

бойларына қонқанының себептерi мен мақсатын тек қана суреттейдi. 

Осындай жақдайлардың бiрде-бiрiнде дiни қабiлеттiң дамуына 

байланысты пiкiр болқан емес. Оқан ие болушылар өз көзқарастары 
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бойынша пайдаланқан емес. Бiз ҚҰдайдың Рухы жөнiнде 

әңгiмелегеннен кейiн, адамдар оны өз мұддесi ұшiн бақыттақан деп 

ойлай алмаймыз, өйткенi ол оларқа ҚҰдайдың белгiлi бiр тiлегiн 

орындау ұшiн қана берiлген, уақытша қабiлетке ие болқандардың 

мұддесi ұшiн емес (ср Ис 40:13). 

– ґздерiнiң көне тарихында израилдықтар кұрделi жалбарыну орнын 

жасау жөнiнде нҰсқау алқан, онда алтарь және басқа қасиеттi 

аксессуарларды сақтауқа болады. ҚҰдайқа табыну ұшiн 

қолданылатын заттарды қалай жасау туралы толық тұсiнiк берiлген. 

Осы айтылқандардың бәрiн iстеу ҚҰдай ґзiнiң Рухын берген арнайы 

адамдарқа тапсырылқан. Олар “Ааронқа (қасиеттi) киiм жасау ұшiн 

даналық рухында орындалқан” және тақы басқалар (Исх 28:3). 

– Осындай адамдардың бiрi Веселеил “ҚҰдайдың Рухы, даналылықы, 

тұсiнушiлiгi, басқаруы арқасында және өнердiң барлық тұрiмен 

орындалды, қандай да iс болмасын алтыннан жасалқандармен 

жҰмыс және...тастарды кесу” (Исх 31:3-5). 

– Числ 11:14-17 өлеңiнде МҰсақа жұктелген Рух одан алынып 

Израилдың қауым басшысына берiлгендiгi туралы айтылқан. Оның 

себебi адамдардың қайқысын дҰрыс тұсiнуге мұмкiндiк беру және 

МҰсаның жауапкершiлiк қамын азайту. МҰсаның қазасының 

қарсаныңда оның рухының қабiлетi Иса Навинге ауыстырылды. БҰл 

қабiлет Оқан ҚҰдайқа берiлген адамдарды өз соңынан лайықты 

алып жұру ұшiн берiлдi (Втор 34:9). 

– Сол кезден уақыт озқан сайын, израилдықтар өзi елiне кiрген кезде 

және олардың бiрiншi патшасы (Саула) таққа отырқанқа дейiн 

оларды басқарқан адамдар сот деп аталқан. Осы кезең iшiнде 

оларды дҰшпандар қанап келген. Сот Кiтабында ҚҰдайдың Рухы 

қайсыбiр соттардан жоқары тҰрды деп жазылқан, оның себебi 

израилдықтарды қысым жасаушылардан қҰтқару. Ондай соттарқа 

Гофониил (суд 3:10), Гедеон (суд 6:34) және Иеффай (сут 11:29) 

жатады. 

– Басқа бiр судья, Самсонқа Рух былай дейдi: сен арыстанды өлтiрiп 

жоқары көтерiл (суд 14:5,6), 30 адамды өлтiр (суд 14:19), сосын 

барып байлаулы тҰрқан себiңдi ұз (суд 15:14). Осындай “Қасиеттi 

Рух”. Самсонқа тҰрақты жұктелмеген-дi-ол оқан белгiлi бiр 

мақсатын орындау ұшiн келiп тҰрқан және содан кейiн оның 

бойынан алып тасталқан. 
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– ҚҰдай ґз адамдарына ерекше жолдама жiбергiсi келсе, он Рух бiр 

адамның бойына қонып, ол адам ҚҰдай Сөзiн жариялақан. Жолдама 

аяқталқаннан кейiн Рухтың Сөзiн емес, өзiнiң сөзiн жария ететiн 

болады. Сондай көп мысалдардың бiрi:- 

“И Дух божий облек Захарию... и сказал им: так говорит 

Господь: для чего вы преступаете повиновения 

Господня?” (2Пкр 24:30). 

Басқа мысалдар Пар 15:1,2 и Лк 4:18,19 өлеңдерiнде келтiрiлген. 

Белгiлi бiр мақсатпен ҚҰдайдың Рухын пайдалану ұшiн оның сыйына 

ие болу мұмкiн емес екендiгi айқындала тұседi: 

– Аман қалу кепiлi; 

– ґмiр бойы бiрге келе жатқанқа Ұқсас; 

– Бiздiң iшiмiздегi мифтiк кұш; 

– “ґз тәжiрибесiнiң” ерекше нәтижесi бойынша пайда 

келтiру сияқты. 

Сонымен Қасиеттi Рухтың сыйы туралы мәселенiң көп кұдiгi барлықын 

айта кетуге тура келедi. Кейбiр адамдар Қасиеттi Рухты алдық деп 

байбалам салады, сондай-ақ көптеген Iнжiлдiктер жиналқан жерде 

уақыздаушылар сәбiздi көрсету арқылы сәбiз “Қасиеттi сыйды” 

алушы=мыс дегендi айтады. МҰны олар өзiн Исақа сенушi адамдармыз 

деп санайтындар алдында көрсетедi. Дегенмен мынадай сҰрақ 

туындайды: “Ол қандай сый?” Адамдар қандай сый жөнiнде айтатынын 

бiлмейтiндiгiне сену қиын. Ақырқан жыртқыш алдында тҰрқан 

Самсонқа арыстанды өлтiру жөнiнде рухани сый (қабiлет) берiлдi (Суд 

14:5,6). Ол кенеттен келген қабiлеттiң не ұшiн жiберiлгенiн анық сездi. 

Оның басында бҰл жөнiнде кұдiк болқан емес. Қасиеттi Рухты алдық 

деп жұрген қазiргi адамдар мен Самсон жөнiндегi эпизодтың қарама-

қарсылықы көрiнiп тҰр, бiрақ олар ерекше қимыл жасамайды; оның 

бер жақында олар қандай қабiлет дарықанын да бiлмейдi. 

Олар адамдар өз өмiрiнде христиандықпен байланысты қайқылы 

эмоциялық кұйзелiсте болды деп қорытынды жасаудың альтернативы 

жоқ екендiгiн анық айтуқа болады. Олардың өмiрге деген 

қатынасындақы шҰқыл бҰрылыс өз iшiнде тұсiнiксiз жаңалық сезiмiн 

қалдырды. Осыны бiле тҰра олар Таураттақы Қасиеттi Рухтың сыйы 

жөнiндегi ұзiндiсiне жармасып, мынадай қортынды жасады: “Это 

должно быть то, что я переживаю”, (БҰл менiң бастан өткiзгенiм 

болуқа тиiс), ал риза болқан протестанттар попы оның иегiнiң астына 
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жақындап былай дедi: “Это точно. Хвала Богу!” (Дәл солай. ҚҰдайдың 

даңқы артсын!) және “дәлелдеу” сияқты жақдайды көрсетедi, онысы 

басқа шiркеу қарамақындақы адамдарды Қасиеттi Рухты аласыңдар деп 

сендiруге тырысады. 

Осындай парадокстың негiзгi себебi мынада: бҰл адамдарда осы мәселе 

туралы Таурат тұсiнiгi жоқ, сенiмi жоқ ґз сезiмiмiздiң алдамшылықына 

қарсы бiз қалай кұрессек (Иер 17:9), Таурат принципiне тҰрақты 

екендiгiмiздi көрсете бiлуiмiз қажет. ҚҰдай Рухы қалай әсер ететiнiн 

танудан басқа қажеттiлiк жоқ. Бәрiмiз ҚҰдайдың кұшi бiздiң өмiрiмiзде 

бiзбен бiрге қимыл жасайды деп ойлаймыз. Бiрақ қалай және Ол неге 

осылай жасайды? Расында да бiз Рухтың қабiлетiн иемденiп жұрмiз бе, 

адамдарда Рухтың қабiлетi бар деп Тауратта айтылқан едi қой? Егер бiз 

шын мәнiнде ҚҰдайды бiлгiмiз және Онымен тiрi туыстық қатынаста 

болқымыз келсе, онда бiздер осы қҰбылысты дҰрыс тұсiну 

қажеттiлiгiн мойындауымыз қажет. 

Бiздiң дәуiрiмiздiң бiрiншi қасырында қабiлетке ие болудың 

себептерi 

Бiзге мақлҰм болқан ҚҰдай Рухының қабiлетi туралы негiзгi 

принциптердi ескере отырып, бiз Жаңа ґсиеттiң рухани қабiлетi туралы 

баяндауқа көшемiз, ол ертедегi шiркеулерде болқан (Исадан кейiнгi 

өмiр сұрген сенушiлер, дiншiлдер тобында). 

Исаның дiндi уақыздаушыларқа арналқан соңқы өсиетi бұкiл дұние 

жұзiне Iнжiлдi уақыздау (Мк 16:15,16). Олар осылай жасады да. Ең 

алдымен өзiнiң тыңдаушыларына Исаның өлiмi және қайта тiрiлуi 

туралы уақыз айты. Ол кезде қазiргi бiз бiлетiн Жаңа ґсиеттiң жоқ 

екенiн ескеру қажет. Сонымен қатар олар базарда немесе еврейлердiң 

қибадатханасында тҰрқанда Назареттен келген адам Иса жөнiнде 

айтып жұрдi. әңгiмелерi тұсiнiксiз- Израилдан шыққан ақаш шеберi, ол 

мҰнтаздай едi, сосын өлдi, Көне ґсиеттiң көрегендiгiне сәйкес қайта 

тiрiлдi, ол қазiр оларды шоқынуқа шақырады, Оның жолымен жұрудi 

сҰрайды. 

Сол бiр кұндерi басқа адамдар дiн жолын қуушыларды жетiлдiруге 

тырысты. Оларқа христиандықтар уақыздап жұрген жолдама ҚҰдайдың 

өзiнен келгендiгiн дұние жұзiне айқындау, растау тәсiлi керек-тi. 

Солтұстiк Израилдың бiр топ балықшыларының философиясы дәлелсiз 

едi. 
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Бұгiнгi кұнi бiздер Исаның iстерi мен iлiмi жөнiнде әңгiмелеп жұрген 

Жаңа ґсиеттiң Жазбаларына көп ұңiлемiз, өйткенi бҰл Жазбалар 

ҚҰдайдың жiбергенi деп бiлемiз. Дегенмен, Таурат әлi жазылмақан 

кезде, ҚҰдай уақыздаушыларына Оның Қасиеттi Рухын пайдалануқа 

рҰқсат бердi. Оның себебi олардың не жөнiнде айтқанының шындықын 

растау едi. БҰл әлем алдында қабiлетiн пайдалану ұшiн ерекше кезең 

болатын. Жаңа ґсиеттiң жазқандары болмаса дiнге сенушiлердiң жаңа 

тобы ұшiн дiншiлдiк наным нықаймақан болар едi. Оларда пайда 

болқан көпшiлiк практикалық нанымдар дҰрыс шешiмiн бермедi: 

Исақа сенiмiн кұшейту ұшiн оларда мұмкiндiк аз болды. Осы себептi 

Қасиеттi Рухтың қабiлетi көне сенiмдегiлердiң басшылары ұшiн 

ҚҰдайдың шабыт берушi жолдамасы арқылы көрiнетiн. Осының бәрi 

Исаның жолдамасы мен iлiмi жазылып, басылып шыққанқа дейiн 

болқан жақдай. 

БҰл себептер кенеттен жiберiлген Қасиеттi Рух ұшiн әрдайым ерекше 

анық болатын: 

– “Посему и сказано”: (Иисус) восшед на высоту... дал дары человекам 

“... к совершению святых, на дело служения, для созидания тела 

Христова”, т.е. верующих (Еср 4:8,12). 

– Римдегi дiнге сенушiлерге Павел былай жазды: “Я весьма желаю 

увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к 

утверждению вашему” (Рим 1:11). Сiздерге сiздердiң мақҰлдақан 

рухани қабiлеттерiңдi ұйрету ұшiн мен сiздердi көрудi аса тiлеймiн. 

Iнжiлдiң уақыздарын бекiту ұшiн қабiлеттi пайдалануқа байланысты 

мынаны оқимыз: 

– “Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и 

во Святом Духе, и со многими удостоверениями” посредством 

проиводимых чудес (1Фес 1:5; ср 1Кор 1:5,6). Бiздiң азанымыз 

сендердiң тек қана сөздерiңде емес, кұшiнде және Киелi Рухында 

және көпшiлiк куәландыруларыңда таңқажайып iстерiң арқылы. 

– Павел былай деп айта алады: Христос не iстесе де мен арқылы iстейдi, 

мәжусилердi (пҰтқа табынушыларды) дiнге бақындыру, сөзiмен 

және таңқажайып iсiмен, нышанның, тамашаның кұшiмен, ҚҰдай 

рухының кұшiмен iстейдi. (Рим 15:18,19). 

– Iнжiлдi уақыздаушыларқа қатысты мынаны оқимыз: олар “ҚҰдайдан 

алқан куәландыру белгiсiмен, таңқажайыбымен, және әртұрлi 
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кұштерi мен, Оның еркiмен Киелi Рухтың берiлуi бойынша қимыл 

жасайды” (Евр 2:4). 

– Iнжiлдi уақыздау жөнiндегi науқан Кипрде кереметтермен жалқасып 

жатты, “басқарушы болып жатқандарды көрiп, Тәңiрдiң iлiмiне 

таңқалып, сендiрдi” (Деян 13:12). 

Таңқажайып iстер расында да оны Исаның iлiмiне сендiрдi. Сыйынатын 

“қҰдай” суретiне Тәнiрi “ґзiнiң алқыс сөзiнiң куәлiгiн бердi, оның 

нышандары мен таңқажайыбын өз қолымен жасады” (Деян 14:3). 

Осының бәрiн апостолдардың өсиетке көнгiштiгiн уақыздау туралы 

мына сөздермен қорытындылауқа болады: “Олар кеттi және барлық 

жерде уақыздады, Тәнiрдiң қолдауымен және сөзiн бекiтетiн кейiнгi 

белгiлерiмен” (Мк 16:20). 

Ерекше кезеңдердегi ерекше iстер 

МҰндай қабiлеттер кейбiр қылықтарды белгiлi бiр кезеңдерде iстеу 

ұшiн жұктелген. Ол бұкiл өмiр бойы таңқажайып қабiлеттi иемденемiз 

дейтiн адамдардың қателiгiн көрсетедi. Иса қайта тiрiлгеннен кейiн, 

Пятидесятниктер кұнi “Киелi Рухтың бәрi орындалқанда Апостолдар, 

Петрмен бiрге. Сондықтан әсерлi ұнмен христиандық Iнжiлдi уақыздау 

ұшiн басқа тiлдерде сөйлесуi мұмкiн. ¶кiмет олармен қатал бола 

бастақанда “бойына Киелi Рух дарықан Петр” оларқа сендiре жауап 

бердi (Деян 4:8). Олар тұрмеден босақаннан кейiн, Рухтың ықпалында 

тҰрып, уақыздауларын жалқастыра бердi, сосын Киелi Рух бойына 

дарып ҚҰдайдың Сөзiн өжеттенiп айтты” (Деян 4:31). 

Зерделi оқырман, мұмкiн аңқарып қалып, өлеңдерiнде бiр қылық 

iстегенде “олар Рухқа толы болқан-ды” деп айтылмайды деуi мұмкiн. 

Олардың бойына Рух дарықанда белгiлi бiр iс iстеу ұшiн берiлген, 

дегенмен кейiн Рух қайтадан оның бойына қонуқа тиiс, ҚҰдайдың 

жоспарымен келесi iстердi жұзеге асыру ұшiн. Осылайша шоқынқаннан 

кейiн Павелдiң бойына да “Киелi Рух толды”, бiрақ бiрнеше жыл 

өткеннен кейiн оның бойына “Киелi Рух қайта толуы” тиiс, мҰның бәрi 

опасыз адамдарды соқыр етiп жазалау ұшiн (Деян 9:17; 13:9). 

±ажайып қабiлет жөнiнде сөз болқанда, Павел былай деп жазды: 

ертедегi сенушiлер “Иса қабiлетiнiң мөлшерiмен” иемденген (Еф 4:7). 

“Мера”- өлшем, шама- грек сөзi, “белгiлi бiр бөлiктi немесе шаманы” 

бiлдiредi. Тек Иса қана өлшемсiз, шексiз қабiлетке ие болқан, немесе ол 
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қабiлеттi ґзiнiң Ұйқарындысы бойынша еркiн пайдалана алқан (Ин 

3:34). 

Бiздiң дәуiрiмiздегi бiрiншi қасырда ие болқан деп жиi еске алып 

жұрген рухани қабiлеттi қарастырамыз. 

Бiздiң дәуiрiмiздегi бiрiншi қасырдақы көрегендiктiң рухани 

қабiлетi 

“әулие” грек сөзi. Ол ҚҰдай Сөзiн кұнi бҰрын айтатын адам деген 

мақына бередi, немесе рухтанқан әрбiр адам ҚҰдай сөзiн айтады, олар 

алдақы уақытта болатын жақдайларды бойына сiңiргендер. (см.2 Петр 

1:19-21). Олай болса әулиелер - кұнiлгерi болжайтын қабiлетi бар 

адамдар- “Иерусалимнен Антиохияқа келген, олардың бiреуi, Агав 

есiмдi адам, орнынан тҰрып Кесарь Клавдийдiң тiрi кезiндегiдей бұкiл 

әлем кеңiстiгiнде ұлкен ашаршылық болады деп кұнi бҰрын жар салды. 

Сол кезде оқушылар өздерiнде барды Иудеяда тҰратын ақаларына 

жәрдем есебiнде жiбердi”. (Деян 11:27-29). Бiрнеше жыл iшiнде толық 

орындалқан осындай өзгеше көрегендiк, өздерiне көрегендiк қабiлет 

дарыды деп жұргендер арасында қазiр мұлдем жоқ деуге болады. 

Сонымен қатар ертедегi дiнге сенушiлер осындай қабiлет солардың 

бiреуiне дарықан. Олар бақытсыздыққа душар болқан адамдарқа 

өздерiнiң уақытымен, ақшасымен көмектесуге қҰрбан қылқандар. 

Қазiргi жақдайдақы “ҚҰдай рухымен шабыттанқан” шiркеулерден 

осындай адамдарды көптеп кездестiре алмайсың. 

Айықу 

Христиан дiнiн уақыздаушылар (Iнжiл) жер ұстiнде ҚҰдай Патшалықы 

басталатындықы туралы жақсы жаңалық таратты. Сондықтан да олар өз 

сөздерiн бекiту ұшiн “соқырдың көзi көрiп, кереңнiң қҰлақы естуi, аяқы 

ақсақтың секiрiп кетуi” (Ис 35:5;6) сияқты қажаптарды елестету арқылы 

ол қандай уақыт деп уақыздайды. ҚҰдай Патшалықы туралы 

толықырақ 5 тарауда айтылады. ҚҰдай Патшалықы орнақанда осындай 

анттар жарым-жартылай орындалмайды; сондай-ақ Патшалық не анда, 

не мына жерде болады деген сауал туындамайды. Сондықтан осы 

Патшалық жөнiндегi ҚҰдайдың қажайып жолдамасын сендiре, белгiлi 

бiр тұрде, ешбiр қарама-қайшылықсыз iстеуге тиiс. Осы себептi көне 

дiнге сенушiлер көпшiлiктiң алдында қажайып сауықуларды көрсеткен. 

Дiн ордасының есiгiнiң алдына кұнде алып келiп, жалбарына қайырым 

сҰрайтын ақсақ қайыршыны Петрдiң сауықтыруы осының жарқын 

көрiнiсi. Деян 3:2 өлеңiнде былай делiнген: оны есiк алдына кұнде 
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отырқызатын, ол белгiлi тҰлқа болатын. Петрдiң қасиеттi қабiлетiмен 

жазылқан ол “секiрiп тҰрып, жұре бастады, олармен бiрге шiркеуге 

кiрдi, жылдам жұрiп, секiрiп, ҚҰдайды мадақтады. Осында 

жиналқандардың бәрi оның жұргенiн көзiмен көрiп, ҚҰдайды 

мадақтақанын қҰлақымен естiдi, дiн ордасының Қызыл есiгiнiң 

алдында қайыр сҰрап отырқан адам екенiн таныды; сҰмдық және 

таңқаларлық iс орындалды. Сауыққан ақсақ қайыршы Петр мен 

Йунустың (Иоанна) қасынан шықпады, барша адам таңдана шiркеуге 

кiреберiс бөлмеге жұгiре кiрдi (Деян 3:7-11). 

Осы кезде Петр ашық аспан астында Иса Христаның қайта тiрiлуi 

туралы әңгiме бастады. Қайыршыны сауықтыру сияқты сенiмдi де 

дәлелдi, айқақты келтiру арқылы бiз Петр сөзiн ҚҰдайдың Сөзi 

есебiнде қабылдақанына көз жеткiземiз. Шiркеу iшi “табыну 

сақатында” (Деян 3:1) адамдарқа лық толды, бҰл сенбi кұнгi сауда 

алаңы сияқты көрiндi. БҰл өз Сөзiн уақыздап жатқанын анықтау ұшiн 

ҚҰдайдың өзi таңдап алқан жер едi. Пентекостальдық- 

сауықтырушылардың дақдылы сендiрушiлерiне Ұқсас айналада болып 

жатқан жақдайлар, кiшiгiрiм шiркеуге жиналып, керемет жақдайды 

сарқая кұткендерге Ұқсайды. 

Осы жолдардың авторы адамдармен бҰл мәселелердi талқылауда 

бiрталай тәжiрибе жинақтақаны белгiлi болып тҰр. Олар бiз Рухты 

қабылдақандармыз деп сендiредi; сондай-ақ Рухтар көрiнген бiрнеше 

көрiнiстерге қатыстым. Дегенмен менiң көптеген сендiрмейтiн 

“сауықуды” “жеке куәландыруым” жекелеген адамдарды емдеп 

шықарқанның өзiнде көп әңгiме етудi көтермейдi. Осы шiркеудiң адал 

жұректi әрбiр мұшесi менiң сөзiме қосылады деп бiлемiн. Көпшiлiк 

жақдайда мен өзiмнiң тiлектес жолдастарыма- “Пентекосталь” дiни 

Ұйымының мұшелерiне былай дедiм: “Я не хочу не верить, что вы, 

возможно, обладаете такой большой силой. Но Бог всегда ясно 

показывает кто владеет Его силой, а кто не владеет. Так что мне не 

кажется неразумным попросить вас продемонстрировать вашу 

способность на мне, тогда, возможно, я буду более склонен признать 

вашу доктрину, которую в настоящее время я не могу совместить с 

Евангелием. Однако, никогда мне не было ясно продемонстрировано 

проявление “духа и силы”. 

Бiздiң дәуiрiмiздiң бiрiншi қасырындақы ортодоксальды (пiкiрiнен 

қайтпайтын) израилдықтар менiң пiкiрiмнен өзгеше, 

христиандықтардың ҚҰдай Рухының тамаша қабiлетiн қабылдау 
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мұмкiндiгiн терiске шықармайды. Олар мынадай мойындау жасайды: 

“Всем живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и 

мы не можем отвергнуть сего” (Деян 4:16). “Олардың айқын керемет 

iстегенi барлық Иерусалим тҰрқындарына мәлiм, сондықтан бiз оны 

терiске шықара алмаймыз”. (Деян 4:16). Адамдар қазiргi 

пентекостальдықтарқа жақсы ниетпен қарайды деген дерек олардың 

керемет iстер тындырқанына сендiрумен байланысып жатыр. БҰл 

мәселе тыңқылықты қарауқа тҰрарлықтай. Егер бұкiл Иерусалимге бiр 

қана керемет iс белгiлi болса былай деп болжау ақиқат: нақыз керемет 

Лондондақы Трафальгал алаңында, немесе Найроби (Кения) орталық 

бақында болды, осылай болқанда кейбiр адамдардың бойына 

ҚҰдайдың керемет қабiлетi дарықандықын дұниежұзi мойындақан 

болар едi. МҰның орнына пентекостальдықтар өз дiнiне сенушiлер 

пайдасына әлем таңырқайтындай мынадай мысал “дәлелдер” келтiредi:- 

– Асқазан жарасын емдеп жазу (белгiлi бiр жақдайда) Аурудан жазылу 

процесi дҰқа қылу жиналысынан кейiн басталады деп есептейдi; 

– Тұрi өзгерген мұшелердiң тұзетiле бастауы; 

– Көз көруiнiң немесе қҰлақ естуiнiң жақсаруы, кейiнiрек бҰрынқы 

жақдайына қайта келсе де; 

– Сарыуайымды тұсiру. 

Осы мысалдарқа тақы бiр оқиқаны қосу керек. Жедел көмек көрсету 

автокөлiгi ауруханадан Осборнскi дiни сауықтыру орталықына (Кения) 

сырқаттарды әкелгенде жұргiзушiлер алдында этикалық екiнiң бiрiн алу 

(дилемма) - қаламыз ба немесе қайта кетемiз бе сҰрақы туындады, бҰл 

сырқат адамдар жеңiлдiк ала алмайды дегендi куәландырады. 

Осықан қарамастан көптеген жарнамалар сауықтырушылардың 

қабылдауларына келуге шақырады: “Керемет iстен ұмiт кұту ұшiн 

келiңдер!” “Приходите в ожидании чуда!” БҰл психологтың 

көзқарасымен айтқанда, сахна өзiн өзi сендiрудi жұргiзудi жеңiлдету 

ұшiн жабдықталады. Дегенмен Жаңа ґсиеттiң қай әңгiмесiнде болмасын 

керемет iс жұзеге асқанша осындай қуатты психологиялық ықпал жасау 

керектiгi туралы ескерту жасалмақан. 

Осындай психологиялық өңдеуге ақылқа сыймайтын дҰқа оқумен, 

барабанның ритмiмен және желiктiрушi музыка әуенiмен жетедi. 

МҰндайда ҚҰдай жөнiнде ой туындамайтындықы ешбiр кұмән 

келтiрмейдi, өйткенi у-шу адамның басын қатырады. Осы кiтапты 
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жазушы осындай бiрнеше жиын орындарында барқанын есiне тұсiрiп, 

онда болқанда басының қатты сынып ауырқанын сезiнедi. ґйткенi ол 

жаңақы барабан мен музыканың елiктiрушi ритмi алдында Таураттық 

сананы тиiмдi, байсалды тұрде сақтап қалуды ойлап, толқыды. МҰның 

бәрi ҚҰдай Рухы көрiнуiнiң өзi емес, пентекосталдық керемет ұшiн 

қажеттi хабаршы сияқты көрiнедi және мҰндай “сауықтыру” 

эмоциялық және психологиялық кұйдiң нәтижесi екенiне сендiредi. 

БҰқан қарама-қарсы iс-қимылды Петр жасайды. Ол төсек тартып және 

көшеде жатқан адамдарды сауықтыру ұшiн кереметтiң шын қабiлетiн 

қолдана бiлдi (Деян 5:15); Листра қаласында тҰратын дiнге сенбейтiн 

проконсулдың және көптеген пҰтқа табынушылардың қатысуымен 

Павел қажап қабiлеттi қолданды (Деян 14:8-13). Мақсат пен рухани 

қабiлет табиқатының қажеттiлiгiмен мҰндай керемет iстер жҰрт 

алдында жұзеге асты және қандай болмасын басқа да 

манифестациялармен бұркеленген жоқ. БҰл ашық тұрде Оның 

қызметшiсi арқылы жұзеге асқан ҚҰдай кұшiнiң шын көрiнiсi едi. 

Осындай кұштi әсер Христаның шұбәсiз орындақан керемет 

сауықтыруынан болқан едi: “Все изумлялись (т.е., кто видел это) и 

прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали” (Мк 

2:12). “Бәрi таңқалды (мҰны көргендер), сөйтiп: ешқашан бiз осындай 

көрген емеспiз дегендi айтып, ҚҰдайды дәрiптедi” (Мк 2:12). 

Тiлдер 

Апостолдар, олардың кейбiреуi қарапайым балықшылар болатын, дұние 

жұзiне Iнжiлдi уақыздау жөнiнде Ұлы өсиет алды (Мк 16:15,16). 

Олардың бiрiншi әсерi мынадай болуы ықтимал: “Но я же не знаю 

языки!” “Бiрақ мен тiлдердi бiлмеймiн қой!” Оларқа былай деп айтуқа 

да болмайды: “Мне не давались языки в школе”, ибо они, вообще, 

никогда не ходили в школу. По всему их виду было написано, что 

были” они люди не книжные и простые” (Деян 4:13). “Мақан мектепте 

тiлдердi ұйреткен жоқ”, ұйткенi олар, тiптi, ешқашан мектепке барқан 

емес. Олардың сыртқы пiшiнiнен “кiтап адамы еместiгi, және 

қарапайымдылықы” көрiнiп тҰр. Тiптi өте бiлiмдi уақыздаушылар ұшiн 

де (мәселен, Павел ұшiн) тiл проблемасы әжептәуiр маңызды болатын. 

Дiнге сенуге бет бҰрқан шақта уақыз жұргiзу ұшiн (Жаңа ґсиет 

жазылмақан кезде) тiлдердi бiлмеу ұлкен кедергi болды. 

Осы қиындықты жеңу ұшiн оларқа шетел тiлдерiн тұсiну және сөйлеу 

қабiлетi жоқарыдан келедi (қарапайым айтқанда ат қою). Сiрә “ат қою” 
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мен “жаңа туқан христиандар” өздерiнiң уақыздарын мiңгiрлеген 

дыбыспен, “диалект” деп аталатын сөздiң көмегiмен оқитыны арасында 

айырмашылық көп. 

Еврейлердiң Пятидесятниктер мерекесiнде аспанда Христаны 

мадақтақаннан кейiн апостолдарқа “Киелi Рух” орындалып, басқа тiлде 

сөйлей бастады... Халық жиналып (тақы да жҰрт көзiне қабiлет 

көрiнедi) асып- сасып қалды: жиналқан әр адам оның диалектiмен 

сөйлегенiн естiдi. Бәрi таңырқап, таңқалып әпсәтте айтып 

тҰрқандардың бәрi Галилеяндықтар ма? Деп өзара кұбiрлестi. 

әрқайсымыз өз диалектiмiздi қалай тыңдаймыз (грек сөзiнiң “тiл” деген 

мақынасы) осыдан Парфяне мен Мидяне туылқан, ҚҰдайдың Ұлы 

iстерi жайында айтып тҰрқан оларды бiздiң тiлiмiзбен тыңдаймыз. 

Сөйтiп бәрi таңқалысты (Деян 2:4-12). Қазiргi уақыздаушыларды 

тыңдап адамдар таңырқап,таңқалысқаны екi талай. Олар шiркеу 

қарамақындақы адамдарды қабiлетке ие болдыңдар деп сендiредi және 

оны мiңгiрлеген, Ұқымды емес тiлмен, жақымсыз айтады, ол келеке, 

талқаусыздық тудырады. Ал Деян 2-де басқа Ұқымда баяндалқан. 

“Диалектi” және “Тiлдер” сөзiнiң мақынасы Деян 2-де баяндалқан, 

Жаңа ґсиеттiң басқа бөлiмдерiнде “тiлдер” сөзi “шетел тiлдерi” 

мақынасында айтылады. “Адамдар, халықтар, тiлдер” сөз тiзбектерi 

шындықты Ашуда бес рет кездеседi, онда Жер жұзiндегi барлық 

халықтар туралы сөз болады. (Откр. 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 17:15). “Тiл” 

деген мақына беретiн грек сөзi Көне ґсиеттегi грек аудармасында 

(“Септуагинт” аталатын) шетел тiлдерi мақынасында қолданылады (Быт 

10:5; Втор 28:49; Дан 1:4). 

Тiлдердi пайдалану жөнiндегi өсиеттер тiзiмi Кор 14 Iтарауында 

берiлген. Ис 28:11 өлеңiнде 21 өлеңiнiң сөз тiзбегi қайталанады, онда 

осы қабiлет израилдықтарқа қарсы пайдаланылады делiнген: “Заңда 

жазылқан: “иными языками и иными устами буду говорить народу 

сему...” Ис 28:1 өлеңi еңалдымен Израил басқыншыларына қатысты, 

олардың адамдарымен шетел тiлдерiнде сөйлеседi (басқа тiлдерде), 

мҰны адамдар бiлмейдi. “Тiлдер” мен “ауыздар” арасындақы теңдiк 

мынаны бiлдiредi: “тiлдер” -шетел тiлдерi деген сөз. Кор 14-тiң 

Iтарауында “тiлдер” деген сөз “шетел тiлдерi” мақнасында 

қолданылатындықы туралы басқа да көптеген сiлтемелер бар. БҰл 

тарауда қабiлет сөзiн дҰрыс қолданбаушылықты Павел қалай сынқа 

алатыны айтылады, мҰндай жақдай ескi шiркеулерде кездескен, 
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мҰндай жақдай табиқатқа қабiлеттiң, тiлдердiң, көрегендiктiң кiрiп 

кетуiне әсер етедi. Осы жақдайды қысқаша тұсiндiрiп көрейiк. 

37 өлең оның көзi саналады:- 

“Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да 

разумеет, что я пишу вам, ибо это заповедь Господни”. 

“Егер кiмде-кiм өзiн пайқанбармын немесе дiншiлмiн 

санаса, онда ол Ұқына тұседi, менiң сiзге жазып 

отырқаным осы, немесе бҰл Аллатақаланың өсиетi” 

Егер кiмде-кiм рухани дарындылықы жөнiнде мәлiмдесе, онда ол 

қабiлеттi пайдалану туралы өткенде айтылқан уақыздарды ҚҰдай қана 

беретiндiгiн мойындауы қажет. Бұгiнде осы уақыздарды орындамай 

жұрген қай адам болмасын ҚҰдай рухтандырушы Сөздерiн 

жаратпайтындықын ашық көрсетедi. 

11:17 өлеңдерi: - 

Но, если я не разумею значения слов, то я для говорящего 

чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. 

Бiрақ, егер мен сөздiң мақынасын Ұқынбасам, онда мен 

айтушықа шет жер адамымын, олай болса айтушы да мен 

ұшiн шет жер адамы. 

Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обоготиться ими к назиданию церкви. 

А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре 

истолкования. 

Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух 

мой и молится, но ум мой остается без плода. 

¶йткенi, мен таныс емес тiлде табынсам, онда, менiң 

рухым табынқанымен, менiң ақылым нәтижесiз қалады. 

Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться 

умом; буду петь духом, буду петь и умом. 

Не iстеу керек? Рухыммен табына бастаймын, ақылыммен 

де табына бастаймын; рухыммен өлең айтатын боламын, 

ақылыммен де өлең айтатын боламын. 
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Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на 

месте простолюдина как скажет “аминь” при твоем 

благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. 

Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается”. 

Сондықтан да, қызметте қатысып отырқандар тұсiнбейтiн тiлде сөйлеу 

мәнсiз. Фетиштендiру
*
 тiлiнде сөйлеудi болқызбау керек, өйткенi 

намаздың соңында ежелден айтылып келе жатқан “әмин” сөзiн қалай 

айту керек, ол ешкiм тұсiнбейтiн мақынасыз сөз бе? Есiңе сақта, “әмин” 

сөзi “Мейлi солай болсын” мақынасында, яқни “Осы намазда 

айтылқандардың бәрiмен мен толық келiсемiн”. Сенiң жолдастарың 

тұсiнбейтiн тiлде сөйлеу дегенiмiз оларды насихаттама деген Ұқым 

көрсетедi дейдi Павел. 

Мынадай жақдай менiң есiмде: Билли Грэхэма цита- делiнiң жанында 

адамдарқа ұндеу жазылқан кiтапшалар мен панфлеттер сатылып 

жатқанда христиандардың сая жайына бҰрынқыдан да қомақты 

таураттың қақидалары қайтып оралды. Ашу кернеген әйел менiң 

кристадельфиандық доктринам, “перiнiң келiсiмiмен” болқан доктрина 

деп сендiруге тырысты. 

Шамалап айтқанда, ол он минөт қисыны жоқ сөздердi он тiлде айтып 

жатты. әрине, мен осындай “қибраттарқа” ешқашан көз жеткiзбеген 

болар едiм. Нақ осы әдiспен “қибраттауқа” қарсы Павел ескерту 

жасайды. 

18 өлең:- 

“Благодарю Бога моего:я более всех вас говорю языками”. 

“Менiң ҚҰдайыма алқыс айтамын: мен сiздерден көп 

тiлде сөйлеймiн”. 

Сонымен Павел Христаның iлiмiн уақыздап көп жерлердi аралады, ол 

шетел тiлiн бiлуге басқалардан да көп мҰқтаж болды. 

19 өлең:- 

“Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, 

чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом 

языке”. 

                                                           
* 
Фетиштендiру - соєыр сенiм 
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БҰл өте қарапайым. Бiрнеше сақат ақылшын тiлiнде, немесе ешкiм 

тұсiнбейтiн мақынасыз тiлде бiрнеше сақат уақыз айтқанымша, Христа 

жөнiнде ақылшын тiлiнде қысқаша Ұсыныс айтылса мақан сол жақсы 

болады. 

20 өлең:- 

“Итак языки суть знамение не для верующих, а для 

неверующих; пророчество же не для неверующих, а для 

верующих”. 

Сондықтан, тiлдердi бiлу негiзiнен дiнге сенбейтiндер арасында 

Тауратты уақыздау ұшiн қажет едi. Бұгiнде көптеген “тiлдi” бiлуге 

ұмiткерлер дiнге сенушiлер тобынан немесе жеке, өзi сөйлесу ұшiн 

қажетсiнетiндер. Тауратты тұсiндiрiп тарату мақсатымен шетел тiлiнде 

сөйлей бiлетiн адамдар жетiспейдi. 1990 жылдың басында Шықыс 

Европада Христаның iлiмiн уақыздау ұшiн мұмкiндiк ашылқан едi, 

бiрақ “таураттық” шiркеулер тiлдiк тосқауылдың салдарынан ақылшын 

тiлiнде өз әдебиеттерiн таратуқа тиiстi болатын. Сөз жоқ, егер оларқа 

қабiлет дарықанда, тiл бiлу қабiлетi өте қажет болушы едi. Басқаларды 

айтпақанда, қаншама халықтың арасында өзiнiң уақызын оқып жұрген 

Ұлы тауратшы Рейнард Сейбердiң өзi Кампала қаласында (Уганда) 

жиналқан халық алдында аудармашының көмегiн пайдаланатын. 

23 өлең- 

“Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить 

незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или 

неверующие,- то не скажут ли, что вы беснуетесь?” 

“Егер барлық шiркеулер бiрге қосылса, сөйтiп бәрi таныс 

емес тiлде сөйлессе, сол кезде тiл бiлмейтiн, не дiнге 

сенбейтiн бiреу кiрiп келсе,- онда сендер есалаңдарсыңдар 

деп айтпай ма?” 

БҰл шындықында да, осылай. Батыс Африкада тiлдi бiлуге 

ұмiткерлердiң тұсiнiксiз қылықтарын мҰсылмандар мен дiнге 

сенбеушiлер бiркелкi келеке қылады. Тiптi пентекосталдықтардың 

жиналысын қадақалап көлеңкеде тҰрқан байсалды христианиннiң өзi 

алдында тҰрқан есуас адам деп елiктейдi. 

27 өлең:- 
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“Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, 

или много трое, и то порознь, а один изъясяй”. 

“Егер бiреу тұсiнiксiз тiлде сөйлесе, екi кiсi сөйлеңдер, 

одан да көп сөйлесеңдер, сонда да бөлек-бөлек 

сөйлесеңдер де, ал бiреуiң тұсiнiк бер”. 

Қандай да болмасын қызметте әр тiлде екi, не ұш адамдар сөйлесе алуқа 

тиiс. Мәселен аудиторияда ұштен көп тiлде сөйлессе және екi реттен 

артық аударма жасалса, онда қызмет өзiнiң мәнiн жойқан болар едi. 

Егер Лондонның орталық бөлiгiнде жиналыста тiл қабiлетi көрiнсе, 

онда бiрнеше Франция мен немiс туристерi қатысып отырқанда 

шешендер өздерiнiң сөздерiн былай бастаса:- 

Пастор (ақылшын тiлiнде): жақсы кеш (Good evening) 

Француз шешенi: Bon Soir 

Немiс шешенi: Қайырлы кеш (Guten abend). 

әрiне, олар кезек сақтап, бiрiнен кейiн бiрi айтуқа тиiс едi. Егер олардың 

бәрi бiр мезгiлде сөйлесе, онда ол тәртiпсiздiк болар едi. Дегенмен, 

қазiргi адамдардың басым табиқатының нәтижесiнде, “бiрнеше тiлде 

сөйлеушiлер”, мiне осындай сөйлеушiлер бiрнеше адамдар бiр мезгiлде 

сөйлегенде болатын жай. Осындай бiр адам сөйлесе болды, қалқандары 

соқан елiктеп сөйлеп кететiндердiң мен куәсi болдым. 

Тiл қабiлетi көрегендiкке байланысты жиi қолданылды. ґйткенi 

ҚҰдайдан келген рухтандырушы жолдама сөйлей бiлетiн адамдарқа 

шетел тiлiнде естiледi (көрегендiк қабiлетiмен). Екi қабiлеттi 

қолданудың мысалын Деян 19:6 өлеңiнде кездестiремiз. Бiрақ, егер 

Лондондақы жиналыста ақылшын және француз қонақтары қатысып 

отырқанда шешен француз тiлiнде сөйлей бастаса, қатысып отырқан 

ақылшындар одан “қибрат алмақан болар едi” Сондықтан, бәрiне 

тұсiнiктi болу ұшiн тiлдi аудара бiлу қабiлетi болуы қажет; жоқарыда 

айтылқан жиналыста француз тiлiнен аударма жасалынуы керек едi. 

Сондай-ақ, егер кiмде-кiм француз тiлiнде сҰрақ қойса, шешен оны 

аудармашысыз тұсiнбес едi, оның французша сөйлей бiлу қабiлетi болса 

да, оны жеке толық бiлмегесiн, сауалқа жауап бере алмайды. Осы 

жақдайда оның аудармашылық қабiлетi болқанда, сөзсiз көмектесе алар 

едi. 

Қажет болқан жақдайда, тiл қабiлетi болса да, егер оның аудармашылық 

қабiлетi болмаса, оны пайдалана алмайды: “... жалқыз өзiң тұсiндiр. 
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Егер Ұқындыру болмаса, онда шiркеу iшiнде ұндеме” (1 Кор 14:27,28). 

Қазiргi “тiлдердi” бiлуге ұмiткерлер былай дейдi: бiздердi ешкiм 

тұсiнбейдi және өздерi аудармашының көмегiнсiз сөйлейдi, бҰл дегенiң 

Павелдiң нҰсқауына ашықтан-ашық бой Ұсынбау. 

32,33 өлеңдер:- 

“И духи пророческие послушны пророкам; потому что Бог 

не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех 

церквах у святых”. 

“Пайқамбарқа көрегендiк рухы да тiлалқыш; ґйткенi 

ҚҰдай дегенiмiз жөнге салынбақандардың ҚҰдайы емес, 

әлемнiң ҚҰдайы. Барлық шiркеу-лерде киелiлер ұшiн 

осылай болады”. 

Олай болса, Киелi Рухтың қабiлетi дарықандар ол қабiлет адамдарды 

әдеттегi шындық саладан алшақтады деген көрiнiстермен 

байланыстырмауқа тиiс: Рух дегенiмiз адамдардың субъектiсi, қабiлет 

адамқа жоқарыдан келген, ол адамды баурап алып, өзiнiң қылықын 

басқара алмайтын жақдайқа жеткiзетiн кұш емес. әлбетте, перi немесе 

“қара ниеттi рух” дiнге сенбеушiлер бойына кiрiп, ал Киелi Рух дiнге 

сенушiлерден азаяды деп ойлау қате. Ал 1Кор 14:32 өлеңiнде 

айтылатындай Рухтың кұшi бойына қонқандар тарапынан белгiлi бiр 

шекке дейiн бақылауда жатады. БҰдан басқа, бiз жоқарыда айтқандай, 

киелi Рухтың кұштерi апостолдарқа белгiлi бiр уақытқа белгiлi 

мақсатпен келiп отырқан, бiрақ олармен ұнемi бiрге болмақан. Бойына 

қабiлет дарықандарды Аллатақаланың әлемге Ұмтылуына сәйкес 

пайдалан деп шақыру және Оның жөнге салынбақандықын жек көру 

пентекоталдықтардың шiркеуiнде керең қҰлақына естiлдi. 

34 өлең:- 

“Жены ваши в церквях да молчат: ибо не позволено им 

говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит” 

“Сендердiң әйелдерiң шiркеудiң iшiнде ұндемейдi: ұйткенi 

оларқа сөйлеуге рҰхсат жоқ, тек бақынышты болуқа тиiс, 

заң осыны уақыздайды”. 

Рухтың қабiлетiн қолдануқа байланысты әйелдер шiркеулiк қызмет 

кезiнде оны пайдалануқа болмайды деп сендiре көңiл аударады. 

Дегенмен осындай Ұсынба жалпы наразылық тудырады деп кұтуге 

болады. Кұмбiрлеген тұсiнiксiз тiлде елiктiргiш қызу сөзбен қазiргi 
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қҰбылыстарды айту қатысып отырқандардың бiрiнен-бiрiне ауысып 

отырқан жақдайда сөзсiз сенбеушiлiк тудырады. Осықан ниет қылқан 

әйелдер, балалар, қандай да болмасын адамдар тiзгiнсiз қатты қимыл 

жасайды, сөйтiп ашына буыққан айқайды “шетел тiлдерi” деп 

қабылдайды. Қазiргi шiркеулердегi “тұсiнiксiз тiлдерде” сөлесулердiң 

және “көрегендiктiң” 34-өлеңiндегi өсиеттермен еш сабақтастықы жоқ. 

Павел әйелдерге жамандық ойлаушы деушiлiк кұлкi келетiндей және 

жауапсыздық болып табылады. Келесi өлең бҰны терiске шықарады: 

“Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я 

пишу вам, ибо это заповеди Господни” (1Кор 14:37), а не лично Павла. 

Егер кiмде-кiм өзiн пайқамбармын немесе руханимын деп санаса, ол 

Ұқынатын болады, менiң сендерге жазқаным осы, ұйткенi бҰл 

Аллатақаланың өсиетi,- Павелдiң өсиетi емес. ҚҰдай рухы қонқан 

Тауратқа сенетiн әрбiр адам 1 Кор 14-тiң тарауында айтылқан 

уақыздарды мойындауы шарт, шындап қабылдау керек. Оны толық 

елемеу ҚҰдай рухы қонқан Iнжiлге сенiм жоқ екенiн көрсетедi, немесе 

өзiңде рухтық дарын жоқ деп мойындаумен пара-пар. Осындай 

көзқарасы бар адамдар 1 Кор 14-тегi ҚҰдайдың уақыздары бiзге 

арналқанын терiске шықарады. Осы мақҰлдаудың логикасы кұштi, 

жойқын. Осыны бiле тҰра сiз қалайша осындай шiркеудiң мұшесi 

боласыз немесе жолын қуушымен қарым-қатынасыңызды қҰрасыз? 

2.4. Қабiлеттiң керi қайтарылуы 
Христа қайта оралқаннан кейiн, дiнге сенушiлер тақы да, ҚҰдай 

Рухының тамаша қабiлетiн пайдаланып қазiргi тiршiлiк дұниесiн ҚҰдай 

Патшалықына ауыстыруқа тырысады. Сондықтан қабiлет “болашақ 

қасырдың кұшi” деп аталады (Евр 6:4;5), сөйтiп Иоиль 2:26-29) Израил 

халқы жаздым-жаңылдым дегеннен кейiн Рух қабiлетiнiң ұлкен 

сырласуын суреттейдi. Христа қайтып оралқан кезде дiнге сенушiлерге 

қабiлет берiледi деген деректiң өзi осындай қабiлет оларда қазiр жоқ 

екендiгiнiң айқын дәлелi. Сонымен қатар, Iнжiлге және әлемдегi 

жақдайларқа көзi ашық әрбiр христиан Христаның жуық арада 

келетiнiне сенедi (3- Қосымшаны қара). 

Халықтарқа қабiлет дарықан бiрiншi қасыр мен Исаның екiншi рет 

келуi арасындақы уақытта қабiлеттi кейiн қайтарып алуқа тиiс:- 

“Пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти 
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пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, 

что отчасти, прекратится” (1 Кор 13:8-10). 

Бiрiншi қасырда дарықан Рух қабiлетi, “болқан iс басталқанда” алынып 

тасталуқа тиiс. БҰл Исаның екiншi рет келгенiн көрсетпейдi, ұйткенi 

осы кезде қабiлет керi қайтарылуқа тиiс едi. “Болқан iс” деген мақына 

беретiн грек сөзi, немесе “бiр нәрсенiң толық екенiн, не аяқталқанын 

бiлдiредi”, кұнәсiз бiрдеңемен салыстырқандай. 

БҰл “әлдеқалай толық” сөзi бiлiмнiң бiр бөлiгiн қҰрастырады, көне 

христиандар мҰны қабiлеттiң көрегендiгiнiң нәтижесi деп қабылдақан. 

ҚҰдайдың қуат берушi сөзiнiң арқасында алдын-ала болжау қабiлетi 

дарып, көрегендiк пайда болқанын есте сақтауымыз керек. Осы 

сөздердiң жазылып, қҰрастырылқан тұрi қазiргi Таурат. 

Бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырындақы дiнге сенушiлер Жаңа 

ґсиеттiң, қазiргi бiз бiлетiн, бiр бөлiгiн бiлген. Ол өзiнiң шiркеуiндегi 

қадiрлi адамнан бiрнеше көрегендiк сөздердi естiдi, ол көрегендiктiң 

практикалық өмiрдiң бiрнеше саласына қатысы бар. Оның Иса өмiрiнiң 

қысқаша мазмҰнынан хабары болатын, мұмкiн Павелдiң бiр, не екi 

жолдауын оқықан болар. Көрегендiк сөздер жазылып болып, қолдануда 

болқаннан кейiн, оны қабылдау қажеттiлiгi тоқтатылды. Болқан iс 

аяқталып, нәтижесiнде Рухтың қабiлетiмен ауысқасын Жаңа ґсиет 

тұгенделдi: 

“Все Писание богодуховенно и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, да будет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготовлен” (2 Тим 3:16,17) 

“Барлық ҚҰдай Жазулары қҰдай рухын берушi және 

ұйрету ұшiн әйгiлеу ұшiн, тұзету ұшiн, шыншыл өсиет 

ұшiн, ҚҰдай адамы кұшiне ене гөр, ол қандай-да 

болмасын жақсы iстер ұшiн дайындалқан”. 

БҰл аяқталқан, немесе толық iс, ол дегенiмiз Таурат. Сонымен бұкiл 

Таурат, ҚҰдай шабытын берушi, сол ұшiн жазылды, “осы толық iстiң” 

басталуы, сонымен тамаша қабiлет кейiн қайтарылды. 

Ефесяндарқа Жолдамасынан алынқан аят (4:8-14) қазiр орынды 

айтылқан, жҰмбақты тамаша шешуге көмектеседi: 

“Почему и сказано: “восшед (Иисус) на высоту  (на небо)... 

дал дары человекам... для созидания тела Христова, 
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доколе все придем в единство веры (т.е., к одной вере) и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного... дабы мы не 

были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения”. 

Бiрiншi қасырдың қабiлетi орындалқан iске немесе кемелденген адамқа 

жеткенше жоқарыдан келуге тиiс; 2 Тим 3:16,17 аяттарында “ҚҰдай 

адамы жаратылады”, ол “Барлық ҚҰдай сөзi Жазылуынан” кейiн iске 

асады делiнген. Барлық ҚҰдай Жазуы қолымызда болқандықтан 

әртұрлi шiркеулер Ұсынып жұрген көптеген доктриналардың шын 

мәнiнде барлықына дәлел бола алмайды. Бiр қана Таурат бар, ұйткенi 

“Сенiң сөзiң шындық сөз” (Ин 17:17). Бiздер оны оқып мақлҰмат 

аламыз, “дiнге сенудiң бiрлiгiн” таба аламыз (яқни Еф 4:13-те 

айтылқандай) бiр қана дiндi. Сондықтан нақыз христиандар, бiр қана 

дiндi қабылдақан. Осы мақынасында олар толық болып есептеледi, 

немесе тәңiр атынан келген жазудың, орындалқан ҚҰдай Сөзiнiң 

нәтижесi сияқты. 

Былайша айтқанда, Еф 4:14 аятында айтылқандай берекелi тамаша 

қабiлеттiң дарықанын рухани балалықпен салыстырқанқа назар 

аударыңыз; көрегендiкке байланысты тамаша қабiлет алып тасталуқа 

тиiс, 1Кор 13:11 аятында да осы жөнiнде айтылады. Олай болса рухани 

қабiлет бойынша дарықан деген айқай сөз рухани кемелденгендiктiң 

белгiсi емес. Осы сөздердi оқықан әрбiр адам ҚҰдайдың жазылқан 

Сөзiн тануқа тырысуы керек, ҚҰдай ґзiнiң сырын бiзге ашқанына 

қуанып, оқан сыпайы тiлалқыштықпен жауап беру керек деген 

қорытынды жасауқа тиiспiз. 

Рухты қабылдауқа қазiргi дәмелену 

Сайып келгенде, бiздерге тамаша қабiлет дарықан деп даурыққан 

адамдарқа бiрнеше ескерту жасауқа тура келедi:- 

– Қазiргi кездегi “тiлдерде айтушылар” қысқа буынды сөздердi, мәселен 

“лала, лала, лала; шама, шама; Иисус, Иисус” бiрнеше дұркiн 

қайталау дақдықа айналдырқан... БҰл бiрқандай тiлмен байланысты, 

синтаксистегiдей емес. Адам бiреулердiң шетел тiлiнде сөйлесiп 

жатқанын естiгенде, әдетте олар бiрдеңелер жөнiнде әңгiмелесiп 

жатыр деп ойлайды. Ол сөздiң мәнi қандай екенiн тұсiнбесе де, 

сөздiң дыбысталу ерекшелiгiн аңқарады. Бiрақ, қазiрше тiлдерде 

айту мҰнымен ерекшеленбейдi. МҰнда бiрiншi қасырдақы 

қабiлеттiң мақсатындай, қибратқа тҰспалдау жоқ. 
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– Қайсiбiр пентекосталдықтар басқа тiлдерде сөйлесу “қҰтқаруқа” 

берiлген белгi деп сендiредi, сондықтан ол жаңа сенушiлiкке 

бойҰсынқанда қажет, БҰл сөздер көне шiркеудiң баяндауына 

қарама-қарсы келедi, әртұрлi қабiлет дарықандар тұрлi-тұрлi 

мұшелерге Ұқсас болқан. әрбiрi аяқ, не қол болқан жоқ, әрбiрiне 

қабiлеттiң бiр тұрi дарымады, мәселен бiр тiлде сөйлеу. 1Кор 

12:17,27-30 аяттар мҰны былай тұсiндiредi: 

“Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где 

обоняние? И вы- тело Христово, а порознь- члены. И иных 

Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых 

пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы 

чудодейственные, так же дары исцелений, всположения, 

управления, разные языки. Все ли Апостолы? все ли 

пророки? все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли 

имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли 

истолкователи? 

“Егер бiздiң барлық денемiз көз болса, онда есту мұшемiз 

қайсы? Егер барлықы есту мұшесi болса, онда иiс сезiмi 

қайсы? Сiз де- Иисустың денесi, ал жекелеп алқанда- 

дененiң мұшелерi. Ал өзгелерiн ҚҰдай Шiркеудiң iшiне 

қойды Бiрiншiден Апостолдармен, екiншiден 

пайқамбарлармен, ұшiншiден мҰқалiмдермен; 

Осы тарауда да бҰдан сәл бҰрынырақ осылай делiнген:- 

“Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 

Духом; иному чудо-творения, иному пророчество, иному 

различение духов, иному разные языки, иному 

истолкновение языков. Все же сие производит один и тот 

же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как 

тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 

тела, хотя их и много, составляют одно тело,- так и 

Христос” (1Кор 12:8-12). 

“Бiреулерге Рух арқылы даналық сөз берiледi, басқақа 

бiлiм сөзi, сол Рух арқылы; қайсы бiреуге сенiм, сол Рух 

арқылы; бiреуге сауықу қабiлетiн, сол Рух арқылы; 

Осындай айқындықты елемеуге болмайды. 
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Пентекосталдықтарқа қатысты айырықша мәнi бар кезеңге мына 

мысалды келтiруге болады: Филипп сенiмге жаңа ұндеуiн арнады, 

немесе Тауратты танып болқаннан кейiн олар судың iшiнде шоқынды, 

бiрақ оларқа Рухтың қабiлетi әлi дарықан жоқ едi, өйткенi Петр мен 

Иоан (Йунус) осыдан кейiн қана оларқа жақындады және “келгендер 

олар Қасиеттi Рухты қабылдай гөр деп қҰлдық еттi. Сосын олардың 

ұстiне қолын салды, сосын олар Қасиеттi Рухты қабылдады. Симон 

апосталдардың салқан қолы арқылы Қасиеттi Рух берiлгенiн көрдi”... 

(Деян 8:4-18). Мұмкiн Рух қабiлетi қолын олардың ұстiне салу арқылы 

қана оларқа көшкен шықар, мҰндай қазiргi ұмiткерлерге бола 

бермейтiн жақдай. 

Басқа пентекосталдықтар (пятидесятник) басқа тiлдерде сөйлесу 

олардың жанын сақтап қалмайды деп санайды. Олардың бойына қабiлет 

дарықан деп сендiрiп жұргендердiң арасында теологиялық (дiн туралы 

қылым) маңызды айырмашылық барын көрсетедi. Осылайша, “қҰдай 

шабытын иеленгендер” ҚҰдай Патшалықы жерде орнайды деп сенсе, 

басқалары аспанда орнайды деп сенедi. Католиктiк қҰдай шабытын 

иеленгендер Қасиеттi Рух Мария мен папаны қҰдай деп тануқа 

бҰйырады деп сендiрсе, ал қайсы бiр пентекосталдық “қҰдай рухы 

дарықандар” олардың қабылдақан Қасиеттi Рухы папақа Иисусқа 

(Исақа) қарсы адам есебiнде қара деп бҰйырады, сөйтiп католиктердiң 

iлiмiн айыптайды. Дегенмен, Иса алдандыру қабiлетi дарықан, немесе 

Қасиеттi Рух дарықан адамдар, қандай да болмасын шындыққа 

бақытталады, сол кұнi сендер менен ештеңе жөнiнде де 

сҰрамайсыңдар... Алдандырушы (жҰбатушы)... сендердi бәрiне 

ұйретедi және менiң сендерге не айтқанымды естерiңе салады дегендi 

еш кұмәнсiз айтты”. (Ин 16:13,23; 14:26). 

ЖҰбатушылық бойына дарықандар арасында бiлiм жөнiнде ерекше 

айырмашылық болмауқа тиiс, сонымен қатар осындай айырмашылық 

болқан жақдайда қабiлет дарықандармыз десе де ондай адамдарды шын 

мәнiнде солай деп қабылдай көрмеңдер. Қайсiбiр осындай ұмiткерлер 

өздерiнiң сенетiндiктерiн Таурат бойынша тұсiндiре алмай тҰрса да, 

олар барлық шындық толық бiлiм Алдандырушылыққа 

бақытталмайтындықын көрсетедi. 

– Кейбiр адамдардың әр тiлде сөйлесуге көп көңiл бөлетiндiгi 

таураттың тұсiнiгiмен қабыспайды. Еф 4:11 тарауындақы 

келтiрiлген Рух қабiлетiнiң тiзiмiнде ол жоқ. БҰл қабiлет жөнiнде 

1Кор 12:28-30 аятындақы осындай тiзiмнiң соңында еске алынады. 
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Шын мәнiнде, Жақа ґсиеттiң тек ұш жерiнде қана осындай қабiлеттi 

қолдану жөнiнде жөн сiлтелiнген. (Деян 2:4; 10:46; 19:6). 

Қазiргi қҰдай шабыттандырқан христиандардың әрекеттенуi бiздiң 

ҚҰдай Рухына қатысты айтқанымызқа сай қарастырылуқа тиiс, өйткенi 

олар әр тiлде сөйлеуге дақдыланып, кереметтi көз алдына елестетiп 

жұргендер. БҰдан мынадай негiзгi қорытынды шықады: мҰндай 

адамдар қол жеткен табысымыз бар деп қаншама айтқанымен, ол 

ҚҰдай Рухын қабылдақандықтың нәтижесi болып есептелiнбейдi. 

Кiмде-кiм бiзге қабiлет дарықан деп сендiргенiмен, ол ең алдымен бiр 

талай ұй жҰмыстарын iстеп тастаулары керек, сонда қана олар осы 

тарауда келтiрiлген таурат дәлелдерiне жауап бередi. 

Дегенмен, аздақан сауықтыру мен “тiлдерде” сөйлесудiң қисыны неден 

екенiне жауап беру орынды сияқты (пҰтқа табыну мақынасында). 

Адамдар өз миының мұмкiндiгiнiң азқантай қана бөлiгiн, кейбiр 

деректер бойынша тек 1% пайдаланатындықы анықталып отыр. 

Сондай-ақ сана денеге “физикалық” бақылау жасай алатындықы 

анықталқан. Индустар жалын кұйдiрмейдi деп өзiн-өзi сендiру арқылы 

жалаңаш аяқтарымен жалын ұстiнде жұрсе де аяқтары кұймейдi. 

Ерекше шабыттану кезеңiнде бiз өзiмiздiң миымыздың қабiлетiнiң 

анақҰрлым көп процентiн пайдалана аламыз. 

Папа- католик дiнiнiң ең жоқары бастықы. ә.С 

БҰл әдеттегiден, дененiң жалпы мақҰлданқан мұмкiндiгiн бiрнеше есе 

көп физикалық пайда беруiне жеткiзiледi. 

Соқыс кезiнде әскери адам дене қызуымен бiрнеше сақат бойы қолы 

жҰлынып қалқанын да елемей жұре бередi. ¶лкен дiни сенiм кезiнде 

және дем берушi музыканың демеуiмен қҰдай шабыттандырқан 

басқарушының ықпалымен кәдiмгi адамның ойына кiрiп шықпайтын 

қҰбылыстар болуы мұмкiн. Бұгiнгi “христиандар” айтып жұрген 

керемет басқа дiндердiң тең жақдайдақы тәжiрибелерi сияқты 

ерекшелiк. Бақсылыққа бас июшiлер де ешкiм тұсiнбейтiн басқа 

тiлдерде сөйлеген сияқты тәсiлдердi қолданады. Қазiргi христиандарда 

болып жатқан кереметтердi мҰсылмандар да растайды. Бiздiң 

заманымыздың бiрiншi қасырында Рух қабiлетiн қабылдау басқа 

дiндермен салыстырқанда шын христиандықтың айқын артықшылықы 

жақдайында iске асырылқан. Бұгiнгi христиандықтардың қазiргi 

“кереметтерi” басқа да дiндердiң осындай “кереметтерiмен” Ұқсас 
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деген дерек бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырында болқан Қасиеттi 

Рух қабiлетi бұгiнде жоқ екендiгiн куәландырады. 

Исламның жалқасып жатқан ерекше жеңiсi, христиандықпен 

салыстырқанда, Африканың көптеген бөлiктерiнде болмақан болар едi, 

егер көпшiлiкке белгiлi “христиандар” бiрiншi қасырда жасақан кең 

алымды “кереметтердi” жұзеге асырқан жақдайда. Сонда Қасиеттi Рух 

қабiлетiн шын “Жеңiлдетуге” ие болқандар Исаның iске асырқанынан 

көп iс тындырқан болар едi (Ин 14:12,6). Христиандарда сенушiлiк көп 

болқанда олар да осындай кереметтердi iске асырқан болар едi деушiлiк 

кұдiк тудырады. Мәселе былай: Олар Жеңiлдетушiнiң қабiлетiн бойына 

дарытқан, немесе жоқ. Егер олар өздерiнде сондай қабiлет бар деп 

сендiрсе, онда олар анақҰрлым көп iс тындырқан болар едi (Ин 14:12), 

тек iс тындырып қана қоймақан “болар” едi! 

2.5 Таурат - жалқыз сенiм. 
Осы тарауда айтылқандардың бәрiнен ҚҰдай Рухы Оның санасына, 

ниетiне және кұшiне қатысы бар екенiн аңқарамыз, өйткенi Ол соның 

көмегiмен ґзiнiң өсиеттерiн шықарады. Бiз ҚҰдай Сөзi жолдарын оқып 

отырқанда Рухтың мәнi айқындала тұсетiнiне көңiл аударамыз. Қазiргi 

христиандардың көптеген проблемалары мҰны толық тұсiнбеушiлiктен 

шықып тҰр. Осындай ұлкен кұш бiр кiтаптың iшiне сыйып 

тҰрқандықтан оны тұсiну қиын, дегенмен Таураттан басқа ҚҰдайдың 

адамдарқа арналқан өсиеттерiнiң басқа тұрi де бар екендiгiн ойлауқа 

тура келедi. Бiздiң өте-мөте бұлiнген адамдық табиқатымыз Ұқуқа қиын 

таза да айқын ҚҰдай Сөзiн табатын болқандықтан (Ин 17:17), көптеген 

адамдар қҰдай сырын ашудың адам арқылы ұшiн ерекше тартымды 

басқа тұрлерi бар деген алдамшы сөзге көнiп қалады. Төменде содан 

кейбiр мысалдар келтiрiледi:- 

Дiн тҰту  

(шiркеу) 

Сырын ашуқа ұмiт- 

керлердiң басқа 

тұрлерi 

Басылымдылық (осы 

тұрдiң адам ұшiн 

тартымдылықы)  

Куәлар 

Иудаизмнiң 

тәңiрi (Иеговы) 

ґздерiн қҰдай есiмiмен 

тұскен кiтап- тың иесi 

санайтын Қоқамның, 

Сақтау- шылардың, 

МҰна- ралардың 

қҰлақтан- дырулары. 

Тауратқа талдау берудiң 

дҰрыстықы жөнiнде ойлау 

ұшiн ешкiмнiң де кұш 

жҰмсауы қажет емес. Бәрiне 

де жауап берiледi. 
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Рим католицизмi 

 

Католик дiнi бастықының 

айтқан пiкiрi және сену 

поптардың ойы, олардың 

сөзi бойынша ҚҰдай 

Ойының бейнесi. 

 

Тауратты өздiгiңнен оқудың 

еш қажетi жоқ. Ертеде 

католицизм оны қҰптақан 

жоқ, қайта оны оқуқа тыйым 

салды. Адамдардың сөзiне 

сен, олардың сөзiнiң 

дҰрыстықына ұшiн кұш 

салма. 

Мормондар Мормонның кiтабы Таурат доктриналарына сену 

мұмкiндiгiн терiске 

шықарады, ұйткенi оны зейiн 

жеткiзiп Ұқу қиын  

Мормонның кiтабы 

қҰтылудың жан-жақты 

мұмкiндiктерiн бередi, ал 

Таурат көп адамдар ұмiтсiз 

өмiр сұрiп, ұмiтсiз өледi, 

өйткенi олар Iнжiлден 

мақлҰмат алуқа Ұмтылмады 

деп тұсiндiредi. 

ҚҰдай қуат- 

тандырушы 

христиан- 

дықтар. 

“Iшкi жарық- 

сезiм”,олардың ойынша 

Қасиеттi Рух болып 

есепте- ледi. 

 

ґздерiнiң әрбiр сезiмi- нiң 

дҰрыстықына сенедi және 

ҚҰдай Рухы Тауратпен 

байлданысы жоқ жолдарда 

оларқа бақыт, қуат бередi деп 

санайды.  

Осының бәрi Тауратты ҚҰдай Сөзi ретiнде анықтап оқу қажеттiлiгiне 

көңiл аударады және оның беттерiнен ҚҰдай атынан айтылқан шын 

сөздердi таба алады. “Таурат неге бiреу, бiрақ шiркеулер көп?” деген 

сҰрақ туындайды. Оқан мынадай қарсы сҰрақ қоюқа болады, қандай да 

болмасын шiркеу, осы туралы Тауратта айтылқанның сыртында белгiлi 

бiр дәрежеге дейiн ҚҰдай Рухының атынан айтылқан бiлiм көзiнiң 

басқа тұрiн қабылдайды, немесе Оның еркiн, iлiмiн және ойын 

қабылдайды. 

Егер сiз бiр шын шiркеудi, бiр шын сенiмдi және бiр нақыз шоқынуды 

тапқыңыз келсе  (Еф 4:4-6), онда сендерге “Тауратқа кейiн орал!” деген 

қатты және анық айтылқан ұндеудi естiр едiң. 

Яхве- Иегова, единственное божество в иудаизме иудаизмнiң жалқыз 

тәңiрi 
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Шегiнiс 4: Қасиеттi Рух - бҰл жеке тҰлқа ма? 
2.1 және 2.2 бөлiмдерде ҚҰдай Рухы Оның кұшiне жатады, ол Оның 

“ойының” бейнесiн кең тұрде көрсетедi деп жеткiлiктi айқақтар 

келтiрiлген. ґйткенi ҚҰдай Рухы ҚҰдайдың мәнi мен жеке басының 

сәулесiн тура тұсiнушi ретiнде қимыл жасайды, ал ендi кейбiр адамдар 

ҚҰдай Рухы- бҰл жеке тҰлқа, ол да ҚҰдай болып есептеледi дейдi. 

ґткен бөлiмдердi мҰқият қайталап оқитын болсақ ҚҰдай Рухы Оның 

ойы мен кұшi екенiн көрсетедi, олай болса ойы мен кұшi ешқандай 

жеке тҰлқа бола алмайды. Электр көзге көрiнбейтiн кұш, электрдi 

басқарып тҰрқан адамқа нәтиже бередi; ал ол жеке тҰлқа емес. 

Махаббат адам мiнезiнiң көрiнiсi, бiрақ ол жеке тҰлқа емес. ҚҰдай 

Рухы Оның мiнезiнiң бiр бөлiгi есебiнде Оның махаббатын да өз 

бойына жинақтайды, сондықтан Оның кұшiне де қатысты, бiрақ одан 

бөлек ол ешқандай жеке тҰлқақа қатысты емес. Көпшiлiк 

“христианның” “ұшбiрлiк” (“троица”) доктринасына сенуi анық және 

ұлкен қате болып табылады. БҰл доктрина бойынша ұш қҰдай бар- 

ҚҰдай Ие, Қасиеттi Рух және Иса. Осы адамдардың өзi ҚҰдай- жеке 

тҰлқа емес деп сендiредi, сонымен қатар ҚҰдай Рухы жеке тҰлқа деп 

қарама-қарсы пiкiр айтады. 

“¶шбiрлiк” христиандықтарқа ауысқан пҰтқа табынушылар идеясы 

екенiне толық сенуге болады, сол себептi бҰл сөз Тауратта кездеспейдi. 

Христиандар ҚҰдай ұшбiрлiк идеясын қабылдап мына оқаш 

қорытындықа келген: ҚҰдай Рух кұшi- жеке тҰлқа, ол да ҚҰдай, әйтсе 

де ол ҚҰдай емес. Христиандардың осындай қарама-қайшылық айыбын 

мойынына салқанда, жеңiл жол тауып, ҚҰдай- Ұлы қҰпия, сондықтан 

бiз логикалық тұсiнiктеме iздеуге тырыспай-ақ сенiмдi қабылдауқа 

тиiспiз. 

Сонымен Жаңа ґсиетте ҚҰдайдың қҰпиясы туралы сөзiмен де, iсiмен 

де Исаның сырын ашатын жерiн қалдырып кететiнi тұсiнiксiз: 

“Не хочу оставить вас, братья, в неведении и тайне сей” 

(Рим 11:25) 

“Туысқандар, сендердi, мақлҰматсыздық пен қҰпияда 

қалдырқым келмейдi”. 

“Проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны” (Рим 

16:25). 
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“Исаның уақызы Тәңiрдiң бiзге ашқандары бойынша 

қҰпия”. 

“Говорю вам тайну...” (1Кор 15:51) 

“Открыв нам тайну Своей воли” (Еф 1:9;3:3). 

Проповедование Павла было “возвещать тайну 

благовествования” (Еф 6:19; Кол 4:3). 

“Тайну... ныне же открою святым Его” (Кол 1:26). 

Қазiр негiзгi доктринақа қатысты қҰпия жоқ екенiн айту керек, тек 

қараңқыда болқан адам қана, қҰпия туралы айтады. Осындай адам, 

Тәңiрдiң адамқа ашқан шындықында жазылқандай, Таураттақы 

“Вавилон” атауы, “қҰпия” деп мазасынбай ма? (Откр 17:15). Осы дiни 

жұйенiң мәнi өздерiнiң нанымын қҰпия деп жариалауында, ал шын 

дiншiлдер сонда айтылқан сол әйелдiң қҰпиясын тұсiнедi (Откр 17:7). 

ґздерiнiң ҚҰдай жөнiндегi тұсiнiгiн субъективтi пiкiрге негiздейтiн 

адамдардан осындай кұңгiрт жауап кұтуге болады. Олардың санасына 

сырттан бiр рухани кұш әсер еткен сияқты көрiнедi. Егер бiз ҚҰдай 

Сөзi iлiмiне қатысты шын сыпайы болқымыз келсе, онда бiз өзiмiздiң 

бар қабiлетiмiздi Оның адамқа ашқан сырын негiздеуге, дедукциялауқа 

жҰмсауымыз қажет. 

Тауратта еске алынқан Iнжiлдi уақыздаушының бiрде бiреуi ешқашан 

да мынадай фразақа жұгiнген емес: “Это-полная тайна и вы можете 

понять еә”. “БҰл- толық қҰпия, сондықтан сендер оны тұсiнуге 

тиiссiңдер”. МҰның орнына ақылдарыңды (сана) пайдаланып Қасиеттi 

жазудан логикалық қорытынды жасаңдар деген ұндеуiн оқимыз. 

Таураттың негiзгi ережелерi деген өзiнiң уақызында Павел “олармен 

осы Жазу арқылы сөйлестi, Иса зардап шегуге тиiстi және қайта 

тiрiледi” (Деян 17:2,3). МҰнда жұйелi, таураттық логикалық дәлел 

болды, ол әбден жетiлгендiк едi, сөйлем мына сөзбен басталды: “Павел 

өзiнiң ұйреншiктi әдетiмен... дәлелдедi...” БҰл оның әдеттегi стилi 

болатын. (Деян 18:19 байқа). Осықан сәйкес, Коринфедегi ұлкен науқан 

кезiнде Павел “әрбiр сенбiде синагогте
*
 сөйлеп, Иудейлердi сендiрдi... 

бiрақ олар қалай қарсыласып тҰрып алды...” (Деян 18:4-6). Дiндi 

қабылдақан адамдар Павелдiң Таураттан келтiрген дәлелдерiн тыңдады; 

осы жерде: 

                                                           
* Си н а г о г а - е в р е й л е р д i» №и б а д а т х а н а с ы  
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“Менiң Ұйықтайтын бөлмемде Иса елестедi”, “мен айтып тұсiндiруге 

болмайтын сезiмге орандым”, “бiр кеште мен Тәңiрдi кездестiрдiм” 

деген фразалар айтылқан жоқ. ҚҰдайдың адамдарқа жiберген Қасиеттi 

Кiтабы логикақа және рационализмге шақыратынына назар аударыңыз, 

“олардың қарсылық көрсеткенiн де” (ҚҰдайдың Сөзi туралы), оларды 

сендiруi осықан Ұқсас (Деян 13:43). Олардың келесi аялдақан жерi 

Икония, мҰнда олар “сөйлегенi сонша, қаншама көпшiлiктi сендiрдi” 

(Деян 14:1). 

Осыдан бiраз өткеннен кейiн Павелге бiрнеше пiкiр-таластар айтылды, 

дегенмен сол логика оны келешекке ұмiтпен қарауқа қуаттандырды: 

“Ол шындық жөнiнде, сабырлылық жөнiнде және болашақ сот жөнiнде 

айтты”, оны ол ашық көңiлденiп айтты, осы кезде кейiнгi кезеңде 

жұрген арсыз, “сотты да қатты ұрейлендiрдi”. (Деян 24:25). 

Бiздiң сөзiмiз бiрнеше дәлелдерге негiзделгендiктен бiз өзiмiздiң 

ұмiтiмiз бен доктринамызды тауратқа сұйене отырып беруiмiзге тура 

келедi:- 

“Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с краткостью и 

благоговением” (1 Петр 3:15). 

“әрдайым, қандай да болмасын сендердiң ұмiт еткендерiң 

туралы есептi қажет ететiндерге дайын болыңдар, жауапты 

қысқа әрi зор қҰрмет көрсетiп берiңдер” (1Петр 3:15). 

Кiмнiң болмасын жеке тәжiрибесi жөнiнде сабырлы дауыспен айту- бҰл 

iнжiлдiк ұмiтке сендiруге әкеледi дегендi бiлдiрмейдi. Жеке 

куәлендiруге Ұзақ сiлтеме жасау көптеген “iнжiлдiк” христиандардың 

уақыздау қҰралы болқанымен, олардың “ұмiтке”, “дәлелдi жауаптың” 

жоқтықын көрсетедi. “Тәңiрдiң менiң өмiрiме iстегендерiн 

пайдалануқа” мұмкiндiк беру ұшiн христиандар арасында бiр тҰтас 

сөздiк пайда болды. Осындай жеке кұлкiлi оқиқалар (анекдот) Павелдiң 

сөзiне өткiр қарама-қайшы келедi: “Мы не себя проповедуем, но Христа 

Иисуса” (2Кор 4:5), бiреуден басқадан Исамен жеке қарым-қатынас 

жасақан адамның атынан айтылып тҰрқан сөз. 

Логикақа, тауратқа негiзделген бiздiң сенiмге деген ұндеуiмiз бiр өрнек 

қҰрауқа тиiс. Ол бiздiң ҚҰдаймен туыстық қатынасымызды соңқы 

кұнiмiзге дейiн белгiлейтiн ұлгi болып табылады. Бiрiншi христиандар 

ұнемi бiзге өнеге болады. Олар ақыл-ойды адамдардың игiлiгi қызметiн 

шешу проблемасына жҰмсақан (Деян 6:2). Жаңа ґсиеттiң 
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жолдамасында оқушылар таурат логикасын басшылыққа алады деп 

сенiм бiлдiредi. Олай болса, (Моисей) МҰсалар заңы бойынша өмiр 

сұрген бiрiншi поптар қандай болса, сол арқылы Исаның iстерi туралы 

нақты мақлҰмат аламыз (Евр 5:3). ҚҰдайдың Исақа деген махаббаты 

туралы айта келiп, Павел бiздiң парасатты қызметiмiздi Оқан берген 

жауапқа арнауқа шақырады (Рим 12:1). “logikos” сөзi гректiң “logos” 

сөзiнен шыққан. Ол Алланың сөзi мақынасында аударылады. Олай 

болса, бiздiң таурат терминiндегi логикалық жауабымыз Алла сөзiнен 

туындақан болуқа тиiс. 

Осылардың бәрiн ескере келiп Алланың Рухы жөнiнде сөз болқанда 

жеке тҰлқа туралы сендiруге болмайды, жеке тҰлқа ҚҰдай емес. 

Осының бәрi қҰпия және таурат терминiндегi логикақа бақынбайды 

деген жауап орынды болмайды. Егер бiз Қасиеттi Жазудан логикалық 

қорытынды шықара алмасақ, онда Таураттың барлық хикаяларын 

оқықанымыз бекерге саяды; егер оның қызықы ескiрген деп кемсiту 

болса Таураттың қажеттiлiгi жойылады, оның қызықты әдеби шықарма 

есебiнде мәнi болмайды. Мұмкiн, осының бәрi христиандардың 

көптеген кiтап сөрелерiнде болуқа тиiс. 

Дегенмен, ҚҰдай Рухы дегенiмiз жеке тҰлқа деп сенетiндердiң 

кейбiреулерi оқан таурат тҰрқысынан тұсiнiктеме беруге 

тырысатындықын мойындау керек болады. ҚҰдай Рухы жеке тҰлқа 

тiлiнде айтылатын, мәселен “ЖҰбатушы” жөнiнде айтылатын өлең 

жолдары келтiрiледi (Ин 14:16), немесе Рух “ренжiдi” дегенге сiлтеме 

жасалады. 

бөлiмiнде бiз адам “рухы” ашынқан ( (Деян 17:16), абыржықан (Быт 

41:8) немесе көңiлдi (Лк 10:21) тұрде болады деймiз. Адамның “рухы” 

немесе оның мәнi, ақыл-ойы және ниетi жөнiнде айтылады, оның бәрi 

қимыл тудырады, жеке тҰлқа ретiнде жұредi. Бiрақ, әрине, бҰл дәлме-

дәл қабылданбайды. Алланың Рухы жөнiнде де осылай әңгiмелеуге 

болады. 

Тауратта бейнелеу тiлi жиi қолданылады, ол абстрактi тұсiнiк туралы 

айтылқанда болатынын ескеру керек. Мәселен 9:1 даналық жөнiндегi 

нақыл сөзде әйелдер туралы әңгiме болады. БҰл iскерлiк даналықы 

дарықан адам қандай болатындықын көрсетедi. Даналылық адам 

санасынан тысқары тҰрмайды, сондықтан да осындай бейнелеу 

қолданылады. Осы жөнiнде толық мақлҰмат 5 Шегiнiс “Бейнелеу 

принципiнде” берiледi. 
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5.Шегiнiс: Кейiптеу принципi 

Қайсiбiр адамдар, мұмкiн, перiнi кейiптеу туралы тұсiнiктi қиын 

қабылдайды. Тауратта ол жеке тҰлқа деген Ұқым туқызады деп жиi 

айтылады, бҰл адамдарды ыңқайсыздандырады. МҰны тұсiну қиынқа 

соқпайды, өйткенi Таураттың өзгешелiгi мынада: өлi затты және 

абстрактi тҰсiнiктi бейнелеу мәселен, даналықты, байлықты, кұнәнi, 

шiркеудi кейiптеу, перiнiң атымен байланысты кейбiр керемет 

теориялар. Келесi мысалдар суретпен сипатталады:- 

Даналықпен кейiптеу: “Даналыққа талаптанқан адам және ақылқа ие 

болқан адам шат-шадыман! ґйткенi оның тапқаны кұмiстi тапқаннан 

жақсы және одан тұскен табыс алтыннан тұскен табыстан көп. Ол 

қҰнды тастардан да қымбат; (оқан ешқандай жамандық қарсы тҰра 

алмайды, оқан жақындап келе жатқан ол баршақа жақсы мәлiм) және 

сенiң тiлегiңнiң бәрi оқан тең келе алмайды (Нақыл 3:13-15). 

“Даналылық өзiне ұй салдырды, оның жетi бақанасын қырнап 

дайындады (Нақыл 9:1). 

Осы өлеңдер және тараудың басқа бөлiмдерiнде кездесетiн даналылық 

әйел кейпiнде берiледi. Дегенмен, осы себептi даналылық- жер бетiнде 

қыдырып жұрген әйел деген ой ешкiмде де туындамайды. Барлық 

адамдар даналықты өздерi қажетсiнетiн, тiлеп жұрген қасиет деп 

Ұқынады. 

Байлықты кейiптеу. “Никто не может служить двум господам: ибо или 

одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне” (Мф 6:24). “Ешкiм де екi қҰдайқа қызмет етпейдi: өйткенi 

немесе бiреуiн жек көрiп, ал екiншiсiн Ұнатуы мұмкiн емес; немесе 

бiреуiне ынтамен қарап, ал екiншiсiн менсiнбеуi мұмкiн емес. ҚҰдай 

мен байлық қҰдайына қызмет етпейсiз” (Мф 6:24). 

БҰл жерде байлық қҰдаймен салыстырылады. Көп адамдар байлықты 

меңгеруге ынтызар, сөйтiп осындай жолмен ұстемдiк жұргiзгiсi келедi. 

Осы жерде Иса былай дейдi: бiз олай жасай алмаймыз, қай кезде 

болмасын ұстемдiк ету ҚҰдайқа қана тән. Уақыз қарапайым және 

пәрмендi, бiрақ та байлық- Маммон есiмiн жамылқан адам екендiгiн 

ешкiм көзiне елестете алмайды. 

Кұнәны кейiптеу. “...Всякий, делающий грех, есть раб греха”. (Ин 8:34). 

“Кұнә жасайтын әркiм, кұнәнiң қҰлы”. “Грех царствовал к смерти” 
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(Кұнә өлiмге қарай өрiс алды) (Рим 5:21). БойсҰну ұшiн қҰлы болқанда 

немесе оның ырқына көнiп, өлiмге апаратын кұнәның қҰлына, немесе 

шындыққа бойҰсынқанда оның қҰлына айналатындықын сiз қалайша 

бiлмейсiз. (Рим 6:16). Байлықпен болқан жақдай сияқты, бҰл жерде 

кұнә билiк жұргiзушi қожамен салыстырылады, ал кұнә жасақан адам- 

оның қҰлы. Дегенмен осы жолдарды оқықан бiрде-бiр оқушы кұнә- 

адам деген Павел сөзi деп ешуақытта қабылдамайды. 

Рухты кейiптеу. “...Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на 

всякую истину; ибо не от Себя говорить будет” (Ин 16:13). 

БҰл жерде Иса өзiнiң апостолдарына бiздер Қасиеттi Рухтың кұшiн 

аламыз дедi, Деян 2:3-4 айтылқандай Пятидесятниктер кұнi шын 

мәнiнде Касиеттi Рух кұшi келдi. “И явились их разделяющиеся языки, 

как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 

все Духа Святого”, ол оларқа тамаша iстердi тындыратын керемет кұш 

бердi, бҰл олардың жұргiзетiн билiгi ҚҰдайдан келгендiгiне сендiру 

едi. Қасиеттi Рух жеке тҰлқа емес, ол кұш едi. Ал Иса бҰл жөнiнде 

айтқанда “ол” деген жiктеу есiмдiгiн қолданқаны едi. 

ґлiмдi кейiптеу. “И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, 

которому имя смерть”. (Откр. 6:8). 

Израил халқын кейiптеу. “Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, 

дева Израилева, снова будешь укрошиться тимпанами твоими...” (Иер 

31:4). “Мен сенi тақыда жөнге саламын. 

Израил қызы, сосын сен жөнге көшесiң, қайтадан өзiңнiң тимпаныңмен 

әшекейленесiң”. “Слышу Ефрема плачущего: “Ты наказал меня, и я 

наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и я обращусь, ибо Ты 

Господь Бог мой” (Иер 31:18). Осы өлеңнiң мазмҰны пайқамбар адам 

есебiнде, мұлдем таза Ефремге арнап айтып тҰрқан жоқ, Израил 

халқына арнақаны. Осы жақдайда µлыбританияны кей кезде Британия 

немесе “Джон Бул” кейпiнде қолданатыны сияқты деп Ұқамыз. Осы 

әйел мен еркек сияқты адамдар жоқ. Осы сөздер кiтапта айтылқанда, не 

суреттердi кездестiргенде µлыбритания деп тұсiнемiз. 

Исақа сенушiлердi кейiптеу. “Доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова” (Еф. 4:13). әзiрше бәрiмiз ҚҰдайдың Баласына сену және 

Оны тану бiрлiгiне, болқан оқиқаның кұйеуiне, Исаның толық жасына 

сенемiз”. “Одно тело” (Еф 4:4). “И вы -тело Христово, а порознь-

члены” (1 Кор 12:27). “...Христос есть глава Церкви, и Он же Спаситель 
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тела” (Еф. 5:23). “Он (Христос) есть глава тела Церкви... Ныне радуюсь 

в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 

Христовых за тело Его, которое есть Церковь”. (Кол 1:18;24). “Ибо я 

ревную о вас ревностью Божиею, потому что я обручил вас единому 

мужу, чтобы представить Христу чистою девою” (2 Кор 11:2). “... 

наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя”. (Откр 19-7). 

Осы өлеңдердiң барлықы адамдардың ортақтықына тықыз байланысты, 

өйткенi олардың бәрi Исақа сенетiндер, кейде өздерiн “шiркеумiз” деп 

атақандар. Дегенмен олар Исақа сенушiлер қатарынан ерте шықып 

кетсе де, қазiргi бiрде-бiр шiркеумен ауыстыруқа болмайды. Шын 

сенушiлер, дәлдеп айтқанда Таураттың доктринасына сенетiн, өздерiн 

“таза қыз” санайтындар өздерi өмiр сұруге тиiстi өмiрдiң тазалықын 

көрсетедi; табиқи дене қандай көп мiндеттер атқаратыны сияқты, көп 

қызметтердi жұзеге асырады. Шiркеудi “дене” деп атақанда, онда ешкiм 

де оны жеке тҰлқамен алмастыра алмайды; сондай-ақ адамдар шайтан 

мен перiнi аспандақы “қажайып нәрсеге” немесе қҰлап бара жатқан 

перiштеге Ұқсатпайды. 

Роберт Робертенiң “Христиандықтың жаңылуы” кiтабынан бейiмделiп 

жазылқан. 

6-Шегiнiс: Кальвинизм 
 

БҰдан бiрнеше жұз жыл бҰрын Кальвин бiздiң өмiрiмiздi алдына-ала 

болжау жөнiнде идея көтередi, олай болса бiздiң ниетiмiз бiздi сақтап 

қалуқа әсерiн тигiзбейдi- өзiмiздi сақтап қалу жазмышта белгiленген 

немесе қабыл алынбақан. Осы ойлар қазiргi идеяқа бейiмделiп мұлдем 

өзгертiлдi: 

– Тауратты немесе дiндi оқып-ұйренуге ұлкен кұш жҰмсаудың еш 

қажеттiгi жоқ, егер бiз қҰтқарылуқа тиiстi болсақ, онда бiз қандай 

жақдайда болмасын қҰтқарылуқа тиiстiмiз. 

– Бiздi кұнәлi болуқа мәжбұр ететiн және бiздiң еркiмiзге байланысты 

емес проблемаларды бiздiң өмiрiмiзге енгiзушi, Перi деп аталатын зат 

бар.Осындай жалқан елес 6- тарауда талқыланады. 

– ґмiрде кездесетiн әрқилы жақдайда ҚҰдайдан көмек сҰраудың қажетi 

жоқ, мәселен саяхат кезiнде қауiпсiздiк туралы, өйткенi жазмышта 

алдын-ала белгiленiп қойқан. әлемде мынадай мәтел бар, оны 



ҚҰдайдың Рухы 
 

75 

аэропорттардан Ұшар алдында жиi естисiң: “Егер сiздiң рейс Ұшуқа 

тиiс болса, онда ол Ұшады”. 

– Iнжiлдiк шiркеулер былай деп ұйретедi: Тауратқа сенуге болмайды 

немесе егер Қасиеттi Рух оны iстеуге бiздi мәжбұр етпесе оны Ұқу 

қиын. 

Осы секiлдi философияны терiске шықаратын көптеген таураттық 

дҰрыс себептер бар: 

– ҚҰдайқа бойсҰнудың барлық тҰжырымдамасы мәнсiзденедi. 

Тауратта бiзге ұнемi былай дейдi: бiздер Алланың өсиеттерiн орындап 

отыруымыз керек, осылай жасақанда қана бiз Оқан қуаныш әкелемiз 

немесе ренжiтемiз. Егер қҰдай бiздi көнгiш болуқа зорлайтын болса, 

онда осы тҰжырымдамада айтылқандардың бәрi мәнiн жояды. Иса 

“Оны тыңдайтындардың барлықы ұшiн” қҰтқаруды Ұсынады. (Евр 

5:9). 

– Евр 11-дiң тарауында былай делiнген: ҚҰдайдың бiздiң өмiрiмiзге 

араласуы және бiздiң қҰтқару жөнiндегi келесi тұсiнiгiмiз бiздiң 

сенiмiмiзбен арақатыстықты белгiлейдi. Таураттың ҚҰдайқа деген 

ұндеуiнiң көпшiлiк мысалдары қиын уақыттарда көмек берудi сҰрап 

дҰқа қылуды насихаттайды. Егер осының бәрi алдын-ала белгiленiп 

қойқан болса, онда жасақан дҰқалары зая кетедi. Бiздiң Исақа 

сенгенiмiздiң нәтижесi сияқты қҰтқару жөнiндегi идея да өзiнiң мәнiн 

жояды. 

– Шоқыну қҰтқарылу ұшiн алдын-ала жасалқан қызмет (Мк 16:16; Ин 

3:3-5). Кальвинистер мҰны терiске шықарады. Дегенмен Исаның 

еңбегiнiң арқасында қҰтқарылу мұмкiн болды (2Тим 1:10), бiрақ бҰл 

алдын-ала болжау тҰжырымдамасының абстрактылық нәтижесi емес. 

Бiз Онымен саналы тұрде туыстасуымыз керек, оны шоқыну арқылы 

iстеуге тиiспiз. Рим 6:15-17 өлеңдерiнде бiздiң әмiршiмiздiң ауысуы 

туралы, кұнәлi өмiрден көнгiштiк өмiрге ауысуы туралы айтылады. 

Кальвинизм-католиктер шiркеуiнен бөлiнген протестанттық дiнге 

сенушiлер “БойсҰну ұшiн өзiңiздi кiмге қҰлдыққа берсең, сен соның 

қҰлысың”. ґзiңдi бойсҰнуқа беру деген сөз бiздiң iзгi ықыласымызды 

көрсетедi. Ол алдын-ала болжам жасауқа қарама-қарсы деген сөз. 

Қайтарып беру Iнжiл iлiмiнiң бейнесiне жұректен айтылқан бойсҰну 

арқылы өтедi (Рим 6:17). 

– Ең ақырында бiз алдын-ала болжанып қойылқан болсақ, онда Алла 

ұшiн ґзiнiң Сөзiн бiзге арнайы айтуының ешқандай қажеттiлiгi болмас 
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едi.Сондай-ақ уақыздаудың да қажеттiлiгi болмас едi; дегенмен Таурат 

өзiнiң өсиеттерiмен, айқын мысалдарымен уақыздау Сөзi арқылы 

еркектер мен әйелдер қҰтқарылуқа келетiндiгiн көрсетедi. “ҚҰтқару 

сөзi” (Деян 13:26) адамдарқа келуге тиiс. 

– Бiздi өзiмiздiң сәйкес iсiмiз ұшiн соттайтын болады. (Откр. 22:12). 

Бiздiң игi ықыласымыз неге бiздi қҰтқару ұшiн маңызды емес? Павел 

былай деген: еврейлер ҚҰдай Сөзiн қабылдамақаны ұшiн бiз мәңгi өмiр 

сұруге лайықсызбыз деп өздерiн өздерi сөккен. (Деян 13:46). Олар 

өздерiн соттады және ҚҰдай кедергi жасамады. Егер бiз ҚҰдай кейбiр 

адамдарды алдын-ала болжайды, ал басқаларды айыптайды деп айтсақ, 

онда Ол бiр адамдарды кұнәлi болуқа, ал басқаларды тақуа болуқа 

итермелейдi деген Ұқым туады. Адамның
*
 кұнәсiнiң салдарынан “өлiм 

барлық адамдарқа ауысты, себебi кұнәлы болды” (Рим 5:12). Кұнәсi 

ұшiн сазайын тартып, сол себептi адамдар өлетiн болқан (Рим 6:23), 

Адамқа дейiн ҚҰдай оларды кұнәлi болуқа мәжбұр еткенi ұшiн емес. 

– 1 Кор 10 бiрiншi тарауында және Таураттың басқа да әңгiмелерiнде 

бiр кездерi ҚҰдаймен туыстық қатынасы болқан, кейiн ҚҰдайдан 

бойын аулақ салқан, осының бәрiн дiнге сенушiлердi алдын-ала ескерту 

ұшiн жасақан адамдар жөнiнде әңгiме болады. “Сенушiлерден 

бөлiнуге” (Гал 5:4) болады деген дерек қҰтқару жұйесiнiң 

болмақандықын көрсетедi, осы жақдайда “бiр кезде қҰтқарылқан- 

әрқашан қҰтқарылады” деп кальвинизм сендiредi. Оның шын iлiмiне 

сенген жақдайда қана бiз қҰтқарыла аламыз (1 Тим 4:16). 

– Иса былай деп ашық айтты: ҚҰдай Сөзiн тұсiну бiздiң iзгi 

ықыласымызды салып кұш жҰмсауымызқа байланысты. “Читающий да 

разумеет” (Мф 24:15). Олай болса, бiздi ешкiм де кұштеп iстеткiзбейдi, 

бiз өзiмiз ҚҰдай Сөзiн тұсiнуге Ұмтыламыз. Исаның жиi қайталайтын 

сөзi мен мына сөздердiң арасында Ұқсастық бар: “Тот кто имеет уши, 

да услышит” или поймет. “ҚҰлақы бар адам тыңдай алады” немесе 

тұсiнедi сөзi ҚҰдай Сөзiн оқумен салыстырылады. ҚҰдай Рухы Оның 

сөзi арқылы өте кұштi көрiнедi, мiне, сондықтан да Иса Оның 

шаттандырушы сөзi “Рух екенiн” айта алады (Ин 6:63). ҚҰдай Рухы 

адамқа қызмет ету ұшiн ең алдымен Оның сөзiне жұгiнедi, сөйтiп 

адамды осы сөздi тыңдауқа мәжбұр етедi. 

– “Жаждующий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни 

даром” (Откр 22:17)- так говорит Евангелие всем , кто откликается на 

                                                           
* Адам- первый человек, создан богам из земли 
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его слово жизни. “Аңсап жұрген мейлi келсiн, сондықтан тiлеушi өмiр 

суын, мейлi, тегiн алсын” (Откр 22:17), -деп Iнжiлде оның өмiр сөзiне 

көңiл бөлгендердiң бәрiне айтылқан. 

Шегiнiс 7: “Және Қасиеттi Рухтың сыйын 

алыңдар” (Деян 2:38) 
 

Пятидесятницалар кұнi көпшiлiк жиналқандар алдында сөз сөйлеген 

Петр өзiнiң сөзiн 38 өлеңмен аяқтап, шоқынуқа, Қасиеттi Рухтың 

сыйын алуқа шақырды. Қасиеттi Рухтың қабiлетiне сiлтеме жасалқан 

себебi, апостолдардың өздерi бiр топ халықпен әр тiлде сөйлеу 

қабiлетiн қолданқан. Оны былайша тұсiндiредi: осылай iстеу арқылы 

олар тамаша қабiлет даритындықы туралы Иоилдiң көрегендiгiн 

орындайды (Деян 2:16-20). Петр жиналқан бiр топ Израилдықтарқа 

Рухтың тамаша қабiлетiн беруге уәде берген деп жорамалдауқа болады. 

Жиналқан топ iшiнде иудейлер, язычниктер жоқ едi (Деян 2:5). 

Иоилдың қабiлеттi беру жөнiндегi көрегендiгi, ең алдымен иудейлерге 

қатысты болатын. Сондықтан да Петр оларқа қарап былай дедi: “Вам 

принадлежит обетование и детям вашим (Деян 2:39) “Уәде сендерге тән 

және сендердiң балаларыңа”, бҰл жерде Иоилдiң Рух израилдықтар мен 

олардың балаларына жоқарыдан жiберiлген деген көрегендiгi жөнiнде 

(Деян 2:17) (ср Иоиль 2:28-32). БҰл жерде тамаша қабiлет жөнiндегi 

уәде тек екi Ұрпаққа- Петрдi тыңдақанқа және оның балаларына 

бақытталқан деген тҰспалдау. 

Бiрiншi қасырдың соңына қарай (Петрдiң сөзiнен кейiн 70ж) қабiлет 

өмiршеңдiгiн жойқанын бiз көрсеткен болатынбыз. МҰны тарихи 

деректер де бекiте тұседi. Екi Ұрпақ бойы язычниктерде де қабiлет 

болқан: “Вам принадлежит обетование и детям вашим дальним, кого ни 

призовет Господь Бог наш” (Деян 2:39). Язычниктердiң бәрi “бәрi де 

алыстақы” деп суреттеледi (ср Еф 2:14-17). 

Дегенмен, Деян 2-нiң тарауында жазылқан оқиқалар Иоиль 2-нiң 

тарауында айтылқан уәденiң тек бiр кiшкене бөлiгi қана болып көрiнедi 

деп ойлауқа негiз бар. Көрегендiктiң басты жұзеге асуы Израилқа жау 

әскерлерiнiң басып кiрiп, олардың тас-талқан болуы (Иоиль), осыдан 

кейiн израилдықтардың өкiнiп, ҚҰдаймен көңiлдi қарым-қатынас жасап 

өмiр сұруi кезiнде көрiнедi. (Иоиль 2:27). “И будет после того, изьлю от 

Духа Моего”... (Иоиль 2:28)” Осындай шамаланқан шарт 



ҚҰдайдың Рухы 
 

78 

орындалқанша бiз Иоильдың басқа сөздерiнiң орындалуын кұте 

алмаймыз. Тек қана Деян 2-нiң тарауында мазмҰндалқан, 

Пятидесятниктер кұнi болқан азын-аулақ оқиқаларды қана кұте аламыз. 

Шоқынқаннан кейiн Рух қабiлетiн алу жөнiндегi уәденiң, қазiр бiзге де 

қатысы бар. Бiр қана Рух бар, ол әртұрлi жолдармен көрiнуi мұмкiн 

(1Кор 12:4-7; Еф 4:4). Бiрiншi қасырда бҰл тамаша қабiлеттiң 

жәрдемiмен болқан едi. Қазiр, олар алынып қалқанда, “Рух қабiлетiн” 

жұзеге асыру уәдесiн көру өте заңды. “Қасиеттi Рухтың қабiлетi” 

“Қасиеттi Рух болып есептелетiн қабiлетке” жатуы мұмкiн, немесе 

“Қасиеттi Рух айтып жұрген қабiлетке”, яқни жiгерлендiрушi ҚҰдай 

сөзiне уәде қылқан, кешiрушi және қҰтқару қабiлетiне жатуы мұмкiн. 

Қабiлеттiң жұзеге асуы жөнiнде басқа да көптеген мысалдар бар. 

“ҚҰдайды тану” (Кол 1:10), ол таным ҚҰдай дегендi бiлдiредi немесе 

ҚҰдай жөнiндегi таным. “Любовь Бога и любовь Христа” (1 Ин 4:9; 

3:17; 2Кор 5:14) ол сұiспеншiлiк дегендi бiлдiредi, Ол ҚҰдай мен 

Исаның бiзге деген сұйiспеншiлiгi немесе бiздiң ҚҰдайқа деген 

сұiспеншiлiгiмiз. “ҚҰдай Сөзi” ҚҰдай дегендi бiлдiредi немесе 

ҚҰдайдан келген сөз мақынасында. Қасиеттi Рух қабiлетi Қасиеттi Рух 

мұмкiн ететiн және ол жөнiнде айтатын қабiлетке жатады, сондай-ақ 

Қасиеттi Рухтың кұшiнен тҰратынқабiлетке жатады. 

Кешiрiм - бҰл Рухтың қабiлетi ме? 

Рим 5:16 және 6:23 өлеңдерiнде қҰтқару “қабiлет” сияқты деп 

мазмҰндалқан, Деян 2:38 өлеңiндегi Рух “қабiлетi” сөзiмен салыстыру 

келiп шықады. Шын мәнiнде 2:39 өлеңiнде, сiрә Иоиль 2:32 қҰтқаруқа 

қатысты сөзi келтiрiледi, бҰл Рух қабiлетi сияқты. Петрдiң уәде 

бойынша қабiлетке сiлтеме жасауы Ис 5719 сөздерiмен байланысып 

жатыр: “Мир, мир (кешiрiм арқылы ҚҰдаймен бiрге) (с Богом через 

прощение) дальнему”. Еф 2:9 өлеңiнде де қабiлет қҰтқару сияқты деп 

суреттеледi, ал бiрнеше жол төменiрек: “Что чрез него и те и другие 

имеем доступ к Отцу, в одном Духе (даре)” (2:18). БҰл да сол 

деректермен анықталады, Еф 2:13-17 өлеңдерi Ис 57:19 өлеңдерiмен 

байланысып жатыр: “Вы, бывшие некогда далеко, стали близки, 

Кровию Христовою. Ибо Он есть наш мир... и, пришед, благовествовал 

мир вам дальним и близким”. 

Ис 30:1 өлеңiнде израилдықтарды өзбеттерiмен кешiрiм iздегендерi 

ұшiн айыптайды, олар ҚҰдай Рухының қабiлетiн пайдаланқан жоқ: 

олар “заключают союзы (искупления), но не по Духу Моему, чтобы 

прилагать (а не отнимать) грех ко греху”. Ис 44:3 өлеңi Израилдың 
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кешiрiм сҰрақан соңқы кұнiн мына сөздермен баяндайды: “Я изолью 

воды на жаждующее и потоки на иссохшее (духовно опустошенное- Ис 

53:2); излию Дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков 

твоих”. Ибрахим тҰқымдарының бата беруi Иса арқылы орындалады 

(Деян 3:25,26), бҰл израилдықтарқа Рухтың сыр ақытуымен 

салыстырылады. Осы жерде Иоиль 2 және Деян 2 өлеңдерiнен алынқан 

сөздер анық қабылданады. Гал 3:14 өлеңiнде осының бәрi мына 

сөздермен қорытындыланады: “Дабы благословение Авраамово 

(прощение) чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы 

нам получить обещанного Духа верою” 1 Кор 6:11 өлеңiнде” Бiздiң 

ҚҰдай Рухымен бiздiң кұнәларымызды жуу туралы әңгiмелейдi. 

Римляндарқа Жолдауында “рахат... татуластыру... Рух” алатын (1:15; 

5:11; 8:15) бiздермен арамыздың теңдiгi атап өтiледi. Осы арқылы 

татуластыруқа әкелетiн Рух қабiлетi мен (“благодатью”) кешiрiм 

арасындақы байланысты көрсетедi. Оны бiрiншi оқықан израилдықтар 

екенiн назарқа алсақ және оқан апостолдық жолдаулар көңiл 

аударқанын ескерсек Жаңа ґсиет тiлiнiң мәнерлiлiгi мен Көне ґсиет 

идеясын дәрiптеу қиын. Көне ґсиеттiң бес кiтабы мен Исаның Навина 

Кiтабында бiрнеше қайта ҚҰдайдың өз халқына жер бередi- 

“Аллатақаланың өзi сенiң пайдалануыңа жер бередi” деген уәдесi 

туралы айтылады. Осы сөз жолдары Көне ґсиетте жиi кездеседi. Ал 

Жаңа ґсиетте “жер” сөзiнiң орнына “қҰтқару” сөзi қолданылады, олай 

болса ҚҰдай қабiлетiнiң болашақы бар, әрине, кұнәнi кешiрумен 

ұйлестiре алқанда. 

Петр иудейлерден қабiлет алмастан бҰрын тәубе етудi сҰрады, ал бҰл 

өз намазын оқуқа итермеледi. Осының бәрi Рух қабiлетi дегенiмiз 

оқықан намазқа жауапты мазмҰндау тәсiлi екенiне сенуге негiз болады. 

Намаз оқықанда “сҰрақанқа игiлiк бере гөр” деу Қасиеттi Рухты бер 

деумен тең (Мф 7:11; ср.Лк 11:13).Флп 1:19 өлеңiнде де бiр мақнада 

айтылқан: “Во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса 

Христа”. Сондай-ақ 1Ин 3:24 өлеңiнде Рух бiздiң көнгiштiгiмiздiң 

нәтижесiнде қана берiлетiндiгi айтылқан, ал 22 өлеңде Оның 

парыздарын сақтап жұру не сҰрасаң соны алуқа бастайды деп атап 

көрсетiлген. Олай болса, бiздiң оқықан дҰқамызды ҚҰдайдың 

еститiндiгi сияқты бiздiң сенiмiмiзге себепшi болады. (1Ин 5:14), 

сондай-ақ қабiлеттiң даруына себепшi болады (1Ин 3:21,24; 4:13). Көрiп 

отырсыздар, бҰл сөйлемшелер бiр-бiрiне сәйкес келедi. Грек сөзi 

“chapis”, көбiне “береке” деп аударылатын, ҚҰдай қабiлетiмен 

байланысты сөздерде де кездеседi. “Но мы веруем, что благодатню 
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(даром) Господа Иисуса Христа спасемся” (Деян 15:11). Сонымен бiрге 

“береке” сөзi көбiне дҰқақа берiлген жауаппен байланыста айтылады 

(мәселен, Исх 33:12; 34-9; Пс 84:11; 2Кор 12:9; Евр4:16; Иак 4:6; 

ср.ст.3). Зах 12:10 өлеңiнде израилдықтармен “береке” рухы мен көңiлi 

елжiреп сырласудың соңқы кұнi туралы айтылады. Осымен көңiлi 

елжiреп дҰқа қылу Рух қабiлетiн алуқа себепшi болады деген ойымыз 

қорытындыланады. Ол кешiрiм тұрiнде кездеседi. Рухты жұктеу 

намазқа жауап ретiнде берiледi, ол израилдықтардың бiрiншi қасырда 

және соңқы кұндерi өкiнуiмен бекiтiледi. Павел де осы мақнада өкiну 

мен кешiрiм жасауқа “ҚҰдайдың қабiлетi мен ықыласы” туралы әңгiме 

етедi (Рим 11:29). 

ЖҰбатушы 

Ин 14 және 16 тарауларында жазылқан ЖҰбатушықа берiлген ант 

жөнiнде де осындай ыңқайы табылады. Алқашында бҰл тамаша 

кұштерге байланысты болатын, мҰндай кұш апостолдарқа берiлген, 

ұйткенi олар серттi бiрiншi кезекте берген. БҰл бiзге де қатысты болуқа 

тиiс. Апостолдарқа берiлген тамаша кұш, сiрә, оларқа Iнжiлдiң 

жолдауын жазуқа ықпал жасақан болар. Қабiлеттер “сендердi бәрiне 

ұйретуге және Менiң сендерге не айтқанымның бәрiн естерiңе салуқа 

тиiс” (Ин 14:26) “Есiне тұсiру” сөзi апостолдың ЖҰбатуқа берген 

антын шектей тұседi. Олар Исамен бiрге шiркеушi болқан кез едi. Ол 

кезде, 2.5 бөлiмiнде көрсеткенiмiздей, “ЖҰбатушықа” берген серттiң 

тiлi Тауратты толық жазқан кұшке қолдануқа болатындай едi. 

Сондықтан бiз мынадай қорытынды жасаймыз: Рухтың басқа да 

уәделерi бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырында қажайып белгiсiнде 

орындалқан, ал қазiр бiздерге ҚҰдай сөзi болып Рух бейнесiнде көрiнiп 

тҰр, Тауратта осылай делiнген. 

ҚҰдай Рухы ертеде жазба сөз арқылы ашылқаны, әрине, ақиқат. Бiрақ 

бҰл қазiргi толық жазылқан ҚҰдай сөзiмен салыстырқанда жеке 

адамның атынан айтылқан, жоқарыдан келген шындық. (1Кор 13:9-13). 

Жаңа ґсиеттi жазып болқаннан кейiн, қабiлеттi қайтарып алқасын, 

ҚҰдайдан адамдарқа арналқан шындық сөзден басқа ештеңе де болуы 

мұмкiн емес деген Ұқым туады. Мормонның Кiтабында Тауратта 

ҚҰдайдың шындық сөзi толық емес және негiзсiз деп жазылқан. Қазiргi 

жақдайда Рухтың қабiлетi жоқ болуы Таураттың толық жазылқандықын 

анықтай тұседi. Егер бiз ҚҰдай жiберген шындықтың кұштiлiгiн 

пайдаланқымыз келсе, онда бiз оның әрбiр бөлiмiн, Көне және Жаңа 

ґсиеттердi де пайдалануқа тиiстiмiз. Сонда қана ҚҰдайы адам, Оның 
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сөзiнде ашылқандай, ҚҰдайдың толықтықы (кұштiлiгi) сияқты ол да 

толық болуқа тиiс. 

8-Шегiнiс: “Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения” (Мк 16:17). 
Сендiрушiлерге көрiнiстер ерiп жұредi. Осы сөздерден шын сенетiн 

әрбiр адам тамаша қабiлетке ие болады деген қорытынды шықады. 

Бiрақ бҰл көп нәрсенi растайды- “Будут брать змей”; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и 

они будут здоровы (Мк 16:18). Егер сенушiнiң сенiмi толық болқан 

жақдайда, бҰл теориялық жақынан болуқа тиiстi уәде емес; бҰл шын 

сенушi адамның iстейтiн сертi. Егер осындай қажайыптар қазiр 

болмаса, онда осы өлеңде айтылқан уәде (ант) қазiргi уақытта бiздерге 

таратылмайды. Сiз есiңiзге тұсiрiңiзшi, Павел улы жыланды қолына 

Ұстап тҰрса да, ол Павелдi шақып алмады емес пе (Деян 28:3-7). 

Осының өзi уақыздау ҚҰдайдың атынан екендiгiн анықтап тҰрқан жоқ 

па ? 

Қабiлет дарыды деп мәлiмдеп жұрген қҰдай шабыттандырқан барлық 

христиандардың iшiнен соңқы 100 жылда сондай кұш қолданқанына 

ешкiмнiң көзi жеткен емес. Егер әрбiр сенушi адам сондай көлемде 

белгi бере алмаса, онда уәде қазiр жұзеге аспайды. МҰны бiз Тауратқа 

шолу жасақанда Рухқа қатысты қорытынды жасақанымыз айқындай 

тұседi. Осындай тамаша қабiлет бiздiң заманымыздақы бiрiншi қасырда 

дiнге сенушi ертедегi
*
 христиандарда болқан, Рухтың бҰл қабiлеттерi 

Жаңа ґсиеттiң Қасиеттi Жазулары толық жазылып болқаннан кейiн 

қайтарылып алынып, кұшiн жойды. 

МК 16 тарауындақы соңқы өлең былай деп ойлауқа негiз болады: 

сенушiлермен “бiрге жұрген” қажайыптар Iнжiлдiң ауызша сөзiн 

анықтау ұшiн арнайы алынқан: “Уверовавших же будут сопровождать 

сии знамения... Они пошли и проповедовывали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими знамениями” (Мк 

16:17,20). Дегенмен, қазiргi бiздiң қолымыздақы Жаңа ґсиеттегiдей, 

ауызша сөз жазылып болқаннан кейiн тамаша көрiнiстер жоқалып 

кетiп, сенушiлердiң iзiмен жұрдi. 

                                                           
*
 Ти мп а н - е р т е д е г i му з ык а  а с п а б ы, є о л ме н  Ѕр а т ын  
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Ескерту: Қасиеттi қабiлетке ие болуды сендiрушiлердiң кеңiнен мәлiм 

болқандықы сондай, 1989 жылы ҚҰдай рухтандырушы христиан Джон 

Лайликас пастор мен екi кристадельфиандықтар Джон Аллфри 

арасында екi қоқамдық талқылаулар болды, оқан осы сөздердiң авторы 

да қатысты. Талқылау: “Қазiргi уақытта Қасиеттi Рухтың тамаша 

қабiлетiн иемденушiлер бар ма?” деген тақырыпқа өткiзiлдi. Оқан бұкiл 

µлыбританияның барлық шiркеулерiнен өкiлдер шақырылды. 

Нәтижесiнде осы талқылауқа 1000 мыңнан астам адам қатынасты. Онда 

қазiргi кезде қабiлет дарудың ең жақсы “дәлелдерi” көрсетiлгенiн 

мойындау керек. Хаттаманың көшiрмесiн көрсетiлген мекен-жай 

бойынша алдырып оқуқа болады. 
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2 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Төменде келтiрiлген сөздiң қайсысы “Рух” сөзiмен байланыста 

болады? 

а) Кұш 

б) Қасиеттi 

в) Тозаң 

г) Тыныс 

 

2. Қасиеттi Рух дегенiмiз не? 

а) ТҰлқа 

б) Кұш 

в) Арнайы мақсатты жұзеге асыруқа бақытталқан  

г) ҚҰдай кұшi. 

 

3. Таурат қалай жазылқан? 

а) Адамдар өздерiнiң жеке ойларын мазмҰндақан 

б) Адамдар ҚҰдайдың не ойлақанын жазқан 

в) ҚҰдайдың Рухымен, қҰдай шабыттандырушы адамдар арқылы. 

г) Кейбiр бөлiктерiн қҰдай шабыттандырқан, ал басқа бөлiктерi 

мҰндай емес. 

 

4. Рух қабiлетiнiң дару себептерiн төменде келтiрiлген әлелдердiң 

қайсысы көрсетедi? 

а) Iнжiлдiң ауызша уақыздауына сендiру ұшiн 

б) Көне шiркеудi кеңiнен тарату ұшiн 

в) Адамдарды шыншыл болуқа мәжбұр ету ұшiн 

г) Апостолдарды ауыртпашылықынан қҰтқару ұшiн. 

 

5. ҚҰдайдың шындықы туралы бiз қайдан бiлемiз? 

а) Таураттың бөлiмдерiнен, жеке ойлауымыз арқылы. 

б) Таураттан оқықанымыздан басқа, ұнемi бiзге өзiнен өзi айтып 

отыратын Қасиеттi Рухтан 

в) Тек қана Таураттан 

г) Поп арқылы. 

 

6. Бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырында өмiр сұрген Рух 

қабiлеттерiнiң қайсыбiрiн атаңдар. 

7. Қабiлет қашан алып тасталды? Қазiр қабiлетке ие болуқа бола ма? 
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8. Қасиеттi Рух қазiр бiздiң өмiрiмiзде қалай қимыл жасайды? 
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3.1 ҚҰдайдың уәдесi: кiрiспе 
 

Сонымен, бiз сабақ барысында ҚҰдайдың шындықы және Оның iстерi 

туралы жеткiлiктi толық әңгiмеледiк. Бiз бiрқатар айырықша қиын 

мәселелердi анықтадық. Ендi бiз, қазiр “Аллатақала ґзiнiң сұйiктiлерiне 

қандай уәде” бергенiн . (Иак 1:12; 2:5), Оның өсиетiн сақтау жөнiнде 

(Ин 14:15) дәйектi қарастыруқа тырысайық. 

Көне ґсиеттегi ҚҰдайдың уәдесi шын христиан ұмiтi болып көрiнедi. 

Оның тақдыры сотта шешiлiп жатқан аса жауапты кезеңде, Павел 

болашақтақы марапатталу жөнiнде әңгiмеледi, сол ұшiн ол өз өмiрiндегi 

барлық жақдайды соның жолында қҰрбан етуге дайын едi: “И ныне я 

стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим 

отцам... за сию-то надежду... обвиняют меня” (Деян 26:6,7). Ол өз 

өмiрiнiң көп бөлiгiн қызықты жаңалықтарды (Iнжiл) уақыздаумен 

өткiздi- “әкенiң берген уәдесiн”, Исаны қайта тiрiлтiп, ҚҰдайдың өзi 

орындақан болатын (Деян 13:32). ҚҰдайдың уәдесiне сенгендiгiм деп 

тұсiндiрдi Павел, менiң өлiмнен қайта тiрiлуiме ұмiтiмдi арттырды 

(Деян 26:6-8, 23:8), сондай-ақ Исаның екiншi рет келетiнiн бiлуiме, сот 

жөнiнде және ҚҰдай Патшалықы орнайтындықына ұмiтiмдi арттырды. 

(Деян 24:25; 28:20,31). 

Осының бәрi Көне ґсиет- бҰл Израилдың бiр ұзiк тарихы қана, ол 

мәңгiлiк өмiр туралы әңгiме шертпейдi деген қиялды терiске шықарады. 

Дегенмен бҰдан 2000 жыл бҰрын Иса арқылы Оның бiзге мәңгiлiк 

өмiр беруге уәде бергенi жөнiнде ҚҰдайдың шешiмi кенеттен болқан 

емес едi. Басынан бастап онда ой болқан едi:- 

“В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в 

слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил 

Свое в проповеди, вверенный мне по повелению 

Спасителя Нашего, Бога” (Тит 1:2,3). 

“Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и 

возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и 

явилась нам” (1 Ин 1:2). 

ҚҰдай өзiнiң адамдарына мәңгiлiк өмiр сыйлаймын дегенi дұние жұзiн 

жаратқан бiрiншi кұннен Оның ойында болды дегендi ескере отырып, 

бiздер оны кұмәндi санаймыз. Көне ґсиетте Ол адамдармен сырласып 
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келген уақытының бәрiнде, Ұзақтықы 4000 жыл осы жөнiнде тiстен 

шықармауқа тиiстi деп жазылқан. Шын мәнiнде Көне ґсиеттiң 

пайқамбарлықы және уәдесi мол, оның әр қайсысы осы ұмiт жөнiнде 

тұп-тұгел айтады, оны ҚҰдай ґз адамдары ұшiн дайындақан. 

Сондықтан бiздi қҰтқару ұшiн маңыздысы ҚҰдайдың сертiн тұсiну, ол 

еврейлердiң дiн бастықтарына берiлген: өйткенi Павел Эфестегi 

сенушiлерге мынаны ескерттi: олар осыны бiлгенге дейiн “олар Исасыз 

болқан, Израил қоқамынан шықарылқан, ант еткен өсиетiне жат,ұмiтi 

болмақан және дұниежұзiндегi қҰдайсыздар болқан” (Еф 2:12). 

Олардың келесi пҰтқа табынушылардың сенiмi ұмiттендiредi және 

ҚҰдай туралы бiлiм бередi деп айту кұмән келтiредi. ҚҰдай сертiн 

бiлмеудiң маңыздылықы осында жатыр, ол жөнiнде Көне ґсиетте былай 

делiнген: “ұмiтсiз болу және дұниежұзiндегi қҰдайсыз болу”. Естерiңде 

сақтаңдар, “бiздi пҰтқа табынушыларқа ҚҰдай арқылы берiлген сертiне 

ұмiттi”, христиандардың ұмiтiн Павел анықтап кеткен. (Деян 26:6). 

Тек қана шiркеулердiң аз бөлiгi Көне ґсиеттегi осы жөнiнде 

айтылқандарқа назар аударатындықы өкiнiш тудырады. Жаңа ґсиетте 

негiзi салынқан “христиандық” дiнге азқындық енгiздi, бiрақ осы 

жақдайдың өзiнде христиандықтар Жаңа ґсиеттегi өлеңдердiң аз қана 

бөлiгiн пайдаланады. Осы жөнiнде Иса былай дейдi: 

“Если (Они) Моисея (то есть, первые пять книг Библии, 

которое он написал) и пророков не слушают, то если бы 

кто и из мертвых воскрес, не поверят” (Лк 16:31). 

Қайсыбiр адамдар бiр қана Исаның қайта тiрiлгенiне сенгеннiң өзi 

жетедi деп санайды (ср Лк 16:30), бiрақ Иса былай дейдi: Көне ґсиеттi 

тиянақты бiлмейiнше болмайды. 

Иса былай тұсiндiредi: апостолдарды керiп тастақаннан кейiн олардың 

сенiмiнiң жойылуы Көне ґсиетке дҰрыс назар аудармауынан туындап 

отыр:- 

“Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 

веровать (соответствующим образом) всему, что предсказывали 

пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 

Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изьяснял им сказанное о 

Нем во всем Писании” (Лк 24:25-27). 

ҚҰдайдың бұкiл Көне ґсиет Сол жөнiнде айтады деп Оның көңiл 

аударқанына назар салыңызшы. Iстiң жайы апостолдардың Көне ґсиет 

сөздерiн ешқашан естiмегенiнде, немесе оқымақанында емес, мәселе 
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олардың оның терең мән -мақынасын Ұқпауында. Шын сенiмдi бекiту 

ұшiн оны жай қана оқып қоймай, ҚҰдай сөзiн дҰрыс тұсiну қажет. 

Еврейлер Көне ґсиеттi оқуқа бар ынтасын салқан (Деян 15:21), бiрақ 

оның Исақа және Оның Iнжiлге қатысын тұсiнбедi, ендеше расында да 

Көне ґсиетке сенбедi, сондықтан да Иса оларқа былай дедi:- 

“Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он 

писал о Мне. Если же его писаниям не верите, -как поверите Моим 

словам?” (Ин 5:46,47). 

Олардың бәрi Тауратты оқықанына қарамастан, олар Иса туралы 

шындық хабарды көрген жоқ. Дегенмен мiндеттi тұрде қҰтқарылу 

жөнiндегi ой оларқа Ұнақан едi. Иса оларқа былай деп айтуқа тиiс едi: 

“Исследуйте Писания (то есть, читайте их внимательно- ср. Деян 17:11), 

ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о 

Мне” (Ин 5:39). 

Көне ґсиеттiң кейбiр жазқандарын және ережесiн ұстұрт бiлетiн 

көптеген адамдармен осылай болуы мұмкiн: ұйткенi олардың бiлiмi 

Жазудың беттерiн жҰлып алып кездейсоқ оқықандық. Иса мен Iнжiлдiң 

ҚҰдай Патшалықы туралы таңқажайып сөздерi әрқашан олардан жырақ 

жұредi. Осы тарауда мҰндай адамдарды Көне ґсиеттiң негiзгi 

шарттарының шын мәнiн ашу арқылы тұсiнбеушiлiк жақдайынан 

шықаруқа Ұмтылыс жасады: - 

-В саду Эдема 

-Данное Ною 

-Аврааму 

-Давиду 

Осы шарттардың мазмҰндамасы Таураттың бiрiншi бес кiтаптарында 

(бытие- Второзаконие) (болмыс-Екiзаңдылық) МҰны МҰса жазқан 

және Көне ґсиеттiң пайқамбарлар кiтабында жазылқан. МҰнда 

христиандық Iнжiлдiң барлық элементтерi келтiрiлген. Оны уақыздау 

еш қандай жаңалық әкелмейдi, деп тұсiндiредi Павел, “бҰдан басқа 

пайқамбарлар мен МҰса не жөнiнде айтқан, Иса қатты кұйзелген, 

бiрiншi болып қайта тiрiлiп, халыққа жарық сыйлайды” (Деян 26:22,23). 

Павелдiң соңқы кұнiне дейiн Оның өлеңi сол қалпында қалды: “Он от 

утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя 
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свительства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и 

пророков” (Деян 28:23). 

Осы ең ұлкен христианин Павелдiң ұмiтi, бiздiң ұмiтiмiз болуқа тиiс; 

сонымен қатар оның өмiрiнiң соңқы кұндерiндегi даңқты жарық болқан 

едi, ол әрбiр байыпты христиандардың есiнде болуқа тиiс. Осындай 

дәлелдермен шабыттанқан бiз қазiр “Жазуды зерттей” аламыз. 

3.2 Эдемге серт беру 
 

Болмыстың 3 тарауында еркектiң қҰлауы (төмендеуi) туралы әсерлi 

әңгiме келтiрiлген болатын. ҚҰдай сөзiн дҰрыс мазмҰндамақаны және 

Еваны алдап-арбап ҚҰдай сөзiне бақынба дегенi ұшiн жыланды қарқыс 

атқан. Еркек пен әйел бақынбақандары ұшiн жазаланқан. Дегенмен 

ҚҰдай жыланқа былай дегенде оқан қараңқы тұнектен ұмiт сәулесi 

келедi: 

“И вражду (ненависть, сопративление) положу между 

тобою и между женою, и между семенем твоим и между 

семенем ее; оно (семя жены) будет порожат тебя в голову, 

а ты будешь жалить его в пяту” (Быт 3:15). 

БҰл өлең өте қысқа; бiз оқан кiретiн әртұрлi сөздерге анықтама беруге 

ыждақаттанайық. “ТҰқым” сөзi Ұрпақ немесе бала Ұқымын бередi, 

бiрақ осы сөз белгiлi бiр “Ұрықпен” байланысты адамдарқа да қатысты. 

Кейiнiрек бiз “Иса Ибраһимнiң Ұрықы” екенiн көремiз (Гал 3:16), бiрақ 

егер бiз шоқыну арқылы Иса болсақ, бiз де Ұрық боламыз (Гал 3:27-29). 

Сондай-ақ “тҰқым” сөзi Ұрық идеясын да бiлдiруi мұмкiн (1Петр 1:23). 

Шын мәнiндегi Ұрық өз әкесiнiң сипатында болады. 

Жыланның тҰқымы туыстық Ұқсастықы бар жыланның Ұрықына 

жатады: ол:- 

– ҚҰдай сөзiн бҰрмалайды 

– ґтiрiк айтады 

– Басқаны кұнәқа батырады 

6 тарауда дәл мақынасында адам жөнiнде айтылмақанын бiз көрiп 

тҰрмыз, оны iстеген кiм екенi бiздiң iшiмiзде. 

– “бiздiң көне адам” тән (Рим 6:6) 
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– “рухани адам” (1Кор 2:14) 

– “шiрiген қҰймырлыққа азқырқан көне адам” (Еф 4:22) 

Бiздiң iшiмiзде тҰрқан бҰл кұнәлi адам дегенiмiз таураттақы “перi”, ол 

жыланның Ұрықы. 

әйелдiң Ұрықы ерекше дербес тҰлқаны бiлдiредi- “Ты (семя змея) 

будешь жалить его в пяту” (Быт 3:15). БҰл адам ұнемi жыланның 

Ұрықын бҰзып отыратын болады, немесе кұнә- ол “Сенiң басыңды 

жаралайтын болады”. Жыланды басынан Ұру өлтiре соққы берудi 

бiлдiредi, ұйткенi оның жұрегi басында орналасқан. әйелдiң Ұрықына 

кандидат болуы ықтимал бiр қана адам, ол Иса едi. 

“Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем,  (на 

кресте) разрушевшего смерть (и, следовательно, силу 

греха- Рим 6-23), и явившего жизнь и нетление чрез 

благовестие (2Тим 1:10). 

“Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в 

жертву за грех и осудил грех во плоти”, то есть, 

библейского дьявола, семя змея  (Рим 8:3). 

Иисус “явился для того, чтобы взять грехи наши”  (1 И 

3:5). 

“И наречешь Ему имя: Иисус (означающее “Спаситель”) 

ибо Он спасет людей Своих от грехов их” (Мф 1:21). 

Иса нақты әйелден туқан (Гал 4:4); ол Мариамның баласы, бiрақ әкесi 

оның ҚҰдай. Осы мақынада ол әйелдiң Ұрықы болқан, дегенмен оны 

ҚҰдай жаратқан, қандай да болмасын адамның өндiргенiндей емес. 

әйелдiң Ұрықы уақытша кұнәқа батуы мұмкiн, жыланның Ұрықымен. 

“Сен оның өкшесiн шақатын боласың” (Быт 3:15). Жыланның өкшесiн 

шаққаны әдетте жыланды басынан Ұрқан тҰрақтылықпен 

салыстырқанда уақытша жара болып көрiнедi. 

Бiздiң көп сөзiмiздiң тамыры Тауратта жатыр: мәселен “оны басынан 

Ұр” сөзi (толық тоқтат немесе бiрдеңенi аяқта) жыланды басынан 

Ұрқан Исаның пайқамбарлылықына негiзделген. Кұнәнi, жыланның 

Ұрықын айыптау алдымен Исаны креске керiп тастау арқылы iске 

асқан. Жоқарыда келтiрiлген өлең жолдары Исаның өткен кезеңдегi 

жеңiсi туралы әңгiмелейдi. Исаның өкшесiн уақытша жаралау, олай 

болса, оның ұш кұн бойы өлiп жатқанына сiлтеме қана. Оның қайта 
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тiрiлуi оның кұнәқа қатты соққысына қарақанда уақытша қана жарақат 

екенiн анықтай тұседi. Таураттық емес тарихи деректердiң 

көрсеткенiндей, керiп тастаудың қҰрбанын өкшесiнен тақтайқа 

шегемен қақып тастақан. Олай болса Исаның өлiмi арқылы “оның 

өкшесiн шақып алқан”. Ис 53:4,5 өлең жолдары ҚҰдай Исаны кресте 

өлтiру арқылы “зәрсiздендiргенi” жөнiнде айтылады. БҰл Быт 3:15 

көрегендiгiне жатады, онда Исаны жыланның Ұрықы шақып алды 

делiнген. ҚҰай жауыздық қҰралымен жаратты, оны Иса басынан 

кешiрдi. Ол Исаны қиналуқа тап қылқаны туралы мазмҰндайды. 

(Ис53:10). Оның баласын қиналқан жауыз кұшiн басқару арқылы iске 

асырқан. Олай болса, ҚҰдай жауыздық арқылы жаратады, ґз 

балаларының әрқайсын сынақтан өткiзедi. 

Бұгiнгi- дау-дамай 

Сiздерге мынадай сҰрақ туындауы мұмкiн: “Егер Иса кұнәнi және 

өлiмдi бҰзса, онда неге бҰл қҰбылыстар бұгiнге дейi өмiр сұрген?” 

Оның жауабы мынадай- Иса кұнәнiң кұшiн кресте өзi арқылы 

талқандады: Быт3:15 Көрегендiгi Иса мен кұнәнiң арасында болқан дау 

туралы әңгiмелейдi. Иса өзiнiң жеңiсiне қосылуқа шақырып 

отырқандықтан, ең ақырында бiз де кұнә мен өлiмдi жеңуге тиiспiз 

деген Ұқым бередi. Шын сенетiндердiң өздерi Исақа шоқынудың 

жәрдемiмен өздерiнiң әйел Ұрықымен байланысы арқылы кұнә жасап, 

өлiмге Ұшырайды (Гал 3:27-29), олар өз кұнәсiн кешiрудi сҰрап, ақыр 

аяқында өлiм қауiпiнен қҰтқарылады, бҰл кұнәнiң нәтижесi. Сонымен, 

Иса крес ұстiнде болашақта өлiмдi бҰзды (2Тим 1:10); ҚҰдайдың 

жерге деген ойы орындалқанда қана Исаның патшалық қҰрқанының 

мың жылдықы соңында, адамдар өлмейтiн болады- өлiм жер бетiнен 

жойылады: “Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 

врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится- смерть” (1Кор 

15:25,26). “¶йткенi, қашанқа шейiн барлық жауларын ґзiнiң аяқының 

астына қҰлатқанша Ол патшалық етуге тиiстi. Соңқы жауы- өлiм 

жойылады”. (1Кор 15:25,26). 

Егер бiз “Исақа шоқынатын болсақ” онда Иса жөнiндегi ант, Быт 3:15-

тегiдей жеке бiзге қатысты болады. БҰдан былайқы жерде ол 

Таураттың қызықты оқиқалары қана болып қалмайды; бҰл көрегендiк 

пен ант тiкелей бiзге iстелiнген. әйелдiң Ұрықы сияқты бiздiң кұнәнi 

жеңгенiмiздi аз қана уақыт өз басымыздан кешiремiз. Егер бiз өмiр 

сұрген мерзiм iшiнде ҚҰдай қайтып келмесе, Исаның басынан 

кешкенiндей, бiздiң де өкшемiздi шақып алады. Бiрақ, егер бiз расында 
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да әйелдiң Ұрықы болсақ, онда бҰл “жара” тек уақытша қана болады. 

Суқа тұсу арқылы Исақа шоқынатындар, өзiн Оның өлiмiмен және 

қайта тiрiлуiмен байланыстырады, ол олардың суқа тұсiп шықуымен 

мәндес келедi. (см Рим 6:3-5). 

Егер бiз шын мәнiнде әйел Ұрықынан жаратылқан болсақ, онда бiздiң 

өмiрiмiз Быт 3:15 сөзiн көрсетедi,- 

әрдайым iшiмiзден дау-дамайды сезiп тҰрқандай боламыз, дҰрыс пен 

дҰрыс еместiң арасында тҰрқандай сезiнемiз. µлы апостол Павел оның 

iшiнде буырқанқан ақылдан ауысқандай болқан кұнә мен өздi-өзiнiң 

арасында болқан дау-дамайды мазмҰндайды (Рим 7:14-25). 

Исақа шоқынқаннан кейiн кұнәмен болқан дау, әрине ол бiздiң iшiмiзде 

әсер етедi, Ұлқая тұседi, бiз қанша өмiр сұрсек сонша өсе бередi. Бiр 

жақынан, ол-қиын, өйткенi кұнәнiң кұшi ересен көп. Ал екiншi 

жақынан, бҰл дау сондай маңызды емес, өйткенi бiз Исамен бiрге 

екенiмiздi бiлемiз, ол кұнәмен кұресiп, дауды жеңiп шықты. Көңiл 

аударыңызшы, Еф 5:23-32 өлеңiнде сенетiндер әйел сипатында 

мазмҰндалады, немесе әйелдiң Ұрықы болып есептелгенен кейiн , бiз 

де әйел болып табыламыз. 

Олай болса, Иса, сондай-ақ оның сипатын алуқа тырысқан адамдар әйел 

Ұрықы болып саналады, жыланның Ұрықы кұнә болып көрiнедi және 

кұнәнiң, жыланның сипатын ашық көрсетуге тырысқан адамдар да кұнә 

болып көрiнедi. Ондай адамдар жеккөрiнiштi болады немесе ҚҰдайдың 

Сөзiн бҰрмалайды және бҰл ақыр аяқында Ұятты қылмысқа 

итермелейдi және ҚҰдайдан безiнуге әкеледi, осындай жақдай Адам 

мен Хауанада
*
 болқан. ґйткенi Исаны өлiмге әкелген еврейлер едi, 

немесе әйел Ұрықы өкшесiн шаққан, олай болса ол жыланның бiрiншi 

Ұрықы болқан деп жорамалдау керек. БҰны Иоан Крестител мен Иса 

айқындай тұседi: 

“Увидев же Иоан многих фарисеев и саддукеев (группу 

евреев, которые осудили Иисуса), идущих к нему 

крестится, сказал им: порождения ехиднины (змея)! Кто 

внушил вам бежать от будущего гнева?” (Мф 12:25,34). 

“Но Иисус,зная помышления их (фарисеев) сказал им... 

Порождения ехидны! Как вы можете говорить доброе, 

будучи злы?” (Мф 12:25,34). 

                                                           
*
 Ев а - Ха у а  а н а  к ј р с е т т i. 
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әлемде, тiптi дiни әлемде де жыланның осындай сыйпаты бар. Тек 

шоқынқан адамдар қана жыланның Ұрықымен жалқасқан, ал 

қалқандары әр деңгейде жылан Ұрықы болып көрiнедi. Төменде 

жыланның Ұрықы болып есептелетiн адамдарқа Исаның қалай 

қарақандықынан мысал келтiредi:- 

– Он проповедовал им в духе любви и истинного участия, и в то же 

время 

– Он не позволял их путям и мыслям влиять на него, и 

– Он показал им любящий характер Бога на примере своей жизни. 

– Ол маххабат рухы және шын ниеттес есебiнде оларқа уақыздады, 

сонымен бiрге 

– Ол олардың жолына және ойына әсер етуге тыйым салды және 

– Ол өзiнiң өмiрi арқылы сұйiктi ҚҰдайдың сыйпатын 

Осыларқа қарамастан, олар Оны жек көрдi. Олар өздерiнiң ҚҰдайқа 

қҰлшылық етуге салқан кұшiн Одан қызқанды. Тiптi Оның отбасы (Ин 

7:5; Мк 3:21) және жақын жолдастары (Ин 6:66) Оқан тосқауыл қойды, 

ал қайсы-бiреулерi ендi қайтып келмейтiндей кетiп қойды. Осындай 

жақдайқа Павел де душар болды, ол бiр кезде онымен барлық 

жақдайларда бiрге болқандарқа шақым жасады:- 

“Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?” 

(Гал 4:16). 

“Шынымен, мен сендерге шындықты айқаным ұшiн 

сендердiң жауларың болқаным ба?” (Гал 4:16). 

Шындық ешқашанда әйгiлi болқан емес; оны бiле тҰра, сол 

шындықпен өмiр сұре тҰра, бiз өздерiмiзге әрдайым бiр проблемалар 

тудырамыз, тiптi кейде бiздi қудалауқа әкелсе де:- 

“Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по 

духу (по истинному знанию Божиего Слова- 1Петр 1:23), 

так и ныне” (Гал 4:29). 

Егер бiз шын мәнiнде Исамен жалқасқан болсақ, онда бiз Оның- кейбiр 

жапа шеккенiн бастан кешiруге тиiспiз, сонда қана бiз Оның даңқын 

бөлiсуге тиiспiз. Павел тақы да бiзге ұздiк мысалдар келтiредi:- 
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“Верно слово: если мы с Ним (с Христом) умерли, то с 

Ним и оживем; если терпим (с Ним), то и Ним и 

царствовать будем... Почему я все терплю” (2Тим 2:10-12). 

“Если Меня (Иисуса) гнали, будут гнать и вас... Но все то 

сделают вам за имя Мое (Ин 15:20,21) 

– то есть, потому что мы крещены во имя Господа Иисуса (Деян 2:38, 

8:16). 

Осындай өлеңдердi оқи отырып былай деп айту сезiмiне бөленесiң: 

“Если это то, что сказано с Иисусом, семенем женщины, то я 

предпочитаю не связываться со всем этим”. әрине, бiзден кұшiмiзден 

келмейтiндi iстейдi деп ешкiм де кұтпейдi. Жанын пида ету Исамен 

толық бiрiгудi талап еткенiмен, бiздiң Онымен байланысымыз бiзге 

ұлкен сыйлық әкеледi, “Что те страдания, которые мы испытываем 

сейчас, ни в коей мере не сравнимы с той славой, которая раскроется в 

нас”. Тiптi қазiрдiң өзiнде Оның өз жанын пида етуi бiздiң кұнделiктi 

тҰрмысымыздақы қиыншылықты жеңуге көмектесiп, ҚҰдайқа 

жақындауымызқа көмектеседi. Ендi осықан көптеген 

кристадельфиандықтар Тауратында ерекше көрсетiлген мына даңқты 

куәландыруды қоссақ:- 

“Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми 

сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы 

вы могли перенести”  (1 Кор 10:13). 

“Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир В мире 

будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Ин 

16:33). 

“Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?” 

(Рим 8:31). 

3.3 НҰхқа серт (ант) беру 
 

Адамзат тарихының дамуына қарай, Адам мен Хауана өмiр сұргеннен 

кейiн, адамдар кұннен кұнге азқындана бердi. Жақдай мәдениеттiлiктiң 

моральдық қҰлдырау сатысына қарай дамыды, сол кезде ҚҰдай жер 

бетiнен барлық тәндердi жою жөнiнде шешiм қабылдады, тек қана 
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НҰх
*
 пен оның отбасын қалдырды (Быт 6:5-8). ҚҰдай НҰхқа өзiне кеме 

жасап алуды бҰйырды, әлемдi топан су қоршақанда өзiнiң отбасы мен 

жан- жануарлардың барлық тұрiмен сонда тҰратын болады. Тауратта 

топан суды мазмҰндаудан басқа, әлемдiк топан судың болқандықын 

бекiтетiн көптеген қылыми деректердiң барлықын айта кету керек. 

Назар аударыңызшы, жер (бiздiң планетамыз сөздiң дәл мақынасында) 

қҰрып кеткен жоқ; азқындалқан адамзат қоқамы қана қҰрыды және 

сонда болқан “лишилась жизни всякая полть, движущая на земле” (Быт 

7:21). “жерде қимылдап жұрген бұкiл тән өмiрiмен қоштасты”. Иса (Мф 

24:37) мен Петр (2 Петр 3:6-12) НҰхтың кезiнде болқан кеменi көрдi, 

ол Исаның екiншi рет дұниеге келген кезiндегi бейнесi болатын. 

Сонымен НҰхтың заманында абайсыз азқындыққа Ұрынқан адамзат 

бiздiң қазiргi әлеммен салыстырылады, Иса қайтып оралқанда оларды 

жаза кұтiп тҰр. 

Адамдар ұлкен кұнәлi болқандықтан, сондай-ақ бiздiң планетамыздың 

өзiн- өзi қҰрту бақдарламасына кiруi нәтижесiнде, тiптi христиандар 

арасында да, бiздiң жер қҰрып кетедi деген сенiм өсе тұсуде. Осындай 

(талқылау) байымдау Таураттың негiзгi ұндеуiн толық бiлмейтiндiктi 

көрсетедi, ҚҰдайдың бiздiң планетамыздың iстерiне ерекше назар 

аударып отырқандықына және Исаның тез арада қайта келетiнiне, 

сөйтiп осы жерде ҚҰдай Патшалықын орнататындықына 

сенбейтiндiгiнiң салдарынан туындауда. Егер адамдарқа өз планетасын 

қҰртып жiберуге рҰқсат берiлсе, онда бҰл өсиеттердiң орындалуы 

мұмкiн емес. 4.7 бөлiмiнде және 5-тарауда ҚҰдай Патшалықы болады 

деген орынды дәлел келтiрiлген. Қазiргi кезеңде, жер және кұн жұйесi 

қиратылмайды деген Таураттан бiрнеше ұзiндi дәлел ретiнде 

келтiрiлген:- 

– “И устроил, как небо, святилище Свое, и как землю, утвердил его 

навек” (Пс 78:69). 

– “Земля пребывает во веки” (Екк 1:4). 

– “Солнце и Луна...звезды...небеса...Он...поставил их на веки и века; дал 

устав, который не прейдет” (Пс 148:3-6). 

– “Земля будет наполнена ведением (знанием) Господа, как воды 

наполняют море” (Ис 11:9; Числ 14:21)- трудно представить, что Бог 

позволит земле разрушать себя. Это обетование еще не выполнено. 

                                                           
*
 Но й  - НЅх  
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– Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; не напрасно сотворил 

ее; Он образовал ее для жительства” (Ис 45:18). 

Аллатақала жердi жаратқанда, оның тек қана қирақанын көру ұшiн қана 

iстеген жоқ, олай жасақанда оның жаратқандары босқа кеткен болар 

едi. Бiрақ болмыс кiтабына шегiнiс жасайтын болсақ, бҰл кiтапта 

ҚҰдай оның бәрiн НҰхқа уәде етiп қалдырқан. НҰх қайтадан топан 

судан кейiн жаңа әлемде өмiр сұре бастақанда, онда келесi жалпы 

қиратушылық болады деген кұмән болды. Топан судан кейiн қайтадан 

жаңбыр басталқанда оқан осындай ой келiп отырды. Осыны бiлген 

ҚҰдай оқан өсиет берiп (бiрқатар уәделер), топан су ендi 

қайталанбайды дедi:- 

“Я поставляю завет Мой с вами... поставляю завет Мой с 

вами (обратите внимание на такое чудо-Бог, обращаясь к 

смертному человеку, чтобы дать ему обетования, 

употребляет местоимение “Я”), что не будет более 

истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже 

потопа на опустошение земли” (Быт 9:9-12). 

ҚҰдай НҰхқа: “Мен ендi бҰдан былай еш уақытта барлық 

тiршiлiк атаулы топан судан қҰрымайды және жердi 

бұлдiретiн топан су ешқашан қайтып болмайды деп 

сендермен келiсiм жасаймын”. 

БҰл өсиет кемпiрқосақпен былай бекiтiледi:- 

“Мен жерге жаңбырдың бҰлттарын жiбергенде, 

бҰлттардың арасынан кемпiрқосақ көрiнедi (Менiкi); сол 

кезде Мен ґзiмнiң сендермен және барлық тiршiлiк 

иелерiмен жасасқан келiсiмiмдi есiме тұсiремiн... бҰл- 

Менiмен жер бетiндегi барлық тiршiлiк атаулының 

арасындақы келiсiмнiң белгiсi”,- дедi (Быт 9:13-17). 

ґйткенi бҰл ҚҰдай мен адамның, жер ұстiндегi жануарлармен арасында 

жасасқан мәңгiлiк келiсiм, олай болса жер бетiнде адамдар мен 

жануарлар өмiрбақи тiршiлiк ететiн болады. БҰның өзi ҚҰдай 

Патшалықы аспаннан гөрi жер бетiнде орнайды дегеннiң айқын белгiсi. 

Олай болса, НҰхқа берген уәде (келiсiм) Iнжiл Патшалықының негiзiн 

қҰрайды; осының өзi ҚҰдай бiздiң планетамызқа ұлкен көңiл бөлiп 

отырқанын көрсетедi және жер жұзiнде мәңгiлiк өмiр туралы ойын Ол 

әбден ойлақан. Тiптi Ол ашуланып тҰрқанның өзiнде аяушылық 
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жөнiнде ойлайды (Авв 3:2), және Оның махаббаты соншалық, Ол ґзi 

жаратқан жануарлар әлемiне қамқорлық жасайды (1Кор 9:9; ср Поп 

4:11). 

3.4 Ибраһимге уәде беру 
 

Iнжiлдi уақыздақан Иса және апостолдар Ибраһимнiң
*
 бiлгенiнен артық 

ерекшелiнбеген. ҚҰдай бҰның бәрiн “Жазылым” (кiтап) арқылы 

“Ибраһимге кұнi бҰрын хабарлақан” (Гал 3:8). Ибраһимге не айтқанын 

бiлгеннен кейiн бiз христиандық Iнжiл жөнiнде мҰқият тұсiнiк аламыз. 

Осыдан басқа, “Iнжiл” осындай ҚҰдайқа қызмет етушiлер емес деген 

сiлтеме де бар, ол Иса өмiр сұрген кезде басталқан едi:- 

– “Мы благовествуем вам, что обетование, данное (еврейским отцам), 

Бог исполнил” (Деян 13:32). 

– “Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 

благовестию Божию, которое Бог прежде обещал чрез пророков 

Своих (например, Абраам, Быт 20:7) в святых писаниях” (Рим 1:1,2). 

– “Для того и мертвым было благовестуемо” (1Петр 4:6). 

– То есть, верующим, которые жили и умерли до первого века нашей 

эры. 

– “Ибо и нам оно возвещено, как и тем” (Евр 4:2) то есть, израилтянам в 

пустыне. 

Ибраһимге берген уәде екi негiзгi тақырыптан тҰрады: (1) Ибраһимнiң 

Ұрықы (ерекше Ұрпақ) және (2) Ибраһимге уәде берiлген жер жөнiнде. 

БҰл уәде жөнiнде Жаңа ґсиетте комментария берiлген, және бiздiң 

ойымызқа сәйкес тұсiндiру ұшiн Тауратқа мұмкiндiк беру ұшiн екi 

ґсиеттiң iлiмдерiн бiрiктiремiз, сөйтiп ҚҰдайдың Ибраһимге берген 

уәдесi жөнiнде толық мақлҰмат аламыз. 

әуелден Ибраһим өркендеген қала Ур қаласында тҰрды, қазiр ол 

Ираққа қарайды. Қазiргi археология Ибраһимнiң кезеңiне дейiн қол 

жеткен жоқары дәрежелi өркениеттi қала болқанын куәландырады. Банк 

жұйесi, сәйкес келетiн және ұйлесiмдi инфрақҰрылымы және 

                                                           
*
 Ав р а а м- Иб р а ї и м  
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азаматтық қызмет дамықан қала. Басқа ештеңенi де аңқармай Ибраһим 

осы қалада тҰра бердi; бiзге белгiлiсi ол әлем адамы болды. Бiрақ кейiн 

оқан ҚҰдайдан ерекше шақыру келдi-қолайлы ұй- тҰрмысыңды таста 

және Мен сақан көрсететiн елге саяхатқа кет. Бiрақ та, ол жер қайда 

және ол жерде не бар, не жоқы анық емес едi. Қорыта айтқанда бҰл 

1500 миль (2400 шақырым) қашықтыққа саяхат едi. БҰл жер Ханаан 

едi- Қазiргi Израил. 

Оның өмiр сұрген жылдары iшiнде ҚҰдай Ибраһимнiң алдына бiрнеше 

келiп ґзiнiң уәдесiн қайталай бердi, кеңiте бердi. БҰл уәделер Исаның 

Iнжiлiнiң негiзiн қҰрайды. Шын христиан болқандықтан бiз, Ибраһимге 

арнайы айтылқан сол шақыруды қабылдаймыз; онда былай делiнген: 

бiздiң ауыспалы iстерiмiздi тастап, алқа жұрiңдер, ҚҰдайдың Сөзiне 

сенiммен өмiр сұрiңдер және ҚҰдайдың уәде еткенiн сол қалпында 

толық қабылдаңдар. Ибраһим өзiнiң саяхаты кезiнде сол уәде туралы 

қалай ойланы-толқанқанын анық сезiнемiз. “Верою Авраам 

повиновался призванию идти (из города Ура) в страну (Ханаан), 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет” (Евр 

11:8). 

ҚҰдайдың уәдесi жөнiнде бiз алқашқы ойлақанымызда ҚҰдай 

Патшалықы уәде еткен жер қандай екенiнен мақлҰматымыз бола 

қоймайды. Бiрақ бiздiң ҚҰдай Сөзiне сенiмiмiз бiздiң оқан өз 

қалауымызбен бойсҰнуымызқа сай болуқа тиiс. 

Ибраһим Оқан осы берiлген уәденi пайдаланудан басқа iсi жоқ көшiп 

жұрген язычник емес. Оның байланысы мен оның маңында жұргендер 

көбiне бiздердiкiне Ұқсас болатын. Бiз бiр мезгiл өзiмiздi Ибраһимнiң 

орнына қойып, ой жұгiртiп көрсек, онда ҚҰдайдың уәдесiмен жұрiп, 

мәлiм емес алыс жолқа баруқа шешiм қабылдаудың қаншалықты қиын 

екенiн сезiнетiн боламыз. Осы жақдайда бiздiң жҰмыстас 

әрiптестерiмiз жақынан қаншама оқаш көзқарастарын, көршiлердiң 

тыянақты көзқарасын сезiнер едiк (“Он ударился в религию”)... осының 

бәрi Ибраһимге жақсы таныс болатын. ДҰрыс шешiм қабылдау, сосын 

оны iске асыру ұшiн ұлкен ерiк пен таза мақына қажет болар едi. Көп 

жылдар саяхатта болқан кезiнде көптеген қиыншылықтарды жеңудiң 

бiрден-бiр дҰрыс жолы уәде сөзi болды. Ол, сiрә, сол уәделердi 

жадында қатты сақтақан, әр кұн сайын оның шын маңызына ой жiберiп 

отырқан. 

Осындай сенiм көрсетiп және соқан сәйкес қимыл жасап, бiз, Ибраим 

ие болқан даңққа ие бола аламыз. Ол ҚҰдайдың жолдастары едi (Ис 
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41:8), Оны таныды (Быт 18:17) және ҚҰдай Патшалықында мәңгi өмiр 

сұруге берiк ұмiткер болды. Осы жерде бiз, Исаның Iнжiлi Ибраһимқа 

берiлген уәдеге негiзделгенiн тақы да атап өткiмiз келедi. Христианның 

жолдауына шын сену ұшiн, бiз, ҚҰдайдың Ибраһимге берген уәдесiн 

нақты бiлуге тиiспiз. Оларсыз бiздiң сенiмiмiз сенiм болмайды. 

МҰқиат, аңсаушы көзiмiзбен оқуқа тиiстiмiз және ҚҰдай мен 

Ибраһимнiң арасындақы диалогты қайта-қайта оқуымыз керек. 

Жер 

1) “Пойди из земли твоей... в землю, которую Я укажу тебе”Быт 12:1). 

“Сен елiңдi, жерiңдi тастап... Мен сақан көрсететiн елге бар”. 

2) “И продолжал он (Авраам) переходы свои... до Вефиля в 

центральной части Израиля)... Исказал Господь Аврааму... возведи 

очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к 

югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которуюты видишь, 

тебе дам Я и потомству твоему навеки... Встань, пройди по земле 

сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее (Быт13:3, 14, 15, 17). 

3) “Заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю 

Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, Евфрата” (Быт 

15:18). 

“Тәңiр Ибраһиммен уәде жасап, былай дедi: көрiнiп тҰрқан мына 

жердiң бәрiн, Египет өзенiнен, Ұлы өзен, Евфрат өзенiне дейiн, 

сақан және сенiң Ұрпақыңа мәңгiлiкке беремiн”. 

4) “И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты 

странствуешь, всю землю Ханаанскую, в владение вечное” (Быт 

17:8). 

5) “Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование- 

быть наследником мира, но праведностью веры” (Рим 4:13). 

Бiз Ибраһимге сыр ашудың кұннен-кұнге өсiп келе жатқанын көремiз:- 

1) Ел бар, ол елге Мен сен барсын деп тҰрмын. 

2) “Мен көрiнiп тҰрқан мына жердiң бәрiн сақан және сенiң Ұрпақыңа 

мәңгiлiкке беремiн”. Көңiл аударыңызшы, мәңгiлiк өмiр туралы уәде 

романтикалық сәуле жиексiз (о реал) және асыра сiлтелiнбей 

хабарланып тҰр; жазушы- адам бҰл сөздердi, еш кұдiксiз, асқан 

эмоционалдық мәнерлiлiкпен және шабытпен айтқан болар едi. 
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3) Уәде берген жерiнiң территориясы нақты тұрде белгiленген. 

4) Ибраһим өзiнiң өмiр сұрген кезiнде уәденiң жұзеге асатынын кұткен 

жоқ едi; ол елiнде “бөтен ел адамы” саналуқа тиiс, дегенмен, 

кейiнiрек, сол жерде ол ұнемi өмiр сұредi. Оның мәнi мынада: ол 

өледi, ал содан кейiн, кешiрек, сол уәде қылқанды алу ұшiн қайта 

тiрiледi. 

5) Павел, шаттанқан жақдайда тҰрып, сiрә, Ибраһимге берiлген уәденi 

зейiн қойып Ұқынды, ол бұкiл жерге иелiк етушi деген Ұқым деп 

тұсiндi. 

Қасиеттi Жазу өзiнiң әдеттегi шеңберiнен шықып, Ибраны көзi тiрiсiнде 

өзiне берген уәденiң жұзеге асуына жете алмады дегендi ескертедi: 

“Верою обитал (имется в виду временный характер жизни) 

он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах” 

(Евр 11:9). 

Ол жер ұстiнде шетел адамы сияқты өмiр сұрудi, жер ауып келген адам 

қандай қҰпия өзiне-өзi сенбейтiн, бҰл жаққа Ұйласымсыз сезiмде 

болуы ықтимал. Ол өзiнiң меншiктi жерiнде өзiнiң тҰқымымен әрең 

өмiр сұрдi. ґздерiнiң тҰқымдары Искак
*
 және Йакубпен

*
 бiрге (уәденiң 

оларқа да қатысы бар) “уәде еткендi ала алмай сенiмдерiн жоқалтты, 

тек алыстан қана жоқарыда айтылқандарды көрдi, соқан қуанды, өздерi 

жөнiнде бiздер жиһанкезбiз және жерге басқа жақтан келгендермiз деп 

әңгiмеледi” (Евр 11:13). Төрт кезеңдi атап өтсек:- 

– Уәденi бiлу,- Тауратты оқу арқылы бiлемiз. 

– “Олар оқан қуанды”,егер Ибраһимнiң қуаныш сезiмi уақыттың бiр 

кезеңiне созылса, онда бiзде Ұзақ уақыт созылуы мұмкiн бе?” 

– “Все они умерли в вере”,- олар Исақа шоқынқандар едi (Гал 3:27-29). 

– Бiз өзiмiздiң өмiр бейнемiзбен, өзiмiз өмiр сұрiп жатқан әлем- бҰл 

бiздiң нақты ұйiмiз емес, солай болса да осы жерге жаңа қасыр 

келедi деген ұмiтпен өмiр сұретiндiгiмiзге сенемiз. 

Егер бiз осы айтылқандардың бәрiне ортақтастықымызды бiлдiрсек, 

онда Ибраһим бiздiң Ұлы қаһармандықымызқа, өмiрiмiздiң ұлгiсiне 

айналады. Уәде алдақы уақытта орындалатынын, өзi шаршақан, мосқал 

                                                           
*
 Ис а а к - Ис к а к  (му с .) 

*
 Иа к о в - Йа к у б  (му с .) 
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адам өзiнiң әйелi өлгеннен кейiн, тұпкiлiктi мойындақан. Шын мәнiнде 

ол өзiне ант етiлген аз қана жердi сатып алып әйелiн жерледi. (Деян 

7:16). Расында, ҚҰдай “одан ешқандай мҰра қалдырқан жоқ” және 

тiптi аяқын басып тҰратындай да жер ұлесiн берген жоқ, сонымен 

қатар Ол жердi иемденуге беремiн деп уәде бердi (Деян 7:5). 

Ибраһимнiң қазiргi тҰқымы олар меншiктi сатып алқанда немесе жалқа 

алқанда ұйлесiмсiздiктi сезiнедi, ол жер бiздiң жеке, өмiрлiк мҰрагер 

болуымыз ұшiн уәде етiп берiлген. 

Дегенмен ҚҰдай ґзiнiң уәдесiн сақтап отырады, орнына келтiрiп 

отырады. Ибраһимге және басқа да адамдарқа сый беру туралы берiлген 

уәденiң орындалатын кұнi тууқа тиiс Евр 11:13, 39, 40 өлеңдерi осыны 

сендiре Ұқындырады:- 

“Все сии умерли в вере, не получивший обетований... Потому что 

Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 

совершенства”. 

Барлық шын сенетiндер белгiлi бiр уақытта марапатталады, яқни сот 

болатын кұнi (2 Тим 4:1, 8; Мф 25:31-34; 1 Петр 5:4). Сот басталар 

алдында Ибраһим және басқалар, берiлген уәденi бiлетiндер, қайта 

тiрiлуге тиiс, сөйтiп тiрiдей сот алдына келедi. Егер олар уәде 

етiлгендерiн алмаса, өздерiне уәде етiлгендердiң бәрiн, қайта тiрiлiп 

сотқа келгеннен кейiн, Иса қайта келгеннен кейiн алатын болады. 

Ибраһим және сол сияқтылар Исаның келуiн кұтiп ессiз жақдайда тҰр 

дегендi мойындаудан басқа баламасы жоқ. Сонымен қатар боялқан 

Ұнталқан шыны араласқан мозаикалық полотно бұкiл Европадақы 

шiркеулерде тҰр, онда Ибраһим аспанда тҰрқан сияқты, өзi сенiмге 

кiрген өмiрi iшiнде уәде арқылы марапатталқанына көңiлi толқан кұйде 

бейнеленген. Жұз жылдар бойында мыңдақан осы суреттiң жанынан 

өтiп, дiни тҰрқыда қабылдайды. Сiздерде тауратта негiзделгендей, 

осындай қатар тұзеп тҰрушылықтан шықатын батылдық бола ма? 

µрық 

3.2 бөлiмiнде айтылқандай Ұрыққа уәде беру алдымен Исақа қатысты, 

екiншiден, “Исақа берiлген” адамдарқа қатысы бар, сондықтан олар да 

Ибраһимнiң тҰқымынан болып саналады:- 

1) “Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... и 

благословятся в тебе в племена земные” (Быт 12:2, 3). 
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2) “И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может 

сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет... всю 

землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки” 

(Быт 13:15, 16). 

3) “Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать 

их... Столько будет у тебя потомков... Потомству твоему даю Я 

землю сию” (Быт 15:5, 18). 

4) “И дам тебе и потомкам твоим после тебя... всю землю Ханаанскую, 

во владение вечное; и буду им Богом” (Быт 17:8). 

5) “Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; 

и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в 

семени твоем все народы земли” (Быт 22:17, 18). 

Сонымен Ибраһимнiң “Ұрық” туралы тұсiнiгi бара-бара толықа тұседi:- 

1) Бiрiншiден, сенiң тҰқымыңды сансыз көбейтемiн және оның 

“тҰқымы” арқылы жер ұстiндегiлердiң бәрi бата беретiн болады деп 

айтылқан. 

2) Кейiнiрек оқан сенiң ұрiм-бҰтақың сансыз көбейедi, Ұлы халық 

болады. Сол халық жердi мәңгi иеленедi, ол жер Ханаан жерi. 

3) Содан кейiн оқан сенiң тҰқымың аспандақы жҰлдыздай көбейетiн 

болады дедi. БҰл оның көптеген рухани тҰқымдары болады дегендi 

бiлдiредi (аспандақы жҰлдыздар), сондай-ақ табиқи тҰқымдары 

дегендi бiлдiредi (“жердегi қҰм” секiлдi). 

4) БҰдан бҰрынқы уәдесi мынадай қосымша сендiрумен жалқасады; 

оның тҰқымының бiр бөлiгi болып саналатын көптеген адамдар 

ҚҰдаймен тура тҰқымдық қатынаста болатын болады. 

5) Оның тҰқымы өзiнiң жауларын жеңiп шықатын болады. 

Көңiл аударыңызшы, тҰқымы арқылы “бата беру” рәсiмiн бұкiл әлем 

адамдары қабылдауы тиiс. Тауратта бата беру туралы ой кұнәнi жуып-

шаюмен байланыстырылады. Тұптеп келгенде, бҰл Ұлы бата, Ол 

ҚҰдайды сұйетiн адам алуқа тиiс. Сондықтан мынадай аят жолдарын 

оқимыз: “Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!” 

(1Кор 10:16)- шарап толы тостақан, ол дегенiмiз Исаның қаны, сол 

арқылы кешiрiм болуы мұмкiн. 
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Ыбрайымның жалқыз тҰқымы, әрине, Иса болқан, ол әлемге кешiрiм 

әкелген. Жаңа ґсиетте де Ыбрайымның өсиетiн бекiте тұседi:- 

“Но Аврааму даны были (Богом) обетования и семени его. 

Не сказано “и потомкам” (т.е., во множественном числе), 

но как об одном: “и семени твоему”, которое есть Христе” 

(Гал 3:16). 

“... завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени 

твоем благословятся все племена земные”. Бог, воскресив 

Сына своего Иисуса (то есть, семя), к вам первым послал 

Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел 

ваших”  (Деян 3:25, 26). 

Петр Быт 22:18 аятынан қалай цитата келтiрiп, өзiнше тұсiндiргенiне 

көңiл аударыңыздар:- 

µрық = Иса 

Бата беру = кұнәнi кешiру 

Иса Ыбрайымның тҰқымы болқандықтан өз жауларын жеңiп жықады 

деген уәде өте орынды естiледi. әрине егер бҰл уәденiң Иса 

зҰлымдықты жеңгенiне қатысы бар деп қарастыратын болсақ. 

ЗҰлымдықтың бәрi ҚҰдайы адамдардың қас жауы деп ойлау керек, 

олай болса Исаның да қас жауы. 

ТҰқымқа бiрiгу 

Ыбрайымның христиандық Iнжiлдiң негiзгi элементтерiн дҰрыс 

тұсiнгендiгi қазiр айдан анық болуқа тиiс. Негiзгi уәделер Ыбрайымқа 

және оның тҰқымы- Исақа қатысты. Қайсы бiреулер туралы не айтуқа 

болады? Тiптi Ыбрайымның ең жақын Ұрпақының өзi оның тҰқымына 

ұнемi Ұқсап тҰрқан жоқ. (Ин 8:39; Рим 9:7). Оның тҰқымына арнайы 

айтылқан уәде бiзге де қатысты болу ұшiн, бiз оның бiр бөлiгi болуқа 

тиiспiз. Оқан тек Исақа шоқыну арқылы қол жеткiзуге болады (Рим 6:3-

5). Оның есiмiне шоқыну туралы бiз жиi оқимыз (Деян 2:38; 8:16; 10:48; 

19:5). Гал 3:27-29 аяты ерекшеленбейдi:- 

“Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 

Нет уже Иудея, ни язычника; нет мужского пола, ни 

женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (крещением), 

если же вы Христовы (крещением в Него), то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники” 
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-обетования вечной жизни на земле, через получение “благословения” 

прощения через Христа. Из этого следует, что крещением в Христа, в 

семя, мы получаем так же обетования, сделанные ему. И поэтому, стих 

Рим 8:17 называет нас “сонаследниками Христу”. 

Бата беру жердiң қай бөлiгiндегi адамдарқа болмасын тҰқым арқылы 

ұйлесiмдi болады. ТҰқым теңiз жақасындақы қҰмқа, аспандақы 

жҰлдыздарқа Ұқсас адамдардың әлемдiк тобына жатуқа тиiс. БҰл 

тҰқымы болуы ұшiн алқаш бата алуына себепшi болып тҰр. Олай 

болса, тҰқым (жеке тұрiнде) “Оқан қызмет етедi және мәңгi- бақи 

Тәңiрi болып саналады. (Пс 22:31). 

Бiз Ыбрайымқа берiлген уәденiң екi бөлiмiн талқылаймыз:- 

1) Жер 

Ыбрайым және оның тҰқымы, Иса, сондай-ақ Онда тҰратын адам 

Ханаан (Қанахан) жерiн иемденетiн болады, ол жердi кеңейту 

арқылы- бұкiл әлем жерiнде мәңгi тҰратын болады. Осы өмiрiнде ол 

жер ала алмайды, дегенмен ең соңқы кұнi, Иса қайтып келгенде, жер 

алатын болады. 

2) ТҰқым 

Бәрiнен бҰрын бҰл Иса. Ол арқылы адамзаттың барлық кұнәсi 

жуылады, олай болса кешiрiмге рҰқсат ету бұкiл әлемге тарайтын 

болады. 

Исаның есiмi ұшiн шоқыну арқылы бiз тҰқымның бiр бөлiгi болып 

есептелемiз. 

Осы екi желi Жаңа ґсиеттiң уақыздарында қарастырылып отырады. 

Шоқыну жөнiнде қаншама тыңдаса да, оқан ешкiм де таңдана 

қоймайды. Осы тәсiл арқылы өсиеттер бiздерге жайылады. Павел қарт 

шақында, өлер алдында өзiнiң ұмiтiн “Израил ұмiтi” санақанын ендi 

тұсiнемiз (Деян 28:20) шын христиан ұмiтi- ол алқашқы еврей ұмiтi. 

Исаның мына сөзi: “Я- һудейлерден сақтану” (Ин 4:22) деген сөз бiздiң 

рухани еврей болу қажеттiлiгiмiз екенiн бiлдiредi, бiздер Иса арқылы 

қҰтылу туралы уәдеден пайда табуқа тиiспiз. 

Бiз оқып отырып, көне христиандар мынаны уақыздақанын тұсiнемiз: 

1) “Благовествование о Царствии Божием и 

2) о имени Иисуса Христа” (Деян 8:12). 
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Осы екi мәселе Ыбрайымқа басқаша атаулармен тұсiндiрiлген:- 

1) Жер жөнiнде уәде және 

2) тҰқым жөнiнде уәде. 

ҚҰдай патшалықы жөнiнде және Иса жөнiнде “азан шақыру” сөзi 

былайша алқанда “Исаны уақыздау” сияқты қарастырылады (Деян 8:5, 

12 аятпен салыстыр). Осының бәрi мына тҰрқыда қабылданады: 

“Иса сендердi сұйедi! Оның өлiмiне сенемiн десең болды, сiз 

қҰтқарыласыз”. “Христос” (Иса) деген сөз Ол жөнiнде және Оның 

алдақы Патшалықы туралы бiрқатар ережелердi айқын талдайды. 

Патшалық туралы көрегендiк, Ыбрайым туралы айтылқан, ол Iнжiлдi 

ертеде уақыздауда ұлкен рөл атқарды. 

Павел Коринфте ұш ай тҰрып, ҚҰдай Патшалықы туралы әңгiмелестi 

және куәландырды (Деян 20:25), оның аққу өлеңi Римде ҚҰдай 

Патшалықы һақында болды: “Он от утра до вечера излагал им о 

Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе 

из закона Моисеева и пророков (Деян 28:23) Павелдiң көп сөздерi 

Патшалық туралы және Иса туралы Iнжiлдiң негiзгi ережелерi “Исақа 

сенiңдер” деп тек қана айтыла салынқан емес. ҚҰдайдың Ыбрайымқа 

ашқандары осы айтылқан ұзiндiден әлде қайда толық баяндалқан. 

ҚҰдайдың оқан берген уәдесi шын христиан Iнжiлiнiң негiзiн қҰрайды. 

Сонымен бiз Исақа шоқыну бiздi оның тҰқымының бiр бөлiгi етiп 

көрсететiндiгiн, осықан сәйкес Оның уәдесiне мҰрагерлiкке қатысымыз 

барын айқындай тұседi. (Гал 3:27-29). Дегенмен, бiздердi қҰтқаруқа 

берген уәдесiн алу ұшiн бiр қана шоқынудың жетiспейтiндiгi анық. 

Бiздер оның тҰқымында қалып, Исақа сенуiмiз керек, сонда қана 

iстелген тҰқым туралы уәденi қабылдамақпыз. Шоқыну алқы шарты 

қана; былайша айтқанда бiздер жұгiретiндер тобына жаңа қана кiрдiк, 

сондықтан бұкiл қашықтықты ақырына дейiн тұгел жұгiрiп өтуiмiз 

қажет. Бiздердiң Ыбрайымдар тҰқымында болуымыз бiздi ҚҰдай ұшiн 

тиiмдi болды деп санауқа болмайтынын Ұмытпауымыз керек. 

Израилдықтар Ыбрайымның тҰқымы болып саналады, бiрақ та осылай 

болқандықтан да олар шоқынусыз және өз өмiрi Исамен байланысты 

екен деп қҰтқарылмайды (Рим 9:7,8; 4:13,14). Иса оларқа былай дедi: 

“Знаю, что вы семя Авраамова; однако ищите убить Меня... Если бы вы 

были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы” (Ин 8:37,39), то 

есть, жили верой в Бога и Христа, обетованное семя (Ин 6:29). 
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“ТҰқым” өз әулеттерiнiң сыйпатында болуқа тиiс. Егер бiз 

Ыбрайымның нақыз тҰқымы болқымыз келсе, онда бiз шоқынып қана 

қоймай, ҚҰдайдың уәдесiне сенiм артуымыз керек, Ыбрайым осылай 

жасақанды. Сондықтан да ол “бұкiл дiнге сенушiлердiң iзiмен 

жұрушiлердiң әкесi” деп аталады (Рим 4:11,12). “Познайте же (то есть, 

истинно примите к сердцу), что верующие суть сына Авраама” (Гал 

3:7). 

Нақыз сенiм белгiлi бiр iс арқылы көрiнуi тиiс, әйтпесе ҚҰдайдың көз 

алдында ол сенiм болып табылмайды (Иак 2:17). Бiз сол уәделерге шын 

сенетiндiгiмiздiң бiрiншi растаушысы бiздiң шоқынуымыз болады. 

Сонда бҰл уәделер бiздерге тiкелей тарайтын болады (Гал 3:27-29). 

Сонымен сiз ҚҰдайдың уәдесiне шын мәнiнде сенесiз бе? БҰл сауалды 

бiз өзiмiздiң саналы өмiрiмiз бойы қажымай-талмай өзiмiзге қоя 

беруiмiз керек. 

Көне және Жаңа ґсиеттер 

Ыбрайымқа берiлген уәденi Iнжiлде Иса талдап қорытатындықы қазiр 

анық көрiндi. Басқа бiрқатар маңызды уәделердi ҚҰдайдың еврейлерге 

берген Иса заңының сөз қҰрамы қҰрайды. Егер еврейлер заңды 

мойындайтын болса, онда олар физикалық жақынан өмiрге бата алқан 

болады (Втор 28). Уәденiң бҰл тобында немесе “өсиетте” мәңгi өмiр 

сыйлаймын деп тура айтылмақан. Олай болса бiз айтылқан екi 

“өсиеттiң” барлықын атап өтемiз:- 

1) Ыбрайымқа және оның тҰқымына Иса екiншi тiрiлгенде ҚҰдай 

Патшалықында мәңгi өмiр және кешiрiм туралы айтқаны. Осы уәде, 

сондай-ақ, Эденде Дәуiтке де айтылқан. 

2) МҰсаның өмiр сұрген шақында еврей халқына қазiргi өмiрлерiнде 

бейбiтшiлiк және бақыт беруге уәде етiлген, егер халық заңқа 

бақынса, бҰл заңды ҚҰдай МҰсақа берген. 

ҚҰдай Ыбрайымқа Патшалықта кешiрiм және мәңгi өмiр беруге уәде 

еткен, бiрақ бҰл Исаны қҰрбан ету арқылы қана мұмкiн болады. 

Исаның крестiң ұстiнде өлуi Ыбрайымқа уәденiң нақыз айқақы (Гал 

3:17; Рим 15:8; Дан 9:27; 2 Кор 1:20), осы себептi Оның қаны “Жаңа 

ґсиеттiң қаны” деп аталады (Мф 26:28). Иса бiзге Оның қаны iспеттi 

тостақанмен шарап iшуге ақыл бердi (1Кор 11:25 қараңыз). “Сия чаща 

есть новый Завет в Моей Крови” (Лк 22:20). Иса және оның iстерi 

жөнiнде ойымызда басқаша тұсiнiк жасауымыз керек, оны толық 

тұсiнбей келте қорытынды жасауқа болмайды. 
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Исаның қҰрбандық шалуы ҚҰдай Патшалықында мәңгi өмiр мен 

кешiрiм алуқа мұмкiндiк бердi; осы қылықымен ол Ыбрайымқа берген 

уәденiң берiктiгiне көз жеткiздi: “То лучшего завета поручителем 

сделался Иисус” (Евр 7:22). Евр 10:9 аятында: Иса бiрiншi өсиеттiң 

кұшiн жойып, екiншiсiн бекiттi делiнген. Ол сөзбе-сөз былай: 

“Отменяет первое, чтобы постановить второе”. Иса Ыбрайымқа берген 

уәденi бекiте тҰрып, МҰса арқылы берiлген өсиеттiң кұшiн 

жойқандықын куәландырады. Жоқарыда келтiрiлген аятта Иса өзiнiң 

бекiттi- делiнген, сонымен осықан дейiн кұшiнде болқан ескi өсиет 

кұшiн жойды (Евр 8:13). Исақа қатысты өсиет бҰрын шықарылса да 

оның өлiмiне дейiн толық қолданылқан жоқ деген мақына бередi. 

Исаның өлiмiнен кейiн ол Жаңа ґсиет деп аталды, оның Көне ґсиеттен 

айырмашылықы осында едi. МҰса арқылы iстелiнген Көне ґсиеттiң 

мақсаты Исаның iстерi туралы кұнi бҰрын айтып, Исақа қатысты 

уәделерге сенудiң маңыздылықына назар аударту едi (Гал 3:19,21). Бiр 

жақынан Исақа сену МҰсақа берiлген заңның шындықын тақы да атап 

өту болатын (Рим 3:31). Павел мҰны өзiндiк мына сөздермен 

талқылады: “Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 

отправдаться верою” (Гал 3:24). МҰсаның заңы әлбетте осы мақсатпен 

сақталды, сондықтан да кұнi бұгiнге дейiн оны оқып- ұйрену ұшiн өте 

қажет. 

Жоқарыда айтылқандардың бәрiн бiрiншi оқылымында Ұқыну оңай 

емес; бiрақ бiз оны мына тұрде талқылаймыз:- 

Исақа қатысты Ыбрайымқа iстелiнген – Жаңа 

ґсиет 

МҰсақа берiлген заңқа байланысты 

израилдықтарқа уәде – Көне ґсиет 

Исаның өлiмi. Көне ґсиеттiң қолданылуы 

аяқталды (Кол 2:14-17); Жаңа ґсиеттiң кұшiне 

кiруi. 

Осықан байланысты шiркеудi шаршы жермен қоршау, сенбiлiктi сақтау 

сияқты Көне ґсиеттiң бiр бөлiгi болқан қҰбылыстарды ендiгi жерде 

қолданудың қажеттiгi болмады (9,5 бөлiмдi байқаңыз). Жаздым-

жаңылдым деп Исаны қабылдаса жер бетiндегi израилдықтарқа Жаңа 

ґсиет жасалатын болады (Иер 31:31,32; Рим 9:26-27; Иез 16:62; 37:26), 

дегенмен, әрине қазiр кез-келген еврей осыны iстеп, Исақа шоқыну 
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рәсiмiн iстесе, онда Жаңа ґсиетке кiрiсiп кетуi мұмкiн (онда еврей, 

еврей емес деп бөлiнбейдi: Гал 3:27-29). 

Көне және Жаңа ґсиет жөнiнде дҰрыс Ұқым бiздiң санамызда ҚҰдай 

уәдесiнiң қалыптасуына көмектеседi. Еш нәрсеге сенбеушiлер көне 

христиандық уақыздаушыларды көңiлге қонымды дәлел келтiрмедi деп 

орынсыз жазқырды. Осықан жауап ретiнде Павел былай дедi: Иса 

өзiнiң өлiмiнен ҚҰдай уәдесiн анықтап бердi, ал олар айтып жұрген 

ұмiт өткiншi емес, тҰрақты Ұсыныс. “Верен Бог, что слово наше к вам 

не было то “да”, то “нет”. Ибо Сын Божий Иисус Христос, 

проповеданный у вас нами... не был “да” и “нет”, но в Нем было “да”,- 

ибо все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Кор 1:17-20). 

“Ал, мен осылардың бәрiнде бiр шындық бар...?” деген көзқарасқа, 

сөзсiз шек қояды. 

3.5 Дәуiтке (серт), уәде беру 
 

Ыбрайым тәрiздi Дәуiт және ҚҰдай уәдесiн алқан басқалар жеңiл өмiр 

сұрген жоқ. Дәуiт ұлкен отбасының ең кiшi ер баласы болды. Израилда 

Иса туқанқа дейiнгi 1000 жылдар iшiнде, ол қойшы болқан және өзiнен 

ұлкен, шаруашылыққа бейiм ақаларының қолбаласы сияқты болқан 

(1Цар 15-17). Сол уақыт iшiнде, аз қана адамдар ие болқан ҚҰдайқа 

сенiмдi таный бiлген. 

Бiр кезде израилдықтар өздерiне жаны қас-ақылы қысқа көршiлерiнiң 

шақыруын қабыл алатын кұн туды. Еврейлер өз арасынан 

филистимляндық чемпион, Голиаф алыппен кұреске шықатын бiр адам 

шықаруқа мiндеттi болды. Қойылқан шарт бойынша, жеңiске ие болқан 

адам жеңiлген адамдарқа билiк жұргiзуге тиiс. ҚҰдайдың көмегiмен 

Дәуiт қолында тек сақпан мен тастан басқа қаруы болмаса да Голиафты 

жеңiп шықты. Осы жеңiс Дәуiтке әйгiлiк әкелдi, тiптi оның даңқы 

патшаның даңқынан да (Саула) асып тұстi. Бiрақ “қызқаншақтық тамҰқ 

сияқты жауыздық” (8:6 аят)- кейiннен осы сөз Сауланың қылықымен 

айқындала тұседi, ол 20 жыл бойы егеуқҰйрық сияқты Израилдың 

оңтұстiгiндегi шөлдi жерлерде оны өлтiру мақсатымен Дәуiттiң соңына 

тұстi. 

Ақырында Дәуiт патша болды, ҚҰдайдың оқан деген сұйiспеншiлiгi 

ұшiн өзiнiң алқысын бiлдiру мақсатымен Оқан ұлкен шiркеу салып 
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беруге шешiм қабылдады. Бiрақ ҚҰдай Дәуiтке былай дедi: сенiң балаң 

Соломон шiркеу салады, ал сен Дәуiт өзiңе ұй салып ал (2 Цар 7:4-13). 

Осыдан кейiн толық уәде берiлiп, онда Ыбрайымқа айтылқандардың 

көпшiлiгi қайталанды:- 

“Когда же исполнятся дни твои, и ты почнешь с отцами твоими, то Я 

восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и 

упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 

престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; 

и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов 

человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от 

Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом 

твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во 

веки” (ст 12-16). 

Бiздiң алдақы өткен сабақтан “тҰқым” дегенiмiз Иса екенiн бiлетiнбiз, 

Оны ҚҰдайдың баласы iспеттi санақаны (2 Цар 7:14) бҰл 

айтқанымызды бекiте тұседi, сондай-ақ Таураттың көп әңгiмелерi 

осыны одан әрi айқындайды: 

– “Я есть корень и потомок Давида”, дедi Иса (Откр22:16). 

– “О сыне Своем (Иисусе), Который родился от семени Давидова по 

плоти” (Рим 1:3). 

– “И его-то потомства (Давидова) Бог по обетованию воздвиг Израилю 

Спасителя Иисуса” (Деян 13:23). 

– Перiште Мариам қызқа оның баласы Исақа қатысты былай дедi: “Ол 

ұлкен болады және Тәңiрiнiң Баласы деп бҰйырылады; Аллатақала 

Оқан Оның әкесi Дәуiттiң тақын бередi, сөйтiп Йакуб ұйiнiң ұстiнен 

мәңгi бақи патшалық етедi және Оның Патшалықының ақыры 

болмайды” (Лк 1:32,33). БҰл Дәуiттiң тҰқымына қатысты берiлген 

уәденiң (2Цар 7:13) Исақа да қатысы бар. 

ТҰқым Иса екенiн берiк анықтап алқаннан кейiн, бiздер қазiр бiрқатар 

маңызды мәселелерге назар аударуымыз керек болады:- 

– “Семя твое, которое произойдет из чресл твоих... Я буду ему отцом, и 

он будет Мне сыном“ ”...от плода чрева твоего посажу на престоле 

твоем” (2 Цар 7:12,14; Пс 132:11). Иса тҰқым болқандықтан ол 

Дәуiттiң мұлдем тән Ұрпақы, сонымен қатар оның әкесi ҚҰдай 

болқан. БҰл таза қыздан туу арқылы жұзеге асып отыр,Жаңа ґсиетте 

осылай делiнген. Исаның анасы Мариам болқан, ол Дәуiттiң Ұрпақы 



ҚҰдайдың уѐдесi 
 

110 

(Лк 1:32), бiрақ оның әкесi адам емес, ҚҰдай. Мариам Исақа жұктi 

болу ұшiн ҚҰдай Мариамның қҰрсақына Киелi Рух арқылы керемет 

әсер еттi. Перiште бҰл жөнiнде былай дейдi: “Посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим” (Лк 1:35). “Қыздың тууы” 

берiлген уәденi орындаудың бiрден-бiр тәсiлi едi: 

– “Он построит дом имени Моему” (2 Цар 7:13). БҰл Иса ҚҰдай ұшiн 

шiркеу салады деген Ұқым бередi- дәлме-дәл де рухани да осылай. 

Иез 40-48-дiң тарауларында Иерусалимде Алтын қасырда (ҚҰдай 

Патшалықының бiрiншi 1000 жылдықында, Исаның жерге екiншi 

рет келгенiнде) қандай шiркеу салынатындықы толық 

мазмҰндалады. ҚҰдай “ұйi- бҰл онда ҚҰдай тҰратын ұй. Ис 66:1,2 

аятында тақы былай делiнген: Оның сөзiне бой сҰнқан адамдардың 

жұрегiнде өмiр сұру ұшiн ҚҰдай келедi. Сондықтан Иса қазiр, шын 

сенетiндерден ҚҰдай ұшiн шiркеу салып жатыр, онда ҚҰдай 

тҰратын болады. Осы жерде Иса жөнiнде Петр айтқан ҚҰдай 

шiркеуi ең маңызды негiзi деген сөзiн келтiрген орынды болмақ 

(1Петр 2:4-8), сондай-ақ шiркеуге қаланқан тiрi тастар iспеттi 

христиандар туралы да айтқан артық емес (1 Петр 2:5). 

– “Я утвержу престол царства его (Христа) на веки... И будет 

непоколебим дом твой (Давида) и царство твое... и престол твой 

устоит навеки” (2Цар 7:13,16; ср Ис 9:6,7). Олай болса, Иса 

патшалықы Израил жерiнде- Дәуiт патшалықы орнайтын болады. 

Болашақтақы ҚҰдай Патшалықы Израил Патшалықын қайта 

қалпына келтiру деген Ұқым бередi. (БҰл жөнiнде 5,3 бөлiмiнде 

толық айтылады). Осы уәденi орындау ұшiн Иса Дәуiт “тақында” 

патшалық ететiн болады. Дәл мақынасында бҰл Иерусалим жерiнде 

болуқа тиiс. БҰл уәделердi орындаудың бiрден-бiр дәлелi Патшалық 

осы жерде орнайтын болады. 

– “Сенiң ұйiң тыянақты болсын және сенiң патшалықың мәңгiлiк 

болсын” (2Цар 7:16) сөзi Исаның мәңгi патшалықы 

орнақандықының куәсi Дәуiт болады деп ойлауқа негiз болады. Иса 

Иерусалимнен басқаратын Бұкiл әлемдiк Патшалық орнақанын өз 

көзiмен көру ұшiн ол қайта тiрiледi деген сөз жанама уәде болқан 

едi. 

Дәуiтке берiлген бҰл уәде тұсiну ұшiн ерекше маңызды. БҰл “өсиет 

маңызды,... менiң қҰтқарылуым және менiң қалауым Оның өзiнен 

шыққан” (2Цар 23:5) деп асқан қуаныш сезiммен айтты Дәуiт. Сондай-

ақ бiздiң қҰтқарылуымызқа қатысты; Осы уәделер бiзге тұгел тарасын 
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деп тiлеймiз. БҰл доктринаның маңыздылықы осында христиандықтар 

бҰл қажап шындыққа қарсы келетiн догмаларды уақыздайтындықы 

өкiнiштi жақдай:- 

– Егер Исаның физикалық тҰлқа ретiнде ол туқанқа дейiн болқандықы 

рас болса, онда Иса Дәуiттiң тҰқымы, немесе Ұрпақы болады деген 

уәделердiң бәрi негiзсiз болып шықады. 

– Егер ҚҰдай Патшалықы аспанда болса, онда Иса Израилда Дәуiт 

патшалықын қалпына келтiре алмайды, сондай-ақ ол Дәуiттiң 

тақында отырып патшалық қҰра алмайды немесе ол басқаратын 

жерде. МҰның бәрi жер ұстiнде болқан жақдай, сондықтан оны 

қалпына келтiру де жерде болуқа тиiс. 

Соломонқа қатысты уәделер орындалды ма? 

Соломон Дәуiттiң туқан баласы. ҚҰдайдың Дәуiтке берген уәделерiнiң 

кейбiр бөлiгiн орындады; Ол ҚҰдайқа ұлкен шiркеу салды (3 Цар 5-8), 

және оның өте өркендеген патшалықы болды. Көршi халықтардың 

басқарушылары Соломонқа өздерiнiң өкiлдерiн жiберiп тҰрқан, сол 

арқылы өздерiнiң Соломонқа деген қҰрметiн куәландырқан. (3Цар 10), 

ал шiркеуге белсене қатысулары рухани жарылқаушылықтың әсерi едi. 

Соломонның патшалық етуi Дәуiтке берiлген уәденiң қаншалықты көп 

орындалқанын алдын-ала бiлдiргендiк едi, ол Исаның патшалық еткен 

кезiнде көрiнiс табады. 

Қайсiбiр адамдар Дәуiтке берiлген уәденi Соломон толық орындады деп 

бекiтiп жұр, алайда бҰл жорамалды мына деректер анықтамайды 

(растамайды):- 

– Жаңа ґсиеттiң көптеген куәландырулерi “тҰқымы” Соломондiкi емес, 

Исанiкi дегендi айтады. 

– “ТҰқым” патшалықы өмiрбақилық болуқа тиiс, ал Соломонның 

тҰқымы ондай емес. 

– Дәуiт- уәде мәңгiлiк өмiр жөнiнде болды деп мойын-дайды, ал мҰның 

оның отбасына тiкелей қатысы жоқ едi: “... не так ли дом мой у 

Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною” (2Цар 23:5). 

– Дәуiттiң тҰқымы дегенiмiз Мессия
*
 (Иса), ол кұнәдан ҚҰтқарушы 

(Ис 9:6,7; 22:22; Иер 33:5,6,15; Ин 7:42). Бiрақ кейiнiрек Соломон 

                                                           
*
 Ме с с и я - Ис а н ы» е р т е д е г i мифт iк  е с iмi 
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ҚҰдайды мойындамады (3Цар 11:1-13; Неем 13:26). Шетелдiк 

әйелдерiнiң көптiгi себептi. 

9 шегiнiс: Аспан мен жердiң қирауы (Откр. 21:1; 

2Петр 3:6-12) 
Алланың ниетi жер бетiнде ґзiнiң Патшалықын қҰру болды (6 тарауды 

және 4.4 бөлiмдi қара), олай болса Ол бiздiң планетаны қҰртып жiберуi 

мұмкiн емес. 4.3 бөлiмiнде Ол ештеңенi қиратпау жөнiнде бiрнеше уәде 

бергенi айтылады. 

Жоқарыда келтiрiлген аспан мен жердi қирату туралы сiлтеменi басқа 

мақынасында тұсiну керек. 

Петрдiң жолдамасынан алынқан ұзiндi НҰхтың кезiнде сот пен 

келешекте “Тәңiр кұнi” орнақан жақдайдың арасындақы Ұқсастықты 

көрсетедi. “Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 

небеса и земя... сберегаются огню на день суда” (2 Петр 3:6,7). Петр 

қҰртудың елшiсi iспеттi су мен Иса екiншi рет келгенде қолданылатын 

оттың арасында айырмашылықты атап өтедi. “Аспан мен жер” НҰхтың 

кезiнде мұлде қҰртылқан жоқ, бiрақ “қандай да болмасын тән” өлдi, 

өйткенi кұнәлi едi (Быт 7:21; ср 6:5,12). “Аспан мен жер” олай болса 

заттық жұйенi немесе адамзат Ұйымы мақынасын бiлдiредi. Осы 

ұзiндiнi дҰрыс тұсiнбеген адам, жоқарыда айтылқан “аспанның” 

қирауы туралы сөзге назар аудармауқа тырысатындар. Оларды дәлме-

дәл тұсiнбеу керек, 

-ұйткенi олар ҚҰдайдың тҰратын жерлерi (Пс 123:1), ол жерде 

қызықушы адамдар жоқ (Авв 1:13; Пс 65:4,5) және олар ҚҰдайдың 

даңқы жөнiнде айтушылар (Пс 19:1). Егер аспанды қирату туралы сөздi 

жанама мақынасында тұсiнуге тиiстi болсақ, онда бҰның “жерге” 

қатысы бар. 

Келесi былай деп куәландырады: Таураттың басқа бөлiмдерiнде еске 

тұсiргенiндей, дәлме-дәл мақынасында тұсiнбеу керек, ұйткенi олар 

жердегi заттық жұйеге жатады: 

– “Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста,- на небеса, и нет на 

них света... Ибо так сказал Господь: вся земля (Израиля) будет 

опустошена... Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверх”  

(Иер 4:23-28). Это пророчество о предстоящем суде над народом 



ҚҰдайдың уѐдесi 
 

113 

Израиля. Обо всем этом будет оплакивать (в переносном смысле) 

“небеса и земля”. 

– “Моисей раньше обращался ко всем израильтянам: Внимай небо: я 

буду говорить; и слушай,земя, слова уст моих” (Втор 32:1). БҰл 

жерде ол ұн қатқан екi халық категориясын айтып тҰр: 1) 

“Старейшины колен” и 2) “все собрание израильтян” (Втор 

31:28,30). Қауым бастықы “аспанқа” теңеледi, ал қарапайым 

адамдар - “жерге”. 

– Исаия өзiнiң көрегендiгiн осықан Ұқсас рухта бастады: “Слушайте 

слово Господне, князья... внимай закону Бога нашего, народ” (Ис 

1:2,10). Осы жерде тақы да аспан мен княздiктердiң арасының, жер 

мен халықтың арасының ұйлестiлiгi байқалады. 

– “Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой” Израиля (Пс 

50:4). 

– “Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он на Едом... 

Меч Господа наполнится кровью... у Господа... большое заклание в 

земле Едома” (Ис 34:5,6). “Аспан” бҰл жерде Эдемге теңеледi. Олай 

болса, “барлық аспан әскерлерi кұл болып кетедi” деп (Ис 34:4) 

ертеде айтылқан көрегендiк Эдемнiң кұл боп кетуi дегендi бiлдiредi. 

– “Аспан мен Жер кұйреп жатыр деп Ис 13 тарауда айтылқан сөз 

Вавилон халқына қатысты. Вавилон туралы бiрқатар пiкiрлерде 

ҚҰдай былай дейдi: “Потрясу небо и земля сдвинется с места 

своего... Тогда каждый, как преследуемая серна... обратится к 

народу своему, и каждый побежит в свою землю” (Ис 13:13,14). БҰл 

жерде аспан мен жердiң орнынан қозқалуы халықтың 

қашқындықына теңеледi. 

Осылардың бәрiн жадымызда Ұстай отырып былай деп 

жорамалдаймыз: Жаңа ґсиеттiң жаңа аспан мен жерге сiлтемесi Иса 

қайтып оралқанда, ҚҰдай Патшалықы орнақанда қҰрылатын жаңа 

Ұйым жұйесiне қатысты болады. 

2 Петр 3 тарауын зейiн қоя оқысақ мҰны айқындай тұседi. Қазiргi 

“аспан мен жердiң” соңын баяндақаннан кейiн, 13 өлең одан әрi былай 

деп жалқастырады: 

“Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новый земли, 

на которых обитает правда”. БҰл жерде Ис 65:17 өлеңiнде айтылқан 

ҚҰдайдың уәдесi мазмҰндалады: “Ибо вот, Я творю новое небо и 
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новую землю”. Ис 65 тарауының басқа бөлiмiнде осы жердегi 

Ұйымның жаңа жұйесi мазмҰндалады: 

“Я творю Иерусали веселием... Не будут строить, чтобы другой жил... 

столетний будет умирать юношей (то есть, продолжительность жизни 

будет увеличена)... Волк и ягненок будут пастись вместе (Ис 65:18-25).  

БҰл ҚҰдайқа қызмет етушiлiк жерде болашақта орнайтын ҚҰдай 

Патшалықына жатады. Ол жаңа “аспан және жер” қазiргi жасалып 

болмақандардың орнын басады. 

 

10 шегiнiс: “Британдық Израилизмнiң” 

әрекеттенуi 
 

Х. У. Армстронганың “Простая правда” Ұйымының жақтаушылары 

Ыбрайымқа берiлген уәде ақылшын мен америка халықтарында 

әлдеқашан орындалқан деген идеяны Ұсынқан, олардың ойынша оны 

орындаушылар Ефрем және Манассия болқан. “Британдық Израилизм” 

қозқалысының мұшелерi Англияның королi мен король әйелдерi 

өздерiнiң шықу тегiн Дәуiт патшадан бастау алатын Ииуда бақыты 

бойынша деп санайды. ґз теорияларын ақтау мақсатымен олар еврейлер 

ҚҰдай адамы екенiн жоққа шықарып, оның орнына британия халқы 

сайланқан деген қорытынды жасақан. 

3 тарауда келтiрiлген мазмҰндамақа сәйкес тауратта бҰл әрекеттенудiң 

ешбiр негiзi жоқ екенi айқын көрiнедi. Төменде осындай байыптаудың 

қате екендiгiн бекiтетiн бiрнеше мысалдар келтiрiлген: 

– “Все люди согрешили и лишены славы Божией” (Рим 3:23), олай 

болса Иса барлық Ұлттар халықтарына қҰтқарылуқа мұмкiндiк беру 

ұшiн дұниеден өттi. Егер бiз Исақа табынудың дәстұрiн қабылдап 

рухани Израилдың бiр бөлiгi болсақ, оқан бiздiң қай Ұлттан 

шыққанымыздың еш қатысы жоқ (Гал 3:27-29). Бiз барлық халық 

болып Iнжiлдi уақыздау жөнiнде өсиет алдық, ол ұшiн оқан сенетiн 

адамдарды шоқынуқа мәжбұр еттiк (Мк 16:15,16). Олай болса, жаңа 

Израил тек британдықтардан қана емес барлық Ұлт халақтарын 

қҰрайды. 
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– Британия және америка халықтарының шықу тегiн бекiту қиын; олар 

әлемнiң көптеген бөлiктерiнен келген адамдардың араласуынан 

шыққандар. Кiмде-кiм осы елдердiң бiрiнде туылқан болса да, ол 

халықты ҚҰдай қалап алқан деген Ұқым шықпайды. 

– Британдық Израилдықтар Ыбрайымқа уәделенген тҰқымқа бата 

берiлу британ халқының iшiнде орындалқан, олардың ҚҰдайқа бой 

сҰнқанына қарамастан, деп сендiредi. Бiрақ бҰл ҚҰдайқа бата 

берiлу оқан бой сҰнқан адамдарқа бәсеңдейдi деп бiрнеше 

қайталанқан принципке толықынан қарама-қарсы келедi. Лев 26 

Втор 28 тарауларында егер Израилдықтар ҚҰдайдың сөзiне сенсе 

оларқа бата берiледi, ал сенбесе бас имеушiлiгi ұшiн қарқыс жауады 

делiнген. ҚҰдай британдықтарқа Оның сөзiне бақынбақанына 

қарамастан өзiнiң батасын жiберген және оқан ашық бой сҰнбаса да 

деп сендiруi ҚҰдай ґзiнiң батасын жiбередi деген шартты бҰзу 

болып табылады. 

– ҚҰдай Израилдың ґз халқын қабыл алмады және оны 

британдықтармен ауыстырды деген сендiру Рим 11:1,2 өлеңiнде 

келтiрiлген мына сендiрулерге қарама-қарсы келедi: “Неужели Бог 

отверг народ Свой? Никак. Ибо и я (Павел) Израилтянин, от семени 

Авраамова... не отверг Бог народа Своего, который Он наперед 

знал”. 

– ҚҰдай Патшалықы ертеде Израил Патшалықы болқан (2 Пар 9:8). Ол 

бой сҰнбақандықтан жойылды, бiрақ Патшалық қайта орнайды (Иез 

21:25-27). Дәуiттiң тақына Иса қайтадан отырқаннан кейiн (Лк 1:32) 

ҚҰдай Патшалықы Иерусалимге қайта оралады (Мих 4:8). 

– Израилдың қазiргi кезде әлемнiң жан-жақына тарап кеткен адамдары 

қайта жиналады: “Я возьму сынов Израилевых из среды народов, 

между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их 

в землю их. На этой земле на горах Израиля я сдедаю их одним 

народом” (Иез 37:21,22). Қазiргi кезде Аллатақаланың осы 

айтқанының бiз куәсi болып отырмыз, өйткенi еврейлер өз жерiне 

оралып келiп жатыр. Олардың өз жерiне толық қайта оралуы 

Патшалық орнақанда орындалады. Еврейлердiң өз елiне оралып 

жатқан қазiргi легiне қарап, Патшалық орнайтын кұн де алыс 

еместiгiне ұмiт артамыз. 
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Ескерту: Кiмдi-кiм осы мәселеге қызықушылық бiлдiрiп, 

шҰқылданамын десе баспадан “Британдық Израилизмдi зерттеу” 

кiтапшасын ақысыз алуларына болады. 
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3 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. ҚҰдай уәделерiнiң қайсысында кұнә мен әдiлдiктiң арасындақы 

тҰрақты кұрестi алдын-ала болжақан? 

а) НҰхқа уәдесiнде 

б) Эдемдегi уәде 

в) Дәуiтке уәдесiнде 

г) Ыбрайымқа уәдесiнде 

 

2. Эдемдегi уәдеге қатысты төменде келтiрiлген сенiмдердiң қайсысы 

шындық болып табылады? 

а) Жыланның тҰқымы дегенiмiз Люцифер 

б) Иса мен тақуалар әйелдiң тҰқымы болып есептеледi. 

в) Жыланның тҰқымын Иса уақытша жаралақан болатын. 

г) әйелдiң тҰқымы Исаның өлiмiмен жараланқан болатын. 

 

3. Ыбрайымның тҰқымы қайта өмiрбақи өмiр сұретiн болады? 

а) Аспанда 

б) Иерусалим қаласында 

в) Жерде 

г) Кейбiреуi Аспанда, ал кейбiреуi жерде. 

 

4. Төменде айтылқандардың қайсысы Дәуiтке уәде етiлген? 

а) Оның Ұлы Ұрпақы өмiрбақи патшалық етедi. 

б) Оның “тҰқымы” Аспанда Патшалыққа ие болады. 

в) Оның тҰқымы ҚҰдайдың баласы болады. 

г) Оның тҰқымы Иса жер ұстiнде өмiрге келгенге дейiн Аспанда өмiр 

сұретiн болады. 

 

5. Бiз қалай Ыбрайымның тҰқымы бола аламыз? 

6. Жер мұлдем қиратылатын бола ма? 

7. Сiздiң 6 сҰраққа жауабыңызды ҚҰдайдың уәдесi қалай растайды? 

8. Быт 3:15 тарауында айтылқан Эдемде берiлген уәденi тұсiндiрiңiз. 
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4.1 Адамның табиқаты 
 

Көпшiлiк адамдар, шамасы, өлiм туралы немесе өздерiнiң табиқаты 

туралы аз ойланады, ақыр аяқында ол өлiмiнiң себепшiсi болады. ґзiн 

өзi осылай талдамаудың салдарынан өзiн-өзi тану жоқалады, олай болса 

адамдар өмiр толқынымен бiрге тербеледi, осы жақдайда өздерiнiң 

табиқи тiлегiмен сәйкес келетiн шешiм қабылдайды. Соқан қарамастан 

әр адам терең сезiммен аз өмiрiнiң сақым сияқты екенiн мойындайды, 

ерте ме, кеш пе өлiмнiң бәрiбiр келетiнiне сенедi. “Что такое жизнь 

ваша? Пар, являющийся на мало время, а потом изчезающий” (Иак 

4:14). “Бiз өлемiз, сосын жерге қҰйылқан су сияқты боламыз, оны 

жинап алуқа болмайды” (2 Цар 14:14). “Таңертең жайқалып өсiп 

тҰратын, таңертең (бiздiң жастықымыз) гұлденедi және көгередi, кешке 

қарай оталады және сенiп қалады” (Пс 90:6). Ерекше ойшыл адам МҰса 

осыны мойындап ҚҰдайқа ұн қатып: “Научи нас так счислять дни 

наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое” (Пс 90:12) деп сҰрады. 

Бiздiң болмысымыздың Ұзақ еместiгiн ескере отырып, бiз өз 

өмiрiмiздiң шын кеменгерлiгiн бiрiншi кезектегi басымдылық деп 

қарастыруымыз керек. 

Адамдар өздерiнiң өлiмi туралы ойқа әр қырынан қарайды. Кейбiр дiни 

орындар өлiмдi және адамды жерлеудi оның өмiрiнiң бiр бөлiгi деп 

тұсiнедi, сөйтiп қайқылы өлiмдi жуып-шайып, өмiрдiң қысқалықы 

туралы ойды бiр мезгiл естен шықарады. ґздерiн “христиандармыз” деп 

санайтын көпшiлiк адамдар мынадай қорытындықа келген: адамның 

“жаны мәңгiлiк” немесе өзiнiң iшiнде өлмейтiн бөлшек бар, өлiмдi 

басынан кешiрiп, награда немесе жаза алу ұшiн о дұниеге кетедi. ґлiм 

негiзгi проблема және адамзат болмысының трагедиясы болқандықтан 

адам санасы осы жан қорқынышын жҰмсартуқа жол табады деп кұтуге 

болады. Сондықтан өлiмге және адам табиқатына байланысты бiрқатар 

жалқан теориялардың шыққанына таңқалуқа болмайды. Осы мәселеден 

айқын шындықты табу ұшiн Тауратқа бет бҰру өте қажет, сондай-ақ 

онда осы мәселе туралы не айтылқанын анықтау керек. Ең бiрiншi 

жалқан сөз, ол Эдендегi бақша iшiндегi жылан туралы жалқан сөз. БҰл 

жөнiнде Тауратта айтылқан. Адам өз “өлiмiмен қаза табады”, егер 

жазықты болса (Быт 2:17) деп ҚҰдайдың ашық айтқан өсиетiне 

қарамастан жылан былай дедi: “Жоқ, өлмейсiң” (быт 3:4). ґлiм шұбәсiз 

және ақырқы дегендi терiске шықаруқа тырысу барлық жалқан дiннiң 

сипаттамасы болып қалды. 
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Бiздiң шын табиқатымызды тұсiну ұшiн бiз тек Таурат қана адам 

жаратылысы жөнiнде әңгiмелейдi дегендi бiлуге тиiстiмiз. Осы 

жақдайдың мазмҰндалуы қарапайым және тұсiнiктi тiлмен берiлген. 

Егер оны дәлме-дәл алатын болсақ, бiз табиқатымызбен қалай 

сезiнетiндiгiмiз ешбiр кұдiк келтiрмейдi (18 шегiнiстi қара, Болмыс 

жөнiндегi кiтапта дәлме-дәлдiк айтылқан). “И создал Господь Бог 

человека из праха земного... ибо прах (земли) ты, и в прах 

возвратишся” (Быт 2:7; 3:19). БҰл жерде адам мәңгi-бақилық деген 

ешқандай тҰспалдау жоқ; ол өлгеннен кейiн өмiр сұретiн оның ешбiр 

мұшесi қалмайды. 

Адам негiзiнен жер табытынан қҰралқан деп Тауратта бiрнеше дұркiн 

айтылқан: “Мы- глина” (Ис 64:8); “человек- земли, перстный” (адам- 

жерден шыққан, жападан жалқыз) (1Кор 15:47); адамдардың “негiзi- 

кұл” (Иов 4:19); “адам табытқа қайтып оралса” (Иов 3:14,15); 

Ыбрайым- ол “табыт және кұл” (Быт 18:27) деп болжам жасақан. 

Эденде ҚҰдайдың өсиетiн бҰзқаннан кейiн iле ҚҰдай “Адамды... 

қолын қанша созса да, ақаштан өмiр алмаса да, және жеп қоймаса да, 

өмiр бақи өмiр сұрмесе де, қуып шықты” (Быт 3:24,22). Егер адамның 

өз iшiнде өлмейтiн бөлшегi болса, онда осылардың бәрi, әрине, артық 

болар едi. 

Белгiлi жақдайлардақы мәңгiлiк өмiр 

Адам мәңгiлiк өмiр алу ұшiн және Исаның еңбегi арқылы мәңгiлiктi 

алуқа тәсiл таба алады деген сөз Iнжiлде бiрнеше дұркiн қайталанқан. 

БҰл мәңгiлiк өмiрдi алудың бiрден-бiр жолы делiнген Тауратта, осыдан 

мынадай Ұқым туады: адамның мәңгiлiк өмiрi туралы қандай ой 

туындамасын, адам өзiнiң саналы өмiрi iшiнде өзiнiң жасақан кұнәлары 

ұшiн азап шексе де Таурат тарапынан ешқандай қостаушылық 

таппайды. Мәңгiлiк өмiр алудың бiрден-бiр жолы ҚҰдайдың 

өсиеттерiне бой сҰну болып табылады; тек қана оның өсиетiне 

көнгендер қана өсiп жетiлген жақдайда өзiнiң әдiлдiгi ұшiн награда 

iспеттi мәңгiлiк өмiр алады. 

Келесi ұзiндiлер мәңгiлiк өмiр белгiлi бiр жақдайда берiледi, адам 

қандай жақдайда болмасын ондай қасиетке ие болмайды дегенi соның 

айтқан дәлелi: 

– “Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, 

разрушевшего смерть и явившего жизнь и петление чрез 

благовествие”  (2 Тим 1:10; 1Ин 1:2). 
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– “Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 

не будете иметь в себе жизни. Я дущий Мою Плоть и пиющий Мою 

Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день”, 

чтобы дать ему эту “вечную жизнь”  (Ин 6:53-54). 

6 тарауда Иоанн мен “өмiрлiк наныңмын”, егер мақан деген дҰрыс 

көзқарасың болқан жақдайда қана мәңгiлiк өмiрге ұмiткер боласың 

деген Исаның сөзiн келтiредi (Ин 6:47,50,51,57,58). 

– “Бог даровал нам (верующим) жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 

Его” (1Ин5:11). “Исаны мойындамайтын” адамдар мәңгiлiк өмiрге 

ұмiткер болмайды. Тек Иса арқылы мәңгiлiкке мұмкiндiк бар. 

Олөмiрдiң (мәңгiлiк) авторы (Деян 3:15); Ол “сделался для всех 

послушных Ему виновником спасения вечного” (Евр 5:9). Адамдар 

ұшiн мәңгiлiк өмiр, сондықтан Исаның еңбегiмен байланысты. 

– Шын дiнге сенетiндер мәңгiлiк өмiр алуқа тырмысады, сол ұшiн 

мәңгiлiк өмiр сыйын алады, ал бҰл сый адам өмiрге келгенде өз-

өзiнен берiлмейдi. (Рим 2:7; 6:23; Ин 10:28). Бiздiң өлуге тиiстi 

денемiз Иса қайтып келгеннен кейiн “мәңгiлiк өмiрге жамылуқа” 

тиiстi (1Кор 15:53). Олай болса, мәңгi өмiр дегенiмiз берiлген уәде, 

қазiр оқан ешкiм де ие емес (1Ин 2:25). 

– Бiр қана ҚҰдайқа мәңгiлiк өмiр тиiстi (1Тим 6:16). 

4.2 Жан 
Жоқарыда айтылқандарды ескере келiп, адамның “мәңгiлiк жаны” бар 

немесе өзiнiң iшiнде өлмейтiн бөлшегi бар, оны табиқат берген дегендi 

көзге елестету қиын. Қазiр бiз “жан” сөзiнiң төңiрегiнде қалыптасқан 

тұсiнбеушiлiктi жоюқа әрекет жасайық. 

Көне еврейлер және грек тiлдерiнде Тауратта “жан” деп аударылқан сөз 

мына мақыналарды бiлдiруi мұмкiн:- 

Дене 

Дем (тыныс) 

Жарату 

Жұрек 

Ақыл (ес) 

ТҰлқа 

ґзi 
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“Жан” сөзi сондықтан тҰлқақа, денеге немесе өзiне өзi жатады. “Бiздiң 

өмiрiмiздi қҰтқарыңдар” деген даңқты фраза (СОС) “Бiздi өлiмнен 

қҰтқарыңдар!” деген мақына берiп тҰр. Көрiп отырсыздар, “жан” сөзi 

тҰлқа (сен, сiз) мақынасын берiп тҰр немесе адам тҰлқасын қҰрайтын 

барлық қорытындыларды бiлдiредi. Қазiргi кезде баспадан шыққан 

Тауратта “жан” сөзi селдiр қолданылады, ал бҰл сөз “сен, сiз” немесе 

“тҰлқа, адам” деп аударылады. ҚҰдай жаратқан жануарлар, бҰл “тiрi 

жан, жануарлардың жаны, бауырымен жорқалаушылардың жаны” (Быт 

1:20,21). “nephesh” көне еврей сөзi “жан” деп аударылады. Быт 2:7 

мысалдардан осы жақдайды көремiз “... и стал человек душою живою”. 

Олай болса адам дегенiмiз жан және хайуанаттар да- жандар. Адамзат 

пен хайуанаттардың бiр қана айырмашылықы сонда, адамдар ақыл-ойы 

жақынан жануарлардан жоқары тҰрады; ол ҚҰдайдың физикалық 

бейнесiнде жасалқан (Быт 1:26;1:2 бөлiмдi қара). МҰның сыртында 

кейбiр адамдар Iнжiлдi бiлуге бейiм тҰрады, сол арқылы оларқа 

мәңгiлiк өмiрге ұмiт ашылқан (2 Том 1:10). Ал адам мен 

хайуанаттардың табиқи деректерi мен өлiмiнiң табиқаты арасында 

айырмашылық жоқ. 

“Адамзат баласының тақдыры және хайуанаттар тақдыры- бiр тақдыр 

(бiр сөздiң ұш рет қайталанқанына назар аударыңыз); олар қалай өлсе, 

бҰлар да солай өледi... Бәрi (адам мен хайуанат) бiр жерге (көрге) 

барады; бәрi табыттан шыққан және бәрi табытқа қайтып оралады (Екк 

3:19,20). ҚҰдай шабыттандырқан жазушы Екклесиаста ҚҰдайқа 

жалбарынып, адамдарқа олардың өздерi хайуанат екенi туралы сол бiр 

қайқылы жақдайды тұсiнуге көмектес деп сҰрады (Екк 3:18). әрине 

көптеген адамдар өздерiнiң табиқаты жақынан хайуанаттар екенiн 

мойындау өздерiн кемсiту деп ойлайды. Бiздер өзiмiздi сақтау 

инстинктi бойынша өмiр сұрiп, табиқи iрiктелiп шыққанбыз және 

өңделiп шыққанбыз. Екк 3:18 өлеңiнде (Таураттың Халықаралық Жаңа 

Баспасы) ҚҰдай адамды “сынқа алды”, өзiнен өзi хайуанат екенiн 

ойлауқа мәжбұр етедi; немесе өзiн сыпайы санайтын, Оның шын адамы 

болқысы келгендер осы шындықты тұсiнедi, ал оны тұсiнгiсi 

келмегендер бҰл “сынақтан” өтпейдi. ХХ қасырдың iшiнде бұкiл 

әлемге гуманизм философиясы елеусiз тарады- адамдар аса маңызды 

және бақалы деген идея. Бiздiң ойлауымызды гуманизмнiң әсерiнен 

босату сияқты қиын мiндет тҰр. БҰқан мына аяттар көмектеседi: 

“Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий” (Пс 39:5). 

“Не во власти идущего давать направление стопам своим” (Иер 10:23). 

Бiз бiлетiн негiзгi шындықтардың бiрi- барлық адамдар өледi, расында 

да ақыр аяқында бұкiл тiрi жандар өледi. Олай болса “жан” да өледi. 
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БҰл мәңгi өмiрге тiптi қарама-қарсы. Шамасы Таурат сөзiнiң ұштен бiрi 

“жан” деп аударылқан, ол өлiммен және жанды жоюмен байланысты 

екенiне таңдануқа болмайды. “Жан” сөзiнiң осылай қолданылуы оның 

қиратылмауы және мәңгiлiгi мұмкiн емес дегендi көрсетедi:- 

– “Душа” согрешающая, та умрет (Нез 18:4) Жан кұнәлы болды, ол 

өледi. 

– “Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гесне” (Мф 

10:28). Жанның өлетiндiгiн еске тұсiру Иез 22:27; Притч 6:32; Лев 

23:30 аяттарында бар. 

– Асор қаласында болқан барлық “жандар” семсерден өлдi (ИсНав 

11:11; ср Ие Нав 10:30-39). 

– “...барлық жаныбарлар өлдi” (Откр 16:3; ср Пс 78:50). 

– МҰсаның заңы қандай да болмасын жан егер Тәңiрдiң заңын бҰзатын 

болса онда ол қырылу керек деп уақыздақан (мыс,Числ 15:27-31). 

– Жан тҰншықтырылуқа душар немесе торқа тұсуге деген сiлтеме 

сонда қана мәндi болады, егер жан өлуге тиiстi деп ойлақанда қана 

(Притч 18:7; 22:25; Иов 7:15). 

– Иса “ґзiнiң жанын өлiмге бердi”, олай болса оның “жаны” немесе 

өмiрi iстелген кұнәсы ұшiн тарту (Ис 53:10,12) 

“Жан” адамқа қатысты немесе оның денесiне қатысты, ол бiздiң 

iшiмiздегi мәңгiлiк қайдақы бiр Ұшқынқа қатысты емес екендiгi 

көпшiлiк аяттарда көрсетiлдi, онда “жан” сөзi қолданылқан. Төменде 

айқын мысалдар келтiрiлген:- 

– “Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя-святое имя 

Его. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний 

Его” (Пс 103:1,2). 

– “Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 

свою ради Меня... тот сбережет ее” (Мк 8:35). Жан бiздiң iшiмiздегi 

қайдақы бiр рухани бөлшекке жатпайды дегеннiң өзi мҰның 

жеткiлiктi дәлелi. МҰндақы “жан” сөзi (грек сөзi) бiреудiң 

физикалық өмiрi дегендi бiлдiредi, сондықтан ол осылай 

аударылқан. 
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4.3 Адамның рухы 
Көпшiлiк адамдар, өкiнiшке қарай, жан және рух сөздерiнiң арасын 

шатастырып жұр. БҰл көптеген тiлдерде және Таураттың 

аудармасында ақылшын сөзi “жан” және “рух” сөздерiнiң бiр қана 

эквивалентi бар деген деректi ауырлата тұседi. Негiзiнен адамның 

барлық конституциясына жататын жан сөзi қайсы бiр жақдайда рухқа 

да жатады. Дегенмен, әдетте “жан” және “рух” сөздерiнiң мәнi 

арасында өзгешелiк бар, Тауратта осылай қолданылқан; жан мен рух 

“бөлiнуге” тиiс (Евр 4:12). 

Көне еврей және грек сөздерi “рух” мақынасындақы былай аударылуы 

мұмкiн:- 

ґмiр 

Рух 

Сана 

Жел 

Дем (тыныс) 

2.1 бөлiмде бiз “Рух” тақырыбын зерттеген болатынбыз. ҚҰдай, 

адамдарды қоса алқанда, өзiнiң табиқи жаратылысын сақтау ұшiн ґзiнiң 

Рухын қолданқан. ҚҰдай Рухы, адамның iшiнде тҰратын, сондықтан, 

оның iшiндегi өмiрлiк кұш болып табылады. “Дене рух болмаса өлi 

болып есептеледi” (Иак 2:26). “И создал Господь Бог человека из праха 

земного, и вдунул в лице его дыхание (дух) жизни, и стал человек 

душею живою (живым существом (Быт 2:7)). Иов “менiң танауымның 

iшiнде тҰратын” сияқты “ҚҰдай Рухы” туралы әңгiмелейдi (Иов 27:3; 

ср Ис 2:22). Сондықтан, өмiр рухы бiзге туқанда берiледi, дене тiрi 

болқанша бiздiң iшiмiзде қалады. ҚҰдай Рухы бiрдеңеден алып 

тасталса, онда бҰл әлдеқалай дереу қаза табады, ұйткенi Рух өмiр кұшi 

болып табылады. Егер ҚҰдай “взял к Себе дух ее (вселенный) и 

дыхание ее,- вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в 

прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это” (Иов 34:14-16). 

Соңқы сөйлемiнде тақы да адам өзiнiң шын өмiр сұру табиқатын 

қиындықпен қабылдайды деген тҰспалдаушылық бар. 

ҚҰдай бiз өлгенде бiзден ґзiнiң Рухын алып қойқанда, бiздiң денемiз 

қана өлiп қоймайды, бiздiң барлық санамызқа ақырқы кұн келедi. Дәуiт 

осыны тұсiне отырып адам сияқты осал жаратылысқа емес ҚҰдайқа 

сендi. 146:3-5 псалмде гуманизм жөнiнде едәуiр Ұстамды айтылқан: 

“Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет 

спасенья. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою (в прах, из 
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которого мы сделаны); в тот день исчезают (все) помышления его. 

Блажен, кому помощник Иаковлев” (Пс 146:2-5). 

ґлiммен бiрге “жерге табыт қайтып оралады, әуелде қалай болса, солай, 

ал рух ҚҰдайқа қайтып келедi, өйткенi оны Тәңiрдiң өзi бергендi (Екк 

12:7). БҰрын бiз ҚҰдай ґзiнiң Рухы арқылы барлық жерде қатысып 

отыратындықын көрсеткен болатынбыз. Осы мақынасында “ҚҰдай 

дегенiмiз Рух” (Ин 4:24). Бiз өлген кезде “бiз соңқы рет дем аламыз” 

дегенiмiз бiздiң iшiмiздегi ҚҰдай Рухы, бiздi тастап кетедi. БҰл рух 

ҚҰдай Рухына сiңген, ол бiздiң айналамызда жұредi; олай болса бiз 

өлгеннен кейiн “рух ҚҰдайқа қайтып оралады”. 

Солай болқандықтан ҚҰдай Рухы бұкiл жасалынқанды қостайды, 

осындай өлiм ұрдiсi хайуанаттарда да болады. Адамдар мен 

хайуанаттар бiрдей Рухқа ие, немесе өзiнiң iшiндегi өмiрлiк кұшi де 

бiрдей. “Участь сынов человеческих и участь животных- участь одна; 

как те умирают, так умирают и эти, и одно (то есть, то же самое) 

дыхание (дух) у всех, и нет у человека преимущества перед скотом” 

(Екк 3:19). Рухы да бiрдей, өлiмi де бiр-бiрiне Ұқсас адамдар мен 

хайуанаттардың баяндалуы адамдар және хайуанаттар өмiрлiк демдi 

ҚҰдайдан алқан (Быт 2:7: 7:15) бұкiл әлемдiк топан су кезiнде бiр-

бiрiне Ұқсас өлiммен о дұниеге кеткен деген хикаяны әңгiмелеумен 

берiлген: “И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и 

птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; 

все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 

Истребилось всякое существо, которое было на поверхности (всей) 

земли” (Быт 7:21-23). Былайша айтқанда, Пс 90:5-те өлiмдi бұкiл 

әлемдiк топан сумен қалай салыстырқанына назар аударыңызшы. 

Таураттың 7 тарауында келтiрiлген баяндау адам негiзiнен сол 

категорияқа жатады, “қандай да болмасын тән... қандай жаратылыс 

болмасын” сол категорияқа жататындықын айқын көрсетедi. БҰл ол 

хайуанаттармен бiр тектес рухқа ие дегенмен себепкер болып тҰр. 

 

4.4 ґлiм ессiз қалыппен бiрдей 
Осы уақытқа дейiн жан және рух туралы бiлгендерiмiзден өлген адам 

толықынан ессiз қалыпта жатады деген қорытынды жасауқа тура 

келедi. Тауратта ҚҰдай алдындақы жауапты iстер Оның жадында 

сақтаулы делiнген (Мал 3:16; Откр 20:12: Евр 6:10), бiрақ оның 

мазмҰнында өлген адамда қандай болмасын сана болады деген ескерту 
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жоқ. Жоқарыда айтылқандарқа қатысты төменде айтылқандарқа 

қарсылық бiлдiру қиын: 

– “Выходит дух его (человека), и он возвращается в землю свою; в тот 

же день (момент) исчезают (все) помышления его” (Пс 146:4). 

– “Мертвые ничего не знают... и любовь их, и ненависть их, и ревность 

их уже исчезли” (Екк 9:5,6) Зиратта даналық жоқ (Екк 9:10)- ойлау 

жоқ; сондықтан сана да жоқ. 

– ґзiнiң өлiмiнен кейiн ол “бастапқы кейiпiне Ұқсамайтын болады” (Иов 

10:19), дейдi Иов. Ол өлiмдi естен шықарылқан жақдай, санасыздық 

және өмiр сұру мұлдем тоқтап қалқан жақдай деп қарастырқан, 

оның дұниеге келгенiне дейiн де осылай болқанды. 

– Хайуанаттар сияқты адамдар да өледi. Егер адамның санасы қашан да 

болмасын өлiмдi жеңген болса, онда хайуанаттар да солай жасақан 

болар едi. Бiрақ Iнжiл де, қылым да бҰл жөнiнде жҰмқан аузын 

ашпайды. 

– ҚҰдай “бiздiң қҰрамымызды бiледi, бiздiң жалқыз екенiмiз есiнде. 

Адамдардың кұнi шөп сияқты; тұз гұлдерi сияқты, ол да гұлденедi. 

Оның ұстiнен жел есiп өтсе ол жоқ болады, ал ол өсiп тҰрқан жер 

оны есiне сақтамайды. (Пс 103:14-16). 

ґлiм әдiл адамдар ұшiн де шын мәнiндегi санасыздық дегеннiң өзi, тiптi 

ҚҰдайдың қҰлдары да өздерiнiң өмiрiн Ұзартуды сҰрап дҰқа қылып 

отырқан. ґйткенi олар өлгеннен кейiн ҚҰдайды мақтап, дәрiптемейтiнiн 

бiлген, өйткенi өлiм дегенiмiз- санасыздық жақдайда болу. Осының 

айқын көрiнiсi Езекия мен Дәуiт (Ис 38:17-19), (Пс 6:4-5; 30:9; 39:13; 

115:117). ґлiм әдiл және кұнәлi адамдар ұшiн де тұс және демалыс 

сияқты деп бiрнеше дұркiн еске алынады (Иов 3:11,13,17; Дан 12:13). 

Жеткiлiктi дәлелдерге сұйене отырып бiз былай деп тап басып мәлiмдей 

аламыз: өлгеннен кейiн әдiл адамдар сыйлық алу ұшiн және бақыт 

нҰрына бөлену ұшiн тура аспанқа кетедi деген халық нанымдарын 

Таурат бекiтпейдi. ґлiм және адамзат табиқаты жөнiндегi шын iлiм 

онымен келiсу сезiмiн тудырмайды. Барлық алқан жарақат пен адам 

өмiрiнiң қайқы-қасiретiнен кейiн қабыр адам ұшiн тiршiлiк тегiнiң бәрiн 

толық естен шықаратын кұн. ҚҰдайдың өсиетi мен талабын 

бiлмегендер ұшiн осындай естен шықаратын кұн мәңгiлiк болады. 

Олардың бҰрынқы қайқылы өмiр мен орындалмақан армандары, ұмiтi 

және өзiнiң адамдық ақыл- ойын жоқалтып аламын деген қорқынышы 

көзалдына елестемейтiн болады. 
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Тауратты оқықанда белгiлi бiр шындықты iздеп табу сияқты жұйе 

туындайды, бiрақ, өкiнiшке орай, Тауратқа немқҰрайлы қараудан 

туындақан адамдардың дiни ойлауында қателер жұйесi де бар. Ең 

соңқы және өлiмге душар ететiн халiн жҰмсартуды сҰрау жолында 

адамның ұмiтсiз жасақан кұш-жiгерi оны “мәңгiлiк рухым” бар деген 

сенiмге әкеп тiредi. Адам өзiнiң iшiнде мәңгiлiк бөлшек бар деген 

қорытындықа келгеннен кейiн, өлгеннен кейiн қайда кетедi екенбiз 

деген ойды ойлаумен болды. ґлiм келгеннен кейiн әдiл мен кұнәкар 

адамның тақдырының арасында айырмашылық бар деген ойқа әкелiп 

тiредi. Осылар жөнiнде ойланып-толқанып, адам қайда барсаң да 

“жақсы мәңгiлiк рух” болатын жер болуқа тиiс деген қорытындықа 

келдi. Осындай орын Аспан болуқа тиiс деп соны таңдап алды, ал 

“кұнәлiлердiң мәңгiлiк рухы” ұшiн басқа жердi таңдап алды, оны тамҰқ 

деп атады. МҰның алдында бiз Таурат iлiмi бойынша “мәңгiлiк рух” 

деген болмайды деп көрсетiп келдiк. Адамдар арасында көп айтылып 

жұрген басқа жалқан идеялар мыналар: 

1. ґлiм келгенде бiздiң өмiрiмiз ұшiн ұлкен награда “бiздiң мәңгiлiк 

рухымызды” белгiлi бiр жерге жiберу болып табылады. 

2. әдiл және кұнәлi адамдар арасындақы айырмашылықтарқа бөлiну 

өлiм келген шақта басталады. 

3. әдiл адамдар ұшiн награда оларды аспанқа жiберу. 

4. Егер әрбiр адамда “мәңгiлiк рух” болса, онда олардың әрқайсысы не 

аспанқа, немесе тамҰққа жiберiледi. 

5. Кұнәлi “жандар” тамҰқ деп аталатын жазалау орнына жiберiледi. 

Жоқарыда нақтылап айтылқанның бәрiне бiз төменде талдау жасауқа 

тырысамыз. ґзiмiздiң талдауымызда бiз тек қана қарама-қайшы жауап 

беруге Ұмтылмаймыз. Бiз осы жөнiнде Тауратта айтылқан шындықты, 

сондай-ақ адамзат табиқатына қатысты маңызды бөлiктi қҰрайтын 

шындықты бiлдiргiмiз келедi. 

4.5 ґлгеннен кейiн тiрiлу 
Тауратта сенiмдi адамдар ұшiн Иса келген кезде (қайта өркендеу) бойқа 

кұш бiту награда болып табылады делiнген (1Фес 4:16). Исаның ең 

алқаш iстейтiн әрекетi өлгендердi қайта тiрiлту, осыдан кейiн оларқа 

сот болады. Адам өлгеннен кейiн оның “жаны” аспанқа кететiн болса, 

онда адамды қайта тiрiлтудiң қажетi болмас едi. Павел былай дедi: егер 
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өлгендердi қайта тiрiлту болмақанда, бiздiң ҚҰдайқа қҰлшылық етуге 

бақытталқан кұш-жiгерiмiз пайдасыз болар едi. (1Кор 15:32). Егер ґзi 

өлгеннен кейiн оның “жаны” аспанқа кететiнiне сенген болса, әрине, ол 

осылай деп айтпақан болар едi. Дегенмен ол, оның денесiне жан берiп 

тiрiлту адам ұшiн бiрден-бiр награда болатынына сендi. Бiз өзiмiздiң 

әдiл өмiрiмiз ұшiн “қайта тiрiлген” кезде награда аламыз деп Иса бiздi 

жiгерлендiрдi. (Лк 14:14). 

Сонымен қатар Тауратта дене формасынан бөлек қандай да болмасын 

тұрдiң тiршiлiгi жөнiнде әңгiме қозқалмайды, мҰның ҚҰдайқа да, 

Исақа да, перiштелерге де және адамдарқа да қатысы бар. Иса өзi қайта 

оралқаннан кейiн, “бiздiң жойылқан денемiздi басқа тұрге бөлетедi, 

сонда ол Оның (Иса) даңқты денесiне сәйкес болады” (Флп 3:21). 

ґйткенi қазiр ол дәл мақынасында дене пiшiнiн қҰрайды, ол қан арқылы 

қимылдамайды, Рух арқылы қимылдайды, олай болса бiз де сондай 

форма аламыз. Сот ұстiнде бiз өзiмiздiң кұйлi денемiзде өмiр сұргенiмiз 

ұшiн әдiл жазамызды аламыз. (2Кор 5:10). Тәндiк өмiр сұргендер өлген 

денесi қалпында қалатын болады, содан кейiн шiридi де қайтадан 

табытқа айналады; ал тiршiлiгiнде өз тәнiн Рухпен ауыстырамын деп 

тырмысқандар мәңгiлiк өмiрге ие болады. Iнжiлде былай делiнген: “а 

сеющий в дух от духа пожнем жизнь вечную” (Гал 6:8) “рухтан алып 

рухқа себушi мәңгiлiк өмiрге ие болады”, ол Рухқа толы денеге 

Ұқсайды Сенiмдiлiгi ұшiн награда алатындықын куәландыратын оның 

дене пiшiнi. 

Осындай пiкiрдi мақҰлдақаннан кейiн қайта тiрiлудiң өмiрлiк 

маңыздылықы тұсiнiктi бола тұседi. ґлiм келгеннен кейiн бiздiң 

денемiздiң өмiр сұруi тоқталатындықы айдан анық. Бiрақ, егер бiздiң 

мәңгiлiк өмiрiмiз және өлмейтiн дене тұрiмiз (пiшiн) болса, онда бiздiң 

денемiз қайта тiрiлгенше және ҚҰдай табиқатын қабылдақанқа дейiн 

өлiм дегенiмiз санасыз кұй деген Ұқым туады. 

1Кор 15-тiң бұкiл тарауы қайта тiрiлу туралы тұп-тұгел айтады; оны 

әрдайым өте зейiн қойып оқу керек. 1Кор 15:35-44 аяттары тҰқым 

қалай себiлсе, сосын ол тҰқым жер астынан өсiп-өнiп, ҚҰдай берген 

тҰлқасына кiредi, сондай-ақ өлгендер де жер астынан қайта тiрiлiп дене 

пiшiнiн алады. Иса бейiттен қайта тҰрып және оның өлген денесi ендi 

өлмейтiн жақдайқа айналады, дiнге шын сенетiндермен де осындай 

жақдай болады (Флп 3:21). Шоқыну арқылы бiз өзiмiздi өлiммен және 

Исаның қайта тiрiлуi арқылы алқан наградасын бөлiсетiндiгiмiздi 

көрсетемiз (Рим 6:3-5). Оның шеккен азабын қазiр бөлiсу арқылы, 

сондай-ақ бiз оның наградасын да бөлiсемiз: “Всегда носим (сейчас) в 
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теле мертвецов Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 

теле нашем” (2Кор 4:10). “Воскресивший Христа из мертвых оживит и 

ваши смертные тела Духом Своим” (Рим 8:11). Осындай ұмiтпен бiз 

оның өлмейтiн болуы арқылы “бiздiң денемiздiң кұнасының жуылуын” 

кұтемiз (Рим 8:23). 

ҚҰдайдың дене болмысын алуқа деген осы ұмiттi адамдар ерте кезден-

ақ бiлген. Хаанан жерiне мәңгi ие болады деп Ыбрайымқа уәде етiлген, 

сондықтан ол осы жердiң о шетiнен бҰ шетiне дейiн еркiн жұрген (Быт 

13:17; 3.4 бөлiмдi қара). Осы уәдеге деген оның сенiмi алдақы уақытта 

оның денесi қалпына келiп, өлмейтiн болады дегендi тудырды. 

Иов осылардың бәрiн айқын тұсiнiп, былай дедi: қабырдың iшiнде 

менiң денемдi қҰрттың жеп қойқанына қарамастан мен дене кейпiнде 

награда аламын: “А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 

день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти 

моей узрю Бога. Я узрю Его сам: мои глаза, не глаза другого увидят 

Его. Истлевает сердце мое в груди моей!” (Иов 19:25-27). Исаның да 

ұмiтi осындай едi: “Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела” 

(Ис 26:19). 

Лазарьдың өлiмiн баяндайтын тарауда да осықан Ұқсас сөздердi 

оқимыз. Ол Исаның досы болатын. ґлген адамның қарындастарына 

оның жаны Аспанқа кеттi деп тоқтау айтудың орнына Иса қайта тiрiлу 

кұнi туралы айтты: “Сенiң ақаң қайта тiрiлдi”. Лазарьдың қарындасы 

бҰқан iле елең еттi: “Марфа Оқан былай дедi: бiлемiн қайта тiрiлетiнiн, 

қайта тiрiлетiнiн, соңқы кұнi” (Ин 11:23,24). Осы жауап ертедегi 

христиандар өздерiнiң қайта тiрiлетiндерiне қаншалықты кұштi 

сенгендiктерiн көрсетедi: Иов сияқты Марфа да өлiм естен шықарылқан 

өмiр ұшiн аспанда өз қақпасын ашпайтындықын тұсiндi, бiрақ бiле 

тҰра “соңқы кұнi” қайта тiрiлетiндiгi жөнiнде ойлады. Алла Тақала 

өсиет еттi: “Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко 

Мне... и Я воскрешу его в последний день” (Ин 6:44,45). “әкеден 

естiгенiн ұйренiп алқан әркiм, Мақан келедi... және Мен оны соңқы кұнi 

тiрiлтемiн”. 

4.6 Сот 
Таураттың сот туралы iлiмi бiр сенiмнiң бiрден-бiр принципi екендiгiн 

танытады. БҰл принциптi шоқыну ырымын қабылдақанша дҰрыс 

тұсiну қажет. (Деян 24:25; Евр 6:2). Қасиеттi Жазу “сот кұнi туралы” 

(мәселен, 2 Петр 2:9; 3:7; 1 Ин 4:17; Иуд 6); ҚҰдайды бiлген адам өзiнiң 
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iсiне қарай алатын мерзiм туралы жиi айтады. “Все мы предстанем на 

суд Христов” (Рим 14:10); “всем нам должно явиться пред судилище 

Христово” (2Кор 5:10), өз өмiрiмiздегi iсiмiзге қарай дене пiшiнiн алу 

ұшiн “бiздiң бәрiмiз Иса сотының алдына баруқа тиiспiз” (2 Кор 5:10). 

Пайқамбар Даниил сот кұнi таянқанда тақта отырқан Исаның екiншi рет 

келуiн тұсiнде көрдi (Дан 7:9-14). ЖҰмбақ кейде тұп-тұгел бiлуiмiзге 

көмектеседi. Мәселен Iнжiлде келтiрiлген нақылда қожайын өз 

қҰлдарын шақырып, оларқа ақшаларын берiп өздерi кеткенде 

шаруашылықын қалай жұргiзетiндiгiн бiлгiсi келгенi туралы 

баяндалады (мф 25:14-29). Балықшылар туралы нақылда Iнжiлдiң 

балықшылардың ұлкен ауы әртұрлi адамдарды жинайтын тормен 

салыстырылады; сосын балықшылар отырады да (сот кұнiмен салыс.) 

жақсы балықты жамандарынан ажаратады (Мф 13:47-49). Оны 

тұсiндiру өте қарапайым: ақыр заманда перiштелер сөйлеп, сенiмдiлер 

мен кұнәлiлердi ажыратып бөледi. 

Жоқарыда айтылқандардан мынадай әдiл қорытынды жасалады: Иса 

келiп, өлiлер қайта тiрiлгеннен кейiн айқындалқан жерде және 

белгiленген уақытта Iнжiлдi тануқа шақырылқандардың бәрiн жинайды. 

Осы жиында олар Исамен кездесiп, осында келген әр адам Оқан өз 

өмiрлерi жөнiнде есеп бередi. Олардың есептерiне қарап Иса ҚҰдай 

Патшалықына баруқа кiм лайықты екенiн анықтайды. Осы кұнi тек 

тақуа адамдар қана сыйлық алатын болады. Мiне, осылар туралы қой 

мен ешкi жөнiндегi нақылда айтылқан: “Когда же придет Сын 

Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 

на престоле славы Своей (на Давидом престоле в Иерусалиме, Лк 

1:32,33), и соберутся пред Ним все Народы (то есть, люди всех наций); 

бақташы қойды ешкiден қалай бөлсе, адамдарды да бiр-бiрiнен солай 

бөледi; сосын қойларды ґзiнiң оң жақына, ал ешкiлердi сол жақына 

қояды. Сол кезде Патша оң жақында тҰрқандарқа: “Приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира”. “Мен әкеңнен бата алқандар, келiңдер, Патшалыққа 

мҰрагер болыңдар, оны әлемдi жаратушы сiздерге дайындақан” (Мф 

25:31-34). 

ҚҰдай Патшалықына мҰрагер болу, Ыбрайымқа берiлген уәденi 

бөлiсу- осының бәрi әдiл адамдарқа берiлген награда (сый). Бiрақ 

мҰның бәрi Иса келгеннен кейiн болатын сот өткесiн iске асады. 

Сондықтан уәде етiлген сыйды Иса салтанатынан бҰрын алу мұмкiн 

емес. Сонымен Исаның өлген кезеңi мен Оның қайта тiрiлуiне дейiн 

дiнге сенушiлер мұлде саналы тұрде өмiр сұрмейдi, немесе денесi 
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болмаса, басқа бiр пiшiнде өмiр сұру мұмкiн емес деген қорытындықа 

келемiз. 

Бiрнеше дұркiн қайталанып отырқан Таурат принципi мынада: Иса 

қашан келедi, сонда сый берiледi, одан бҰрын берiлу мұмкiн емес:- 

– “И когда явится Пастыреначальник (Иисус), вы получите 

неувядающий венец славы” (1Птер 5:4; ср 1:13). 

– “Сонымен, ҚҰдай мен Иса алдында жалбарынамын, Олар тiрiлер мен 

өлгендердi соттайды. Который будет судить живых и мертвых в 

явление Его и царствие Его... А теперь готовится мне венец правды, 

который даст мне Господь, праведный Судия; в день оный” (2 Тим 

4:1,8). 

– “Мессии қайта келген соңқы кұнi, жердегi табытта мәңгi 

Ұйқыдақылардың көбi (Быт 3:19 салыстыр) оянады, кейбiреуi 

мәңгiлiк өмiр ұшiн, қалқандарын қорлау және масқаралау ұшiн 

оянады”. (Деян 12:2). 

– “Иса сотқа келгенде “өлiлер ҚҰдай Баласының дауысын естидi, 

естiгеннен кейiн тiрiледi... ал қастандық, жауыздық жасақандар 

айыпталу ұшiн қайта тiрiлтiледi”. (Ин 5:25-29). 

– “Се, гряду (Я Иисус) скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать 

каждому поделам его” (Откр 22:12). Бiз аспанқа бақыт алмаймыз, 

қызметiмiзге қарай жаза алу ұшi- Иса Аспаннан бiздiң 

әрқайсымызқа, iсiмiзге сай сый әкеледi. 

Иса бiзге деген сыйын ала келедi деген сөз мына мақынаны бiлдiредi: 

бiзге деген сый әлдеқашан аспанда бiзге дайындалып қойылқан, сол 

сыйды бiзге Иса екiншi рет келгенде жерге ала келедi. Ыбрайымқа 

берiлген уәде бойынша бiздiң жерге “мҰрагерлiгiмiздi” мына мақынада 

тұсiну керек: “хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею чрез 

веру соблюдаемых ко спасению, готовому открытся в последнее время” 

(1Петр 1:4,5). 

Жоқарыда айтылқандарды дҰрыс тұсiну бiзге Ин 14:2,3 ұзiндiсiнiң 

мақынасын дәл мазмҰндауқа мұмкiндiк бередi. Ол көп жақдайда шын 

мақынасында тұсiндiрiлмейдi: “Я (Иисус) иду приготовить место вам. 

Икогда пойду и приготовлю вам место (ср. Награду “хранящуюся на 

небесах”), приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я”. 

Ендi бiр жерде Иса тиiсiнше қызметiне қарай бақа беру ұшiн, тақы да 

келемiн дейдi. (Евр. 22:12), бiз оның сот болатын кұнi орындалатынын 

бiлемiз. Ол Иерусалимде Дәуiттiң тақында “Мәңгi” патшалық қҰратын 
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болады (Лк 1:32,33). Ол мәңгiлiк өмiрiн осы жерде өткiзедi, осы жерде- 

ҚҰдай Патшалықында болады, сол жерде бiз де боламыз. “Сендердi 

ґзiме аламын” деген Оның уәдесiн, олай болса, сот болатын кұнi ол 

бiздi қабылдайтын болады деген сөз деп тұсiну керек. “Бреулердi өзiне 

алу” деген грек сөз тiзбегi Мф 1:20 аятында Мариамды әйел қылып 

“өзiне алады” деген шешiмге келген Иосифке қатысты. БҰл Исақа 

бақытталқан физикалық қозқалыс деген мақынаны бермейдi. 

Сый немесе жаза жөнiндегi шешiм Иса келгеннен кейiн сотта 

шықарылады, бҰдан шықатын Ұқым: тақуалар да, кұнәлi адамдар да 

өлгеннен кейiн бәрi де бiр жерге, көрге барады. ґлiм олардың 

арасындақы айырмашылықтарқа қарамайды. Мына сiлтемелер оның 

айқын айқақы болмақ:- 

– “Ионофан был праведным, а Саул грешным, но они “не разлучились и 

в смерти своей” (2Цар 1:23). 

– “Праведный Авраам “приложился к народу своему”, или к своим 

предкам, которые были идолопоклонниками (Быт 25:8; Ис Нав 

24:2). 

– Рухани дана адам мен зердесiздi де бiр тақдыр- өлiм кұтiп тҰрады 

(Екк 2:15,16). 

Осының бәрi халықтық “христиандықпен өткiр қарама-қайшылықта 

тҰрады. әдiл адамдар өлгеннен кейiн iле аспанқа кетедi деген олардың 

iлiмi қайта тiрiлу мен сот туралы қажеттiлiктi жоққа шықарады. 

Дегенмен, бiз көрiп отырқандай, осы оқиқалар ҚҰдайдың қҰтқару 

жоспарында өмiрлiк қажеттiлiк болып табылады. Жария болқан 

идеяларқа сәйкес тақуа адам өзiнiң өлiмiнен кейiн сый есебiнде аспанқа 

бақыт алады, осылардың соңынан әр кұн, әр ай, әр жыл сайын басқалар 

да кете бередi. Бiрақ осы айтылқан барлық тақуа адамдар бiр кезде және 

бiр уақытта сый алады деген Таурат iлiмiне қайшы келедi:- 

– Сот ұстiнде қойлар бiрiнен соң бiрi ешкiлерден бөлiне бастайды. Сот 

бiтiсiмен Иса оның оң жақына орналасқан барлық қойларқа былай 

дейдi: “Мен әкеңнен бата алқандар, келiңдер, Патшалыққа мҰрагер 

болыңдар, оны әлемдi жаратушы сiздерге дайындақан (Мф25:34). 

Сонымен барлық қойлар бiр кезде, бiр мезгiлде Патшалыққа 

мҰрагер болады (1 Кор 15:52 салыстыр). 

– “Орақ” басталқанда, Иса келгенде сот басталады, Iнжiл бойынша 

еңбек еткендердiң барлықы “бiрiгiп қуанатын болады” (Ин 4:35,36; 

ср Мф 13:39). 
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– Откр 11:18 өлеңiндегi “өлгендердi соттайтын мезгiл” бөлiмiнде уақыт 

анықталады, ҚҰдай оларқа не беретiнi айтылады: “возмездие рабам 

Твоим... святым и боящимся имени Твоего”, то есть всем верующим 

вместе. 

– Евр 11 тарауында Көне ґсиеттiң көптеген әдiлеттi адамдары жөнiнде 

әңгiмеленедi. Осы тараудың 11 өлеңiнде былай делiнген: “олардың 

бәрi ҚҰдай Патшалықына кiру арқылы қҰтқарылуқа болады деп 

Ыбрайымқа берiлген “уәденi алмаса да, сенiммен өлген” (Евр 11:8-

12). БҰл адамдар өлгеннен кейiн бiрiнен соң бiрi сiңiрген еңбегi 

ұшiн сый алуқа аспанқа сапар шекпейдi деген Ұқым туындайды. 

Оның себептерi 39,40 аяттарда баяндалқан: Олар “уәде етiлгендi 

алқан жоқ, өйткенi ҚҰдай бiз жөнiнде жақсылықты алдын-ала 

болжап қойқан, олар бiздiң көмегiмiзсiз жетiлмеген”. Уәде етiлген 

сыйды берудi кешiктiру мынамен тықыз байланыста. ҚҰдайдың 

жоспары бойынша әдiлеттiлердiң бәрi “жетiлу дәрежесiне жеткен”. 

Ол Иса қайтып оралқаннан кейiн сот ұстiнде хабарланады. 

4.7 Сый беретiн жер: Аспан немесе Жер? 
ҚҰдай Патшалықы тҰрқан орын жер емес аспан деп ойлайтындардың 

бәрiне немесе уәде етiлген сый деп ойлайтындарқа мына жәйттердi 

анықтап алу керек:- 

– Дiнге сенiшiлер Алла Тақалақа қҰлшылық қылқанда ҚҰдай 

Патшалықы тез орнаса екен деп сҰрайды (немесе олар Исаның келуi 

жөнiнде қҰлшылық етедi), Аспанда жұзеге асқаны сияқты 

ҚҰдайдың тiлегi жер ұстiнде де жұзеге асатын болады (Мф 6:10). 

ҚҰдай Патшалықы жерге келе гөр деп бiз намаз оқимыз. Мыңдақан 

адамдар намазда оқитын сөздерiн ешбiр мақынасыз айтатындықы 

өкiнiштi жақдай. Олар ҚҰдай Патшалықы аспанда орнады, ендi жер 

тасталқан болады деп толық сенедi. 

– “Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Мф 5:5), бҰл жерде 

олардың жаны аспанқа кетедi делiнген. БҰл Псалм 37 қатысты , 

ондақы әңгiменiң бәрi әдiл адамдар ұшiн соңқы сый жерде берiледi 

дегенге арналқан. Кұнәлi адамдар өздерiнiң уақытша басымдылықы 

болқан жерде сенiмдi адамдар оның орнын мәңгiлiк өмiрiмен 

толтырады, сосын кұнәлiлер билеп келген жердi мәңгi иемделетiн 

болады (Пс 37:34,35). “А кроткие наследуют землю... 

благословенные Им наследуют землю... Праведники наследуют 

землю и будут жить на ней вовек” (Пс 37:11,22,29). Жерде (уәде 
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етiлген жерде) мәңгi өмiр сұру дегенiмiз аспанда мәңгi өмiр мұмкiн 

емес деген Ұқым бередi. 

– Дәуiт “өлдi және жерлендi... Давид не восшел на Небеса” (Деян 

2:29,34). Иса қайтып оралқаннан кейiн өлгендер қайта тiрiлсе менiң 

ұмiтiм осы деп тұсiндiредi Петр. (Деян 2:22-36). 

– ҚҰдайдың адамзатпен еңбек етуi ұшiн жер берiлдi: “Небо- небо 

Господу, а землю Он дал сынам человеческим” (Пс 115:16). 

– Откр 5:10 өлеңiнде сот болқан кұнi жауап беру ұшiн келгенде 

әдiлеттiлер сөйлейдi деген көрiнiс айтылады: “(Христос) соделал нас 

царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 

земле”. ҚҰдай Патшалықында жер ұстiнде билiк жұргiзу жөнiндегi 

еске салу аспанның бiр жерiнде “боламыз” деген идеядан 

ерекшеленедi. 

– 2 және 7 тарауларда айтылқан Даниилдiң даналық сөзi саяси билiктiң 

қҰлдырап бара жатқанын, ең соңында ол Иса келгеннен кейiн 

ҚҰдай Патшалықымен ауыстырылатынын әңгiмелейдi. Патшалық 

“бұкiл аспан астында” орнап, “бұкiл жердi” толтырады (Дан 7:27; 

2:35; ст 44 саластыр). БҰл мәңгiлiк Патшалық “қасиеттi Ең жоқары 

Жаратушымыздың бұкiл аспан астындақы халқына берiлетiн 

болады” (Дан 7:27); сондықтан аспан астындақы жердегi 

Патшалықта мәңгiлiк өмiр оларқа сый болып табылады. 

4.8 ҚҰдай алдындақы жауапкершiлiк 
Егер адамда табиқат берген “өлмейтiн жаны” болса, онда оның өзiнiң 

мәңгiлiк тақдырын өткiзетiн бiр тҰрақы болу керек. Ондай жердi ол 

сый немесе сазайын тарту тұрiнде алатын болады. Тауратқа сәйкес, 

адам хайуанатқа Ұқсас болқаннан кейiн, мәңгiлiк өмiр кешпейтiнiн 

бҰдан бҰрын айтып кеткен болатынбыз. Дегенмен қайсыбiр адамдарқа 

ҚҰдай Патшалықында мәңгi өмiр кешу жөнiнде уәде берiлген. Бiр 

кезде өмiр сұрген адамның бәрi бiрдей қайта тiрiлмейтiндiгi тұсiнiктi. 

Адамдар хайуанаттар сияқты өмiр сұредi және өледi де табытқа 

айналады. Бiрақ сот кұнi келiп, онда бiреулер жазасын алады, ал 

қайсыбiреулер мәңгiлiк өмiр алатын болады, бҰдан мынадай 

қорытынды туындайды: адамзат iшiнен бiр адамдар тобы қайта тiрiлiп 

сот алдына келедi және сый алады. 

ґлген адам қайта тiрiле ме, жоқ па, ол адамның сот алдындақы 

жауапкершiлiгiне байланысты. Ол оның ҚҰдай сөзiн оқып ұйренуге 
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қалай қарақаны ескерiлiп, негiзге аланады. Иса былай тұсiндiредi: 

“Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себя: 

слов которое Я говорил, оно будет судить его в последний день” (Ин 

12:48). Исаның сөзiн бiлмеген және тұсiнбеген адамның, әрине, оны 

қабылдауқа немесе терiске шықаруқа мұмкiндiгi болмайды, олай болса 

ондай адамдар сот алдында жауап бермейдi. “Те, которые не имея 

закона (т.е. не зная Божиего закона) согрешили, вне закона и погибнут; 

а те,которые под законом согрешили, по закону осудятся” (Рим 2:12). 

Олай болса, ҚҰдайдың талаптарын бiлмегендер, хайуанаттар сияқты 

дұниеден өтедi; ал ҚҰдай заңын бiлгендер, бiле тҰра оны бҰзқандар, 

сот алдында iсiне қарай жауап бередi, олай болса сот алдында жауап 

беру ұшiн қайта тiрiледi. 

ҚҰдай былай дейдi: “әлемде заң шыққанқа дейiн де кұнә болқан: бiрақ 

кұнә бiреуге артылмайды, заң болмақанда кұнә заңсыздық болып 

табылады (немесе ҚҰдай заңын бҰзушылық)... заң бойынша кұнә деп 

танылады” (Рим 5:13; 1Ин 3:4; Рим 3:20). ҚҰдай Сөзi былай басталады, 

ҚҰдай заңын бiлмесе “кұнә басқа адамқа артылмайды, сондықтан 

ондай адамдар кұнәлi болса да сот алдында жауапты емес және қайта 

тiрiлмейдi. Олай болса, ҚҰдай Сөзiн бiлмегендер, өлген қалпында 

қалады, хайуанаттар мен өсiмдiктер осы халде болады, немесе бәрiнiң 

жақдайы бiрдей болады. “Человек, который... неразумен подобен 

животным, которые погибают” (Пс 49:21). “Как овец, заключат их в 

преисподнюю... могила- жилища их” (Пс 49:14). 

ҚҰдай жолын бiлу Оның алдында өз iстегендерiмiз ұшiн жауапты 

екенiмiздi сездiредi, олай болса оның бәрi бiздiң қайта тiрiлуiмiз бен сот 

алдында болуымыз ұшiн қажеттiлiк болып табылады. Тек әдiл және 

шоқынқан адамдар қана қайта тiрiлiп қоймайды, сондай-ақ Оның оқуын 

қаншалықты бiлетiн ҚҰдай алдында жауаптылар да қайта тiрiледi. Осы 

тақырып Қасиеттi Жазуда жиi қайталанады:- 

– Ин 15:22 Сөздi бiлетiндер жауап бередi дейдi: “Если бы Я (Иисус) не 

пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют 

извинения во грехе своем”. Ал Рим 1:20-21 де ҚҰдайдың Сөзiн бiлу 

адамдарды “кешiрiмсiз қалдырады” дейдi. 

– “Всякий, слышавший от Отца и научившийся... Я  (Христос) 

воскресшу его в последний день” (Ин 6:44,45). 

– ҚҰдай Оның жолын мұлдем бiлмейтiндердiң iс-қимылына қарап қана 

қояды. Бiрақ, Ол Оның жолын бiлетiндердi бақылап отырады және 

жауап кұтедi (Деян 17:30). 
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– “Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и 

не делал по воле его, бит будет много; о который не сделал 

достойное наказания, бит будет меньше (например, остоваясь 

мертвым). И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и 

кому много вверено, с того больше взыщут” (Лк 12:47,48),- так, 

Господи, насколько же больше? 

– “Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех” (Иак 4:17). 

– ґзiм өзiм туралы деген Оның сөзiнде израилдықтардың ҚҰдай 

алдындақы ерекше жауапкершiлiгi туралы айтылқан (А 3,2). 

– Осыдан барып жауапкершiлiк туралы оқуда былай делiнген: “лучше 

бы им (кто позднее отошел от бога) не познать пути правды, нежели 

познавший возвратиться назад от преданный им святой заповеди  

(2Петр 2:21). 

– Осы тақырыпқа айтылқан нақыл сөздер Жазудың мына жерлерiнде: 

Ин 9:41; 3:19; 1Тим 1:163; Ос 4:14; Втор 1:39. 

ҚҰдайдың барлықын бiлу бiздiң сот алдындақы жауапкершiлiгiмiздi 

арттырады, олай болса қҰдай жөнiнде бiлiмi болмаса қайта тiрiлмейдi, 

солай болқандықтан олар “хайуанаттарқа Ұқсас болады, және өледi” 

(Пс 49:21. Бiр кезде өмiр сұргендердiң бәрi бiрдей қайта тiрiлмейдi 

деген сенiмдер бар:- 

– Ертедегi Вавилонның тҰрқындары өлгеннен кейiн оянбайды, өйткенi 

олар шын ҚҰдайды бiлмеген (Иер 51:39; Ис 43:17). 

– Исаия өзiн өзi мадақтақан: “Господа, Боже наш  (Израилев)! Другие 

владыки кроме тебя господствовали над нами (филистимляне и 

вавилонцы), но чрез Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не 

оживут; рефаимы не встанут; потому что посетил и истребил их, и 

уничтожил всякую память о них (Ис 26:13,14). Олар қайта 

тiрiлмейдi деп бiрнеше рет қайталақанына көңiл аударыңыз: “Не 

оживут... не встанут (опять)... уничтожил всякую память о них”. 

Израилдықтардың олардан өзгешелiгi мынада: шын ҚҰдайқа сендi, 

сондықтан олардың қайта тiрiлу мұмкiндiгi болды: “Оживут 

мертвецы Твои (Израиля), восстанут мертвые тела!” (Ис 26:19). 

– Израилдың ҚҰдайшыл адамдары туралы айтқанда мыналар атап 

көрсетiледi: Иса қайтып оралқаннан кейiн “жерде табыт болып 

Ұйықтап жатқан көпшiлiгi оянады, бiреулерi мәңгi өмiр сұру ұшiн, 

қайсыбiрi мәңгiлiк масқаралануда, қорлауда болу ұшiн” (Дан 12:2). 

Олай болса, “көпшiлiгi”, еврейлердiң бәрi бiрдей қайта тiрiлмейдi, 
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Оның сайланбышты адамы сияқты ҚҰдай алдында жауапты 

болқандықтан. Олардың iшiнен шын ҚҰдайды мұлдем бiлмейтiндер 

“қҰлайды және тҰрмайды”, ұйткенi олардың “Алла Тақаланың 

сөзiн” табуқа мҰршасы болмайды (Ам 8:12,14). 

Сонымен бiз мынаны бiлемiз:- 

1. ҚҰдайдың Сөзiн бiлу Оның алдында жауапкершiлiк сездiредi. 

2. Тек жауапкершiлiктi сезiнгендер қана қайта тiрiледi және сотталады. 

3. Шын ҚҰдайды бiлмейтiн болқандықтан олар хайуанаттар секiлдi 

өлген қалпында қалады. 

Осы тұйiндер адамзаттың астамшылдықына кұштi соққы бередi, әрине 

оқан сену қиын: қазiр өмiр сұретiн, сондай-ақ бiр кездерде өмiр сұрген 

миллиондақан адамдар, бiрақ шын Iнжiлдi бiлмегендер; ақыл-естен 

қатты сырқат және Таурат Жазуын тұсiнуге қабiлетi жоқтар; Iнжiлдi 

бiлуге жасы жетпей жастайынан о дұниеге кеткен емшектегi және сәби 

балалар; осы топтақы барлық адамдар нақыз ҚҰдайды бiлмейдi, 

сондықтан Алланың алдында жауапты емес. Олай болса олар өз ата-

аналарының рухани қандай екенiне қарамастан қайта тiрiлмейдi. 

МҰның бәрi гуманизмнiң идеалына және табиқи тiлегiмiз бен 

сезiмiмiзге толықынан қайшы келедi. Осықан қарамастан бiздiң өз 

табиқатымыз туралы қарапайым ойымызқа көбейтiлген ҚҰдай Сөзiнiң 

тұпкi шындықы алдында шын мойындаса да, бiздi шындықты 

қабылдауқа итермелейдi. Адамзат болмысының деректерiн әдiл оқып-

ұйрену, Iнжiлдiң көмегiнсiз-ақ, бҰ да бiздi мына қорытындықа 

келтiредi: жоқарыда айтылып кеткен адамдар тобында болашақ өмiрге 

деген ұмiт болуқа тиiс емес. 

Алла Тақаланың жолы туралы бiздiң сҰрақымыз, сiрә орынсыз болар: 

“А ты кто, человек, что споришь с Богом?” (Рим 9:20). Бiз өзiмiздiң 

тұсiнбейтiндiгiмiздi мойындасақ та, бiрақ ешқашан ҚҰдай әдiлетсiз 

немесе шыншыл емес деп кұнәлауқа тиiстi емеспiз. ҚҰдай бiздi бiр 

жақдайларда сұймейдi, немесе бiзге қатысты қателер жiбередi деген ой 

ҚҰдiреттi Алла, әке және Жаратушы бiзбен қисынсыз және әдiлетсiз 

қатынас жасайды деген қорқынышты қорытындықа әкеледi. Осықан 

қатысты 2 Цар 12:15-24 өлеңiн Дәуiт патшаның өз Ұлын жоқалтуы 

туралы, баласы қашан тiрi болқанша көп жалбарынқаны туралы, 

сонымен бiрге ол баласының өлiмi заңдылық екенiн шындықпен 

қабылдады: “Доколе дитя было живо, я постился и плакал; ибо думал: 

кто знает не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А 

теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить 
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его?... оно не возвратится ко мне”. Осыдан кейiн Дәуiт өзiнiң әйелiн 

жҰбатты және көп Ұзамай екiншi бала туды. 

Сайып келгенде, көптеген адамдар ҚҰдай алдындақы осы 

жауапкершiлiктi тұсiнiп, Оның алдында жауапты болудан және сот 

орнынан қорқып, ҚҰдай жөнiнде көп бiлгiсi келген тiлегiнен бас 

тартады. Дегенмен, осындай адамдар, бiршама, ҚҰдай алдында 

жауапты сезiнедi, ұйткенi олардың ҚҰдай Сөзiн бiлуi ҚҰдай олардың 

өмiрiне араласып жұредi және Онымен шын туысқандық қатынаста 

болуды Ұсынады деген деректi тұсiнуге мұмкiндiк бередi. “ҚҰдай 

дегенiмiз махаббат” дегендi әрдайым еске сақтауымыз керек. Ол “бiреу 

өлсiн деп қаламады... өзiнiң жалқыз туқан Ұлын бердi, Оқан сенетiн 

әркiм өлген жоқ, қайта мәңгiлiк өмiр алды”. (1 Ин 4:8; 2 Пер 3:9; Ин 

3:16). ҚҰдай бiздер Оның Патшалықында болқанымызды қалайды. 

Осындай намыс және айырықша қҰқың шарасыз жауапкершiлiк 

әкеледi. Дегенмен, ол бiз ұшiн өте ауыр немесе ауыртпалық әкелетiн 

болып көрiнбейдi; егер бiз Оны шын мәнiнде сұйсек, онда бiз Оның 

қҰтқару жөнiндегi Ұсынысы белгiлi бiр еңбек ұшiн берген кездейсоқ 

сыйы емес, ол Оның бар мұмкiндiктi тудырамын деген тiлегi, Ол өзiнiң 

балалары ұшiн сұйiспеншiлiк сезiмiнен туқан мәңгiлiк өмiр, бақытты 

өмiрдi Оның қажап мiнезiн тұсiну арқылы берем дегенi. 

Солай болқандықтан, Оның Сөзi арқылы бiзге арнақан шақыруын бiз 

естимiз және бақалаймыз, олай болса бiздер топ адамдар арасында 

жұргенде ҚҰдай бiзден назарын аудармайды, оның сұйiспеншiлiгiне 

қандай жауап болар екен деп кұтiп тҰрады, бiздiң сәтсiздiгiмiздi емес, 

жақсы жақын кұтедi, Оның сұiспеншiлiкпен қарақан көзi ешуақыт 

талмайды; бiз өзiмiздiң Ол жөнiндегi бiлiмiмiздi ешуақыт Ұмытпаймыз 

және ойымыздан өшiре алмаймыз. Оның орнына ҚҰдайқа ерекше 

жақындықымызқа қуанамыз, қайта-қайта қуанамыз және Оның 

сұiспеншiлiгiнiң Ұлылықына сенiп, Оны көбiрек бiлсек екен деген 

тiлегiмiз арта тұседi. Бiздiң ҚҰдай жолын сұюiмiз, Оны көбiрек бiлiп, 

Оқан Ұқсас болсақ деген тiлегiмiз бiздiң Оның жоқары мәртебелi 

қасиетiнен қорқатынымыздан асып тұсуге тиiс. 

4.9 ТамҰқ 
Халықта тамҰқ кұнәлi “өлмейтiн жанды” жазалайтын орын немесе сот 

кұнi қабыл алмайтын адамды азап шеккiзетiн орын деген пiкiр 

қалыптасқан. Бiздiң пiкiрiмiзше, Таурат тамҰқ дегенiмiз көр, өлген 

адамды жөнелтетiн жер деп ұйретедi. Көнееврей сөзiнiң аудармасы 
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“тамҰқ” “жабық орын” деген мақына бередi. Олай болса, бiз “тамҰқ” 

сөзiн оқықанда бiз оның толық аудармасын қабылдаймыз. Тауратша 

“жабық орын” немесе “тамҰқ” дегенiмiз қабыр. Көптеген мысалдар 

көнееврей сөзiнiң аудармасы “қабыр” екенiне сендiредi. Расында да, 

қазiргi кейбiр Таураттың басылымдары “тамҰқ” дегендi селдiр 

қолданады да оның тура аудармасы “қабырды” қолданады. Бiрнеше 

мысалдар “sheol” сөзi “қабыр” деп аударылатынын анықтайды, осыны 

“тамҰқ” деп Ұқынатын халық пiкiрлерi, немесе от жанып тҰратын жер, 

онда кұнәлiлердi азаптайды дегендi терiске шықарады: 

– “Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде”  (могиле- sheol (Пс 

31:18) - они не будут вопить в агонии. “Опасыздар иә 

масқараланады, иә тамҰқта ұнi өшедi”- олар аласҰрып жыламайды. 

– “ҚҰдай менiң жанымды тозақ билiгiнен қҰтқарады”  (sheol /Пс 

49:15/)- яқни Дәуiттiң жаны немесе денесi қабырдан немесе 

“тамҰқтан” қайта тiрiледi. 

ТамҰқ- кұнәлiлердi жазалайтын орын. Ол жерден шықып кетуге 

болмайды дегенге сену бҰл аятқа сәйкес келмейдi; әдiл адам тамҰққа 

(қабiрге кiре алады және тақы да одан шықып кете алады. Ос 13:14 осы 

сөздi бекiтедi: “От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю”. Кор 

15:55 Исаның қайта келгенде қайта тiрiлуiне байланысты осыны 

айтады. Екiншi қайта тiрiлудi алдын ала болжауда (5.5 бөлiмдi қара) “и 

смерть и ад отдали мертвых, которые были в них” (Откр 20:13) бҰ да 

соқан Ұқсас. ґлiммен Ұқсастыққа назар аударыңыз, яқни көр мен 

тамҰққа (Пс 6:5,6 қараңыз). 1 Цар 2:6-дақы Алланың сөзi соншалықты 

тұсiнiктi: “Господь умерщвляет и оживляет (чрез воскресение), 

низводит в преисподнюю (sheol) и возводит”. “Алла Тақала қаза 

таптырады және тiрiлтедi (қайта тiрiлту арқылы), тозақтан төмен 

тұсiредi және бастапқы тұрiне келтiредi”. 

“ТамҰқтың” қабыр екенiн бiле тҰра, әдiл адамдар мәңгiлiк өмiр ұшiн 

қайта тiрiлiп тамҰққа барудан қҰтқарылады деп ойлауқа тура келедi. 

Олай болса, “тамҰққа” кiруге толық мұмкiндiк бар, немесе көрге 

кiруге, сондай-ақ кейiн қайта тiрiлу арқылы одан кетуге болады. Оның 

айқын ұлгiсiн бiзге Иса көрсеттi, ұйткенi “Оның жаны тамҰқта қалқан 

жоқ және Оның тәнi шiрудi көрген жоқ” (Деян 2:31), сондықтан ол 

қайта тiрiлдi. Исаның “жаны” сөзiмен оның “тәнi” немесе денесi сөзiнiң 

Ұқсастықын белгiлеңiз. Оның денесi тамҰқта қалқан жоқ сөзi денесi 

бiр уақыт сонда болқан дегендi бiлдiредi, ал шындықында Оның денесi 

ұш кұн бойы сонда болды. Иса “тамҰқта” болды дегенде, ол орынқа 

кұнәлiлер жiберiлетiн жер емес дегендi айқындай тұседi. 
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Жақсы адамдар да, жаман адамдар да “тамҰққа”, яқни қабырқа 

жiберiледi: Исақа “жауыздық табыт белгiленген” (Ис 53:9). Сонымен 

қатар әдiл адамдардың да тамҰққа, яқни көрге жөнелтiлетiнi сияқты 

мысалдар бар. Мәселен, Жақып “қасiретпен тозақтақы балама (Иосиф) 

тұсемiн (ад (Быт 37:35)). 

ҚҰдайдың бiрден бiр принциптi постулаты iстелген кұнәләрi ұшiн 

өлiммен жазалау (Рим 6:23; 8:13; Иак 1:15). БҰдан бҰрын бiз өлiм 

дегенiмiз толық санасыздық жақдай деп тұсiндiрiген болатынбыз. Ол 

мәңгiлiк жанын азапқа салу емес, толық жойып жiберуге әкеледi (Мф 

21:41; 22:7; Мк 12:9; Иак 4:12), бұкiл әлемдiк су тасқынында 

адамдардың қаза болқаны сияқты, бҰл да шындық (Лк 17:27,29), 

сондай-ақ израилдықтардың шөлдi жерде өлгенi сияқты шындық (1 Кор 

10:10). Осы екi жақдайда да кұнәлiлер өлген, ал олар мәңгiлiк азапқа 

салынбақан. Сондықтан, кұнәлiлер мәңгiлiк саналы азапқа және қайқы-

қасiретке душар болуы мұмкiн емес. 

Оның сөзiн бiлмесек ҚҰдай кұнәнi айыпқа жұктемейдi және оны бiздiң 

есебiмiзге жазбайтындықын бiз бҰрын көрсеткен болатынбыз (Рим 

5:13). Осындай жақдайда қалқан адам өлген қалпында қалады. 

Кұнәлiлер алатын жаза-өлiм, ұйткенi кұнәсi ұшiн алатын жазасы 

осындай. Олай болса, Исаның сот болатын орнына келгеннен кейiн, 

оларқа жаза берiлетiндiгi хабарланады, содан кейiн олар қайтадан өледi. 

Осы жолы олар мәңгiлiкке өлетiн болады. Откр. 2:11; 20:6-да айтылқан 

бҰл “екiншi өлiм”. БҰл адамдар бiр кезде толық санасыздықпен өлген. 

Олар тiрiлтiледi және Иса келгеннен кейiн сотталады, сосын өлiм берiп 

екiншi рет жазаланады, бҰл жолы да толық санасыздық жақдайда 

(қалпында) болады. БҰл өлiм мәңгi жалқаса бередi. 

Кұнәсi ұшiн жазалау осы мақнасында “мәңгiлiк” болады, яқни өлiм 

ұшiн соңы болмайды. Мұлдем өлу деген сөз мәңгiлiк жаза. Осындай 

сөздi қолдау мысалын Втор 11:4 оқимыз, онда ҚҰдайдың фараон 

әскерiн Қызыл теңiзде талқандақаны мазмҰндалады, ол мәңгiлiк, 

алқасып жатқан жоюшылық сияқты, нәтижесiнде бҰл армия iлгерiде 

Израилдың тиышын алмайтын болады: “Он потопил в водах Красного 

моря... и погубил их Господь (Бог) даже до сего дня”. 

Тiптi ерте кездiң өзiнде сенушiлер Көне ґсиеттi тұсiнген: соңқы кұнi 

қайта тiрiлетiнiн, осыдан кейiн жауапты кұнәлiлер қабырына қайтып 

оралады. Иов 21:30,32 ашық айтты: “Злодей... отвадится в сторону (то 

есть, будет воскрешен)... и его провожают (затем) ко гробам”. Исаның 

қайтып келуi жөнiндегi бiр нақылда ол қатысып отырқанда Ұрып 

соқудың мұмкiндiгi туралы әңгiмеленедi (Лк 19:27). БҰл кұнәлiлер 
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саналылықын сақтай отырып және ұнемi азаптауда болып мәңгi өмiр 

сұредi деген идеямен зорқа ұйлеседi. Қандай жақдайда болмасын бiр 

жақынан ақылқа сыймайтын жазалау- 70 жыл бойқы iстерi ұшiн мәңгi 

жанын қинау. Кұнәлiлердi жазалақанына ҚҰдай қуанбайды; сондықтан 

оларқа мәңгiлiк жаза қолданбайды деп кұтуге болады (Иез 18:23,32; 

33:11; 2 Петр 3:9 салыстыр). 

Жолдан тайқан христиандар, “тамҰқты” от және қинау идеяларымен 

байланыстырады, ассоциялайды. БҰл тамҰқ (көр) жөнiндегi Таурат 

iлiмiне қайшы келедi. “Как овец, заключат из в преисподнюю (ад); 

смерть будет пасти их” (Пс 49:14). БҰл өлең жолы көр дегенiмiз бейбiт 

жақдайда естен шықаратын жер деген тұсiнiк бередi. Исаның жаны 

немесе денесi ұш кұн бойы көрде болсада ол шiрiп кеткен жоқ (Деян 

2:31). Көр (тамҰқ) егер от жанып тҰрқан жер болса, онда бҰл мұмкiн 

болмас едi. Иез 32:26-30 да ґз қабырында бейбiт жатқан көршi 

халықтардың әскерлерiнiң қҰдiреттi суретi берiлген. “Все пораженные, 

павшие от меча... которые с воинским оружием своим сошли в 

преисподнюю (в ад) и мечи свои положили под голову... и лежат они с... 

пораженными мечом и... с отошедшими в могилу”. ґлген жауынгерлердi 

қару-жарақымен көмiп, басының астынан семсерiн қою дәстұрi 

сақталқан. Олай болса, осында баяндалқан “тамҰқ” дегенiмiз, басқа 

ештеңе де емес, ол қабыр. әлi кұнге тамҰқта жатқан (яқни, өз 

қабырларында) осы қҰдiреттi жауынгерлер, тамҰқ дегенiмiз жанып 

тҰрқан от деген идеяны бекiте қоймайды. 

Иономен болқан оқиқаны мазмҰндау да осықан қарама-қайшы келедi. 

Жайын балық оны тiрiдей жҰтып қойқанда “Иона өзiнiң Тәңiрiне 

қҰлдық етiп, жайынның қҰрсақында жатып былай дедi: мен Тәңiрге ұн 

қатып өзiмнiң қасiретiмдi айттым... мен оның қҰрсақындақы тозақта 

жатып, жандауысым шыққанша айқайладым” (Ион 2:2,3). БҰл жерде 

“қҰрсақтақы тозақ” жайын балықтың қҰсақымен салыстырылады. 

Жайынның қҰрсақы шын мәнiнде “жабық жер” едi, ол “sheol” сөзiнiң 

аудармасы “тамҰққа” расында Ұқсайды. БҰл от жанып тҰрқан жер 

емес екенi тұсiнiктi, жайын оны ытқытып шықарқанда Иона “оның 

қҰрсақындақы тозақтан қҰтылды”. БҰл Исаның тамҰқтан (көрден) 

қайта тiрiлуi туралы болжам жасауқа көмектестi- Мф 12:40 қара. 

Метафоралы (ауыспалы) жалын 

Дегенмен Тауратта мәңгi жалынның бейнесi жиi пайдаланылады. Ол 

ҚҰдайдың кұнәқа деген ашуын көрсету ұшiн керек, ұйткенi ол ақыр 

аяқында кұнәлiнi қабырында толық қҰртып жiберуге әкелiп соқады. 

Содом “мәңгi отымен” жазаланады (Иуда ст.7), яқни ол оның 
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тҰрқындары кұнәқа батуы себептi толық қиратады. БҰл кұнде ол қала 

ґлi теңiздiң суының астында қҰлап бықықан жақдайда жатыр; оны қазiр 

ешқандай жалын алып жатқан жоқ. “Мәңгi от” дегендi өз мақынасында 

тұсiнгенде не болар едi. Осықан Ұқсас Иерусалим де еврейлердiң 

кұнәлi болуы салдарынан ҚҰдай қаһарының мәңгiлiк отының қаупi 

астында қалқан болар едi: “А если не послушаете Меня... то возгжу 

огонь в воротах его, и он пожрет чертои Иерусалима и не погаснет” 

(Иер 17:27). Себебi Иерасалим болашақ Патшалықтың уәде етiлген 

астанасы болып табылады (Ие 2:2-4; Пс 48:2), осылай десе де ҚҰдай бiз 

осы сөздi дәл мақынасында қабылдауқа тиiстi емес деген. Иерусалимнiң 

ұлкен ұйлерi өрттен жанып кеттi (2 Цар 25:9), бiрақ бҰл өрт мәңгi 

созылқан жоқ. 

ҚҰдай осы тәрiздi Едом жерiн де отпен жазалады, кұндiз де, тұнде де 

сөнбейдi, оның тұтiнi мәңгi шықып жатады; Ұрпақтан Ұрпаққа дейiн 

адыра қалады... ұкiлер, қарқалар онда келiп қоныстайтын болады... 

ордалардың орнында тiкенек өсiмдiктер өсiп тҰрады (Ис 34:9-15). 

Жануарлар мен өсiмдiктер Едомның қирақан жерiнде тiршiлiк ететiн 

болқандықтан мәңгi от сөзi ҚҰдайдың ашуына қатысты болуқа тиiс 

дегендi назарқа аламыз және ол жердi ҚҰдай қҰртып жiбередi дегенге 

қатысты сөз. 

ҚҰдайдың Иерусалим мен Израилдың кұнәларына бiрнеше дұркiн 

отпен салыстырылады: “Изливается гнев Мой и ярость Моя на место 

сие (на Иерусалим)... и возгорится и непогаснет” (Иер 7:20; другие 

примеры в Плане Иер 4:11 и 2 Цар 22:17). 

От сондай-ақ ҚҰдайдың кұнәлiлерге ашқан сотымен 

байланыстырылады, әсiресе Иса келген кезде: “Ибо вот, придет день, 

пылающий, как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво 

будут, как солома, и попалит их грядущий день” (Мал 4:1). Сабан, не 

адам денесi отқа жанқанда, олардың барлықы кұлге айналады. Қандай 

зат болмасын, әсiресе адамзаттың тәнi шын мәнiнде мәңгi жанды 

мұмкiн емес. “Мәңгi от” мөзi, олай болса, дәл мақынасында, мәңгiлiк 

жанын қинайды дегенге жатуқа тиiс емес. От мәңгi бақи жана беруi 

мұмкiн емес, егер жанатын ештеңе болмаса. “ТамҰқ жанып жатқан 

көлге айналқанын атап өткен жөн (Откр 20:14). ТамҰқ “от жанқан көл” 

емес деген мақына бередi; бҰл толық қҰртады дегендi бiлдiредi. 

Шындықты ашу кiтабында қабыр толық қиратылады, өйткенi Исанық 

Патшалық қҰрқанының мыңжылдықы соңында Алтын қасыр өлiм 

деген мұлдем болмайды деп мәндi айтылқан. 
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Дозақ 

Жаңа ґсиетте “тамҰқ” деп аударылатын екi грек сөзi қолданылады 

“Hades” көнееврейлердiң “sheol” сөзiнiң баламасы, бҰл жөнiнде айтқан 

болатынбыз. “Gehenna”- Иерусалимнiң шет жақында орналасқан шөп-

шар тастайтын жердiң атауы, онда әртұрлi қоқыстарды жақып отырқан. 

ґзiне тән есiм сияқты, яқни нақты жердiң атауы болқандықтан, ол сөз 

аударылмауқа тиiс. “Gehenna” бҰл “Ge-ben-Hinnom” көнееврей сөзiнiң 

армиялық эквивалентi. БҰл Иерусалимге жақын жер болқан (Ис Нав 

15:8), Исаның билiк жұргiзген кезiнде бҰл жер қоқыстар төгетiн жер 

есебiнде пайдаланылқан. ґлi денелер отқа тасталқан, ол ұнемi жанып 

жатқан, сонымен Дозақ сөзi толық қҰрту және жоққа шықару 

сөздерiнiң символы болып қалды. 

Тақы да атап өтуге тура келедi, отқа тасталқанның бәрi онда мәңгi 

жатпақан- денелер кұлге айналқан. “Бог наш (будет) огонь поядающий” 

(Евр 12:29) в день суда; Оның кұнәқа деген ашуы- от кұнәлiлердi толық 

қҰрытылқанқа дейiн тезiрек жҰтады, оларды ұйтiлген қалпында 

қалдырмайды және тiрi қалпында. ґткен уақыттардақы Израил 

халықтарына болқан ҚҰдай сотынан вавилондықтардың қолынан Дозақ 

кұнәлiлердiң және ҚҰдайы адамдардың өлi денелерiне толтырылқан 

(Иер 7:32,33). 

Тәңiрi Иса өзiнiң таңқажайып жолымен Көне ґсиеттiң осы барлық 

иделарын “дозақ” сөзiн қолдануқа бiрiктiрдi. Иса келген кезде сот 

орнынан қайтарылқандар “мәңгi сөнбейтiн, тек оның қҰрты өлмейтiн 

дозаққа” жiберiледi (Мк 9:43,44). Дозақ еврейлер санасында жоққа 

шықару және дененi жою идеясын тудырады. Мәңгi от дегенiмiз 

идиома (сөзбе- сөз басқа тiлге аударуқа келмейтiн (, кұнәқа және 

ҚҰдайдың ашуы және кұнәлiлердi өлтiру арқылы мәңгi қҰту. 

“Оның қҰрты өлмейдi” сөзi, сiрә, толық қҰрту туралы идиоманың бiр 

бөлiгi, ұйткенi ешқашан өлмейтiн қҰртты елестету еш ақылқа 

сыймайды. Дозақ ҚҰдайы адамдардың арасындақы кұнәлiлердi келесi 

жазалайтын орын деген деректiң өзi Иса осы сөздi қолданқан дегенге 

сәйкестiктi бекiтедi. 

Шегiнiс 11: ґлгендердiң жанын кұнәден 

тазалайтын жер 
ҚҰдайы адамдардың жаны өлгеннен кейiн кұнәден тазартатын жер 

дегенге жiберiледi деп ұйретедi Рим католиктерiнiң шiркеуi, ол “жер” 

мен “тамҰқ” арасындақы жарты жолда тҰрады. БҰл орын тазалау ұшiн 
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қызмет ететiн жер дейдi шiркеу; аспанда қҰтқаруқа жарайтын 

болқанша бiраз уақыт оның жаны қиналуда болады. Егер адам және 

оның жолдастары намаз оқыса, шарақ жақып, шiркеуге қҰрбандыққа 

қаржы берсе, онда оның жанының тазарту орнында азап шегуiн 

қысқарту мұмкiн. Осы идеялардың ұлкен қате екендiгiн мына 

мысалдардан көруге болады: 

– Таурат осындай орынның барлықы туралы қҰпия сақтайды. 

– Жан дҰрысы, бiздiң денемiзге қатысты, ол бiздiң iшiмiздегi өлмейтiн 

бөлшектерге қатысты емес, тамҰқ дегенiмiз, ең дҰрысы қабыр, 

жазалау орны емес. 

– Тақуаларқа аспанда қҰтқарылуы туралы уәде ешқашан берiлмеген. 

Иса келгенде сот орнынан қҰтқару көрсетiледi, ол әлдеқандай 

уақытта бiз тазарту орнынан шыққасын өлгеннен кейiн 

көрсетiлмейдi (Мф 25:31-34; Откр 22:12). 

– Барлық тақуалар жеке-жеке емес, сыйды бiр кезде, бiр уақытта алатын 

болады. 

– ґлгеннен кейiн тазарту орнының доктринасының болжамындай 

жандану болмайды, толық санасыздық жалқасады. 

– Бiз Исақа шоқыну арқылы өзiмiздiң кұнәмiзден тазарамыз және 

қазiргi өмiрiмiздiң iшiнде Оның еңбегiне өзiмiздiң сенiмiмiздi 

бекiтемiз, осының бәрi өлгеннен кейiн, белгiлi бiр азап шегу кезеңi 

арқылы келмейдi. ґз өмiрiмiздегi “көрген ескi кұнәмiзден арылуды” 

бҰйырады. (1 Кор 5:7); бiздiң Ұятымызды (абырой) өлi iстерден 

тазартуды бҰйырады (Евр 9:14; 2 Тим 2:21). Сондықтан бiз қазiр 

тазартуқа тиiстiмiз, тiрi кезiмiзде, мҰның бәрiн өлгеннен кейiн 

“тазарту орнына” барқасын емес, тiршiлiкте iстеу керек. “Ендi 

қолайлы уақыт, мiне ендi қорқанатын кұн” (2 Кор 6:2). Бiздiң 

шоқынқанымыз және осы өмiрде рухани мiнезiмiздi дамыту бiздi 

қҰтқаруқа әкеледi (Гал 6:8), яқни белгiлi бiр кезеңде “тазарту 

орнына” апармайды. 

– Басқа адамдардың шырақ жақу және католик шiркеулерiнiң басқа да 

қҰрбандықтары арқылы бiздi қҰтқаруқа кұш жҰмсауы бiздi 

қҰтқаруқа мұлдем әсер етпейдi. “Хвалящиеся множеством богатства 

своего! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу 

выкупа за него... чтобы остался кто жить навсегда” (Пс 49:7-9). 
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Шегiнiс 12: Рух және қайта тұрлену, 
Ескi заманнан адам өзiн өлiм оның өмiрiнiң соңы емес дегендi 

тұсiндiруге тырысып келдi. Осының нәтижесiнде өзi өлгеннен кейiн ол 

басқа адамның денесiнде өмiр сұре бередi, немесе оның рухын иеленген 

хайуанаттар денесiнде. 

Адам рухы оның iшiндегi тынысына байланысты (өмiрлiк кұшiне) 

екенiн көрсеткен болатынбыз және адам өлгеннен кейiн рух ҚҰдайқа 

қайта оралады (Екк 12:7). Рух “елес” сияқты бiздiң төңрегiмiзде шарлап 

жұрмейдi, және ол адамның жеке тҰлқасы онда өмiр сұретiндей басқа 

адамды, не хайуанатты иеленетiндей бос емес. “Каждый из нас получит 

соответственно тому, что он делал” (2 Кор 5:10). Егер бiздiң 

қылықымыз және сыйпаттамамыз алдаңы өткен адамның бейнесiнiң 

функциясы (қызметi) болатын болса, онда бiздiң iсiмiзге қарай ҚҰдай 

соты және бiзге сыйы туралы тҰжырымдама өзiнiң маңызын жоятын 

болады. (Откр 22:12). 

Рух адам өлiп, ол есiн толық жоқалтқанынан кейiн ҚҰдайқа қайта 

оралады. Сондықтан, өлген адаммен қандайда болмасын жалқасу 

жөнiнде әрекет жасаушылық бiздiң осы жөнiндегi Таурар iлiмiн шын 

бiлмейтiнiмiздi куәландырады (Ис 8:19,20 қара). Адамдар өздерiнiң 

бҰрынқы ұйлерiне немесе қалаларына қандай тұрде болмасын, өлгесiн 

қайтып оралмайды. Адам өлгеннен кейiн ол жердi мекендейтiн 

ешқандай “рух” та, немесе “елес те” болмайды. Иов 20:7-9 осы 

жақдайды бҰдан артық анық айта алмайды: “Как помет его, на веки 

пропадет он; видевшие его скажут: “Где он?”... и не найдут его... Глаз, 

видевший его больше не удивит его; и уже не усмотрет его место его” 

Осықан Ұқсас Иов 7:9,10 өлеңi: “Насшедший в преисподнюю не 

выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать 

его”. Осы сенiмдi қарапайым мойындау бiздiң өлгендердiң “рухын” 

көрдiк, олар өздерiнiң ескi ұйлерiне барып жұрген тәрiздi деген барлық 

әңгiме терiске шықаруқа әкеледi. Скромное признание этого 

утверждения приведет нас к отрицанию всех разговоров о видении 

“духов” умерших, которые будто-бы посещают свои старые дома. 

Осындай “елестер” көрiнер көзге алдаушы болып табылады. 

Шегiнiс 13: Бiздiң қайта тiрiлуiмiздiң 

табиқаты 
Мәңгi өмiр және ҚҰдай табиқатына көшу тақуаларқа соттан кейiн 

берiлетiндiгiн бiз көрсеткен болатынбыз. Иса ең алдымен Оның 
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сотының алдында жауаптыларды қайта тiрiлтедi және олардың бәрi 

Оның алдына жиналқаннан кейiн қана соттайтын болады. ґйткенi 

мәңгiлiк табиқатқа көшiру сотта шықарылады. Егер олар өздерiнiң 

қайта тiрiлер кезiнде өлмейтiн дене қабiлетiнде болса, онда оларқа сый 

бөлiп беретiн соттың да еш маңызы болмас едi. 

Бiз ҚҰдай патшалықына соттан кейiн iле кiремiз (Мф 25:34); Олай 

болса, тақуалар ҚҰдай Патшалықында сотқа дейiн тҰрмайтын болады. 

“Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (поэтому)... мы 

все изменимся... Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 

смертнему сему- облечься в бессмертие” (1 Кор 15:50,51,53). 

Табиқаттың ауысуы, өлiмнен өлмейтiнге ауысу сот орнында шықады, 

егер бiз Патшалыққа кiретiн болсақ. 

Дегенмен, қҰдай рухтандырқан Павел мынаны жиi айтады: “ґлгеннен 

кейiн тiрiлу” “өмiрдi қайта тiрiлту мақынасында” - соттан кейiн 

мәңгiлiк өмiр алатын тақуаларды өлгеннен кейiн тiрiлту. әрине, ол 

өлгендердi, тақуаларды және тақуа еместердi қайта тiрiлту болатынын 

бiлдi (Деян 24:15). Ол жауаптылар өмiрдi қайта тiрiлтiп көрден 

шықарып жақсылық iстеушi екенiн, ал қиянат жасаушылар iстегенiне 

жауап беру ұшiн қайта тiрiртiлетiнiн жақсы тұсiндi. 

Сұйтiп, Павел, өлгендердi тiрiлту туралы айтқанда “өмiрдi қайта 

тiрiлтуге” жиi сiлтеме жасайды. Тақуалар өз қабырларынан “өмiрдi 

қайта тiрiлту” кезiнде шықады- жерден шыққаннан кейiн олар 

сотталуқа тиiс, содан кейiн мәңгiлiк өмiр алады. Осы ұрдiстердiң бәрi 

“өмiрдi қайта тiрiлту” деген сөз. Олардың қабырдан шықуымен “қайта 

тiрiлтудiң” арасында айырмашылық жоқ. “ґлгендердi қайта тiрiлтуге 

қол жеткiзу ұшiн” Павел өзiнiң христиандық өмiрiмен өмiр сұруге 

тырысқысы келетiндiгi туралы әңгiмеледi. (Флп 3:11). Солайша ол 

жауапты болды, ол қайта тiрiледi, қандай жақдайда болмасын сотта 

есеп беру ұшiн тiрiледi, “қайта тiрiлтуге қол жеткiзу ұшiн” оның 

тырысқаны бҰл жерде “қайта тiрiлту” дегеннiң “өмiрдi қайта тiрiлтуге 

қатысты деген мақына бередi”. 

“Қайта тiрiлту” сөзiн қолданудақы басқа мысалдардың “өмiрдiң тiрiлуi” 

мақынасындақысын мына өлеңдерден табамыз: Лк 20:35; Ин 11:24; 

1Кор 15:21; Евр 11:35; Откр 20:6. 1 Кор 15 тарауында “өлгендердiң 

тiрiлуi” сөзiн қолдануы 1 Кор 15:32 өлеңiнiң мәнiн тұсiнуге 

көмектеседi- “мертвые воскреснут нетленными”. “ґлiлер” сөзi кейде 

(әсiресе 1 Кор 15-те) өлген сопыларқа қатысты, олар сотта мәңгiлiк 

өмiр алу ұшiн өлiден тiрiледi: 1Кор 15:13,21,35,42; “Фес 4:16; Флп 3:11; 

Откр 14:13; 20:5,6. 
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1 Фес 4:16,17 өлеңiнде Исаның қайтып келуiне байланысты оқиқа 

көрсетiледi: 

1. Иса, көрiнген адамдармен аспаннан тұседi. 

2. ґлiлер тiрiледi. 

3. Осы кезде тiрi болқан жауаптылар сотқа әкелiнедi. 

Бәрi бiр жерге жиналқаннан кейiн мәңгiлiк өмiр туралы 

хабарландырылады. (Мф 25:31,34; 13:41-43); Сондықтан өлгендер 

тiрiлген кезде өлмейтiндер хабарланбауқа тиiс, себебi соңқысы жалпы 

жиынының алдында болып өткен. Тақуалардың бәрi бiр кезде сый 

алатындықын бiз көрсеткен болатынбыз. (Мф 25:34; Евр 11:39-40). 

Егер де өлмейтiндер өлiлер тiрiлген шақта хабарландырылса, бҰл 

мұмкiн болмас едi, ұйткенi ол жауапты тiрiлердiң жалпы жиынының 

алдында болып өткен. 

Дегенмен, бiздiң уақытты тұсiнуiмiз өте адамшылық екенiн атап өтуге 

тура келедi. ҚҰдайдың мҰнымен еш байланысы жоқ. Исаның келген 

кезiнде болуқа тиiстi оқиқалардың ерекше хронологиясын жасауқа 

тереңiрек Ұмтылуқа болар едi. ґлгендердiң тiрiлуi және бiздiң 

өлмейтiндерге ауысуымыз сот болатын жерде “кенеттен, кiрпiк 

қаққанша” болады (1Кор 15:52). Қажетiнше, Иса келген сәтте уақыт 

басқа өлшеммен жұретiн болады, қалай болқанда да, тек сотталатындар 

ұшiн. Жалпы Таураттық принципi мыналардан тҰрады. әрбiр сот 

алдында жауаптылар өзiнiң өмiрi жөнiнде есеп бередi және кейбiр 

дәрежеге дейiн осы жөнiнде өзiнiң соты Исамен сөйлесетiн болады (Мф 

25:44 және т.б.; Екк 3:17; 12:14; Лк12:2,3; 19:23; Иез 18:21,22; 1Тим 

5:24,25; Рим 14:11,12). Жауаптылар санының көптiгiне назар аудара 

келiп, бiз мынадай қорытынды шықарамыз: уақыт тоқтатылатын 

болады немесе бiздiң бәрiмiздi тез, сондай-ақ жеке-жеке соттайтындай. 

Себебi осы сатыда уақыттың толық пайдаланылуы өлгендердi тiрiлту 

және сот ұрдiстерi “кенеттен, кiрпiк қаққанша” болқандықы, бҰл 

тұсiнiктi де, өлгендердi тiрiлту жөнiнде кейде осы арқылы тақыаларқа 

мәңгiлiк өмiр берiлетiн оқиқалар сияқты айтып жұредi. Дегенмен, бiздi 

қабырдан сот орнына қандай жылдамдықпен апарса, соның салдарынан 

осындай оқиқа болады, ал сосын ҚҰдайдың қайырымдылықымен 

мәңгiлiк кұйiне көшедi. БҰдан бҰрын айтылқан аяттардан Таураттың 

iлiмiне сәйкес мәңгiлiк өмiр өлгендер тiрiлген кезде емес соттан кейiн 

берiледi деген қорытынды шықады. Осы себептi 1 Фес 4:16-да былай 

делiнген: тақуалар Кернайдың дыбысымен шақырылатын болады, ал 1 

Кор 15-52 сол кернайды оларқа өлмейтiндiк берумен байланыста 
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әңгiмелейдi. Павел өлгендердi тiрiлту сот орнына шақырумен барабар 

деп неге ойланқандықын тұсiндiредi (мәселен, Флп 1:23). 

Шегiнiс 14: Мақтау 
“Iнжiлдiк” шiркеулердiң арасында кең тарақан сенiм бар: Иса қайтып 

келгенде тақуалар көкке көтере мақталатын болады. БҰл сенiм сол 

кезде жердi қҰртып жiберу идеясымен байланыстырылады 

(ассоцияланады). 9-шегiнiсте бiз осы көзқарастың қате екенiн көрсеткен 

болатынбыз. Сондай-ақ 4.7 бөлiмiнде ҚҰдай Патшалықының тҰрақы 

аспан емес, жер болады деген едiк. БҰл жiберiлген қателiктер 1 Фес 

4:16,17 аятын қате тұсiндiруге негiзделген: “Сам Господь... сойдет с 

неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 

живых, вместе с ними восхещены будем на облаках в сретиние Господу 

на воздухе, и так всегда с Господом будем”. 

Iнжiлдiң тек бiр қана ұзiндiсi негiзiнде шын қорытынды жасаудың анық 

қауiптiлiгiн атпай-ақ бҰл жерде тақуалар көкке көтере мақталуқа тиiс 

дегендi еске тұсiру жоқ екенiн айта кету керек. Дiнге сенушiлер Оны 

көргенше Иса аспаннан бҰрын тұседi. Иса Иерусалимде Дәуiттiң 

тақында мәңгi патшалық қҰратын болады және бiздер онымен жерде 

бiрге боламыз. Сондықтан, бiз аспанмен екi ортада онымен бiрге мәңгi 

iлiнiп тҰрқан жақдайда кұй кешуiмiз мұмкiн емес. “Ауа” жер бетiнен 

бiрнеше шақырым қана жайылып жатыр, ол Аспанқа, ҚҰдай тҰратын 

жердiң қызметшiсiне қатысты болуы тиiс емес. 

Iнжiлде аударылқан грек сөз тiркесi “таңданатын боламыз” дәлме-дәл 

“айдап әкететiн боламыз” мақынасында; онда белгiлi бiр бақыт беру 

нҰсқауы айтылмақан. Гректiң Көне ґсиеттерiндегi Лев 6:4 және Втор 

28:31 аяттарында осы сөз тiркесi Ұрланқанды “алып кетедi” дегендi 

баяндауда кездеседi. Сондай-ақ Деян 8:39,40-та кездеседi: “А Филиппа 

восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его... А Филипп 

оказался в Азоте”. МҰнда Филипптiң қажап тұрде бiр жерден екiншi 

жерге алып барқаны баяндалады. 

Иса келген кезде барлық жауаптылар сот болатын жерге жиналады; 

бiрақ сол жерге олардың өздерiне баруқа рҰқсат етiлмейдi. Мұмкiн, 

бiздi дәл мақынасында, бҰл жерге ауа арқылы алып барылатын болады 

дегендi бiлдiретiн болар. 

Иса былай дедi: “В тот день, когда Сын Человеческий явится... двое 

будут на поле: один возьмется, а другой оставится” (Лк 17:30,36). БҰл 

да кенеттен алып кетедi деп ойлауқа негiз бередi. Апостолдар жан-
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тәнiмен сҰрақан: “Где, Господи?”. Сонда ол былай деп жауап қатты: 

“Где труп, там соберутся орлы” (Лк 17:37). Бұркiттер инстинктi 

бойынша ауада қалай Ұшып жұрсе, ал сосын өлiктiң денесi жатқан 

жерге қонады, дәл солай жауаптылар да жерге алып барылады, сол 

жердегi сотта олар өзiнiң Тәңiрiмен кездеседi. 

Бiз Исаның сот орны туралы iлiмiнiң қаншалықты маңыздылықын тақы 

да атап өтуiмiз керек. Сотқа бiрiншi болып жауаптылар келуге тиiс, 

олардыңарасынан (әдiлдер) сый алатын болады. Фес 4:16,17 аятын 

ұстiрт оқу барлық жауаптыларды аспанқа алып кетедi, онда Исамен 

бiрге мәңгi қалады деген қорытындықа әкелуi мұмкiн. Дегенмен, 

барлық жауаптыларды сотқа жинайды, мұмкiн, оларды ауа арқылы 

апаруқа тиiс және сосын өзiнiңсыйларын алады дегендi бiз бiлемiз. 
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4 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. ґлгеннен кейiн не жақдайлар болады? 

а) Адамның жаны Аспанқа жөнелтiледi 

б) Бiз санасыз жақдайда боламыз 

в) Адамның жаны сотқа дейiн бiр жерде сақталады 

г) Кұнәлiлер тамҰққа, ал тақуалар Аспанқа жөнелтiледi. 

2. Жан дегенiмiз не? 

а) ґлмейтiн бөлшек бiздiң iшiмiзде 

б) “Дене, тҰлқа, жасап шықаруды” бiлдiретiн сөздер 

в) Осындай бiрдеме ґлгеннен кейiн иамҰққа немесе Аспанқа 

жөнелтiлетiн осындай бiрдеме 

г) Жан сияқты тура соның өзi 

3. Адамзат табиқаты не болып саналады? 

4. Адам табиқатын қысқаша бейнелеп тұсiндiр. 

5. Таураттан өлiм дегенiз санасыз кұй дегендi сендiретiн екi аят келтiр. 

6. Исаның сот орны жөнiнде сiз не бiлесiз? 

7. Кiм өлгеннен кейiн тiрiледi және сотталатын болады? 

8. ТамҰқ дегенiмiз не? 

9. Дозақ дегенiмiз не? 
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5.1 Патшалықты анықтау 
ґткен тарауларда бiз Иса қайта келгенде ҚҰдай өзiнiң сенiмдi 

адамдарына сый берудi мақсаты санайтындықын көрсеткен 

болатынбыз. БҰл мәңгiлiк өмiр жерде өткiзiледi; осы туралы ҚҰдайдың 

бiрнеше уәде еткенде тақуалар аспанқа жөнелтiлетiндiгi туралы сөз 

айтылмақан. “Iнжiл (Жақсы хабар) Патшалықы” (Мф 4:23) Ыбрайымқа 

жер ұстiндегi мәңгiлiк өмiрге қатысты ҚҰдай уәдесi тұрiнде 

хабарланды (Гал 3:8). Иса келiп осы уәделер орындалқанда ҚҰдай 

Патшалықы орнайды. ҚҰдай ақырлап келгенде ґзiнiң бұкiл әлемiнде 

тiптi қазiр Патша болқанымен Ол адамқа әлемдi басқару бостандықы 

және өз тiлегi бойынша басқаруды көрсетедi. Олай болса, әлем қазiр 

“адам патшалықы” болып көрiнедi (Деян 2:37-44; 4:17). 

Иса қайтып келгенде: “говорящие: царствовать во веки веков” (Откр 

11:15). Сонда ҚҰдайдың қалауы мен еркi жер ұстiнде толық және ашық 

жұзеге асатын болады. Сондықтан Иса бiздi намаз оқуқа уақыздайды: 

“Да приидет Царсвие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе” 

(Мф 6:10). Осыдан “ҚҰдай Патшалықы” сөзi “Аспан Патшалықы” (Мф 

13:11; Мк 4:11 салыстыр) сөзiмен өзара ауыстырылады. Бiз “патшалық 

аспанда” деп ешқашан оқымайтынымызқа назар аударамыз; бiрақ Иса 

қайта келгеннен кейiн аспандақы патшалықты Иса орнататын болады. 

Перiштелер сияқты аспанда ҚҰдайдың еркiне бақынады (Пс 103:19-21). 

Болашақ ҚҰдай Патшалықында да осылай болады. Жерге тек тақыалар 

қана орналасатын болады, ол кезде олар “перiштелерге тең болады” (Лк 

20:36). 

Иса келгенде ҚҰдай Патшалықына кiру осы өмiрдегi бiздiң барлық 

қайқы- қасiретiмiздiң соңқы нәтижесi болмақ (Мф 25:34; Деян 14:22); 

сондықтан бiзде осылар жөнiнде шексiз дҰрыс сезiм болуы қажет. 

Филиптiң Иса жөнiндегi уақыздары “ҚҰдай Патшалықы” туралы және 

Исаның есiмi туралы ұлгi хабар әкелушi сияқты анықталады (Деян 

8:5,12). Павелдiң уақызында бiр ұзiндiден екiншi ұзiндiде “ҚҰдай 

Патшалықы оның негiзгi тақырыбы” екенiн (Деян 14:8; 20:25; 28:23;31) 

бiздiң есiмiмiзге салады. Сондықтан, бiздiң ҚҰдай Патшалықы туралы 

iлiмдi толық тұсiнуiмiз жөнiндегi мәселе бiрiншi кезектегi 

маңыздылыққа ие болады, себебi ол Iнжiл жазуының маңызды бөлiгiн 

қҰрайды. “Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие” 

(Деян 14:22); бҰл- бiздiң өмiрiмiздегi туннельдiң тұбiндегi жарық, оның 

өзi бiзге қҰрбан ету сезiмiн оятады, ол бiздiң шын христиандық 

өмiрiмiзге кiредi. 
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Вавилон патшасы Навуходоносор болашақта әлемде не болатынын 

бiлгiсi келген (Дан 2 қара). Тұнде тұсiнде ол әртұрлi металдардан 

жасалқан ұлкен жансыз тҰлқаны көрген. Жансыз адамның алтын басы 

Вавилон патшасының басы екенiн бiлдiредi деп тұсiндiредi Даниил 

(Дан 2:38). Одан кейiн Израилдың төңiрегiндегi территорияқа басқа 

ұлкен патшалықтар орнайтын болады, ақыр аяқында мынадай жақдай 

қалыптасады: осы патшалық кезiнде “аяқының саусақтарының бiр 

бөлiгi темiрден, ал бiр бөлiгi балшықтан жасалқан сияқты, 

патшалықтың бiр бөлiгi қуатты, бiр бөлiгi нәзiк болады” (Деян 2:42). 

Қазiргi уақытта әлемге көптеген халықтар қоныстанқан, олардың бiрi 

қуатты, басқалары әлсiз. Данил одан әрi былай дейдi: шақын тастан 

жарылып тұсiп, жансыз адамқа тиiп, оның аяқын қиратты, ал өзi ұлкен 

тауқа айналды, бұкiл жердi толтырды. БҰл тас Исаны бейнеледi (Мф 

21:42; Деян 4:11; Еф 2:40; 1 Петр 2:4-8). Олар ұшiн бұкiл әлемде 

жаралқан “Тау” мәңгiлiк ҚҰдай Патшалықы болып көрiнедi. Ол Иса 

екiншi рет келген кезде қҰрылуқа тиiс. БҰл көрегендiктiң өзi 

Патшалық аспанда емес, жерде болатындықының бiрден- бiр дәлелi. 

Патшалықтың шындықында Иса қайта келген кезде толық орнайды 

деген мәселе Таураттың басқа беттерiнде де жарық көрген. Сонымен, 

Павел былай дейдi: Иса тiрiлердi де және өлiлердi де “в явление Его и 

царствие Его” (Оның қҰбылысы және Оның патшалықында) тiрiлтедi 

(2 Тим 4:1). Михей (4:1) Данилдiң идеясын iлiп әкетiп, ҚҰдай 

Патшалықы ұлкен тауқа Ұқсас болады дейдi. “И будет в последние дни: 

гора дома Господня поставлена будет”. Осыдан кейiн жердегi патшалық 

сипатталады (Мих 4:1-4). ҚҰдай Исақа Иерусалимдегi Дәуiттiң тақын 

бередi: “И будет царствовать... вовеки, и Царству Его не будет конца” 

(Лк 1:32,33). БҰл жерде мынадай сҰрақ туындайды: Дәуiттiң тақында 

Иса қай кезден бастап патшалық қҰратын болады?. БҰл Иса қайта 

келгенде болады. “Оның Патшалықының соңы болмайды” сөзi Дан 2:44 

аятының сөзiмен ұйлесiп жатады: “Бог небесный воздвигнет царство, 

которое во веки не разрушатся и царство это не будет передано другому 

народу”. 

Откр 11:15 Исаның екiншi келуiн сипаттау кезiнде сол сөз 

қолданылады: “Царство мира соделалось Царством Господа нашего и 

Христа Его, и будет царствовать во веки веков”. Исаның патшалықы 

басталып және Оның жердегi патшалықы басталқанда, тақы да белгiлi 

бiр уақыт болуқа тиiс. Қайтадан осындай жауап болады- бҰл Ол қайта 

келгесiн болады. 
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5.2 Қазiр Патшалық анықталқан жоқ 
ҚҰдай Патшалықы қазiр толық билiгiн жұргiзiп жатыр және ол қазiргi 

дiнге сенушiлер- “шiркеу”ден тҰрады деген кең тарақан пiкiр 

қалыптасқан. Болашақта шын сенушiлер “қҰтқарылқанымен”, оларқа 

да Патшалықтан шамасынша орын берiлген; дегенмен бiз толықымен 

қазiр Патшалықта бола алмаймыз, өйткенi Иса ґз патшалықын орнату 

ұшiн әлi оралқан жоқ. 

Қазiргi кезеңге дейiн бiздiң оқықанымыздан “тән және қан ҚҰдай 

Патшалықына мҰрагер бола алмайды (1 Кор 15:50) деген айқындала 

тұседi. Бiз “Ол ґзi сұйетiнге уәде еткен Патшалыққа мҰрагер” болып 

табыламыз (Иак 2:5), ұйткенi бiздiң шоқынқанымыз Ыбрайымқа уәде 

етiлген мҰрагер етедi, ал бҰл уәделер Iнжiл Патшалықының негiзiн 

қҰрайды (Мф 4:23; Гал 3:8, 27-29). Сондықтан Тауратта Ыбрайымқа 

мҰрагерлiк тыралы уәде Иса қайта келгенде орындалады деген 

аяттардың жиi қолданылатына таңқалуқа болмайды (Мф 25:34; 1 Кор 

6:9,10; 15:50; Гал 5:21; Еф 5:5). Келешекте мҰрагерлiк ету туралы бҰл 

аяттардың тiлiнiң өзi Патшалық қазiргi дiнге сенушiлерден 

тҰрмайтындықын көрсетедi. 

“Жақын арада ҚҰдай Патшалықы ашылуқа тиiс” деп ойлақандарды 

жөнге салу мақсатымен Иса нақыл сөздер айтты. “Сонымен былай дедi: 

жоқары рудың қайсыбiр адамы өзiне патшалық алып, сосын қайтып 

келу ұшiн алыс сапар шектi”. 

ґзi кетерде өзiнiң қҰлдарына айқын тапсырмалар бередi. “Қайтып 

келгеннен кейiн, патшалықын алып, олардың қҰлдарын өзiне 

шақыртуды бҰйырды”, одан кейiн оларды соттады (Лк 19:11-27). 

Жоқары мәртебелi адам- ол Иса, патшалықты алу ұшiн “алыс елге”, 

аспанқа сапар шеккен ол- Иса едi. Сот болатын кұнi ол патшалықын 

алып қайта оралады, бқл оның екiншi қайта оралқаны. Сондықтан, 

“қҰлдар” қазiр өздерiнiң Тәңiрi жоқ кезде Патшалықты иемденуi 

мұмкiн емес. 

Жоқарыда айтылқандарды Таураттың мына ұзiндiлерiнде сендiре 

тұседi: 

– “Царство Мое не от мира (века) сего”, объяснил просто Иисус (Ин 

18:36). Алайда, сол уақыттың өзiнде Ол былай дедi: “Я Царь” (Ин 

18:37), осы арқылы қазiргi Исаның “патшалықы” патшалық қазiрдiң 

өзiнде орнады дегендi бiлдiрмейдi. 
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– “ґз әкемнiң Патшалықында сендермен бiрге жаңа шарап iшкен кұнге 

дейiн” ол ешкiммен шарап iшпейтiн боламын деп Иса өзiнiң 

оқушыларына айтты (Мф 26:29). БҰл болашақта Патшалықтың 

айқын болатындықынан хабар бередi. “Ол қалалар мен елдi 

мекендердi аралап жұрiп ҚҰдай Патшалықын уақыздап, Оны 

мойындау туралы айқанда” адамдар оны осылайша тұсiнген (Лк 

8:1). “Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием” (Лк 14:15). 

– 22:29,30 Лк осы тақырыпты әрi жалқастырып, былай дейдi: “Я 

завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете 

за трапезою Моею в Царстве Моем”. 

– Иса екiншi келуiн бiлдiруге тиiстi белгiлердi тұсiндiре келiп, мынадай 

сөздермен аяқтады: “Так, и когда вы увидете то сбывающимся, 

знайте что близко Царствие Божие” (Лк 21:31). БҰл Патшалық қазiр 

Исаның екiншi келуiне дейiн өмiр сұредi деген сенiмдi ұзiлдi-кесiлдi 

терiске шықарады. 

– “Многими скорбями надлежат нам войти в Царствие Божие” (Деян 

14:22). әрбiр әуесқой дiнге сенушi Патшалықтың келуi туралы шын 

жалбарынатынына таңқалуқа болмайды (Мф 6:10). 

– “Сендердi ґз Патшалықына шақырқан” ҚҰдай сөзiне жауап ретiнде 

бiз бҰл Патшалыққа қазiргi рухани өмiр арқылы кiруге 

тырысуымыз керек (Мф6:33). 

ҚҰдай Патшалықы Сiздiң iшiңiзде ме? 

Нанымды дәлелдерге қарамастан көптеген православныйлық 

христиандар өздерiнiң сенiмiн Патшалық қазiр дiншiлдердiң жұрегiнде 

өмiр сұредi дегенге негiздейдi. Сонымен олар мына бiр қана сөз 

тiркесiнен шықады: “Царствие Божие внутрь вас есть”. Сөйлем 

қҰрамында Иса фарисеялармен тiлдестi (20ст), сондықтан “Сiздер” сөзi 

оларқа қатысты. Сөзсiз олар христиандық дiнге сенушiлер болқан емес- 

ҚҰдай Патшалықы олардың жұрегiнде орнақан жоқ. 

Еврейлер Мессияны қарсы алуқа талаптануынан көпшiлiкке ұлкен 

көрiнiс жасады. Осы ұзiндiдегi “ҚҰдай Патшалықы” сөзiн “Мессия” 

сөзiмен ауыстыруқа болар едi, өйткенi ол осы Патшалықтың Патшасы 

болады. Сонымен, Иса Иерусалимге кiргенде адамдар: “Благословен 

Грядущий (Мессия) во имя Господне! Благословенно грядущее во имя 

Господа царство отца нашего Давида!” (Мк 11:9,10) деп айқайлайды. 

БҰл жерде “патшалық” сөзi “Мессия” сөзiне теңестiрiледi. Ал Иоанн 

Креститель өзiнiң уақыздарында былай дедi: “приблизилось Царство 



І Ѕд а й  Па т ша лы№ы 156 

Небесное. Ибо он (Иисус) тот, о котором (предсказывалось)” (Мф3:2.3). 

Фарисейлiктер Исадан “ҚҰдай Патшалықы қашан келедi” деп 

сҰрақанда, ол оқан “Адамзат Баласының” келетiндiгi жөнiнде жауап 

бердi. (Лк 17:20-24). 

Иса еврейлердiң Мессиясының келетiндiгi туралы сенiмдерден қалай 

әйгiлегенiн көрдi; өз кұштерiнiң ойламақан жерден көрiнетiндiгi туралы 

ойлап, олар тiптi Мессияны- “ҚҰдай Патшалықын” - өз араларындақы 

қарапайым Исаның тҰлқасын байқамай қалқан. осы кезде оларды 

ескерттi: “Не придет Царствие Божие приметным образом... ибо вот 

Царствие Божие внутрь вас есть” (Лк 17:20,21). 

5.3 ҚҰдай Патшалықы ертеде 
ҚҰдай патшалықы дiнге сенетiндер ұшiн болашақтақы сый болып 

табынады. Тап мҰндай, ол Иса қалай тҰрып, өмiр сұргенiндей оларқа 

қуат бередi, аз уақыт шеккен қасiретi мен қолайсыздықын жеңедi. 

Сондықтан, дiнге сенушiлер өздерiнiң барлық кұндерiн кұннен кұнге 

өсiп келе жатқан тiлегiне, болашақ Патшалықтың таңқажайыбын 

тұсiнiп, бақалауқа арнайды деп кұтуге болады. БҰл олардың бұкiл 

рухани талаптанушылықының қорытындысы және ҚҰдайқа, өзiнiң 

әкесiне деген сұйiспеншiлiгiнiң көрiнiсi болмақ. 

Қасиеттi Жазу ҚҰдай Патшалықы қандай болатындықы туралы тұп-

тұгел молынан айтып бередi. Адам ол жөнiнде бiр шама мақлҰмат алу 

ұшiн өзiнiң барлық өмiрiн сарп етуiне тура келедi. Болашақ 

Патшалықтың негiзгi принциптерiнiң кейбiрiн тұсiнуiмiзге 

көмектесетiн бiрден-бiр тәсiл- ҚҰдай Патшалықы өткен кезеңде Израил 

патшалықы iспеттi өмiр сұрiп кеттi дегендi жете тұсiну болып 

табылады. МҰндай Патшалық Иса қайта оралқаннан кейiн қалпына 

келтiрiледi. Таурат бiзге Израил халқы жөнiнде көптеген мақлҰматтар 

бергенде болашақ Патшалықты Ұйымдастыру жоспарын кең көлемде 

тұсiнсiн деген ниетпен бередi. 

ҚҰдай көбiнесе, Израил Патшасы iспеттi мазмҰндалады (Ис 44:6; Ис 

41:15; Пс 48:2; 82:18; 149:2), бҰдан Израил халқы Оның Патшалықы 

болды деген Ұқым туындайды. Израилдықтар Онымен Синай тауында 

өсиет жасасып ҚҰдай Патшалықы болып қаоды, осының бәрi олар 

Египеттен шықып, Қызыл теңiз арқылы өткеннен кейiн iле болды. Осы 

өсиеттi орындауқа тiлек бiлдiруiне сәйкес, ҚҰдай оларқа былай дедi: 

“будут уделом всех народов... и народом святым” (Исх19:5,6). Сұйтiп, 

“Когда вышел Израиль из Египта... сделался по Израиль владанием 
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Его” или Царством (Пс 114:1,2). Осындай шарт жасасып, израилдықтар 

Синай шөлi арқылы өтiп, өсиет етiлген Ханаан жерiнде орнықып қалды. 

ҚҰдай олардың Патшасы болқандықтан оларды патша емес, дҰрысы 

“соттар” басқарқан (мәселен Гедеон, Салман). БҰл соттар патша 

болмақан, Аспанды басқарқан әкiмшiлiк болқан. Олар бұкiл елдi емес, 

елдiң белгiлi бiр бөлiгiн басқарқан. ҚҰдай оларды белгiлi бiр мақсатпен 

жиi шақырып отырқан, мәселен израилдықтарды тәубе етуге және 

өздерiнiң жауларынан қҰтқаруқа әкелу. Израилдықтар сот Гедеонды 

бiздiң патшамыз бол деп шақырқанда, ол былай деген: “Я не буду 

владеть вами... Господь владеет вами (Суд 8:23). 

Соңқы сот Самуил болды. ґздерiн қоршақан халықтар сияқты болқысы 

келген израилдықтар осы сот кезiнде өздерiне адам- патшаны шақырқан 

(1Цар 8:5,6). Бұкiл өзiнiң тарихи кезеңiнде шын берiлген ҚҰдайы халық 

өзiнiң ҚҰдайымен жақын туыстық қатынасын бақалай алмайтындай 

арбаушылыққа салынды, және өзiн қоршақан әлемге Ұқсастыққа 

қҰрбан етуге душар еттi. МҰндай елiктеушiлiк бiздiң осы әлемiмiзде 

ерекше кұштi. ҚҰдай Самуилге шақым жасады: “Они отвергли Меня, 

чтоб Я не царствовал над ними” (1Цар 8:7). Дегенмен ҚҰдай оларқа 

бiрқатар патшаларды сыйқа тартты. Олардың iшiнен ерекше рухани 

талаптылары Израил әлi кұнге ҚҰдай Патшалықы деп мойындақан. 

Артынан ол Оның Патшалықы болудан бас тартса да, мойындақан. 

МҰндай соттар Израилды ҚҰдайдың атынан басқарып жатқанын 

жақсы сезiнген. 

Осы принциптердi тұсiнуiмiз бiзге Соломон, Дәуiт баласының билiк 

жұргiзгенiн мазмҰндауымызқа мұмкiндiк бередi. Оларды ҚҰдай 

“благословил посадить на престол Свой в царя у Господа, Бога твоего” 

(2 Пар 9:8; Пар 28:5; 29:23). Соломонның басқарқан кезi Израилқа 

бейбiтшiлiк және гұлдену әкелдi және болашақ ҚҰдай Патшалықының 

бейнесi Мiне, сол себептi Соломон израилдықтардың патшасы болды 

және ол ҚҰдайдың атынан билiк жұргiздi деп сенiммен айтылады, Иса 

ҚҰдай тақында қалай отырса және олардың Патшасы ҚҰдай атынан 

қалай билiк жұргiзсе, оларда солай жұргiзедi (Мф 27:37,42; Ин 1:49; 

12:13). 

Көне ґсиетте айтылқан көптеген тақуа патшалар болашақ Иса 

Патшалықы ұшiн қызмет етiп жұргендер iспеттi қабылданқан. 

Иерусалимде Соломон ҚҰдай ұшiн шiркеу салдырқаны сияқты Иса да 

болашақ Патшалықты солай iстейтiн болады. (Иез 40:48 қара). Езекия 

мен Соломон көршiлес халықтардан сыйлық және тұсiнiстiлiк 

белгiлерiн қабылдақаны және тәңiрi жарылқақан Израил жерiн әрi 
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гұлденген жерге айналдырқаны сияқты (Ис 37:30), дұние жұзiнде Иса 

Патшалықы орнақанда осылардың бәрi қаншама есе көп орындалатын 

болады. 

Ерлi- зайыптылық өмiр 

±Ұмырының басы жақсы басталқанымен, Соломон жастық шақынан 

бастап өзiнiң ерлi-зайыптылық мiндеттерiне қатысты қателiктер жiбере 

бастады, жасы Ұлқайқан сайын оның кұнi де сарқыла бастады. И 

полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. Моавитянок, 

Аммонитянок, Идумеянок... из тех народов, о которых Господь сказал 

сынам Израилевым: “Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, 

чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам”; к ним прилетися 

Соломон любовью... и развратили жены его сердце его. Во время 

старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам, и 

сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему... И делал 

Соломон неугодное пред очагами Господа, ине вполне последовал 

Господу... И разгневался Господь на Соломона ... И сказал Господь 

Соломону... Яотторгну от тебя царство (3Цар 11:1-11). 

Сенiмiнiң жоқалуы Соломонның бұкiл өмiр бойына созылды. 

Израилдың ҚҰдайын мойындамақан әйелдермен Оның қарым-

қатынасы, оны бара-бара солардың жалқан ҚҰдайларына табынуқа 

итермеледi. ґз әйелдерiнiң махаббаты оның басын айналдырқаны 

соншалық, ол бҰл қҰдайларды шын ҚҰдайдың рухани көлеңкесiне 

айналқан қҰдай деп те мойындамады. Келе-келе оның жұрегi Израил 

ҚҰдайынан тiптi аласталды. “Сердце его было не в порядке”, немесе 

оның ары жалқан қҰдайдың алдында жалбарынуқа да қинамады. Оның 

шын ҚҰдайқа деген жұрегiнiң таза еместiгi “ҚҰдай алдындақы 

зҰлымдықы” едi және ҚҰдай өзiнiң Соломонмен қарым-қатынасын 

ұзуге әкелiп соқты. Израилдықтардың балаларына халықтардан әйел 

алмаңдар деп бiрнеше дұркiн айтқан болатын (Исх 34:12-16; Ис Нав 

23:12,13; Втор 7:3). 

Исақа шоқыну арқылы бiз рухани израилдыққа айналамыз. Егер бiз 

бойдақ болсақ, онда бiз бiзбен дiнi бiр, “ҚҰдаймен бiрге” адамдарқа 

ұйленуге, не тҰрмысқа шықуқа тиiстiмiз (1Кор 7:39), немесе Исақа 

шоқынқан дiнге сенушiге шықуқа тиiстiмiз. Егер бiз шоқыну рәсiмiн 

жасақан кезде ұйленген болсақ, онда бiз өзiмiздiң әйелiмiзбен 

айырылыспауқа тиiспiз. Бiздiң ерлi-зайыптылықымыз бiздiң 

сенiмiмiзбен нҰрланқан (1Кор 7:12-14). Шын ҚҰдайды бiлмейтiн 

адамқа бiле тҰра ұйленсек, ақыр аяқында бiздi дiнге сенбеушiлiкке 

әкеледi. Соломон, мұмкiн ҚҰдайдың мына әйелдер жөнiндегi 
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ескертуiнiң маңыздылықын бақаламақан болар: “Они склонят сердце 

ваши” (1Цар 11:2; Исх 34:16). Осы ережеге сәйкес болу ұшiн өзiн-өзi 

бақылаушылық пен шын жұректен жалбарыну қажет болады. 

Бiз православныйлық христиандар христиандық ұмiттiң еврейлiк 

негiзiн тұсiнбегенiн бҰдан бҰрын айтқан болатынбыз; олар Израилдың 

шын ҚҰдайын бiлмейдi. Осындай адамдардың аралас некесi бiрте-бiрте 

бiздi қҰтқарудың негiзi болып табылатын салтанатты шын доктринадан 

ауытқуқа әкелiп соқады. Осындай себептермен Исаак пен Жақып өздерi 

ұйленуге тиiстi әйелдердi көп қиыншылықтарды жеңе отырып қана 

кездестiрген. Исаак тек 40 жасқа келгенде ұйлендi, өйткенi ол өз дiнiне 

берiлген әйелдi көп жылдар iздестiрдi. Ездра мен Неемияның 

еврейлердiң еврей еместерге ұйленуi туралы өкiнiш айтуы осы 

мәселенiң маңыздылықын бекiтетiн айқақ болып табылады (Ездра 9:12; 

Неем 10:29,30). 

Бiз осы мәселеге көп назар аударқан себебiмiз оқырмандарда белгiлi бiр 

жанашырлық ләбiз тудыру мақсатын көздедiк; ерлi-зайыптылық туралы 

толық мәлiмет 11.3 бөлiмiнде әңгiмеленедi. 

ҚҰдай соты 

Соломонның дiннен аулақтауы нәтижесiнде Ираил Патшалықы екi 

бөлiкке бөлiнедi: Соломонның баласы Ровоам Ииуданың, Вениаминнiң 

Ұрпақтарына және Манассия Ұрпақының жартысына билiк жұргiздi, ал 

осы кезде Иеровоам басқа он Ұрпақтарқа билiк жұргiздi. ҚҰрамында 

он Ұрпақ бар бҰл патшалық Израил немесе Ефрем деп аталды, ал 

қҰрамы екi Ұрпақтан тҰратын патшалық Иудея делiндi. Осы 

Ұрпақтардың халықтарының ұлкен бөлiгi Соломонның жаман 

қылықының iзiмен жұрдi. 

Олар көршiлес халықтар сияқты пҰтқа табынса да, бiз шын ҚҰдайқа 

сенемiз деп келген. ҚҰдай пайқамбарлар арқылы оларқа бiрнеше 

дұркiн тәубе ету жөнiнде ұн тастады, бiрақ ол еш нәтиже бермедi. 

Осылай болқасын ҚҰдай оларды Израил патшалықынан олардың 

жаулары тҰратын жерге қуып жiберiп, жазалады. БҰл ассирилiктер 

және вавилондықтар арқылы iске асырылды- олар Израилқа басып 

кiрiп, олардың тҰрқындарын тҰтқынқа алып кеттi. “Ты (Бог) медлил 

многие годы, и напоминал им Духом чрез пророков Твоих, но они не 

слушали. И Ты предал их в руки иноземных (соседних) народов” (Неем 

9:30). 

Израил патшалықы қҰрамындақы он Ұрпақымен тiптi де жақсы 

патшақа ие болмады. Иеровоам Ахав, Охозия және басқалары, 
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Патшалық кiтабында айтылқандай, пҰтқатабынушылар болқан. 

Израилдың соңқы патшасы Осия болды; оның билiгi кезiнде 

асирийлықтар израилдықтарды талқандап, барлық он Ұрпақтарын тегiс 

өздерiмен тҰтқынқа алып кеткен (4 Цар 17). БҰл тҰтқыннан олар қайта 

оралқан емес. 

Иудей патшалықының бiрнеше жақсы патшалары болқан (мәселен 

Езекия, Иосия), бiрақ олардың көпшiлiгi Ұнамсыз болқан. Олардың 

халықтары бiрнеше дұркiн кұнәлi болуды қайталай бергесiн ҚҰдай 

ґзiнiң патшалықы деп санайтын Иудеядан бас тартты. Вавилондықтар 

Иудеяқа басып кiрiп, оның тҰрқындарын Вавилонқа тҰтқынқа алып 

кеткенде Седекея халқына билiк жұргiздi (4 Цар 25). ТҰтқындар 

Вавилонда 70 жыл бойы болды, осыдан кейiн олардың кейбiреулерi 

Ездра мен Неемияның басшылықымен Израилқа оралды. Сол кезден 

бастап олардың өздерiнiң меншiктi патшалықы болмады, оларды 

вавилондықтар, гректер, римляндықтар басқарып келдi. Иса рим 

ұстемдiгi кезiнде дұниеге келдi. Израилдықтар Исадан бас тартуы 

салдарынан римдiктер бiздiң қасырымыздың 70 жылы олардың 

иелiктерiне басып кiрдi және оларды дұниежұзiне таратып, 

орналастырды. Тек 100 жыл кейiн еврейлер Израилқа тақы да қайтып 

келе бастады, бҰл Исаның келуiн жариялақандық едi (3 Қосымшаны 

қара). 

Иезекииль 21:25-27-де ҚҰдай Патшалықының соңын көрегендiлiкпен 

айтып бердi, ол Израил халқынан көрiнiп тҰрды: “И ты недостойный, 

преступный вождь Израиля (то есть, Сезекия), которого день наступил 

ныне... Так говорит Господь Бог: с ними с себя диадему и сложи венец 

(то есть, наступает конец царствования Сезекии); этого уже не будет... 

Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет Тот, кому 

принадлежит он, и Я дам Ему” (Иез 21:25-27). Бiр ұзiндiден екiншi 

ұзiндiде көрегендiкпен ҚҰдай Патшалықының соңын жоқтайды (Ос 

10:3; Плач 5:16; Иер 14:21; Дан 8:12-14). 

Иез 21:25-27 өлеңiндегi “тақтан тұсiру” сөзiнiң ұш рет қайталануы 

Израилқа Вавилон патшасы Навуходоносордың ұш қайта басып кiруiне 

қатысты айтылқан. Зерделi студент осы өлең жолдарынан патшалықпен 

және патшақа қандай iлтипат көрсету керек екенiнiң ұлгiсi болып 

есептеледi, ұйткенi Сезекияны қҰлату ҚҰдай Патшалықын қҰлатумен 

пара-пар (5.2 бөлiмдi қара). Израил халқында қандай болса, сонымен 

ҚҰдай Патшалықы аяқталды: “Я... положу конец царству дома 

Израилева” (Ос 1:4). “И его не будет доколе...” сөзi Патшалық қайта 

жанданады деген ишараны бiлдiредi, “придет Тот, кому принадлежит 
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оно: и (Бог) даст ему”. “Оқан ҚҰдайтақала Дәуiттiң, Оның әкесiнiң 

тақын бередi... Оның Патшалықының шегi болмайды”. (Лк 1:32,33) Иса 

қайта келгенде. Сол кезде Патшалықтың қайта өркендеуi туралы уәде 

жұзеге асады. 

Көне ґсиетте Мессияның қайта оралуы кезiнде ҚҰдай Патшалықының 

қайта өркендеуi туралы көрегендiкке көп орын берiлген. Исаның 

оқушылары да осы мәселеге қызықушылық туқызқан: “Почему они, 

сошедшись. Спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 

восстанавляешь Ты царство Израилю?, немесе, “Қазiр Иезекиил 21:27 

көрегендiгi орындалатын бола ма?” БҰқан Иса былай жауап қатты: 

олар оның екiншi рет келетiн кұнiн ешқашан анық бiле алмайды; 

осыдан кейiн iле Перiштелер Исаның аспанқа көтерiлiп бара жатқанын 

қалай көрсе оның келгенiн де солай көретiн болады деп оарды сендiрдi 

(Деян 1:6-11). 

ҚҰдай Патшалықының қалпына келуi (Израилдың) қалпына келуi, 

солай болқандықтан, екiншi қайта келгенде болады. Ал Петр аспан 

Исаны қабылдауқа тиiс (яқни ол сонда қалуқа тиiс) сондықтан ҚҰдай 

Исаны жiбередi, осының бәрi iске асқанқа дейiн болады, ҚҰдай ґзiнiң 

барлық қасиеттi пайқамбарларының сөзiмен айтты (Деян 3:20,21). 

Екiншi рет келуi Ираилдың ескi паишалықын өркендету iспеттi ҚҰдай 

Патшалықын қалпына келтiредi. 

– “И утвердится престол милостью, и воссядет (Иисус) на нем в истине, 

в шатре Давидовом (при втором приходе- Лк 1:32,33), судия... и 

стреляющийся к правосудию” (Ис 16:5). 

– В тот день Я восстановлю скинию Давидову (то есть, Давидов 

“престол” - Лк 1:32,33) падшую, заделаю трещены в ней и 

разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние” (Ам 

9:10). Соңқы сөйлем қалпына келтiру туралы анық айтып тҰр. 

– “И сыновья его (Израиля) будут, как прежде, и сыны его будет 

предстоять предо Мною” (Иер 30:20). 

– “Тогда Господь... снова изберет Иерусалим” (Зах 2:12) оны ґзiнiң 

әлемдiк Патшалықының астанасы етедi (Пс 48:2; Ис 2:2-4). 

– “И вовращу плен Иуды и плен Израиля и устроию их, как в начале ... 

опять будет слышен голос радости... Я возвращу пленных сей земли 

в прежнее состояние... опять (в Иерусалиме) будут жилища 

пастухов, которое будут покоить стада” (Иер 33:7-13). 



І Ѕд а й  Па т ша лы№ы 162 

Патшалықты қҰру ұшiн Исаның келуi ақиқатында “Израилдың ұмiтi” 

болып табылады, мiне осы ұмiттi бiз ұшiн шоқыну арқылы белгiлеуiмiз 

керек. 

5.4 ҚҰдай Патшалықы болашақта 
ґткендегi мақалаларда бiз бҰл Патшалықтың қандай болатындықы 

туралы жеткiлiктi тұсiнiктемелер келтiрген болатынбыз. әлемнiң 

барлық бөлiктерiндегi адамдар Ыбрайымның тҰқымы арқылы бата 

алатыны туралы Ыбрайымқа уәде етiлгендiгi туралы бiзге бҰрыннан 

мәлiм. Рим 4:13-те “Ыбрайымның тҰқымынан тарақан адамдар бұкiл 

әлемге қоныстанатын болады делiнген. Дан 2 көрегендiгi Исаның 

келуiн кiшкене тастың тұсуiмен және оның бiрте-бiрте ұлкейiп, сосын 

бұкiл әлемдегi Патшалық iспеттi болқанымен мәндi тұрде 

салыстырылады (Пс 72:8 салыстыр). ҚҰдай Патшалықы тек бiрқана 

Иерусалимде орнамайды немесе тек Израил жерiнде қана орнайды 

деген Ұқым бередi, қайсыбiреулер осылай, дегенмен бҰл облыстар, 

әрине, оның өзегi болып табылады. 

БҰл өмiрде Исамен бiрге жұрген адамдар “бiздiң ҚҰдайымыздың 

патшалары және поптары болады және бiз жерде патшалық қҰратын 

боламыз” (Откр 5:10). Бiздер тұрлi көлемдегi және саны жақынан 

әртұрлi қыстақтар мен қалаларды басқаратын боламыз. Бiреулер он 

қалаларды, басқа бiреулер бес қалаларды басқаратын болады (Лк 

19:17). Иса барлық жерде өз басқарушылықын бiзбен бөлiседi (Откр 

2:27; 2 Тим 2:12). “Патша (Иса) шындық бойынша патшалық етедi, 

княздер (сенушiлер) заң бойынша басқаратын болады” (Ис 32:1; Пс 

45:16). 

Иса қайта қалпына келтiрiлген Дәуiттiң тақында мәңгi патшалық 

қҰратын болады (Лк 32,33), яқни ол Иерусалим жерiн орналасқан 

Дәуiттiң орнын басатын болады. Ол осы қаладан басқаратын, 

Иерусалим болашақ Патшалықтың астанасы болады. Және оның 

маңына шiркеу салынады (Иез 40:48). әр жерлерде адамдар ҚҰдайдың 

даңқын асырып жатқанда (Мал 1:11), бҰл шiркеу бұкiл дұниежұзiлiк 

ҚҰдайқа қызмет ететiн орталыққа айналатын болады. Халықтар 

“жылдан жылқа Патшақа, Саваоф ҚҰдайқа тәжiм етуге және куще 

мерекесiн мерекелеу ұшiн Иерусалимдегi шiркеуге келетiн болады (Зах 

14:16). 

БҰл жыл сайынқа Иерусалимдегi қажiлiк те Ис 2:2,3 алдын ала 

айтылқан: “И будет в последние дни гора (Царствие-Дан 2:35,44) дома 
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Господня (храма) будет поставлена во главу гор (то есть, Божие 

Царствие и храм будут, возвышатся над царствами людей)... и потекут к 

ней все народы. Көп халық барады да айтады: келiңдер, сосын 

ҚҰдайдың тауына шықамыз, Иаковлев ҚҰдайдың ұйiне шықамыз, 

сосын Ол бiздi ґзiнiң жолына ұйретедi... ¶йткенi Сионнан заң шықады, 

ал Иерусалимнен- ҚҰдай сөзi шықады”. Патшалықтың ертедегi кұнiнiң 

суретi осылай көрiнедi, Исаның патшалық ету туралы бiлiм осылай 

таратылқанда, адамдар ҚҰдай Патшалықының “тауына” баратын 

болады, ол бiрте-бiрте бұкiл әлемге кеңейетiн болады. Бiздiң шын 

жұректен ҚҰдайқа бас июiмiздiң шын салтанатын осылай елестететiн 

боламыз. 

Осы кұнгi iрi қайқылы кұндердiң бiрi ол көпшiлiк адамдар ҚҰдайқа 

өзiнiң әкесi және Жасаушысы Сол екенiн шын тұсiнушiлiкпен бас 

июдiң орнына саяси, қоқамдық, мәдени экономикалық тұсiнiктер 

бойынша ҚҰдайқа бас иiп жұргендiк. Патшалықта Тәңiрдiң жолын 

тануқа ерекше ниет болады, осы мақсатпен жер шарының тұкпiп-

тұкпiрiнен Иерусалимге қажiлiкке келетiн болады, сөйтiп бiздiң 

Жасаушымыз туралы көп бiлiм алады. 

Заңдастырылқан жұйелер мен адамдардың соттық Ұйымдары 

шықарқан тәртiпсiздiк пен әдiлетсiздiктiң орнына, тек қана жалпықа 

бiрдей кодекс-“Заң және ҚҰдай сөзi” орнайтын болады, оны 

Иерусалимнен Иса сөзбен айтады. “Барлық халықтар оны өз 

қҰлақымен есту ұшiн жиналады”; ҚҰдайды шын бiлуге деген жалпықа 

бiрдей ниеттерi халықтардың арасындақы қайшылықтарды 

жайластырады, осы өмiрде бiздiң Алла Тақаланы тануқа өзiн арнақан 

жекелеген адамдар арасында кейде осындай жайлар кездеседi. 

Иерусалимге лек-легiмен жиналатын барлық адамдардың сипаттамасы 

Ис 60:5 өлеңiнде салынқан суретке Ұқсас, онда еврейлер еврей 

еместермен бiрге ҚҰдайқа қҰшылық ету ұшiн “тұгел жиналып” 

Иерусалимге келедi. Осының бәрi Зах 8:20-23 өлеңiнде мазмҰндалқан 

Патшалық туралы көрегендiкке толық сәйкес келедi:- 

“Будут приходить народы и жители многих народов; и 

пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: 

пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа 

Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И будут приходить 

многие племена и сильные народы, чтобы взыскать 

Господа Саваофа в Иерусалиме... десять человек из всех 

разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея, и будут 
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говорить: мы пойдем с тобою, либо мы слышали, что с 

вами Бог”. 

Еврей халқы барлық халықтардың “соңы емес, басы” екенi көрiнiп тҰр, 

оның себебi өкiнуi және қҰлшылық етуi (Втор 28:13), ҚҰдайдың 

қҰтқару жоспарының еврейлiк негiзiн бәрi мойындайтын болады. 

Бұгiнгi христиандардың қазiргi iстеп отырқан елемеушiлiгi сонда iлезде 

тоқталатын болады. Адамдар асқан қобалжушылықпен және қуана 

отырып болқан жақдайды талқылайтын болады, сонда еврейлерге 

былай дейдi: “ҚҰдай сiздермен бiрге екенiн естiдiк”. Сонда әңгiме 

еңалдымен рухани жақына көшедi, қазiргi неше тұрлi белгiсiз 

тақырыптарқа жұрiп жатқан әлемдiк ойлар тоқталады. 

Адамдар осындай ұлкен қҰдайшылық көрсетiп жатқанда Иса 

“адамдарды соттайды және көп тойларды әшкерелейдi, и перекуют 

мечи свои на орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ 

меча, и не будут более учиться воевать” (Ис 2:4). Исаның шексiз беделi 

және дау-жанжалдарды шешудегi оның толық әдiлеттiлiгi халықтарды 

өздерiнiң туысын өлтiретiн қаруларын ауылшаруашылық 

машиналарына ауыстырып, қандай да болмасын әскери оқуды 

тоқтатуқа әкеледi. 

“Во дни его процветет праведник” (Пс 72:7) - сонда руханилық өседi 

және сұюдiң ҚҰдай мiнезiн көрсеткен, қайырымдылық, әдiлеттiлiк 

бiлдiрген адам сый- қҰрметке ие болады. Осыны қазiргi 

астамшылдықты дәрiптеумен, өзiне өзi сенушiлiк және атақ 

қҰмарлықпен салыстыр. 

“Семсердi” еркiмен қайта шыңдау ауылшаруашылықының барлық 

жерде бҰрынқыдан әлде-қайда өзгеруiнiң бiр бөлiгi болып табылады. 

Адамның кұнәлi болуы салдарынан жерқарқыс алды (Быт 3:17-19), 

соның нәтижесiнен жерден азық-тұлiк алу ұшiн көп кұш жҰмсау қажет 

болды. Патшалықта “жерде нан молшылықы болады, таудың (бҰрын 

қҰнарсыз) басында; оның жемiсi Ливандақы ақаш секiлдi 

толқындалады” (Пс 72:16). “Егiншi- Пахарь застанет еще жнеца, а 

топчущий виноград- сеятся и горы источать будут втноградный сок” 

(Ам9:13), жердiң қҰнарлылықының өсуi осындай болады, сонда Эденге 

жарияланқан жердiң қарқысы кемидi. 

Ауылшаруашылық өнiмдерiнiң кұрт өсуi кқптеген адамдардың назарын 

аудартады. Патшалық жөнiндегi көрегендiк адамдар өздерiне қажеттiң 

бәрiн өздерi қамтамасыз етедi және ауылдық адамдар жақдайында 

болып ауылшаруашылықымен айналысады дегендi елестетедi:- 
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“Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и 

под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их” 

(Мих 4:4). 

ґзiн өзi қамтамасыз ету жетiспеушiлiктi жояды, бҰл жҰмысшы кұшiн 

ақша ұшiн пайдаланудың қандай да болмасын жұйесiне тән жақдай. 

Басқаны байыту ұшiн өзiнiң бар өмiрiн еңбекпен өткiзу артта қалады. 

“И будут строить дома и жть в них (сами), и насаждать 

виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы 

другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел... и 

избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук 

своих. Не будут трудиться напрасно...” (Ис 65:21-23). 

Исаия 35:1-7 қҰнарсыз жер қалай өзгерiп, жерде жҰмыс iстейтiндер 

ұшiн қуаныш пен бақыт әкелетiндiгiн теңдесi жоқ көрегендiкпен 

әңгiмелейдi; адамдардың еңбегi жеңiлденгеннен кейiн олардың рухани 

өмiрi байи тұседi. “Шөлдi жер қҰлпырады және қҰрқақ жерге рең 

кiредi, кеңбайтақ елiмiз қайта қуанады, мерекелейдi және шаттанатын 

болады... ұйткенi шөлдi жерге су келедi, далада су тасқыны болады. 

Сосын су елесi көлге айналады, шөлдеген дала- су көзiне айналады”. 

Хайуанаттар арасындақы мәңгiлiк қастандық жойылады: “Қасқыр мен 

қозы бiрге жайылатын болады”, сосын балалар жыланмен ойнайтын 

болады (Ис 65:25; 11:6-8). 

Сондай-ақ жерге деген қарқыс бiраз кемiп, адамзаттыққа жұктелген 

қарқыс азаяды. Откр 20:2,3 мәндi тұрде перi туралы айтылады (кұнә 

және оның зардабы), ол соңынан “кiсенделедi” немесе мың жылқа 

аулақталады. ґмiр сұру Ұлқайтылады және егер адам жұзге келiп өлсе 

ол жас жiгiт кезiнде өлген деп саналады (Ис 65:20). әйелдер бала 

туқанда аз қиналатын болады (Ис 65:23). Сонда соқырдың көзi 

ашылады және саңыраудың қҰлақы естидi. Сонда ақсақ елiк сияқты 

секiредi, мылқау адамның сайрап тiлi шықады” (Ис 35:5,6). Осының 

бәрi Рухтың тамаша қабiлетiнiң арқасында болады, ол тақы да 

адамдарқа жәрдем қолын созады (Евр 6:5 салыстыр). 

Бiрақ та ҚҰдай Патшалықы қайдақы бiр тропикалық аралдақы жҰмақ 

екен, онда сопылар уайымсыз өмiр сұредi, қажайып табиқаттың iшiнде 

кұн көзiне қыздырылуда деп ойлауқа болмайды. Патшалықтың негiзгi 

мiндетi Алла Тақаланы жер ұстi Оның даңқына толқанша, “теңiздi суқа 

толтырқан сияқты”, Алланы дәрiптеу болып табылады (Авв 2:14). 

Алланың соңқы мақсаты осындай: “жив Я (и всегда живет имя Мое) и 

славы Господней полна вся земля” (Числ 14:21). Аллақа даңқ тiлеу 
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дегенiмiз жер ұстiндегiлер тұсiнедi, мадақтайды және Оның әдiл 

атрибуттарынан ұлгi алу; әлем осындай жақдайда болқандықтан, ҚҰдай 

жерге осының бәрiн бейнелеп көрсетуге рҰхсат бередi. Сұйтiп, “кротке 

наследуют землю (в Царствии) и насладятся множеством (духовного) 

мира” (Пс 37:11), тек жеңiл өмiрден қанақат алып отыра алмайды. 

“Блаженны алчущие и жаждующие правды... насытятся” им в Царствии 

(Мф 5:6). 

Патшалықта мәңгiлiк өмiрге ие болу жөнiндегi ой адамдарда 

христиандыққа ынтаны қоздыру ұшiн “сәбiздi” пайдаланқан сияқты. 

Бiрақ осы жақдайда оқан ие болу, дҰрысы, кездейсоқ, ал ол бiздiң 

Патшалықта болуымыздың шын себебi емес. Нақыз себебi ҚҰдайды 

дәрiптеуден тҰрады. Осы кiтаптың авторы ұшiн он жыл бойы қуаныш 

сезiмiнде болды, шексiз жетiлдiру және ҚҰдайменен ойлау бiрлiгi 

барлық қиыншылықтарды жеңуден және қҰбылмалы осы өмiрден асып 

тұсетiндiгiн сезiндi. Осындай даңқты жақдай мәңгi жалқаса беретiн 

болады деп бiр қана сезiнудiң өзi елестi тiтiретiп, бiздiң ойымызды 

адамзаттық тұсiнуден аулақтата тұседi. 

Егер кейбiр физикалық жақынан алып қарастырқанның өзiнде бiздiң ең 

жоқарқы мақсатымыз, сонымен, осы әлемдiк басымдылық пен 

материалдық игiлiктердi елемей ҚҰдай Патшалықының тҰрқан жерiн 

табу. Ойын жақын болашаққа икемдеудiң орнына, Иса мынадай кеңес 

бердi: “Ищите же прежде Царства Божие и правды Его, и это все 

приложится вам” (Мф 6:30-34). Бiздiң қазiргi ой жұгiртуiмiз және бiр 

нәрсеге икемделуiмiздiң бәрiнiң мәнi мардымсыз, оны соңқы 

мақсатымыз- ҚҰдай Патшалықында болумен салыстыруқа келмейдi. 

Бiз ҚҰдай әдiлеттiлiгiне Ұмтыламыз, яқни Оның мiнезiне өзiмiздiң 

сұйiспеншiлiгiмiздi дамытуқа тырысамыз, осының бәрi бiз ҚҰдай 

Патшалықында болқымыз келедi деген Ұқым бередi. ґлiмнен қашуқа 

тырмысып, мәңгi жеңiл өмiр сұргiмiз келетiндiктен емес, бiз моральдық 

жақынан таза болқымыз келедi. 

Алайда Iнжiлдiң ұмiтi адамзаттың менмендiгiне жауап беретiн сияқты 

көрiнетiндiгi жиi кездеседi. әрине, бiздiң Патшалықта болуымыздың 

себептерi өзгерiп отырады. Бiз мына идеалды Ұсынамыз-бiздiң бiрiншi 

басымдылықымыз Iнжiлдi оқып-ұйренуде және бойсҰну, ол ұшiн 

шоқыну керек, мҰның бәрi ҚҰдайқа көнгiштiгiмiзден шықады. Ол 

беретiн ұмiт және бiздiң Патшалықта болуқа деген шын ниетiмiз бiз 

шоқынқаннан кейiн өседi және толады. 
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5.5 Исаның мың жылдық Патшалықы 
Ыждақатты оқушы, мұмкiн, былай деп сҰрауы: “Не выглядит ли это 

описание Божиего Царствия слишком человеческим?” Патшалықтақы 

адамдар бҰрынқыша бала табады (Ис 65:23) және тiптi өледi (Ис 

65:20). Олардың арасында өздi-өзiмен жанжалдар туындайды, сосын 

Иса оларды соттайтын болады. Олар әдеттегiдей өмiр сұру ұшiн, ол 

жҰмыс қазiргiден оңай болмаса да, жер өңдеумен айналысады. 

Осылардың бәрi бiздiң ҚҰдай Патшалықы туралы естiгенiмiзге 

Ұқсамайды, сондай-ақ сақаулардың мәңгi тҰратын жерi туралы, 

ҚҰдайдың табиқатын иемдену, сонда олар Перiштелерге теңеледi, олар 

некеге тҰрмайды, бала тауып көбеймейдi дегендi көп естiдiк (Лк 

20:35,36). 

ҚҰдай Патшалықының бiрiншi бөлiгi 1000 жылқа созылады (Откр 20:2-

7 қара). Осы кезең iшiнде жер ұстiнде адамдардың екi тобы болады:- 

1. Қасиеттiлер- осы өмiрде Исамен бiрге өмiр 

сұргендердiң арасынан шыққандар, оларқа сот мәңгi 

өмiр сұру шешiмiн шықарады. Көңiл аударыңыз 

“қасиеттi” сөзi “шақырылқан” адам мақынасын 

бiлдiредi, бҰл сөздiң әрбiр сенушiлерге қатысы бар. 

2. әдеттегi, ажалды адам, бҰлар Иса келген кезде Iнжiлдi 

бiлмейдi, яқни олар сот алдында жауап бермейдi. 

Қасиеттiлер сотта ҚҰдай табиқатын алып, өлмейтiн және бала 

туылмайтын болады. Ал екiншi топтақы адамдарды алатын болсақ, 

оларды тiрi қалдыратын болады. әдiл адамдар сый есебiнде бiздiң 

ҚҰдайқа патша және поп болады, сосын олар жерде патшалық 

қҰрайтын болады (Откр 5:10), Исаның екiншi келу кезеңiнде Iнжiлдi 

бiлмейтiндердi басқаратын болады. Болашақта “Исада болып” бiз оның 

сыйын бөлiсетiн боламыз, яқни әлемнiң патшасы боламыз: “Кiм жеңсе, 

соқан язычниктерге билiк жұргiзудi беремiн, сосын темiр аса таяқпен 

оларды бақатын болады... Мен ґзiмнiң әкемнен билiктi алқаным 

сияқты” (Откр 2:26,27). 

Қазiр Исаның ақша және қалалар туралы нақылын еске алқан орынды-

адал қҰлдар өз мырзаларынан Патшалықтың iшiнен оннан беске дейiн 

қалалар алады (Лк 19:12-19). Алла Тақаланың жолын бiлу iлезде жер 

ұстiне тарамайды; адамдар Иерусалимге қажылыққа барады, онда 

ҚҰдай туралы бiлiм алады (Ис 2:2,3). Тау (ҚҰдай Патшалықын 

елестету) бiрте-бiрте барлық жерде қалай өскенiн еске тұсiрiңдер (Дан 
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2:35,44). Қасиеттiлер ҚҰдай туралы бiлiмдi таратуқа мiндеттi болады, 

олай болса Оның Патшалық қҰратыны туралы бiлiмдi таратады. 

Ертеде Израил ҚҰдай Патшалықы болқанда ҚҰдай туралы уақыз 

жұргiзу оның мiндетiне кiргiзiлген-дi (Мал 2:5-7). Осы мақсатпен олар 

Израилдiң әр қалаларына орналасқан-ды. Даңқы көтерiлiп қайта 

қалпына келтiрiлген Патшалықта қасиеттiлер поп болуды өз 

мiндеттерiне алады (Откр 5:10). 

Егер Иса бұгiн келсе: 

1. ґлгендердiң жауаптылары тiрiлiп, тiрiлердiң жауаптыларымен бiрге 

сотқа әкелiнетiн болады. 

2. Кұнәлiлердiң жауаптылары өлiм жазасына кесiлетiн болады, ал 

тақуалар мәңгiлiк өмiр алады. 

3. әдiлдер сол кезде тiрi қалқандарды басқаратын болады, бiрақ ҚҰдай 

алдында жауапты болмайды. Олар адамдарды “патшалар және 

поптар” секiлдi Iнжiлге ұйретедi (Откр 5:10). 

4. БҰл 1000 жыл бойы созылады. Осы уақыт iшiнде барлық ажалды 

адамдар Iнжiлдi танитын болады, олай болса ҚҰдай алдында 

жауапты болады. МҰндай адамдар Ұзақ өмiр сұретiн және асқан 

бақытты болады. 

5. Патшалықтың мыңжылдықы соңында Исақа және қасиеттiлерге 

қарсы көтерiлiске шықады. БҰл көтерiлiстi ҚҰдай өзi басады (Откр 

20:8,9). 

6. жылдың соңында осы жылдар iшiнде өлгендердiң бәрi тiрiлiп, сосын 

сот алдында жауап бередi (Откр 20:5,11-15). 

7. Олардың арасындақы кұнәлiлер аластатылады, ал әдiлеттiлерi бiзге 

қосылып, мәңгi өмiр сұретiн болады. 

Жерге қатысты ҚҰдайдың мақсаты сонда орындалатын болады. Жер 

ұстiн өлмейтiндер, әдiлдер мекендейдi. “Яхве Элохим” Алланың есiмi 

өмiрде жұзеге асады, ол “ҚҰдiреттiлер арасына келетiн, сол” деген 

мақына бередi. Ешқашан ендi кұнә, ал олай болса, өлiм де жер ұстiнде 

ендi болмайды. Сонда жыланның тҰқымы басынан таяқ жеп, мұлдем 

қҰртылады деген уәде жұзеге асады (Быт 3:15). Иса “қашан барлық 

жауларын тақтан тұсiрiп, ґз аяқының астына басқанша патшалық 

қҰрады. Соңқы жауы- өлiм қҰриды. ґйткенi олардың бәрi Оның 

аяқының астында жеңiлдi... Қашан бәрi Оқан жеңiледi, сонда 



І Ѕд а й  Па т ша лы№ы 169 

Баласының ґзi бұкiлiн Жеңген Оқан бақынады, барлық жақдайда да 

ҚҰдай болсын” (1 Кор 15:25-28). 

БҰл “Иса ҚҰдай Патшалықына, әкеге опасыздық iстесе дұниенiң соңы” 

болады (1 Кор 15:24). БҰдан кейiн не болады, яқни “барлық жақдайда 

да ҚҰдай болсын” қашан болатыны, бiзге белгiсiз. Бiздiң бiлетiнiмiз 

мәңгiлiк өмiр, ҚҰдайдың табиқатын аламыз, сосын ҚҰдайды дәрiптеп, 

Оқан жақынамыз. Ал басқасына өзiмiздiң жорамалымызды қҰрамыз, 

балгерлiк етемiз, Исаның мыңжылдық Патшалықынан кейiн не болады 

екен деймiз? 

“ҚҰдай Патшалықының Iнжiлiн” бiлу осы сөздердi оқып 

отырқандардың әрқайсын қҰтқару ұшiн маңызы өте зор. Осы тараудың 

мазмҰнын тақы да бiр оқып шық деп бiзге Сiзден сҰрауқа бола ма, ал 

сондай-ақ осы жерде Таураттан келтiрiлген өлең жолдарын оқып бер 

деуге бола ма? 

ҚҰдай бiздiң Оның Патшалықында болқанымызды қалайды. Оның 

барлық ниетi мынадан тҰрады: бiз Оның Патшалықына белсене 

қатыссақ екен, Оның шықармашылық қабiлетi туралы қайталап айтумен 

шектелмесек екен. Шоқыну бiздi Патшалыққа қатысты уәделермен 

тұйiстiредi. Шоқыну және одан кейiнгi бiрнеше жыл бiзге осы даңқты 

мәңгiлiк өмiрге тұсiнуiмiзге мұмкiндiк бередi дегенге нану қиын. 

Дегенмен ҚҰдайдың ұлкен махаббатына сенуiмiз берiк болуқа тиiс. 

Қандайда болмасын бiздiң аз-мәз проблемамыз кездесседе бiздi 

Қасиеттi Жазудың ұндеу-шақыруларынан безуiмiзге себеп болатын 

ешқандай негiз болмауқа тиiс, осылай емес пе? 

“Если Бог за нас, кто против нас?” (Рим 8:31). 

“Нынешние временные страдания ничего не стоят в 

сравнении с той славою, которая откроется в нас” (Рим 

8:18). 

“Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 

в безмерном преизбытке вечную славу” (2 Кор 4:17). 

15 Шегiнiс: Патшалықтың нақтылықы. 
Көне ґсиеттiң көрегендiгiнде бар әдеби мазмҰндама теологтер мен 

көптеген әртұрлi Ұйымдар тарапынан ұнемi кұлкiге айналдырылады. 

Баяндаудың- тiлi бiраз шарты және сый беру ұшiн жердi емес, басқа 

орын таңдап алу керек болар, өйткенi бiздiң планета отқа жанып, қайып 

болады деп ойлауқа тура келедi, дейдi олар. 
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Тауратты оқып ұйренудiң негiзгi ережесi сол, оның мазмҰнын әрдайым 

дәлме-дәл қабылдау керек, әрине егер оның белгiлi бiр беттерiнде 

рухани бақыттылық бар деген анық айқындалқан нҰсқау жоқ болса. 

Мәселен Жаңалық ашу кiтабындақы бiрiншi өлеңi елестеу 

символикалық болып табылатындықын есiмiзге салады (Откр 1:1). 

Баяндау тiлiнiң өзi суреттелген ұзiндiлердi шындық деп немесе 

символикалық деп қабылдау керек пе деп белгiлi тапсырыс бередi. 

Сонымен бiз “жер мас адам сияқты шайқатылады” деп оқықанымызда 

(Ис 24:20) бҰл жердiң символикалық баяндалуы екенi айдан анық. 

Керiсiнше, болашақ Патшалық туралы сөз болқанда, оны дәлме-дәл 

тұсiну ұшiн оның тiлi өте жеңiл және астарлы сөзге тҰспалдауқа 

болмайды. 

Жер жұзiнде ҚҰдай Патшалықы болатындықына сенуге адамдардың 

қабiлетсiздiгiн Таурат iлiмiне қайшы келетiн теория шықарылқан. 

Рухани ескерiп немесе аспан Патшалықы туралы бҰл теория бҰлдыр 

және нақты емес. Сондықтан олар бiздiң санамызқа қиын қабылданады. 

Шын мәнiнде, егер ақсақ адамды емдеп жазу жөнiнде немесе шөлейт 

жердi қҰнарландыру жөнiндегi баяндау символды (мәндi) болса, онда 

былай деп сҰрауқа тура келедi: “В чем же заключается их символика?” 

Төменде ҚҰдай Патшалықы туралы ұзiндiлер келтiрiледi. Егер бiз оның 

шындықына сенбесек, онда бiз Патшалық туралы Iнжiлдi (“игiлiктi 

жаңалықтар”) бiлмеймiз және сондықтан да өзiмiзге одан орын алуды 

кұтпейтiн боламыз. 

Келесi ұзiндiлер бҰны бекiте тұседi:- 

– “Жердi қҰрқан және оны жасақан ҚҰдай; Ол оны бекiттi, оны текке 

жаратқан жоқ; Ол оны мекендеу ұшiн қҰрды” (Ис 45:18) Егер 

ҚҰдай оны қиратса, онда жердi жаратушылық зая кеткен болар едi, 

бiрақ осықан қарама қарсы, ҚҰдайдың мақсаты жерге өлмейтiн 

адамдарды мекендендiру болып табылады. 

– “Жер мәңгi- бақи болады” (Екк 1:4). 

– “Оларды (кұн системасының планеталарын) мәңгiлiк және қасырлар 

бойы қойды; жарқы (устав) бердi, ол ешқашан жойылмайды” (Пс 

148:6). 

Патшалық 1000 жылқа созылды деп Откр 20:4-де айтылқан-ды, осы 

дәуiрдiң табиқаты туралы көрегендiктiң басқа сөздерiмен сәйкестiктi 

сақтау ұшiн дәлме-дәл қабылдау керек болады. Тiптi Жаңалық 

Ашылымдарындақыны да астарлы сөз мақынасында қабылдай беруге 

болмайды. ¶шiншi адамқа сiлтеме бҰның айқын ұлгiсi болып 
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табылады.Откр 4:4-9-да Патшалық сенбi кұнгi демалыс сияқты 

баяндалуы ерекше есте қалатын болады. Бiрақ “ҚҰдай Тақаланың бiр 

кұнi мың жыл сияқты” (2 Петр 3:8). Алты “кұннен” кейiнгi әр кұннiң 

әрқайсының Ұзақтықы бiр мың жыл, ҚҰдайдың жерге қатысы 

Патшалықтың мыңжылдақы сенбi “кұнге” келедi. 

әлемнiң 6000 жылдықы Таурат кұн санауына сәйкес (яқни 6 “кұн”) 

бiздiң қасырымыздың 2000 жылы толады (әлем Иса туқанқа дейiн 4 

мың жыл бҰрын қҰрылқанын ескере келiп). Патшалық қҰру 

мыңжылдықының басы, бiздiң дәуiрiмiздiң 2000 жылына келуi мұмкiн 

дегендi бiлдiредi. Олай болса бiздiң бәрiмiзге уақыт шектеулi. Исаның 

тезiрек келу перспективасына байланысты өзiмiздiң әрбiр 

уақытымызды осы қысқа қҰмырымыздың iшiнде өзiмiздi оның келуiне 

дайындауқа пайдалануымыз қажет. 

16 Шегiнiс: Израилдың тарихы туралы 

қысқаша мәлiмет 

Ыбырайымнан МҰсақа дейiн 

Ыбырайым халдейлiк қала Урадан шақырылып алынқан. Алқашқы 

еврей. Ханаан жерiне қатысты ҚҰдай оқан және оның тҰқымына уәде 

бердi. Ол бҰл уәденi алып ұлгермей, дұние салды. 

Исқақ. Ыбырайым өзiнiң баласы Исқақты қҰрбанқа шалқысы келдi. 

Ыбырайым дiншiл адам болқандықтан ҚҰдай тақы да бiр өзiнiң оқан 

деген уәдесiн бекiтiп бердi. Исқақ өз әкесiнiң әмiрiне бойсҰнып өлуге 

дайын екенiн бiлдiруi Исаның келетiнiн бiлдiретiн жаршы едi. Уәде 

Исқаққа қайталанды (Быт 26:3-5). 

Иаков (Жақып)- Исқақтың баласы. Сондай -ақ уәде оқан да 

қайталанды. 12 баласы болды: Рувим оның ең ұлкен баласы, ал 

Вениамин кiшi баласы болды. ¶шiншi баласы Левидiң Ұрпақтары 

поптар болды. Иосиф Исқақтың ең сұйiктi баласы. 

Иосиф. Бала кезiнде екi рет тұс көрдi, тұсiнде ол iнiлерiнiң басшысы 

болып жұрдi. Иосиф өзiнiң тұсi жөнiнде туыстарына айтқанда, оны жек 

көрiп, оны Египетке қҰлдыққа сатып жiбердi. Бара-бара ол бұкiл 

Египетке ұстемдiк жұргiздi, болашақ жетi жылқа мол астық қорын 

жасап алды, осы жылдар iшiнде бұкiл осы аудан жерлерiнде ұлкен 

ашаршылық болды. Осы ашаршылық өлiмiнен сақтап қалу ұшiн Иаков 

және оның балалары Египеттегi Иосифтiң ұйiне тҰруқа келдi. Олардың 

бәрi және оның тҰқымдары Гесем жерiнде өмiр сұрдi. Египетте 
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еврейлер көбейiп, сосын фараон олардың соңына тұсiп, египеттiң 

қҰлына айналдырды. 

МҰса осы кезде дұниеге келдi. Шешесi баласын өлiмнен қорқап, оны 

қамыс кәрзеңкеге салып өзеннiң жиегiне қойды. Жанынан өтiп бара 

жатқан фараонның қызы нәрестенi көрiп, өзiне бала қылып алды. МҰса 

өскеннен кейiн еврейдi Ұрып жыққан египеттiктi көрiп, оны өлтiрдi. 

Осыдан кейiн МҰса Мадиам жерiне қашып барып, Иофордың қойын 

бақты. Бiр кұнi далада оның алдынан жанып жатқан бҰта тұрiнде 

ҚҰдай көрiндi. КҰдай МҰсақа фараондарқа барып, еврейлер ұшiн 

бостандық алуды бҰйырды. МҰса өзiн ҚҰдай жiберiп тҰрқанын бекiту 

ұшiн керемет қимылдар шықарды. Бiрақ фараон израилдықты 

босатпады.Содан кейiн Египетке он бақытсыздық (азап) жiбердi: 

қҰрбақа (не жұрек ауруы),надандық, бҰршақ және соңында бiр кұнде 

египеттiктердiң барлық жаңа туқан балаларына өлiм әкелдi. Осы кұнi әр 

еврей жанҰясы бiр қозыдан сойып, оның қанын өз ұйлерiнiң есiктерiнiң 

жақтауларына жақты. БҰл- Исаның қаны бiздердi өлiмнен сақтап 

қалуқа тиiс деген нышан едi. БҰл кұн еврейлер мен христиандардың 

мейрам кұнi есебiнде әйгi болды. 

Қорытынды. Сайып келгенде, еврейлерге Египеттен кетуге рҰқсат 

етiлдi. Олар ҚҰдай Перiштелерiнiң келiсiмiмен бақанадай бҰлтты кұнi 

және бақанадай жанқан тұнде келе жатты. Фараонның жауынгерлерi 

оларды Қызыл теңiзге дейiн қудалады. Осы теңiздiң суы өзi арқылы 

адамдарды өткiзiп жiберу ұшiн таңқажайып болып тартылып, содан 

кейiн су қайтадан келiп египеттiктердi суқа батырды. Осыдан кейiн 

израилдықтар шөл арқылы уәде етiлген Ханаан жерiне бақыт алып 

кеттi. ҚҰдай оларқа шың басынан iшетiн су бердi және әр кұнi таңертең 

оларқа Ұнтақ жарма тұрiнде нан жiберiп тҰрды. Олар Синай тауына 

жеткеннен кейiн ҚҰдай оларқа он өсиет (парыз) және МҰсаның заңын 

бердi. Сонда олар ҚҰдай Патшалықын қҰрды. Оларқа ҚҰдайқа 

сыйыну ұшiн арнаулы жамылқы жасауқа әмiр етiлдi. Оларқа поп және 

алқашқы поп берiлiп, ҚҰдай ұшiн қҰрбан шалынды. Жамылқы мен 

шiркеу iсiнiң барлық элементтерi Исаның алқашқы хабаршысы едi. 

Уәде етiлген жер. Ақырында израилдықтар осы жерге жеттi. Алдын 

ала 12 барлаушы (тыңшылар) жiберiлiп, олар осы жердi иеленуге бола 

ма деп анықтады. Олардың оны қайтып келiп, оны иелену ұшiн өте 

қиын жер деп айтып келдi. Екi басқа барлаушы- Иса Навин және Халев 

Ханаан жерi туралы шындықты айтып, сосын бәрiне сонда барыңдар 

деп кеңес бердi. Егер израилдықтардың ҚҰдай уәдесiне сенiмi болса, 

онда олар бҰл жердi иемденуге алуларына болады дедi. Бiрақ адамдар 
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өздерiнiң 10 барлаушыларына сенiп, ҚҰдайды ашуландырды. Сол ұшiн 

олар 40 жыл бойы шөлдi жерде кезiп жұрдi, Египеттен шыққан кезде 20 

жастан асқандарының бәрi өлiп бiткенше осылай болды. 

Иса Навин МҰсаның мирасқоры болды.Ол израилдықтарды Ханаан 

жерiне әкелдi. Олардың бiрiншi алқан қаласы Иерихон, онда Раава 

тҰрды. Келесi, басып алқан қала - Гай. 

Соттар. Израилдықтар жерге жайқасқанда, оларды соттар басқарды; 

бiрақ олардың нақыз патшасы ҚҰдай болды. Соттардың iшiнде Гедеон, 

Иеффай және Самсон болды. ҚҰдайдың алдында кұнәлi болқаны ұшiн 

олардың жерiне басып кiрген жауларынан израилдықтарды 

қҰтқарушылар осылар едi. Олардың ҚҰдайқа бойҰсынбақандықтары 

туралы Израил тарихында мысалдар толып жатыр, сол ұшiн де оларқа 

көршi халықтар басып кiрiп, жазалақан болатын. ґздерiнiң кұнә 

жасақандары ұшiн израилдықтар ҚҰдай алдында өкiндi, сосын Ол 

оларды жауларынан босатты, ал содан кейiн олар қайта кұнәлi болды. 

Соңқы соты Самуил болды. Оның билiк жұргiзiп тҰрқан кезiнде 

израилдықтар ҚҰдайды Патша есебiнде мойындаудан бас тартты, 

былай жасау себебi көршi халықтардақы сияқты өздерiнiң патшасы 

адам болсын дегенi. 

Патшалар. Алқашқы патшасы Саул болды. Алқашында ол жақсы адам 

едi, бiрақ уақыт өткен сайын өнегесiздiкке салынды. Ол ҚҰдайдың 

уақыздарына бойҰсынбады және Дәуiттiң соңына тұстi. Саул өлгеннен 

кейiн келесi патша Дәуiт болды, ол израилдықтардың патшаларының 

iшiндегi ең жақсысы едi. ҚҰдай оқан ұлкен уәделер бердi. БҰдан кейiн 

патшалыққа оның баласы Соломон тҰрды. Бастауын жақсы бастаса да 

бара-бара өзiнiң толып жатқан әйелдерiнiң салдарынан шын сенiм 

жолынан ауытқыды, әйелдердi көршi халықтардан алқан-ды. Ол 

өлгенсiн патшалық екiге бөлiндi: он Ұрпақ израил патшалықын қҰрды, 

оның бiрiншi патшасы Иеровоам болды. Басқа екi Ұрпақтарынан Иуда 

және Вениамин Иудей патшалықын қҰрды. Оның алқашқы патшасы 

Ровоам едi. 

Израил патшалықы (10 Ұрпақ) патшақа жарымады. БҰл патшалықтың 

тҰрқындары ҚҰдайды ұнемi тыңдамады. Ол оларқа көп пайқамбарлар 

жiбердi, райларыңнан қайтыңдар деп қанша сҰрақанымен, адамдар 

пайқамбарлардың сөзiне қҰлақ салмады. Сондықтан ассириялықтар 

олардың жерiне басып кiрiп, тҰтқынқа алып кеттi. Сосын тҰтқындарды 

бұкiл әлемге мекендеттi. 
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Иудей патшалықының (2 Ұрпақ) тек бiрнеше қана жақсы патшалары 

болды, (мәселен Аса, Езекия), дегенмен, өзгелердей, олар да ҚҰдайды 

тыңдамады. Сондықтан бҰл патшалыққа басып кiру ұшiн 

вавилондықтар жiберiлдi, олар тҰрқындарды тҰтқынқа алып, 

вавилонқа 70 жылқа әкеттi. Осыдан кейiн оларда, патша болмады. 70 

жыл өткесiн олар Ездра, Неемия, Иса Навиннiң Зоровавельдiң 

басшылықымен Израилқа қайтып оралды (Ол- Навин сол кезде тҰңқыш 

поп едi). Соңқысы, Зоровавель олардың басшысы болды. Басында 

израилдықтарды персия (парсы), сосын гректер, ең соңында римляндар 

басқарды. Иса туқанда олар Римнiң билеп-төсеушiлiгiнде болды. 

Еврейлер Исадан бас тартқаны ұшiн ҚҰдай бiздiң қасырымыздың 70 

жылы Иерусалимдi қирату ұшiн римдiктердi жiбердi, сосын тұбiнде, 

барлық еврейлер Израил жерiнен аударылды. 

Соңқы онжылдықта еврейлер Израилқа қайта орала бастады, бҰл Көне 

ґсиеттiң көрегендiгiнiң бiрте-бiрте орындала бастақандықын көрсетедi. 

Израил мемлекетiнiң қайта өркендеуi Исаның тез арада қайта 

келетiнiнiң, Израил патшалықының ҚҰдай Патшалықы iспеттi қалпына 

келуiнiң шын белгiсi. 



І Ѕд а й  Па т ша лы№ы 175 

5 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Төмендегi бекiтулердiң қайсысы ҚҰдай Патшалықы орнауының 

мерзiмiне сәйкес келедi? 

а) Ол ұнемi орнап тҰрады. 

б) Иса қайта келгеннен кейiн. 

в) Бiрiншi қасырдақы Пятидесятницалар кұнi. 

г) ґзiн дiн жолына сарп еткен сенушiлер жұрегiнде. 

2. ґткен кезеңде ҚҰдай Патшалықы өмiр сұрдi ме? Егер болқан 

жақдайда қандай тұрде? 

3. Ол қашан аяқталды? 

4. Патшалықтың мыңжылдықы дегенiмiз не? 

а) Бiздiң жұрегiмiздегi нҰр сезiмi. 

б) Аспанда 1000 жыл бойы дiнге сенушiлердiң патшалық қҰруы. 

в) 1000 жыл бойы жер ұстiнде шайтан патшалық қҰрды. 

г) Болашақ ҚҰдай Патшалықының жер ұстiндегi бiрiншi мыңжылдықы. 

5. Қандай Патшалық болды? 

6. Қазiргi сенушiлер Патшалықтың бiрiншi мыңжылдықында не iстейтiн 

болады. 

а) Ажалды адамдарды басқарады. 

б) Аспанда басшылық жасайды. 

в) Бiз бiлмеймiз. 

г) Басқа планетада тҰру. 

7. ҚҰдай Патшалықы туралы хабар уақыздалқан болатын: 

а) Тек қана Жаңа ґсиетте. 

б) Тек қана Иса және апостолдар. 

в) Көне де қалай болса, Жаңа ґсиетте де солай. 

г) Тек қана Көне ґсиетте. 

 

 



 176 

 

 

 

 

6 тарау 

ҚҰдай және кұнә 
 

 

 



І Ѕд а й  жё н е  к ѕ н ё  177 

6.1 ҚҰдай және кұнә 
Көпшiлiк христиан сектiлерi, сондай-ақ адамдар, басқа да көптеген 

дiндердi уақыздаушылар, шайтан немесе перi деп аталатын 

қажайыптың өмiр сұретiнiне сенедi. Олар бiздiң өмiрiмiзде және әлемде 

кездесетiн және бiздiң кұнә iстеуiмiзге жауапты болып табылатын, 

проблемаларды тудыратын қажайып нәрсе. Перiштелер кұнә 

жасамайды деп анық ұйретедi. Егер бiз бҰқан шын сенетiн болсақ, онда 

бiздiң әлем дұниесiнде ҚҰдiреттi Аллақа қарсы тҰратындай табиқаттан 

тысқары қандай да болмасын жанды организм болуы мұмкiн емес 

екендiгiн тұсiнемiз. Егер бiз осындай тiрi организм шын мәнiнде өмiр 

сұредi деп ойласақ, онда бiз ҚҰдiреттi Алланың басымдылықына кұмән 

келтiрген боламыз. БҰл мәселенiң маңыздылықы соншалық, оны 

дҰрыс тұсiнудi ерекше маңызды доктрина деп қарастыруымыз керек. 

Стих Евр 2:14 былай дейдi: Иса перiлердi өз ажалы арқылы қҰртты; 

сондықтан, егер бiзде перi жөнiнде дҰрыс тұсiнiк болмаса, онда бiз 

Исаның iстерiн және табиқатын тұсiне алмаймыз. 

әлемде, дҰрысын айтқанда, және әсiресе “христиандық” әлем дейтiнде 

өмiрдегi барлық жақсылық Алладан, ал барлық жамандық-шайтан мен 

перiден деген идея бар. БҰл идея жаңа емес, бҰл христиандық жолдан 

тайқандарқа қана тән қасиет емес. Вавилондықтар, мәселен, екi 

қҰдайдың-жақсылық, жарық қҰдайы және зҰлымдық пен қараңқылық 

қҰдайының өмiр сұретiн дiнiне сенедi. Олар бҰл қҰдайлар бiр-бiрiне 

қарама қарсы ұнемi қанқҰйлы соқыс ашып отырады деп санайды. Кир, 

Парсының Ұлы патшасы да осықан сенген. Сондықтан ҚҰдай оқан: 

“Мен Тәңiр, және басқа ешкiм емес; Менен басқа ҚҰдай жоқ... Мен 

әлемдi қҰрамын және тұнек жаратамын, әлемдi iстеймiн және 

бақытсыздыққа Ұшыратамын; Мен, Тәңiр, осының бәрiн iстеймiн” (Ис 

45:5-7,22). ҚҰдай әлемдi жаратады және Ол зҰлымдық немесе 

бақытсыздық әкеледi. Осы мақынада ҚҰдай- автор (ие), “зҰлымдықты” 

жасаушы. Осы мақынада да “зҰлымдық” пен кұнәнiң, адамдар iстейтiн, 

арасында айырмашылық бар. Кұнә әлемге оны жасақан адаммен бiрге 

келдi, әлемге оны ҚҰдай енгiзген жоқ (Рим 5:12). 

ҚҰдай Кирге және Вавилон тҰрқындарына: “... Менен басқа ҚҰдай 

жоқ” дедi. Көне еврей сөзi “ев”, “ҚҰдай” деп аударылатын сөз негiзiнен 

“кұш немесе кұш көзi” мақынасын бередi. ҚҰдай Менен басқа кұш көзi 

жоқ дейдi. Мiне, сондықтан да ҚҰдайқа шын сенетiн адам табиқаттан 

тысқары шайтан немесе әзәзiл туралы идеяны қабылдауқа тиiс емес. 
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ҚҰдай: бақытсыздықты жаратушы 

ҚҰдай адамдар өмiрiне және осы әлемге “жамандық” әкеледi деген 

мысалдарды Тауратта көп келтiредi. Егер қалада жамандық болса, онда 

оқан ҚҰдай жол бердi делiнген Ам 3:6-да. Егер, мәселен, қалада жер 

сiлкiну болса, оны адамдар бҰл “жынның” қолынан келдi, қалақа 

апатты әкелген сол дейдi, Бiрақ шын сенушiлер бҰқан жауапты ҚҰдай 

екенiн бiлуге тиiс. Мәселен, Мих 1:12 былай дейдi: “Иерусалимнiң 

қақпасына бақытсыздық Алла Тақаладан келдi”. Иова кiтабынан, Иов, 

тақуа адам, өз өмiрiндегi иеленгеннiң бәрiнен айырылды дегендi 

оқимыз. Адам өмiрiндегi бақытсыздық тәжiрибесi оның ҚҰдайқа 

бойҰсынатындықына немесе бойҰсынбайтындықына тура 

пропорционалды емес деп ұйретедi кiтап. Иов, “Алла бердi, Алланың 

өзi алды” дегендi мойындады (Иов 1:21). Ол “Алла бердi, ал перi алды” 

деген жоқ. Ол өзiнiң әйелiне: “Шынымен бiз жақсылықты ҚҰдайдан 

қабылдаймыз да, ал жамандықты қабылдамаймыз?” (Иов 2:10). 

Кiтаптың соңында туысқандары мен таныстары “Алланың оқан ұйiп-

төгiп берген барлық жамандықы ұшiн оны жҰбатты (Иов 42:11, 

салыстыр 19:21; 8:4). Сұйтiп, ҚҰдай бiздiң өмiрiмiзде кездесетiн 

проблемаларды ең соңында шешетiн жамандықтар көзi мақынасында 

айтылады. 

“¶йткенi, ҚҰдай кiмдi сұйсе, соны жазалайды. Егер сiз жазасына 

шыдасаңыз, бiрақ кейiн ұйренген ол арқылы тақуалықтың бейбiт 

жемiсiн әкеледi”. (Евр 12:6-11). Осы сөздер ҚҰдайдың бiзге жiберген 

сынақы, ақыр аяқында бiздi өзiмiздiң рухани өсуiмiзге әкелетiндiгiн 

көрсетедi. Егер перiлер бiздi кұнә жасауқа және шыншыл болмауқа 

мәжбұр еттi десе, сондай-ақ бiздiң өмiрiмiзге “тақуалықтың бейбiт 

жемiсiн” дамытуқа әкелетiн проблемаларды енгiзедi десек, онда ҚҰдай 

сөзi өзiне-өзi қарама-қайшылық туқызар едi. Шайтан туралы 

ортодоксалды идея бҰл жерде жауапты проблемалар туқызады. 

Адамды шайтанқа әкелу туралы айтылқан “рухты қҰтқарып қалу ұшiн”, 

немесе “олар (адамдар) қҰдайқа нҰқсан келтiрмеуге ұйренсе” (1Кор 

5:5; 1Тим 1:20) деген ұзiндiлердi тұсiнуге мҰндай жақдайда ерекше 

қиындықтар тудырады. Егер шайтан шын мәнiнде тiрi организм болса, 

адамдарды кұнә жасауқа мәжбұр етсе және адамдарқа терiс рухани 

әсер етсе, онда мына ұзiндiлер шайтанды неге жақымды көрсетедi? 

“Шайтан” немесе өмiрдегi қиыншылықтар сенушiлер өмiрiне жақымды 

рухани тұсiнiктер әкеледi деген жауап туындайды. 

Егер бiз жамандық ҚҰдайдан шықты деп сенсек, онда бiз ҚҰдайқа 

бiздiң проблемаларымызды, мәселен оны бiзден алуды сҰрап 

жалбарынамыз. Егер Ол оны iстемесе, онда бiз оны бiзге ҚҰдай бiздiң 
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рухани игiлiгiмiз ұшiн жiберген деп бiлемiз. Егер бiз шайтан немесе 

перi деп аталатын жамандықтың өмiр сұретiнiне сенсек, олар бiздiң 

проблемаларымызды жасап тҰр десек, онда олармен өзара тұсiнiстiк 

табуқа бiзде ешқандай қҰрал жоқ. Кұштi жоқалту, ауыру, кенеттен өлiм 

келу немесе жамандыққа душар болу- осының бәрi сәтсiздiк деп 

қабылдануқа тиiс. Егер перi қайдақы бiр кұштi, кұнәлi Перiште болатын 

болса, онда ол бiзден анақҰрлым кұштi болады, сонда бiзге олардың 

қолынан азаптанудан басқа ешқандай амал қалмайды. Және, керiсiнше, 

бiз өзiмiздi ҚҰдайдың басшылықымен “бәрi игiлiкке жәрдемдеседi” 

(Рим 8:28) деп жҰбатамыз. Сондықтан, сенушiлердiң өмiрiнде 

“сәттiлiк” деген Ұқым болмайды. 

Кұнәнiң пайда болуы 

Кұнәнiң өзiмiзден шықатынын атап өтуiмiз керек. Бiздiң кұнәмiзге де 

өзiмiз кiнәлiмiз (жазықтымыз). Бiз өзiмiздiң кұнәмiз ұшiн жауап 

бермеймiз деп ойлау, әрине, жақымдырақ болар едi. Егер бҰл осылай 

болса, онда бiз жеңiл-ақ кұнәлi болар едiк және барлық iстеген кұнәмiз 

ұшiн перi жауап беруге тиiс деп ақталар едiк. Кұнәлiге жазықтылар 

терiс қылық iстеген кезде немесе қылмысты болқанда оқан перi 

жетеледi деп жиi ақталады, сосын олар өздерi iстегендерiнiң бәрiне 

жауап бере алмайды деседi. Осындай орынсыз сылтау назарқа 

алынбайды және кұнәлiлер өзiнiң “” жазасын алады. 

“Кұнә ұшiн жаза-өлiм” дегендi бiз еске сақтауқа тиiспiз (Рим 6:23); кұнә 

өлiмге әкеп тiрейдi. Егер бiз өз кұнәмiз ұшiн жауап бермеймiз деп 

ойласақ, ал ол ұшiн перi жауапты десек, онда әдiлеттi ҚҰдай бiздi емес, 

перiнi жазалауқа тиiс. Дегенмен, бiздiң өз кұнәмiз ұшiн бiздi соттайды, 

оқан өзiмiз жауаптымыз дегендi бiлдiредi. Бiздiң кұнәмiз ұшiн перi 

жазалы болады деген ой бiзден өзiмiздiң iстеген жамандықымыз ұшiн 

жауапкершiлiктi алып тастайды деген мақсатты көздейдi. БҰл адамдар 

адамзат табиқатының кұнәлiлiгi туралы Таурат iлiмiн мойындаудан бас 

тарту себебiн тұсiндiретiн тақы да бiр мысал. 

“Адамқа сырттан кiретiндi, оны , қорлай алмайды... ¶йткенi адамзаттың 

iшiнен, оның жұрегiнен жаман ниеттер шықады, тҰрақсыздық, 

сұймейтiн қылық, өлтiрушiлiк... такаппарлық, ессiздiк шықады. Осы 

жамандықтың бәрi iштен шықады және адамды қорлайды” (Мк 7:15-

23). Бiзден тысқары қайдақы бiр кұнәлi субстанция тiршiлiк етедi деген 

идея, ол бiздiң iшiмiзге кiрiп, сосын бiздi кұнә жасауқа мәжбұр етедi 

деушiлiк Исаның iлiмiне сыйыспайды, адамның жұрегiнен осы кұнәлi 

ниеттердiң  шықады. Мiне, сондықтан да бұкiл әлемдiк топан су кезiнде 

ҚҰдай: “Адамзат жұрегiнiң көксеуi- балалық шақтың кегi” (Быт 8:21). 
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“Помышление сердца человеческого- зло от юности” (Быт 8:21). Иов 

1:14 бiзге былай дейдi: “әркiм (мҰның әр адамқа бiр келкi қатысы бар) 

өзiнiң әйел жандылықы (қҰймырлықы) мен елiктеп және ерiксiз 

қызықып алданады”. Бiз  әйел жандылықымызбен, өзiмiзге меншiктi 

кұнәлi тiлегiмiзбен алданамыз, бiзден тысқары тҰрқан бiрдеңемен емес. 

Жақып: “Не отсюда ли, от вожделений ?” деп сҰрайды (Иак 4:1). Бiздiң 

әрқайсымыздың өзiнше өзгеше, жеке елiктеушiлiгiмiз бар. Олар бiздiң 

меншiктi кұнәлi тiлегiмiзден туындайды және тек жеке бiзге қатысты. 

Бiз өзiмiз өзiмiзге қас жау болып табыламыз деп дҰрыс айтып жұр. 

Римляндарқа ұндеуде, негiзiнен, кұнә жөнiнде айтылқан: онда кұнәнiң 

қайдан туындайтындықы және оны қалай жеңу жөнiнде 

қарастырылады.¶ндеуде перi және шайтан туралы еске алу өте селдiр 

кездесетiндiгiн ерекше атап өту керек. Кұнәлi болу қайдан шықатыны 

сөз болқанда да Павел перi мен шайтан туралы еске алмайды. Жаңа 

ґсиеттегi перiнiң тҰжырымдамасы туралы да нақ сол сияқты айтуқа 

болады. Егер адамды кұнә жасауқа мәжбұр ететiн сыртта тiрi организм 

болса, онда сiрә, бҰл жөнiнде Көне ґсиетте бiрнеше рет еске алынқан 

болар едi? Бiрақ осы туралы мҰнда терең әрi тиянақты сыр жатыр. Сот 

кезеңiн немесе израилдықтардың шөлде тҰруын суреттеу еврейлердiң 

сол кезде көп кұнәқа батқанын көрсетедi. Бiрақ ҚҰдай оларды 

табиқаттан тысқары бiрқандай Тiрi организм бар немесе кұш бар деп 

ескертпедi, ол оларқа енiп, сосын кұнәқа батыруқа тиiстi деп те 

ескертпедi. Оның орнына ол оларды Оның сөзiне қҰлақ салуқа 

шақырды, олар өздерiнiң меншiктi тәнiнiң жетегiнде жұрмейтiндей 

Оның сөзiне қҰлақ салуды сҰрады (Напр., Втор 27:9,10; Ис Нав 22:5). 

Павел былай шақымданды: “Менiң бойымда, яқни менiң тәнiмде 

жақсылық, игiлiк жоқ... Жақсылық жасақым келедi, бiрақ жасай 

алмаймын... Егер iстесем, iстейiн дегенiмдi iстей алмаймын, 

ойлақанымды iстейтiн мен емес, менде тiршiлiк ететiн кұнә iстейдi” 

(Рим 7:18-20). Ол айыпты жасалқан кұнә ұшiн сырттақы перi деп 

аталатын тiрi организмге артпайды. Ол өзiнiң кұнәшiл табиқаты, 

кұнәнiң шын көзi туралы айтады: “Не я делаю то, но живущий во вне 

грех. Итак я нахожу закон (внутри меня), что, когда хочу делать доброе, 

прилежит мне (т.е во мне) злое” (Рим 7:20;21). Руханилыққа қарама-

қайшылық менiң бойымдақы кұнәдан шықып тҰр деп атап көрсетедi. 

әрбiр ойлауқа қабiлеттi, рухани дарынды адам осындай өзiндiк танымқа 

саяды. Тiптi маңдай алды сенушiнiң өзi, Павел сияқты, христиандыққа 

ауысқаннан кейiн өз табиқатының өзгергенiн сезiнбедi және өзiн кұнәлi 

болмайтын және ешқашан кұнә жасамайтын жақдайқа қойқан жоқ. 

Қазiргi “iнжiлдiк қозқалыстың” мұшелерi өздерiн сондай жақдайқа 
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қояды, сонымен олар Павелдi Рим 7:15-21 де сөйлеген сөзi ұшiн 

“қҰтқарылмайтындар” қатарына қояды деп бекiтедi. БҰл өлең олардың 

талаптанушылы жолдары негiзгi қиыншылықтырды бекiте тұседi. Басқа 

бiр кұдiксiз әдiл адам Дәуiт, өз (табиқатының) жаратылысының ұнемi 

кұнәлiлiгi туралы да қам жейтiнiн бiлдiрдi: “Ибо беззакония мои 

сознаю, и грех мой всегда предо мною” (Пс 51:5). 

Таурат адамзат жаратылысының фундаменталды кұнәлiлiгi туралы 

жеткiлiктi дәл айтты. Егер оны дҰрыс тұсiнсек, онда бiздiң кұнәмiз 

ұшiн жауапты болатын қиялдақы тiрi организмдi ойлап шықарудың еш 

қажеттiлiгi болмайды. Иер 17:9 адамның жұрегiнiң шектен тыс 

бұлiнгенi және алдамшылықы сонша бiз тiптi оның қаншалықты кұнәлi 

екенiн де дҰрыс елестете алмаймыз дейдi. Екк 9:3 айтқаннан артық 

ештеңе де қосуқа болмайды: “Адамзат балаларының жұрегi 

жамандыққа толы” “Сердце сынов человеческих исполнено зла”. Еф 

4:18 адамдардың табиқи қалдықтарының себебiн ҚҰдайдан деп былай 

тұсiндiредi: “по причине их невежества и ожесточения сердца их” 

(олардың көргенсiздiгi себептi және олардың жұрегiнiң 

мейiрiмсiзденуi). Бiздердiң рухани соқыр және көргенсiз жұрегiмiздiң 

салдарынан бiздiң ой өрiсiмiз бiздi ҚҰдайдан алшақтата тұседi. Осы 

тҰжырымдамақа келiсе отырып Гал 5:19 “тәндегi бiздердiң iсiмiз” 

туралы осылай дейдi; бҰл бiздiң меншiктi тәнiмiз, бiздiң болмысымыз 

және табиқатымыз бiздiң кұнә жасауымызқа тұрткi болады. Жоқарыда 

келтiрiлген ұзiндiлердiң қайсысында болмасын бiзге перiлер енгiзген 

iштегi кұнәнiң пайда болуын тұсiндiрмейдi. Туқан кұнiмiзден бастап 

бiздiң өзiмiзде кұнәлi тенденциялар бар, ол бiздiң адамдық 

сыйпатымыздың негiзгi бөлiгiн қҰрайды. 

6.2 Перi және шайтан 
“Шайтан” сөзi көне еврей сөзiнен аударылқан сөз, ол “дҰшпан” 

мақынасын бiлдiредi; сондай-ақ “перi” сөзi “diabolis” деген грек сөзiнiң 

тәржiмесi “өтiрiкшi, жау немесе жалқан айыптаушы” мақынасын 

бiлдiредi. Егер бiз шайтан мен перi бiзден тысқары тҰратын және 

кұнәмiз ұшiн жауапты тiрi организм екенiне сенсек, онда бҰл сөздердi 

Тауратта қашан кездестiрсек те, бiз оны сондай кұнәлi адамқа 

жатқызуқа тиiстiмiз. Тауратта қолданылқан бҰл сөздер әдеттегi 

адамдарды суреттейтiн сын есiм жасалатындықын көрсетедi. Осы 

деректiң өзi перi және шайтан сөздерi, Тауратта қолданылқандай, 

қандайда бiр ұлкен кұнәлi тҰлқақа немесе тiрi организмге, бiзден 

тысқары тҰратын, жатады деп ойлауды терiске шықарады. 
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Таураттақы “шайтан” сөзi 

3 Цар 11:14 мынаны оқимыз: “И воздвиг” Господь противника (то же 

самое древнееврейское слово, переводимое в других местах как 

“сатана”) на Соломона, Адера Идумеянина”; одан әрi “Сосын ҚҰдай 

Соломонқа қарсы тақы бiр қарсыласын (басқа шайтанды) тҰрқызды... 

Сосын ол Израилдың дҰшпаны (шайтан) болды” (3 Цар 11:23,25). БҰл- 

ҚҰдай жаратылыстан тыс тҰлқа немесе Перiште жасады, ол сосын 

Соломонқа жау шайтан (қарсылас) болады деген Ұқым бермейдi; Ол 

кәдiмгi адамдарды жаратты. Мф 16:22,23 басқа мысал келтiредi. Петр 

Исаны крестiң ұстiнде өлу ұшiн Иерусалимде барма деп айнытуқа 

тырысты. Иса Петрқа бҰрылып қарады да былай дедi: “Менен аулақ 

кет, шайтан! Сен менiң алдамшымсың, өйткенi сен ҚҰдайдың 

ойлақанын ойлап тҰрқан жоқсың, адамның ойлақанын iстеп тҰрсың”. 

Сонымен Петрдi шайтан деп атады. Иса осы сөздердi айтқанда 

Перiштемен, немесе кереметпен сөйлескен жоқ, Петрмен сөйлескенi 

айдан анық. 

ґйткенi “шайтан” сөзi қарсылас мақынасын бiлдiредi, олай болса жақсы 

адамның өзi, тiптi ҚҰдайдың өзi “шайтан” деп аталуы мұмкiн. Iстiң 

мәнi бойынша, бҰл сөздер өзiнен өзi ешбiр кұнәлiлiктi көрсетпейдi. 

Кұнәлiлiк реңкiсi бар “шайтан” сөзi бiздiң кұнәлiлi жаратылысымыз, 

бiздiң нақыз ұлкен “шайтанымыз” немесе жауымыз болып табылады 

деген деректiң бiр жақынан себепшiсi болып тҰр. БҰл ерекшелiк (реңк) 

сондай-ақ осы сөздi бiр қандай кұнәлi ассоциация адамдарының тiлiнде 

айтылқанмен байланысты. ҚҰдайдың өзi бiз ұшiн шайтан болуы тиiс, 

ұйткенi ол бiздiң өмiрiмiзге (сынақ) қатер әкеледi немесе жалқан 

бақыттақы қимыл жолында тҰрады, мұмкiн, сол жолқа бiз тұскен 

шықармыз. Бiрақ, егер бiз ҚҰдайды шайтан деп атасақ, онда Оның ґзi 

“айыпты” дегендi бiлдiрмейдi. 

Патшалық және Паралипоменон кiтаптары, сондай-ақ бҰл 

эпизодтардан суреттеме бередi; Iнжiлден алынқан төрт ұзiндi де бiр 

мазмҰнды әңгiмелейдi, бiрақ ол ұшiн тұрлi стилистикалық тәсiлдердi 

қолданады. 2 Цар 24:1 өлеңiнде ҚҰдай Дәуiттi Израил халқына санақ 

жұргiзу ұшiн жiбердi делiнген. Осы оқиқақа сәйкес суреттеме 1 Пар 

21:1 мына тұрде берiлген: “Сосын шайтан Израилқа көтерiлiске шықты, 

сосын Дәуiттi израилдықтарды есептеп шықаруқа көтередi”. Ендi бiр 

ұзiндiде ҚҰдай Дәуiттi халық санақын жұргiзуге мәжбұр еттi десе, 

басқа бiр жерiнде шайтанда оны осыны iстеуге жiбередi делiнген. 

Осыдан шықатын бiрден-бiр қорытынды, ҚҰдай Дәуiт жөнiнде 

“шайтан” немесе жауы сияқты сөз сөйледi. ҚҰдай Иовпен де осылай 

жасады, оның өмiрiне қатер жiбердi, сондықтан Иов ҚҰдай жөнiнде 
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былай дедi: “Ты сделался жестоким ко мне; крепкою рукою враждуешь 

против меня” (Иов 30:21); шын мәнiнде Иов былай айтты: “Ты 

действуешь против меня как сатана”. (“Сен мақан қарсы шайтан сияқты 

қимыл жасап тҰрсың”). 

Таураттақы “Перi” сөзi 

“Перi” сөзi де осы тҰрқыда айтылады. “Сендердi онекiге (апостолдар) 

Мен сайлақан жоқ па едiм және сендердiң бiреулерiң перi емес пе едi?” 

Ол кәдiмгi ажалды адам, Иуде Искариоте туралы айтты. Ол мұйiзi бар 

тҰлқалармен немесе рух деп аталатын бiреумен сөйлескен жоқ. БҰл 

жерде “перi” сөзi жай қана кұнәлi адамқа қатысты. 1 Тим 3:11 басқа 

мысал келтiредi. Поптардың әйелдерi “өсекшiл” болулары тиiс емес. 

МҰнда алқашқы грек сөзi “diabolis”, осы сөз басқа жерде “перi” деп 

аударылады. Павел Титақа мосқал әйелдер (экклессиялы) “өсекшiл” 

болуқа тиiс емес немесе “шайтан” болуқа (Тит 2:3). Дәл осыны 

Тимофейге де айтты (2 Тим 3:1,3): “В последнии дни... люди будут... 

злоречивы (дьяволами)”. БҰл олар адам тәрiздi жыртқышқа айналады 

деген мақына бермейдi, бiрақ бiраз кұнәлi болады. “Перi” сөзi және 

“шайтан” сөзi өлген Перiштеге немесе бiзден тыс қайдақы бiр кұнәлi 

организмге қатысты еместiгi айдан анық болуқа тиiс. 

Кұнә, шайтан және перi 

“Шайтан” және “перi” сөздерi астарлы сөз мақынасында табиқи 

кұнәлiлiк бейiмдiлiктi суреттеу ұшiн қолданылады, ол бiздерде бар, ол 

жөнiнде 6.1 бөлiмiнде айтылқан.БҰл бiздiң басты “шайтан” немесе 

жауымыз. БҰл сөздер сондай-ақ бейнелеу сияқты қолданылады, 

мҰндай жақдайда “шайтан” бiздiң жауымыз, өсекшi, шындықты 

бҰрмалаушы сияқты таңбаланады. БҰл дегенiмiз табиқи “адам”- нақыз 

перi. Шайтан мен бiздiң тiлегiмiздiң, айыбымыздың арасындақы 

байланыстар, iшiмiзде өмiр сұретiн, бiрнеше ұзiндiлерде анық 

айтылқан. “А как дети (мы) причастны плоти и крови, то и Он (Иисус) 

также воспринял оные, дабы (свою) смертью лишить силы имеющего 

державу смерти, то есть дьявола” (Евр 2:14). МҰнда өлiм ұшiн жауапты 

тiрi организм сияқты перi туралы айтылады. Бiрақ “кұнә ұшiн жаза-

өлiм” (Рим 6:23). Сондықтан, кұнә және перi бiр мақыналы Ұқым 

ретiнде көрiнедi. БҰл тәрiздi, Иак 1:14 бiздiң кұнәлi тiлегiмiз бiздi 

кұнәқа қарай бейiмдеп, елiктiредi, олай болса, өлiмге елiктiредi дейдi; 

ал Евр 2:14 перi өлiм әкеледi деп атап айтады. Сол өлеңнiң өзiнде Иса 

перiнi жою ұшiн бiздiң жаратылысымызды иемденген. БҰл Рим 8:3-пен 

қарама-қарсы шықады: “Бог посылал Сына Своего в подобии плоти 

греховной (то есть, в нашей человеческой природе) в жертву за грех и 
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осудил грех во плоти”. МҰнда перi және кұнәкар әдеттер көрсетiлген, 

олар әрине, бiздiң адамзаттық жаратылысымызда кездеседi, дәл мәнiнде 

сол iстi көрсетедi. Иса бiздер сияқты осындай елiктеушiлiкке тап 

болқандықын тұсiну ерекше маңызды. Перi туралы iлiмдi тұсiнбеу бiз 

Исаның жаратылысы мен iстерiн көз алдымызқа дҰрыс елестете 

алмайтындықымызды көрсетедi. Тек сондықтан Иса бiздiң адамзаттық 

жаратылысымызды, оның iшiнде “шайтанды” иемденген, сондықтан 

бiздiң қҰтқарылуқа ұмiтiмiз бар (Евр 2:14-18;4:15). ґзiнiң меншiктi 

жаратылысының, таураттық перiнiң тiлегiн жеңе отырып, Иса перiнi 

крест ұстiнде қирата алды (Евр 2:14). Егер перi жеке тҰлқа болқанда, 

онда ол одан әрi өмiр сұре алмас едi. Евр 9:26-да Иса “ґзiн қҰрбан ете 

отырып, кұнәнi жою ұшiн келдi” делiнген. Евр 2:14 Иса өзiнiң өлiмi мен 

перiнi жойды деп бекiтумен Ұқсас дегенге саяды. Иса өзiнiң өлiмiмен 

“кұнәлi дененi” жойды (Рим 6:6), яқни бiздiң денемiз тұрiнде көрiнетiн 

адамзат жаратылысын, кұнәнi жойды. 

“Кiм кұнә жасаса, ол перiден” (1 Ин 3:8), сол себептi кұнә бiздiң 

меншiктi табиқи, кұнәлi тiлегiмiзге көнудiң нәтижесi болып табылады 

(Иак 1:14,15), мҰны Таурат “перi” деп атайды. “Для сего-то и явился 

Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола” (1 Ин 3:8). Егер перi 

дегенiмiз бiздiң айыпты тiлегiмiз деп ойласақ, онда осы бiздiң айыпты 

тiлегiмiздiң нәтижесi кұнә болып табылады. БҰл 1 Ин 3:5 ұйлесiп тҰр: 

“Он (Иисус) явился для того, чтобы взять грехи наши”. Ол “кұнә 

бiздiкi” және “перiнiң iсi”- бәрi бiр нәрсе деген бiздiң қорытындымызды 

бекiтедi. Деян 5:3 перi мен бiздiң кұнәмiздiң арасындақы осы 

байланысқа мысал бередi. Петр Ананияқа былай дейдi: “Для чего ты 

допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?” 

Бiрдеменi бiздiң жұрегiмiзге салу бiздiң жұрегiмiздi шайтанмен 

толтырумен пара пар. Егер бiз өзiмiз өз жұрегiмiзге бiрдеменi салатын 

болсақ, мәселен, кұнәлi жоспарды, онда ол бiздiң iшiмiзде басталады. 

Егер әйел балақа жұктi болса, ол әйелден тысқары өмiр сұрмейдi; оның 

өсiп-өнуi iшiнде басталады. Иак 1:14,15 “бiздiң еркек жандылықымыз 

кұнәнi шықарса, ал iстелген кұнә өлiм әкелетiндiгi сияқты суреттеген 

Ұқымды пайдаланады. Пс 109:6 кұнәлi адамды перiмен салыстырады: 

“Поставь над ним нечестивого и диавол да станет одесную его”, то есть 

будет властвовать над ним (ср. Пс 110:1). 

Кейiптеу (бейне) 

Дегенмен, сiз сенiмдi негiзбен айта аласыз: “Перi жөнiндегi айтылқан 

барлық әңгiменi тыңдақанда ол адам сияқты болып көрiнедi!” БҰл 

мұлдем анық. Евр 2:14 ол жөнiнде айтқанда өлiм державасын 
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иемденген деп ойлайсың. Тiптi Тауратты аз ұңiлiп оқықанның өзiнде 

онда кейiптеу идеясы жиi кездеседi, абстрактылы Ұқым туралы, адам 

секiлдiмен әңгiме болқаны кездеседi. Мәселен 9:1 (Притчте) нақылда 

өзiне ұй салдырқан бiлгiршi деп аталатын әйел жөнiнде айтылады, ал 

Рим 6:23-те кұнә өлiм тұрiнде ақы төлеп жатқан кассир болып 

бейнеленедi. 5- Шегiнiсте бҰл мәселе толық қарастырылады. Бiздiң 

перi, “diabolos” ұнемi бiздiң кұнәлi тiлегiмiз болып көрiнедi. Бiрақ адам 

абстрактылы “шайтандықты” иемденуi мұмкiн емес. Адамның 

жұрегiнде болатын кұнәлi тiлек адамнан тысқары өмiр сұруi мұмкiн 

емес; мiне сондықтан “перi” бейнеленедi. Кұнә ұнемi мырза тұрiнде 

көрiнедi. (Мәселен, Рим 5:21; 6:6,17; 7:3). Сол себептi “перi” де 

бейнеленетiндiгi тұсiнiктi; бҰл жақдайда “перi” де “кұнәқа” жатады. 

Осылайша Павел бiз туралы, адам тәнiндегi, тәнiмiздiң iшiнде тҰрқан 

екiге бөлiнген тҰлқа тәрiздес деп әңгiмелейдi (Рим 7:15-21). Бiрақ 

бiздiң iшiмiзде өздерiмен өздерi кұресiп жатқан дәл мақынасындақы 

тҰлқалар жоқ екенi тұсiнiктi. Бiздiң жаратылысымыздың осы кұнәлi 

бөлiгi Мф 6:13-те таурат перiсi мақынасындақы “жын” сөзiмен 

кейiптеледi. 1Кор 5:13-те “жын” деп белгiленетiн осы сөздiң өзi “азқын” 

деп тәржiмеленедi, бҰл адам кұнәқа , яқни “өзiнiң жынына” жол 

бергенде онда адамның өзi “азқын” немесе “перi” болып шықады. 

“Перi” және “шайтан” саяси контексте 

“Перi” және “шайтан” сөздерi бiз өмiр сұрiп жатқан кұнәлi кесiрлi 

әлемдi суреттеу кезiнде қолданылады. Қоқамдық, саяси және псевдо- 

дiни адамзат иерархиясы туралы әңгiме болқанда “перi” мақынасында 

айтуқа болады. Жаңа ґсиетте перi және шайтан сөздерi еврей және рим 

жұйесiнiң саяси және қоқамдық билiктерiне қатысты айтылады. 

Сенушiлердi қараңқы ұйге қамап тастайтын “перi” туралы оқимыз 

(Откр 2:10); бҰл жерде әңгiме сенушiлердi тұрмеге қамап тастайтын 

рим өкiметi жөнiнде. Осы контексте бiз шайтан отыратын немесе оның 

тақына жақын орналасқан Пергама шiркеуi туралы оқимыз, немесе бҰл 

жерде әңгiме сенушiлер тобы орналасқан Пергамадақы рим мекенi 

ұстемдiк жұргiзген жер жөнiнде болады. Бiз шайтан, егер ол өмiр 

сұрген болса, өзi Пергамада тақта отырады деп айта алмаймыз. 

Жеке кұнә бiр адамның ҚҰдай заңын бҰзқаны сияқты Ұйқарылады (1 

Ин 3:4). Ал Ұжым болып iстеген кұнә, ҚҰдайқа қарсы саяси және 

қоқамдық кұш сияқты жекеге қарақанда аса қуатты. Кейде қҰдiреттi 

тiрi организм сияқты кейiптелетiн бҰл Ұжымдық кұш перi деп аталады. 

Иран және басқа iсләм елдерi ҚҰрама Штатты осы мақынада “Ұлы 

шайтан” деп атайды, яқни олардың бет алысына саяси және дiни 
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бақытта қарама- қайшы тҰрады. “Перi” және “шайтан” сөздерi сияқты 

суреттелетiн сөздер Тауратта жиi қолданылатындықының тақы бiр 

көрiнiсi. Қорытындылай келе, шамасы, бұкiл Тауратта айтылқандай 

бiздiң Ұқымымызды жинақтап қорытындылауқа негiздеу маңызды деп 

осы мәселе жөнiнде айтуқа тура келедi, әрине жалпықа белгiлi перi 

туралы пiкiрге қатысы бар бiрнеше өлең жолында ұстiрт айтылатын сөз 

тiркестерiне қарап толық қорытынды жасалмау керек. 6.1 және 6.2 

бөлiмдерiн ынта қойып тақы да бiр оқып шықу пайдалы болады. Онда 

перi мен шайтанқа байланысты барлық ұзiндiлердi дҰрыс тұсiнуге 

көмектесетiн пiкiрдiң қысқаша мазмҰндамасы берiлген. БҰл сөздер 

кәдiмгi сын есiм жасау ұшiн қолданылуы тиiс, немесе кейбiр жерлерде 

олардың кұнәқа қатысы бар, ұйткенi кұнә бiздiң адамдық 

жаратылысымыздың айыбынан жасалады. Кеңiнен тарақан ырымды 

жақтау ұшiн келтiрiлетiн кейбiр, көбiне, терiсiнше тұсiнетiн ұзiндiлер, 

осы тараудың соңында келтiрiлген, Шегiнiсте қарастырылады. 

6.3 Жын-шайтандар (әзәзiлдер) 
МҰның алдындақы екi мақалаларда бiз перi мен шайтанның жеке тҰлқа 

немесе қажайып тiрi организм екенiне неге сенбейтiнiмiздi тұсiндiрген 

болатынбыз. Егер бiз табиқатта мҰндай организм жоқ дейтiн болсақ, 

онда жын-шайтандар перiнiң қызметшiсi деген халықта қалыптасқан 

Ұқым, жын-шайтандар да жоқ деген анық қорытынды шықады. 

Көпшiлiк адамдар ҚҰдай бiзге тек өмiрдегi барлық жақсылықтарды 

қана бередi, ал перi және жын-шайтандар бiзге тек қана жамандық 

әкеледi, ҚҰдайдың бiзге берген бар жақсылықын алып қояды деп 

ойлайды. 

Таурат ҚҰдай барлық кұштiң қайнар көзi деп ашықтан-ашық ұйретедi, 

сондай-ақ Ол жақсықа да, өмiрдегi барлық жамандық ұшiн де жауапты 

деп ұйретедi:- 

“Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу 

бедствия: Я, Господь, делаю все это”  (Ис 45:7). 

“Сошлю бедствие от Господа к воротам Иерусалима”  

(Мих 1:12). 

“Трубит ли в городе труба,- и народ не испугался бы? 

Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил 

бы?” (Ам 3:6). 
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Сондықтан бiздiң өмiрiмiзде қиындық кездессе, бiз ол ҚҰдайдан келiп 

тҰр деп бiлуiмiз керек және бҰл ұшiн перi мен жын-шайтан айыпты 

демеуiмiз керек. Иов ҚҰдайдың берген батасы арқылы алқан бар 

жақсылықын жоқалтса да, ол: “Мына жын-шайтандар мақан ҚҰдайдың 

бергенiнiң бәрiн алып қойды” деп ешқашан айтпақан. Керiсiнше Сiздер, 

тек, тыңдап көрiңiздер ол не айтты: 

“Господь дал, Господь взял; да будет имя Господне 

благословенно!” (Иов 1:21). 

“Неужели доброе мы будем принимать от бога, а злого не 

будем принимать?” (Иов 2:10). 

Егер бәрiн ҚҰдай беретiнiн бiз бiлсек, онда өмiрде бiзге қиыншылықтар 

кездессе, ҚҰдайқа жалбарынуымыз керек, оны бiзден ала гөр деп, ал 

егер Ол оны iстемесе, ҚҰдай бiзге оны мiнезiмiздi дамыту ұшiн және 

бiздiң жарқын болашақ ұшiн iстейдi: 

“Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня и не 

унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь,кого любит, 

того наказывает. (Он, а не бесы); бьет же всякого сына, 

которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 

которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без 

наказания, которое всем обще, то вы-незаконные дети, а 

не сыны” (Евр 12:5-8). 

ҚҰдай қҰдiреттiлiктiң көзi 

ҚҰдай қҰдiреттiлiктiң қайнар көзi. ҚҰдай деп аударылатын көне еврей 

сөзi, шын мәнiнде қҰдiрет мақынасын бередi. 

“Мен тәңiрмiн, басқа ешкiм жоқ; Менен басқа ҚҰдай жоқ” 

(Ис 45:5); 

“Менен басқа ҚҰдай бар ма? Басқа тiрек жоқ, ешқандай 

тiректi бiлмеймiн” (Ис 44:8); 

“Тәңiр (сенiң ҚҰдайың) дегенiмiз ҚҰдай, (және) 

ҚҰдайдан басқа тақы ешкiм жоқ” (Втор 4:35). 

Осындай аяттар Тауратта жиi кездеседi. ҚҰдай қҰдiреттiң көзi 

болқандықтан және Ол- жалқыз ҚҰдай, бiздiң есiмiзге жиi салатындай, 

Ол- қызқаншақ ҚҰдай (мәселен, Исх 20:5; Втор 4:24). 
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Оның адамдары басқа ҚҰдайқа сене бастаса ҚҰдай қызқаншақ бола 

қалады және олар ҚҰдайқа былай дегенде: “Сен- Ұлы ҚҰдай, қҰдiреттi 

ҚҰдай, бiрақ шын мәнiнде бiз Сенен басқа тақы да бiрнеше 

қҰдайлардың өмiр сұретiнiне сенемiз, тiптi олар Сен сияқты қҰдiреттi 

болмаса да сенемiз”. Осындай қателiктi израилдықтар да жасады. Көне 

ґсиетте еврейлер басқа қҰдайларқа сенуi арқылы және де ґзiне сенген 

сияқты, ҚҰдайды ренжiткенi туралы көп жерiнде суреттеме берiлген. 

Тауратта жазылқандай, кұнi бұгiнге дейiн адамдар сенетiн, 

израилдықтар сенетiн сол жалқан қҰдайқа Ұқсайтын “жын-шайтандар” 

(перi). 

Жын-шайтандар- бҰл пҰт (табынатын адам) 

Павел Коринфяндарқа жiберген бiрiншi ұндеу хатында христиандардың 

неге пҰтқа табынушылармен ортақ ештеңесi болуы мұмкiн емес немесе 

соқан Ұқсас бiрдеңеге сенбеуге тиiс деп тұсiндiрдi. Таураттың 

кезеңiнде адамдар жын-шайтан- бҰл кiшкентай ҚҰдайлар деп сендi, 

өмiрде кездесетiн қиыншылықтарды жеңу ұшiн оқан бас ию (табыну) 

керек дедi. Осы мақсатпен олар жын-шайтанның келбетiн жасады, ол 

табынатын адамқа Ұқсас болды, сосын оларқа табынды. Павел мiне 

сондықтан да, “жын” және “пҰт” сөздерiн өзара ауыстырып өз ұндеу 

хатында пайдаланды:- 

“Что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу; но я не 

хочу, чтобы вы были в общении с бесами... Но если кто скажет вам: 

“Это идоложертвенное”,-то не ешьте ради того, кто объявил вам”... (1 

Кор 10:20,28). Сонымен, пҰтқа табынушылар мен жындар iс жұзiнде 

бiр нәрсе. Павелдiң олар “жындарқа (пҰтқа), ҚҰдайқа емес” қҰрбан 

шалады деп айтқанына назар аударыңыз, өйткенi ҚҰдай бiреу, 

шайтандардың ешқандай кұшi жоқ, олай болса олар-қҰдай емес деген 

мақына туындайды. Осы ой 1 Кор 8:4-те жақсы ашылқан:- 

“И так, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол 

(эквивалентен бесу) в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме 

Единого”. 

ПҰтқа табынатын адам немесе жын мұлдем өмiр сұрмейдi. Тек нақыз 

бiр қҰдай бар, немесе әлемде кұш бар. Павел осы ойды одан әрi 

дамытты (5,6-бет):- 

“Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так 

как есть много богов и господ много, но у нас (истинных верующих) 

един Бог Отец, из Которого все (как хорошее, так и плохое, как мы 

сказали ранее)”. 
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әртұрлi перiлердiң (шайтандар) өмiр сұретiнiне сенетiн адамдар бұгiнде 

әлi бар- олардың бiрi жҰмыссыз қалуқа көмектестi, екiншiсi әйелдiң 

ұйден кетiп қалуына себеп туқызды. 

Одан басқа анықтауды Жаңа ґсиеттiң кезеңдерiнде адамдар жындарқа, 

сондай-ақ пҰтқа немесе “қҰдайларқа” сенген дегендi Деян 17:16-18-ден 

табамыз. Осы әңгiмеде Павел “пҰтқа табынқан адамдарқа толы қала” 

Афинада азан шақырды делiнген. Афиннiң тҰрқындары көптеген әр-

тұрлi қҰдайларқа сәйкес бас иген. Павел Iнжiлдi уақыздақанын естiген 

адамдар былай дедi: “Мұмкiн, ол басқа қҰдiрет туралы уақыздап тҰр 

(яқни жаңалар), өйткенi оларқа Иисус және қайта тiрiлудi азанмен 

бiлдiрдi”. Адамдар “Иса” және “қайта тiрiлу”- бҰл жаңа шайтандар 

немесе пҰтқа табынушылар деп ойлақан, осылар туралы оларқа уақыз 

айтылқан. Егер сiз осы тараудың қалқан бөлiмдерiн оқитын болсаңыз, 

онда Павелдiң бҰл адамдарқа қалай азан шақыруды жалқастырып 

жатқанын көресiз. 22 аятта ол былай дейдi: “Вы как бы особенно 

набожны” (сөзбе-сөз): перiлерге толық бас июге берiлесiз, Павел оларқа 

олардың жындары мен пҰттарына ҚҰдай қатыспайды деп тұсiндiредi. 

ҚҰдай- жалқыз қана қҰдiрет көзi екенiн Ұмытпаңыз. Егер ол 

жындардың iшiне қатыспаса, онда олардың ешқандай кұшi болмайды, 

ұйткенi бiздiң әлемде ешқандай басқа кұштiң көзi жоқ; бҰдан жындар 

өмiр сұрмейдi деген қорытынды шықады. 

Көне ґсиеттiң жындары (перiлерi) пҰт болқан 

Ескi ґсиетке қайта оралып, бiз “жындар” дегенiмiздiң пҰттан 

айырмашылықы жоқтықына сенiмдi арттыра тұсемiз. Пс 106:36-39-да 

израилдықтардың қателiктерi айтылып, Ханаанның пҰттарын 

жындармен салыстырады:- 

“Олардың жансыз тҰлқаларына қызмет (израилдықтар) еттi, бҰл 

оларқа тор едi. Сосын өзiнiң ер балалары мен қыздарын жындарқа 

қҰрбандыққа бердi; ханаан пҰттарына қҰрбандық шалуқа өздерiнiң 

Ұлдары мен қыздарының қанын төктi... ґздерiн өз iстерiмен қорлады, өз 

бҰзық қимылды қылықтарымен қорлады” Жындар-пҰттар ұшiн басқа 

атау екенi әбден айқын. Жындарқа қҰлшылық ету арқылы 

израилдықтар “өздерiн өз iстерiмен, өз қылықтарымен қорлады” дедi 

ҚҰдай, сондықтан олардың жынқа сенiмi адамзат қиялының нәтижесi 

болды және өздерi жасақан пҰттары олардың меншiктi қолының iсi едi. 

Сөйтiп, қазiр жындардың өмiр сұретiнiне сенетiн адамдар, 

шындықында бiздi ҚҰдай ұйреткенге емес, адамдар ойлап тапқанқа 

сенедi. 
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Втор 32:15-24 ҚҰдай оның адамдары жындарқа сенгенде қалай 

ашуланатынын суреттеп жазады: “Богами чуждыми они (израильтяне) 

раздражали Его и мерзостями (своими) разгневали Его. Приносили 

жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые 

пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши... И сказал 

(Господь): сокрою лице Мое от них... ибо они род развращенный, дети, 

в которых нет верности. Они раздражили Меня не богом, суетными 

своими и огорчили Меня... Соберу на них бедствия, и истощу на них 

стрелы Мои”. Сонымен, ҚҰдай жындарды пҰттар, жексҰрындық және 

әбiгерлiк деп атайды, яқни оларқа сенуге болмайтын және тiрi жанды 

бейнелейтiн атау бередi. Жындарқа сену ҚҰдайқа сенiмнiң жоқтықын 

көрсетедi. ҚҰдай бiздiң өмiрiмiзге жақсылықты қана емес, сондай-ақ 

жамандықты да жiбередi дегенге, әрине, сену оңай емес. Жамандық 

бiзге басқа бiреулерден жiберiледi деп ойлау жеңiл, ұйткенi, егер бiз 

жамандық бiзге ҚҰдайдан келедi десек, онда бiз ҚҰдай бiзден 

жамандықты алады деп сенсек, немесе, ол ақыр аяқында, бiз ұшiн 

шексiз ұлкен береке боп келедi. 

Жындар (перiлер) Көне ґсиетте 

Дегенмен, Сiз: “Көне ґсиеттiң ұзiндiлерiнде жындар туралы анық айтып 

жұр деп сҰрай аласыз ба?” 

Бiр ереже мұлдем анық болуқа тиiс: Таурат өзiне өзi қайшы келмейдi; 

ол ҚҰдiреттi ҚҰдайдың Сөзi болып көрiнедi. Егер ҚҰдай бiзге 

проблемалар жiбередi және Ол- барлық кұштiң көзi деп айтатын болса, 

онда Таурат былай деп айта алмайды: жындар бҰл кiшкентай 

қҰдайлар, олар ҚҰдайқа қарсы, сонымен бiрге бiзге барлық 

бақытсыздықты және проблемаларды әкеледi. “Жындар” сөзi Көне 

ґсиетте тек төрт рет қана кездеседi және әрдайым пҰттарқа табыну 

контексiнде деген деректер тамаша болып көрiнедi; бiрақ Жаңа ґсиетте 

бҰл жөнiнде одан да көп кездеседi. Бiз бҰны Iнжiл жазылқан кезде, 

адамдар арасында қандайда болмасын ауруды жындар бойқа дарытады 

деген наным болды дегенмен байланыстырамыз. Егер жындар шын 

мәнiнде тiршiлiк еткен болса және бiздiң ауруымызқа, 

проблемаларымызқа ортақ болса, онда бҰл жөнiнде Көне ґсиетте 

айтылқан болар едi, және бҰл әңгiме бiрнеше рет қайталанқан болар 

едi. Бiрақ бiз бҰл контексте жындар туралы оқымаймыз. 

Жындар (перiлер) Жаңа ґсиетте 

Бiздер бiреулердiң бойынан жындар қуылды деп оқысақ, онда бiз 

бойынан жын қуылқан адамдар ақыл-ойының ауысқандықынан емделдi 
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немесе ол кезде қандай сырқат екенiн бiлмей емдедi деп бiлемiз. Бiздiң 

дәуiрiмiзге дейiнгi бiрiншi қасырда өмiр сұрген адамдар тұсiнбегенi 

ұшiн елестеген жындарды барлық iстерi ұшiн кiнәлеуге дайын тҰрқан. 

ґйткенi ақыл-ой сырқаты сол кездегi медицина бiлiмiнiң көлемiне сай 

адамдарқа тұсiнiксiз болқан, сонда осындай сырқаттар туралы “жын 

кернегендер” жөнiндегiдей әңгiмелеген. Көне ґсиет заманында ақыл-

ойынан ауысқан адамдар жөнiнде жауыздық немесе жын-шайтан рухы 

әсерiне душар болқан деп айтып жұрдi (Суд 9:23); (1 Цар 16:14; 18:10). 

Жаңа ґсиет заманында жауыздық (Жындар) рухын иеленген сөздерi 

ақыл-ой сырқатына душар болқан адамдарқа қатысты айтылқан. 

Жындар мен аурудың арасындақы байланыс мына аяттарда көрсетiлген: 

“К Нему (Иисусу) привели многих бесноватых, и Он изгнал духов 

словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное чрез пророка 

Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес 

болезни” (Мф 8:16,17). Олай болса адамзаттың дәрменсiздiгi мен 

сырқаты- “жындардың” және “жауыздық рухтың” билiгiнде тҰрқанмен 

бiрдей. 

Адамдар Иса есiнен танқан деп ойлап, Оның бойында жын 

тҰрқандықтан осылай болып тҰр деп айтқан: “Он одержим бесом и 

безумствует” (Ин 10:20; 7:19,20; 8:52). 

Ауруларды емдеу 

“Бойын жын кернегендердi” емдегеннен кейiн, адамдар өздерiнiң “сау 

ақылына” оралады. “Бойын жын кернеген болу” ақыл-ойы сырқат деген 

мақына бередi. 

Iнжiлде “нақҰрыстар” емдеуге тиiстi делiнген, сонымен “нақҰрыс” сөзi 

ауруды басқаша баяндау тәсiлiн бiлдiредi. ЛК 10:9-да Иса өзiнiң жетпiс 

оқушысына барып, сырқаттарды емдеңдер деп бҰйырды, олар солай 

iстедi де дегендi оқимыз. Қайтып оралқаннан кейiн былай дедi: 

“Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем”. БҰл жерде жындар 

тақы да сырқатпен Ұқсас болады. Кейде апостолдар Исаның атынан 

ауруларды емдеген (Деян 3:6; 9:34). 

ґз заманының тiлi 

Сөйтiп, Жаңа ґсиетте өз заманының тiлi “бойын жын кернеген” 

адамдарды баяндау ұшiн қолданатындықын көремiз, егер олар ақыл-

ойы бҰзылқандар болса немесе сырқаттанқандар болса, ешкiм 

тұсiнбейтiн. Таурат адамдар тұсiне алатындай тiлде жазылқан. Бiздiң 

тiлiмiзде есiнен танқан адамдарды баяндау ұшiн “лунатик” сөзi 

қолданылады. Дәлме-дәл мақынасы сырқат “аймен зақымдалқан”. Көп 
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жыл бҰрын адамдар егер адам толық ай кұнi тұнде ұйiнен тыс жерде 

жұрсе, онда ол аймен зақымдалады да ақыл-ойы кем сырқатқа 

айналады дегенге сенген. Қазiр бiз “Лунатик” сөзiн есiнен танқан 

адамдарды мазмҰндау ұшiн қолданамыз, бiрақ бҰл жындылар айдың 

әсерiнiң нәтижесi дегенге сенемiз Ұқымын бiлдiрмейдi. 

Егер бҰл сөздердi екi мың жылдан кейiн оқиды деп болжасақ, сосын 

егер Иса сол кезеңге дейiн оралмайды десек, онда бiз айдан 

зақымдалынқан есалаң адамдарқа сендiк, өйткенi бiз тек осы кұннiң 

тiлiн пайдаланамыз, осыдан екi мың жыл бҰрын Иса осылай жасақан 

десе олардiкi қате болар едi. ТҰқым қуалақан сырқат “Киелi Витта биi” 

жөнiнде де осыны айтамыз, ол әрине тiптi де “билеу” дегендi 

бiлдiрмейдi, бiрақ бiз бҰл ауруды осы сөзбен атап, осы кұнгi тiлдi 

қолданамыз. Исаның 25 желтоқсанда тумақаны анық, бiрақ соқан 

қарамастан, қазiргi жазушылар “Рождество кұнi” сөзiн қолданады, осы 

кұн жөнiнде айқанда, мен сенбегенмен, осы кұндi бiз Исаның туқан 

кұнi деп атап өтуге тиiспiз. Апта кұндерiнiң атауы мәжусилiк пҰтқа 

табынушылыққа негiзделген,- мәселен, “жексенбi” кұн көзiне табыну 

(бас ию) кұнiн бiлдiредi, “сенбi” Сатурн планетасына қҰлшылық ету 

кұнi, “дұйсенбi” кұнi айқа табынқан т.т.. Бiздердiң осы сөздердi 

қолдануымыз бiз мәжусилiк (язычество) сенiмдi алқашында бiздiң 

қазiргi негiзiн қалақан, адамдарды қуаттайды деген мақына 

туындамайды. 

Иезекиил заманында Израил жерi ол жерде тҰратындарқа қайқы 

әкеледi деген миф тарақан. БҰл дҰрыс емес, бiрақ ҚҰдай 

израилдықтардың пiкiрiн қостай отырып, халық арасында кеңiнен 

тарақан осы идеяны қолданады: “Так говорит Господь Бог: за то, что 

говорят о вас: “ты- земля, поедающая людей и делающая народ твой 

бездетными”: за то уже не будешь поедать людей... говорит Господь 

Бог” (Иез 36:13,14). Сол кезде кеңiнен белгiлi ырым-теңiз-бҰл Ұлы 

қажайып, жердi жҰтып қоюды тiлейтiн, осындай жоққа сену болқан. 

БҰл мұлдем дҰрыс болмақанмен, бiрақ Тауратта алқашқы 

оқырмандарқа көрешек идеяны тұсiнуге көмектесетiн бҰл жөнiндегi 

ескертулер жиi кездеседi (Иов 7:12; Ам 9:3; Иер 5:22; Пс 89:10; Авв 

3:10; Мф 14:24; Мк 4:37-39). Ассириялық мифологияда бұлiншiлiк теңiз 

таңқажайыбы Раав деп аталады, осындай атау Ис 51:9-да Египеттiң 

теңiз таңқажайыбына берiлдi. Таурат- қҰдай рухтандырушы Жазу 

болқандықтан, оны жазқанда өмiр сұрген язычество ақымын қамтып 

көрсетуi мұмкiн еместiгiн көрсетедi. Ол қҰдiреттiң жалқыз көзi, сосын 

Оның жiгерi бәрiн iстейтiндiгiн көрсету ұшiн ҚҰдай әдейi сол кездегi 

ырымқа көңiл аударуы мұмкiн. Сонымен, ҚҰдай әлемде Оның 



І Ѕд а й  жё н е  к ѕ н ё  193 

бақылауында емес, сол себептi зҰлымдық болып тҰрқан кұш бар 

сияқты деген негiзгi қателiктi тұзеттi. Сонымен Таурат теңiзде алып 

таңқажайып өмiр сұредi немесе теңiздiң өзi таңқажайып деген ырымды 

айыптамайды және өз шегiнен шықып кетпейдi. 

Басқа бiр мысал найзақай мен тұнерген қара бҰлтты “шапшаң шаян” 

сияқты баяндау (Иов 26:13). БҰл сiрә, сол кездегi язычестволық 

ырымқа жататын болқан, өйткенi найзақай және ұрей Ұшыратын қара 

тұнек бҰлт шаянқа Ұқсас болқан. МҰндай ұзiндiлер осындай ойлаудың 

жалқандықын терiске шықармайды және қылыми жақынан тұсiндiруге 

тырысушылық жоқ. БҰның орнына олар ҚҰдай бұкiл табиқи 

қҰбылыстарды басқарады дегенге бақыттайды. Сол кезде жындар 

жөнiнде қалыптасқан сенiмге Исаның көңiлi де сондай болқан. Оның 

керемет iстерi ҚҰдайдың кұшi шексiз толық және “жын” деп 

аталатындарқа адамдық дiндарлықымен байланысты емес деп анық 

айтып жұрдi. Жаңа ґсиетте “жындарды” баяндау олардың өмiр 

сұретiндiгiн бекiтедi дегенге сенетiндер теңiз шын мәнiнде таңқажайып, 

ал найзақай шынында да алып шаян екенiн мойындауқа тиiстi. Осы 

жерде Таурат өз заманының тiлiмен жазылқандықын тақы да бiр айта 

кету керек, бiрақ ол тiлдiң негiзiн қҰрайтын сенiмдi бекiте алмайды. 

Осындай ерекшелiк бiздiң меншiктi тiлiмiзге тән екенiн бҰрын айтқан 

болатынбыз. Таурат осының бәрiн 6.1 және 6.2 бөлiмдерiнде айтылқан 

ҚҰдай-қҰдiреттi, Ол бiздiң өмiрiмiздегi барлық бақытсыздыққа 

жауапты, ал кұнә бiздiң өзiмiзден шықады, жоқарыда айтылқандардың 

бәрi ҚҰдай бiздi қҰтқарушы Оның Ұлылықы дегендi бекiтедi деген 

негiзгi шындықты растау ұшiн iстеп отыр. “Жоқарқы сыншылар” деп 

аталатындар ұнемi Жазу мен ырымның, сол кездерде болқан 

мәдениеттiң арасындақы байланысқа нҰсқайды, бҰл жөнiнде Тауратта 

айтылқан. БҰл тұсiнiктi, ұйткенi Таурат жергiлiктi ырымдарқа сiлтеме 

жасалқан тiлде жазылқан, бiрақ Ягве бiрқана шын ҚҰдай, теңдесi жоқ 

аса Ұлы, барлық кiшi-гiрiм адамзат ырымдарына қарақанда, олар 

шабыттандырушы сөздердi бiрiншi оқықан, пайқамбардың аузынан 

шыққан, адамдарқа белгiлi болқан. БҰл жөнiнде ойлақаныңда Тауратта 

сол заманның тiлiмен айтылқан көптеген мысалдарды тұзетуге әрекет 

жасалмақанына таң қаласың. Төменде кейбiр мысалдар келтiрiлген:- 

– Фарисеи Исаны жалқан қҰдай Веельзевулдың кұшiмен өзiнiң керемет 

iстерiн iске асырқаны ұшiн айыптады. Иса былай дедi: “Если Я 

силой Веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силой 

изгоняют? (Мф 12:27). 4 Цар 1:3 Веельзевул филистимлянның 

жалқан қҰдайы болқанын ашық айтады. Бiрақ Иса былай демедi: 

“Қараңдаршы, 4 Цар 1:3-те Веельзевул жалқан ҚҰдай, сондықтан 
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сендердiң айыптауларың шын болуы тиiс емес делiнген”. Жоқ, Иса 

былай дедi, Веельзевул шындықында өмiр сұрген сияқты едi, 

ұйткенi Ол өзi уақыздақан адамдарқа Оның сөзi жеткенiн қалады. 

Сөйтiп, Иса жындардың қуқында жұргенi туралы айтты. Ол “олар 

шын мәнiнде өмiр сұрмейдi” деп бекiткен жоқ. Ол тек қана Iнжiл 

тiлiмен сол кұндердi уақыздады. 

– Исаның заманындақы еврейлер өздерiн шыншылмыз деп санады және 

өздерiн Ыбрайымның жҰрақатымыз деп ойлады. Иса олармен 

сөйлескенде “шыншыл-әдiлдермен” сөйлескендей сезiнiп, оларқа 

былай дедi: “Знаю, что вы семя Авраамово” (Ин 8:37). Бiрақ Ол 

олардың әдiлдiгiне сенген жоқ, бҰл жөнiнде Ол жиi айтты және 

8:39-44-те Иса олар Ыбрайымның Ұрықынан емес деп тура айтты. 

Олай болса Иса адамдардың дiншiлдiк нанымын сол қалпында 

қабылдаса да, шындықты практика жұзiнде көрсете бiлдi. Бiз Жаңа 

ґсиеттi жазқан кезеңде болқан язычестволық сенiмге ҚҰдайдың 

көңiл бөлуi осындай болқанын көрсеттiк. Осы кезде Иса да 

жындарқа осы тҰрқыдан қарады. Оның ҚҰдайдан бата алқан 

керемет iстерi сырқат ҚҰдайдың жоқарыдан жiбергенi, ешқандай 

басқа кұштiң жiбергенi емес деп ашық айтылқан, тек ҚҰдай қана 

сырқатты емдейтiн керемет кұш иемденген. 

– Павел тауратпен жанаспайтын дiнбҰзарлықымен әйгiлi грек 

ақындарының еңбегiнен цитаталар келтiрдi, мҰны ол осы ақындарқа 

сенетiндердi сынау мақсатымен iстедi (Тит 1:12; Деян 17:28). 

Сондай-ақ бiз Павелдiң қҰрбанқа шалынатын жерге көз қарасын 

еске аламыз, онда былай жазылқан: “неведому Богу”, (бҰрын көрiп-

бiлмеген ҚҰдайқа), яқни қайдақы бiр язычестволық ҚҰдайқа, өмiр 

сұруге тиiстi ҚҰдай, бiрақ Афинаның тҰрқындары әлi бiлмеген 

(Деян 17:22,23). 

– Еф 2:2 “ауада ұстемдiк етушi князь” туралы айтылады. БҰл 

мифологиялық Зороастрақа тиянақты ишара, оның 

тҰжырымдамасына өз кезiнде Павелдi оқушылар сенген. Бiр кезде 

олар “ауада ұстемдiк жұргiзушi Князьдiң” еркiмен өмiр сұрдi дейдi 

Павел. Осы аяттың өзiнде “князь” адам бойында “қимыл жасайтын 

рух” сияқты белгiленедi (сананың қатынасы). БҰрын олар 

аспандақы рухани князьдiң язычестволық идеясына сенген. Ендi 

Павел олар немқҰрайды бақынқан өкiмет олардың өзiнiң жалқан 

қиялының жемiсi болды деп атап өттi. Сонымен язычестволық 

ырымдақы апостолдар қабыл алмайтындықын жасырып айтып 

жұрдi, сол арқылы кұнә жөнiндегi шындықты көрсеттi. 
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– 2. Петр 2:4-те тамҰққа жiберiлетiн жазықты болқан адамдар туралы 

айтылады (көптеген шықармаларда бҰл сөз “тозақ” деп 

аударылады). ТамҰқ жер асты әлемiндегi мифологиялық орын. 

Бiрақ Петр бҰқан тұзету жасамайды, керiсiнше , ол бҰл сөздi толық 

қирату және кұнәсi ұшiн жазалау символы iспеттi қолданады. БҰл 

тәрiздi, Иса өзiнiң уақыздарында “дозақ” (геенна) сөзiн қолданады. 

Жындар шынында да сырқаттардың себепшiсi болып есептеле ме? 

Жынның өмiр сұретiндiгiне сенетiн әрбiр адам өзiне мынадай сҰрақ 

қоюы тиiс: “Мен сырқаттанқанда менiң ауруымды жындар шақырып 

тҰрқан жоқ па?” Егер сiз Жаңа ґсиетте айтылқан кiшкентай пҰт, бiздiң 

маңайымызда кезiп жұрген және жамандық әкелетiн жын деп 

ойласаңыз, онда сiз “Иә” деп айтуқа тиiстiсiз. Дегенмен, Сiз мына 

деректердi қалай тұсiндiрер едiңiз: мәселен жындар шақырқан көптеген 

сырқаттар қазiргi кезде емделуде, немесе дәрiмен бақылауқа алынуда? 

Безгек ауруы осының бiр мысалы болып табылады. Африканың 

көпшiлiк адамдары кұнi кешеге дейiн безгектi жындар әкеледi деп сенiп 

жұрдi, бiрақ бiз бҰл ауруды хининмен емдеуге немесе басқа дәрiлермен 

емдеуге болатынын бiлемiз. Немесе Сiз жындар кiшкентай сары 

таблеткалар Сiздiң өңешiңiз арқылы өтiп бара жатқанын көргенде олар 

қорқады да Ұшып кетедi дейсiз. Иса емдеген кейбiр аурулар, сондай-ақ 

жындар иемденгеннiң нәтижесi деп суреттелгендер сiреспе және 

талмалы ауру. Осы екi ауруды да дәрiмен емдеуге болады. 

Менiң жолдасым Кампала (Уганда) қаласына жақын жерге орналасқан 

ауылдан келдi. Ондақы адамдар безгек ауруын жындар әкеледi дегенге 

сендi дедi ол, бiрақ дәрi сырқатты емдеуге көмектескенiн көргеннен 

кейiн, олар жындарқа сенуiн доқарды. Ал егер адам мый безгегiмен 

(ойына қатер туқызатын) сырқаттанса, онда олар тақы да жындарды 

кiнәлай бастақан. Жақын орналасқан қаладан келген дәрiгер оларқа 

кұштi әсер ететiн, безгекке қарсы дәрiнi емге бергенде, олар дәрiнi 

алудан бас тартып, жындармен кұресу ұшiн ерекше бiрдеңе берудi 

талап еткен. Дәрiгер кейiнiрек келiп: “Менде жындарды қуып шықатын 

дәрi бар”- дедi. Сырқат дәрiнi қуана-қуана алып, iштi, содан кейiн оқан 

жеңiл болды. Екiншi таблеткамен де бiрiншiдегiдей жақдай болды. 

Дәрiгер жындарқа сенген жоқ, бiрақ ол аурудың көңiлiн табу ұшiн сол 

адамдардың тiлiн қолданды, бҰл жолы “µлы Дәрiгер”, Иса Алла сияқты 

қимыл жасады, Иса осыдан 2000 жыл бҰрын осылай жасақан-ды. 
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Шегiнiс 17: Сыйқыршылық (тәуiп, бақсы) 
БҰл мақала негiзiнен Африкада және әлемнiң басқа жерлерiнде 

тҰратын оқушылар мен студенттер ұшiн жазылқан, мҰнда 

сыйқыршылық әдеттегi кұнделiктi өмiр заңы болып табылады. Барлық 

нақыз студенттер, Тауратты оқып ұйренiп жұргендердiң, 

сыйқыршыларқа, африкандық бақсыларқа көмек сҰрап баруы 

шындықты сақтаумен сыйыспайды. Дегенмен, балгерлер медицина-

дәргерлерiне қарақанда арзан тұседi және олар қолайлы, сонымен бiрге 

олардың ауруды емдеудегi көзге көрiнiп тҰрқан табыстары (жетiстiк) 

оларды жергiлiктi халықтың алдында тартымды қылып көрсететiндiгiн 

мен жақсы бiлемiн. Бiз бҰл проблеманы логикалық, таураттық көзқарас 

тҰрқысынан қарастыратын боламыз. БҰл бiрден-бiр тәсiл. Осының 

арқасында Сiз өзiңiзге кұш таба аласыз, сол арқылы елiктiрудi жеңесiз, 

ол адамдарқа назар аудармайтын боласыз. 

Сыйқыршылардың тәуiп өзiне тартуы 

Бәрiнен бҰрын сыйқыршылардың өзiне тартуына қажеттi талдау жасау 

керек. Олардың жетiстiктерi асыра көрсетiлетiндiгiне бiз сенiмдi болуқа 

тиiспiз. Олардың ем қолдануы ешқашан ашық тұрде, жҰрттың бәрi 

көре алқандай дәрежеде өткiзiлмейдi. Егер олардың емi расында да 

сәттi болса, онда олар ауруханаларда, бұкiл әлемде оларды көре 

алатындай жҰмыс iстер едi. Олар емдеген сырқаттардың анық 

денсаулық кұйi ешқашан белгiлi болмайды- оларқа расында да жеңiл 

болды ма, жоқ па, белгiсiз. 

Сыйқыршылардан көмек сҰрауқа алданып қалқан адамдар өздерiнен 

оларда белгiлi бiр кұштерiн анықтаушы бар ма деп сҰрауқа тиiс, яқни 

өздерiнiң меншiктi кұшiн адамның көзiмен көрдi ме екен (естiп қана 

қоймай), мәселен оқан келген бiр қолы жоқ адам, одан шыққанда 

жҰмысқа қабiлеттi қолымен шыққанын көрдi ме? Сыйқыршылардың 

дҰрыстықына көз жеткiзу ұшiн осындай дәлел қажет болады. Втор 

13:1-3 бҰл жөнiнде батылдау айтады: израилдықтарды тiптi 

пайқамбардың өзi яқни келешектi болжап бiлгiш адам белгi берсе, яқни 

керемет көрсетседе, онда адамдар бҰл кiсiге (сыйқыршы) ол сөзiмен 

нақыз iлiмге берiлгендiгiн, сәйкес келетiн ҚҰдай сөзiне берiлгендiгiн 

бекiтiп, анықтап бергенше, илануқа болмайды. Емдеушi сыйқыршылар 

шындыққа сенбейдi, бҰл шындық Тауратта жақсы ашылқан, сондықтан 

өзiңдi арбаушылыққа бой Ұрындырып, оларқа сенiп, олар анық кұштi 

иемденедi екен деп ойламаңдар, ұйткенi барлық кұш ҚҰдайдан 

шықатындықы һақ (Рим 13:1;1 Кор 8:4-6). 
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Ендi олар қандай сырқаттарды емдейдi? Адамдар өз мыйының бiр 

пайыз қабiлеттiлiгiн қана пайдалана алатындықын қазiр мойындайды. 

Оның басқа бөлшектерi бiздiң мұмкiндiгiмiзден тысқары жатыр 

(адамдар мҰны ҚҰдай Патшалықында iстеуге қабiлеттi 

болатындықында шұбә жоқ). Бiз өз мыйымыз бiздiң денемiзге 

физикалық әсер ететiнiн де тiптi Ұқынбаймыз. Психологтер қан 

ауруымен сырқаттанқан пациенттерiн кұштi сендiру арқылы емдейдi, 

олардың қандарының қҰрамы жақсы және нормалды циркуляция 

жасайды деп сендiредi. Ортодоксалды медицинақа қатысы жоқ мҰндай 

ем қолдану мұмкiндiгiн дәрiгерлер мойындайды. Бiздiң мыйымызқа 

қатты әсер еткенде асқазан жарасы, бас ауруы сырқатын әкелуi мұмкiн. 

Мыйымызқа тиыштық берiп, не белгiлi бiр жаттықуларды жасатқызып 

мҰндай ауруды жеңiлдетуге болады. Бiрақ егер, мәселен адамның қолы 

кесiлген болса, онда ойша жаттықулар жасау арқылы жоқ қолды 

орнына келтiру мұмкiн емес. Сондықтан, сыйқыршылар (бақсылар) 

бiздiңше, бiздiң санамызда бақылауда болатын сырқаттарды емдеуге 

қол жеткiзедi. Бiздiң мыйымыздың қалай жҰмыс iстейтiндiгiн толық 

Ұқынбайтын болқандықтан мҰндай қабiлет тек сыйқыршыларда қана 

бар сияқты көрiнедi. Бiрақ, бҰл солай емес, тек адам санасына әсер ету 

арқылы олар ем қолдануда белгiлi бiр нәтижеге жетуi мұмкiн. 

Кұштердiң көзi 

Барлық кұш, сұйтсе де, Алладан шықады. Барлық жақсылық және 

жамандық, соның iшiнде аурулар да Содан шықады, сыйқыршылырдан 

шықпайды. Қасиеттi Жазуда бҰл жөнiнде көп айтылады: Ис 45:5-7; 

Мих 1:12; Ам 3:6; Исх 4:11; Втор 32:39; Иов 5:18. Осы көрсетiлген 

жазулардың бәрi назар салып оқуды қажет етедi. Жоқарыда 

айтылқандардан мынадай тұйiн шықады: ауырқан жақдайда бiз Оқан 

дҰқа оқып, жалбарынуымыз керек, сонымен бiрге дәрiгердiң бiзге 

жазып берген дәрiсiн де алуымыз керек. Егер бiз сыйқыршылардан 

көмек сҰрасақ, онда бiз “жасырын кұштердi” басқаратын, бiзге 

көмектесуге тиiс деп санайтын адамдарқа ұн тастайтынымызды бiлуге 

тиiспiз. Бiрақ бiз шын мәнiнде мҰндай кұш өмiр сұрмейтiнiн бiлемiз. 

Сыйқыршылардан көмек сҰрау қҰдiреттi ҚҰдайқа сенбеу деген сөз, 

бiздерге ауруларды жоқарыдан жiберiп тҰр дегенге сенбеу, олай болса 

оның бәрiн басқа кұштер, сыйқыршылардың билiгiндегi кұштер iстейдi 

деп ойлау. 

Адамдар солай ойлақанда ҚҰдай қатты ренжидi, өйткенi ауруларды Ол 

жоқарыдан жiберiп тҰр, тек қана Ол- қҰдiреттi. Израилдықтар 

ҚҰдайқа сенген, сонымен бiрге олар өздерiнiң өмiрiнде қимыл 
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жасайтын, басқа кұштiң барына сенген, сол кұштерге қҰрылқан пҰтқа 

табынқан. БҰның бәрi ҚҰдайды ашуландырқаны сондай, Ол ґз 

халықтарының арасынан оларды қуып шықты (Втор 32:16-24). Егер бiз 

қана Оқан толық сенбесек ҚҰдай ұшiн оның бәрi, бiздiң Оқан мұлдем 

сенбейтiнiмiз ештеңе емес. Израилдың шын-нақты ҚҰдайына сенемiз 

деп айта тҰрып, ҚҰдайдан басқа, сонымен бiрге басқа кұштiң 

барлықын, мойындайтын болса және сыйқыршыларқа сол кұштерге 

әсер етуге мұмкiндiк берiп, олар бiзден кетiп қойса- мҰның бәрi 

израилдықтар өткен кездерде не iстегенiмен бiр мақынада болады. 

Израилдықтардың пҰтқа табынушылықтарының Ұзақ та, қайқылы 

тарихы “бiздердi ұйрету ұшiн жазылқан”. Осы кұшке сенетiндермен 

бiздер тiптi де араласпауқа тиiстiмiз. “Что общего у света со тьмою? 

Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога... и 

поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь... И буду 

вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дощчерями” (2 Кор 6:14-18). 

Егер бiз шындықымен жындарқа нанудың жалқандықын мойындайтын 

болсақ және олардан бөлiну ұшiн кұш салсақ, онда бiз расында да 

ҚҰдайдың ґзiнiң балаларымыз деген сұйкiмдi куәландыру аламыз. 

Баласы ауырқанда туқан ата-анасы инстинктi тұрде оқан қамқор 

жасайды. Бiздiң Аспандақы әкемiз де бiздер ұшiн одан әлде қайда көп 

мөлшерде осылай жасайды деген сенiмiмiздi ойымызбен бiрiктiру бiзге 

қиын ба? 

Сыйқыршылар өзiне сенетiндерге қана әсер етедi деген дерек айқын. 

ґздерiнiң сұйгенiн жоқалтқан адам тап осылай iстеп медиумқа (“рух” 

пен адамның арасындақы жарастырушы) немесе сыйқыршықа келiп 

өлген адаммен оны кездестiру туралы сҰрауы мұмкiн. Сонда медиум 

клиентiне көзiн жабуды, сосын сол адамның жұзiн өте анық көзiне 

елестетуiн сҰрайды. Клиент өзi жақсы есiнде қалдырқан фото-суретке 

көзiн жҰмылдырады. Сонда медиум клиенттiң ойын сапқа жұгiртедi 

және шын мақынасында адам туралы аздақан асырып айтады. Клиент 

осыдан кейiн медиум расында да өлi адамды тiрi сияқты көрген екен 

деп сенедi. БҰл адам тiрi деп ешқашан батыл сендiруге 

болмайтындықына назар аударыңыз. Егер клиент сенуден бас тартса 

немесе медиумге бақынса, онда ешқандай нәтиже болмайды. 

Фараонқа және Навуходоносорқа “сыйқыршылардың” тұсiнiң маңызын 

әңгiмелегенде, егер олар бiрқандай табысқа жетпесе, өз орындарында 

тҰра алмақан болар едi. Олар ойды санау техникасын пайдаланқанында 

кұдiк жоқ. Егер сыйқыршылардың iсiмен байланысты адамдардың 

өмiрiне ҚҰдай араласса, Фараон мен Навуходоносор осылай болқан, 

онда сыйқыршылар тұстерiн шешу қабiлетi мен кұштерiнен айырылқан. 
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Валааммен де тап осындай жақдай болқан, ол белгiлi бiр дәрежеге дейiн 

сыйқыршы болқан. Моавиттiң патшасы Валак Валаамның адамдарды 

лақнаттау қабiлетiне сенген. Ол Валаамның қызметi ұшiн оқан көп 

ақшалай сый берген және өткен тәжiрибесiн бiлемiн, ол кiмдi қарқаса, 

оны шын мәнiнде қарқыс атады деген (Числ 22:6). Дегенмен Валаам 

израилдықтармен кездескенде өзiнiң ежелгi қарқыс айтатын қабiлетiнен 

айрылқанын байқап қалды. МҰндай адамдар нақыз ҚҰдайқа сенетiн 

адамдармен байланысты болса, кұштерiнен тiптi айрылатындықы 

тұсiнiктi, бҰрын басқа адамдармен қарым-қатынаста болқанда қаншама 

еңбегi болқаны есепке алынбайды. 

Таурат сыйқырлық (балгерлiк) туралы 

БҰның практикалық маңызы мынадан тҰрады, егер бiз сыйқыршықа 

баруқа елiктейтiн болсақ, онда бiз оқан толық сенуге тиiстiмiз. Егер бiз 

олардан тек өзiмiздiң денсаулықымызды жақсартамыз деп ұмiттенсек 

онда мҰндай адамдарқа барудың ешқандай мәнi жоқ, шамасы олардың 

өзi де осы пiкiрден тысқары емес. Бiрақ оларқа толық сену және олар 

басқаратын сондай кұштiң барлықына сену деген сөз, бiз нақыз 

ҚҰдайдың қҰдiретiне толық сенбеймiз деген мақына тудырады. Егер 

бiз шындықында Фараон, Валаак, Навуходоносор туралы жазқандарқа, 

олар жөнiнде жоқарыда айтылды, сенсек, онда көмек болады деп сенiп 

сыйқыршықа келмеймiз. Төменде сыйқыршылардың ҚҰдайқа сенетiн 

адамдарқа кұшi жетпейтiндiгiн көрсететiн мысалдар келтiрiледi. Бiздiң 

мойындауымыз бен шоқынқанымыздың нәтижесiнде бiздер ҚҰдайы 

адам болып табыламыз. 

Сыйқырлықты Павел “тәннiң iсi” деп атады және дiннен азқандық 

(жалқан iлiм), неке бҰзар және бҰзықтық-осылардың бәрiн солар 

санатына қосты (Гал 5:19-21). Ол былай дедi: “Предваряю вас, как и 

прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 

наследуют”. БҰл Павел уақызының ең қызу бөлiгi едi. МҰсаның 

Заңында да барлық сыйқыршылар көз байлаушылықты (сыйқырлық 

ұшiн басқа сөз) пайдаланады делiнген, және өз балаларын от арқылы 

апарқандар дереу өлiм жазасына кесiлген (Втор 18:10,11; Исх 22:18). ґз 

балаларын от арқылы апарқандар нақыз сыйқыршылар болмақан. БҰл 

сыйқыршылар және жетекшi пҰтқа табынушылар балаларды 

зҰлымдық кұшiнен қорқау ұшiн оларды от арқылы өткiзу керек дедi. 

Сөйтiп, сыйқыршылар да, оларқа көмек сҰрап барқандар да өлiм 

жазасына кесiлгенiн көрiп отырмыз. Жаңа ґсиетке сәйкес терiс қылықы 

ұшiн ҚҰдай Патшалықынан шықарылу жазасы қолданылады. ҚҰдай 

бiздiң өз жақдайымызды көтеру ұшiн сыйқыршыларқа барқанымызды 



І Ѕд а й  жё н е  к ѕ н ё  200 

Ұнатпайды. Исақа сенiп жұрген бiздiң өмiрiмiзде қандайда болмасын 

шешiм қабылдау ұшiн өзiмiзден шындап сҰрауымыз керек: “Хочет ли 

Бог на самом деле, чтобы я сделал это? Сделал бы я то же самое, если 

бы Иисус стоял рядом со мной?” ҚҰдай сыйқырлықты ашықтан-ашық 

айыптақаннан кейiн осы сҰрақтарқа белгiлi жауап “жоқ” сөзi болуқа 

тиiс. ҚҰдай бiздiң сыйқырлықтың көмегiне сұйенгенiмiздi жек көредi. 

Самуил сыйқырлықты ҚҰдай Сөзiне “лаң салушылық” (көнееврей 

тiлiнде “арандату”, лаң салушылық” сөзi) сияқты деп анықтама бердi (1 

Цар 15:23). Ақиқатында пҰтқа және сыйқырлыққа сенген израилдықтар 

сияқты Барлықын билеп-төстеп тҰрқан ҚҰдретке лаң салу мұмкiн емес 

(Втор 32:16-19). Сыйқыршыларқа сенген ханаандықтарды қуып шық 

деп израилдықтарқа бҰйырқан Мен деп атап өтедi ҚҰдай, өйткенi ол 

Оқан Ұнамады; ал оның орнына олардың өзi осы практикақа қосылды 

(Втор 18:9-14). Сонымен, шоқынқан сенушiлерден тҰратын Жаңа 

Израил ұшiн бiз бiздi қоршақан керi кеткен әлемде болып жатқанды 

iстемеуiмiз керек; өйтпегенде бiз өзiмiзге уәде етiп қалдырқан 

Патшалық жерiн мәңгi мҰра ете алмаймыз. Бiз емес, сыйқыршылар 

қана оқан ие болады деп ойлаудың өзi орынсыз. Егер бiз 

сыйқырлықтың әсерi бiзге де ықпалын тигiзедi деп ұмiттенсек, онда бiз 

шын мәнiнде оны пайдаланамыз. 

Язычестволық қараңқы әлемнiң осы соңқы кұндерi арқылы Оның 

жарық, ақиқат және даңқты Патшалықы бақытына бiздiң өтуiмiзге 

ҚҰдай батасын бере көр. 

“За то, что они не приняли любви истины для своего 

спасения... пошлет им Бог действие заблуждения, так что 

они будут верить лжи... Мы же всегда должны 

благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия... 

И так, братия, стойте и держите предания, которым вы 

научены или словом, или посланием нашим. Сам же 

Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 

возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду 

благую во благодати, да утещит ваши сердца и да утвердит 

вас во всяком слове и деле благом” (2 Фес 2:10-17). 

Шегiнiс 18: Эдемде не жақдай болды? 
“И сказал змей жене: нет не умрете; но знает Бог, что в 

день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и 

вы будете, как боги, знающие добро и зло” (Быт 3:4-5). 
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КµНДЕЛIК ПIКIР: БҰл жерде жылан деп тҰрқаны “шайтан” атын 

иемденген кұнәлi болқан Перiште. ґзiнiң кұнәсi ұшiн аспаннан қуылқан 

ол жерге тұсiп, Еваны елiктетiп кұнә жасатқызды. 

БIЗДIҚ ТµСIНIКТЕМЕ: 

1. ¶зiндiде әңгiме “жылан” туралы өрбидi. “Шайтан” және “перi” 

сөздерi Болмыс кiтабының барлық әңгiмесiнде   кездеспейдi. 

2. Жылан Перiште тұрiнде еш жерде еске алынбайды. 

3. Сондықтан Болмыс кiтабында тамҰқтан қуылқан бiреулер туралы 

айтылмайтынына таңқалмайсың. 

4. Кұнә өлiм әкеледi (Рим 6:23). Перiштелер өлмейдi (Лк 20:35-36), 

сондықтан олар кұнәлi болмайды. Шыншыл- дарқа (әдiл) берiлген сый, 

олар Перiштелермен тең болды деген сөз және ешқашан өлмейдi (Лк 

20:35-36). Егер Перiштелер кұнәлi болса, онда әдiлдер кұнә жасақан 

болар едi, олай болса өлер едi, ол шындықында оларқа мәңгi өмiр 

мұмкiн емес дегендi бiлдiрер едi. 

5. МҰндақы қатысушылар: ҚҰдай, Адам, Ева (Хауана) және жылан. 

Басқа ешкiм де еске алынбайды. Жыланның iшiне бiреулер кiрiп, 

iстегенiнiң бәрiн жасауқа оны мәжбұр еттi дейтiн ешқандай 

куәландырулар жоқ. Павел былай дедi: “Жылан өзiнiң айлакерлiгiмен 

Еваны қҰмарландырды (2 Кор 11:3). ҚҰдай жыланқа айтты: “Осыны 

iстегенiң ұшiн... сақан” (Быт 3:14). Егер “шайтан” жыланды 

пайдаланқан болса, онда ол неге еске алынбайды және неге ол жаза 

алмады? 

6. Адам өзiнiң жасақан кұнәсi ұшiн Еваны жазалады: “Она дала мне от 

дерева” (Быт 3:12). Ева жыланды айыптады: “Жылан менi ерiксiз 

қызықтырды, сосын мен жедiм” (Быт 3:13). Жылан перiнi айыптамады- 

ол өзiн ақтамады. 

7. Егер жыландардың қазiр дауыс қҰқықы жоқ болса және Эдемде 

жыландар жөнiнде айтқанды кұдiк алсақ, онда мынаны еске 

сақтауымыз керек: а) Бiр кұнi Ұрқашы есектi сөйлеуге және адаммен 

(Валааммен) керiсушiлiкке мәжбұр еткен: “Сөйлемейтiн аналық есек 

адам дауысымен сөйлеп кетiп, пайқамбардың ақылсыздықын тоқтатты” 

(2 Петр 2:16) сосын; б) “Барлық дала жыртқыштарының iшiндегi ең 

айлакерi жылан болды, оны ҚҰдайтақала жаратқан едi” (Быт 3:1). Оқан 

айтылқан қарқыс, шамасы, оның сөйлеу қабiлетiн жоқалтты, Адам мен 

Еваның алдында ол қалай сөйлеп кеттi. 
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8. ҚҰдай жыланды жаратқанда (Быт 3:1), басқа тiрi организмдер, 

“шайтан” деп аталатын жер ұстiнде жоқ едi. Егер бiз мҰны кұдiкке 

алсақ, онда бiз бiр адамды екiншi адамның iшiне орналастыру және оны 

басқару мұмкiндiгi бар деймiз. Бiрақ бҰл идея таураттық емес, 

язычестволық. ҚҰдай жыланның Адам мен Евақа қатысты iстеген 

ұлкен кұнәсi ұшiн жыланды жаратпаушы едi десек, онда кұнә әлемге 

адам арқылы келдi дегендi еске алуқа тура келедi (Рим 5:12), сондықтан 

жылан қҰлықсыз, ол ҚҰдай алдында жауапты емес екенiн көрдi дедi 

ол, олай болса ол кұнә жасақан жоқ. 

Кейбiр адамдар Быт 3 тарауындақы аяттар Серафимге қатысты деген 

жорамал айтып жұр. Дегенмен, онда “жылан” деп аударылатын 

көнееврей сөзiнiң “Серафим” сөзiне еш қатысы жоқ. Соңқы сөз “отты” 

сөзiнiң негiзгi мақынасын бередi, және Числ 21:8-де “маубас (топас) 

жылан” деп аударылады, бiрақ бҰл Быт 3-те “жылан” деп аударылатын 

сөз емес. Мыс кұнә белгiсiн бiлдiредi (Суд 16:21; 2 Цар 3:34; 4 Цар 

25:7; 2 Петр 33:11; 36:6). Сөйтiп, “жылан” сөзi кұнә идеясымен 

байланыстырылады, кұнәлi Перiштемен емес. 

Осы мақалақа бiздiң тұсiнiгiмiз (анықтамамыз): 

1. Бiз Болмыс кiтабының бiрiншi тарауларында әлемнiң жаратылысы 

және адамның кұнәкарлануы туралы айтылқандарды кұдiкке алуқа 

негiз жоқ деп жорамалдаймыз. “Жылан” дәл мақынасындақы жылан 

болды. Жыланның алқашқы туыстарына кұнәсi ұшiн өзiне айтылқан 

қарқысты орындап бауырымен жорқалап жұрген жыланды бiздiң 

қазiр көруiмiз мҰны бекiтедi (Быт 3:14). Осылайша, бiз, өздерiне 

айтылқан қарқыстан қазiр еркектер мен әйелдердiң қалай қиналып 

жұргендiгiн көрiп отырмыз, қарқыс оларқа дәл осы уақытта 

жоқарыдан жiберiлген едi. Бiз Адам мен Ева сөздiң толық 

мақынасында еркек және әйел болқанын елестетемiз, себебi оларды 

қазiргi еркектермен, әйелдермен салыстырамыз, әрине қазiргiлердiң 

өмiр сұруге жақсы қолайлы жақдайлары бар. Олай болса, алқашқы 

жылан да дәлме-дәл мақынасында жануарлар болқан. әйтседе қазiргi 

жыланнан гөрi олар естiлеу болқан. 

2. Келесi мысалдар Болмыс кiтабының алқашқы тарауларын дәлме-дәл 

мақынасында қабылдау керектiгiнiң тақы да бiр айқындамасы 

болмақ:- 

– Иса Адам мен Еваның жаратылысын баяндауқа ґзiнiң некелесу және 

неке бҰзу туралы iлiмiнiң негiзiне қатысты сияқты қарады (Мф 
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19:5-6). Ол мҰны астарлы сөз мақынасында қабылдады деп 

ешқашан тҰспалдауқа болмайды. 

– “¶йткенi, алдымен Адам жаратылды, содан кейiн Ева; Адам қызықып 

кеткен (жылан) жоқ, оның әйелi қызықып кетiп, қылмысқа кiрдi” (1 

Тим 2:13-14). Сонымен Павел де Болмысты дәлме-дәл мақынасында 

оқыды. Ең ерекше маңыздысы, “жылан өзiнiң айлакерлiгiмен Еваны 

елiктiрдi” деп ертеде жазқан болатын (2 Кор 11:3). Назар аударыңыз, 

Павел “перi” Еваны елiктiрдi дегендi еске тұсiрмейдi. 

– Жалпы алқанда әлемдi және кұнәкарлануды баяндауды бiз астарлы 

сөз мақынасында қабылдауқа тиiстiмiз дегендi куәландырушы бар 

ма? 

– Быт 1-ге сәйкес әлем алты кұннiң iшiнде жаратылқан. Дәлме-дәл бҰл 

кұндердiң әрқайсы 24 сақаттан тҰрқаны мына деректермен 

бекiтiледi: әр кұндерi қҰрылқандардың барлықы бiрiнсiз бiрi қазiргi 

тұрiнде, бiрнеше кұн болуы мұмкiн емес. әр кезеңi 1000 жылдан, 

немесе одан да көп кезең еместiгiн мына дерек әңгiмелейдi: Адам 

алтыншы кұнi жаратылды, бiрақ жетiншi кұннен кейiн 930 жасында 

дұниеден өттi (Быт 5:5). Егер жетiншi кұн 1000 жыл кезеңдегi болса, 

онда Адам өлгенде оның жасы 1000 жылдан асар едi. 

3. Жылан қарқыс алқандықтан және өзiнiң бауырымен жорқалап 

жұретiн болқан (Быт 3:14), онда бҰрын оның аяқы болқан деп 

ойлауқа негiз бар. Ол барлық аңдардан айлакер болқандықын ескере 

отырып, жылан адамзатқа өте жақын жануардың өмiрiне Ұқсас 

болды деген болжау жасаймыз, әйтсе де ол жануар қалпында қалды- 

“ҚҰдай Тақала жаратқан дала аңдарының бiрi болып қала бердi” 

(Быт 3:1,14). 

4. Мұмкiн, жылан тану ақашының жемiсiн әлде қашан жеп қойқан 

болар, бҰл оның зҰлымдықының тұсiндiрмесi қызметiн атқарады. 

Ева “ақаш тамақ ұшiн жақсы екенiн көрдi... және шабыты артты, 

өйткенi жемiс бередi” (Быт 3:6). Егер ол кiм жемiстi жеп 

қойқанының нәтижесiн өмiрде көрмеген болса, ол оның жеуге 

болатынын қайдан бiлдi? Мұмкiн, Ева бҰдан бҰрын жыланмен 

бiрнеше рет сөйлескен болар, бҰл жөнiнде Быт 3-те айтылқандай. 

Жыланның Евақа айтқан бiрiншi сөзi мынадай: “ҚҰдай дәл солай 

айтты ма?”... (Быт 3:1). “Дәл ме дәл ме” сөзi, сiрә, ол жөнiнде 

Болмыс кiтабында айтылмайтын, бҰл өткен әңгiменiң жалқасы 

екенiн куәландырады. 
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Шегiнiс 19: Люцифер 
“Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, 

попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взайду на 

небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на 

горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 

облачные, буду подобен Всевышнему” (Ис 14:12-14). 

ТµРМЫСТА±Ы ПIКIРЛЕР: Люцифер өз кезiнде қҰдiреттi Перiште 

болқан деп ойлайтын болқан, Адам өмiр сұрген кезеңде кұнәлi болқан, 

сондықтан жерге қуылқан, ол жер ұстiнде ҚҰдайы адамдарқа зиян 

келтiредi. 

БIЗДIҚ ТµСIНIКТЕМЕ: 

1. “Перi”, “шайтан”, “Перiште” сөздерi бҰл тарауда кездеспейдi. 

Таураттың кейбiр басылымдарында жалқыз-ақ жерде “Люцифер” сөзi 

кездеседi. (Тауратта орыс тiлiнде осы сөздiң орнына “таңқы шапақ, 

таңсәрiнiң баласы” сөзi қолданылады. Аударма ескертпесi). 

2.  Ис 14 тарауында Эдем бақшасында пайда болқан бiрдеңенi баяндау 

берiлгенiн бекiтетiн ештеңе жоқ. Егер мҰндай сендiру болса, онда 

Болмыс кiтабы жазылқан кұннен 3000 жыл бойы бiздi неге 

мақлҰматсыз қалдырды. 

Шындықында ондай жақдай болқанын, алдымен бiзге неге айтпақан? 

3. ҚҰрт жамылқан (ст 11) және адамдар мазақ еткен (ст 16) сияқты 

Люцифера туралы әңгiмелейдi. ґйткенi, ол аспаннан қуылқаннан кейiн 

ол барлық кұшiнен айрылды (ст 5-8). Сол себептi Люцифер қазiр жерде 

тҰрады және адамдарды әдiл жолдан тайдырды деп ойлауқа ешбiр негiз 

жоқ. 

4. “Аспанқа кiремiн” (ст 13), егер ол оқан бҰрын кiрген болса? Осы сөзi 

ұшiн оны (Люцифераны) неге жазалады? 

5. Люцифер қабiрде iрiп-шiридi: “В преисподнюю низвержена гордыня 

твоя... и черви покров твой” (ст 11) (“Сенiң менменшiлдiгiңдi тамҰққа 

лақтырды... сосын сенi жамылқан қҰрттарды”). Перiштелер өлуге тиiстi 

емес (ЛК 20:35,36), олай болса, Люцифер, Перiште бола алмайды; тiлi 

адамның тiлiне тым жақын. 

6. 13 және 14- аяттар 2 фес 2:3,4 аяттарымен байланысып жатыр, онда 

“кұнәлы адам” туралы айтылады. Сұйтiп, Люцифер, дҰрысы Перiштеге 

емес, адамқа қатысты. 



І Ѕд а й  жё н е  к ѕ н ё  205 

ОСЫ МАKАЛАFА ТYСIНIКТЕМЕ: 

1. Таураттың Жаңа халықаралық басылымы (N.1.V), және оның қазiргi 

басқа басылымдары Ис 13-23- тарауларының “ауыртпалықтар” мәтiнiн 

мазмҰндайды. Ол мәселен Вавилонды, Тирдi, Египеттi мекендегендер 

сияқты әртұрлi халықтарқа жұктелген. Ис 14:4 бiз қарастырып отырқан 

аяттың контексiн осылай анықтайды: “Сен Вавилон патшасына жеңiс 

өлеңiн сөйлейтiн боласың...” Көрегендiк, сондықтан Вавилонның 

адамзат патшасына қатысты, ол Люцифер сияқты суреттеледi. Ол 

қҰлақаннан кейiн “Сенi көрiп тҰрқан... сен туралы ойқа шомады: жердi 

теңселткен осы адам ба едi?...” (ст 16). Сұйтiп, Люцифердiң адам 

сияқты екендiгi анық анықталады. 

2. Люцифер адам-патша болқандықтан, ендi “жердiң бұкiл көсемдерi... 

сақан айтатын болады: сен де бiз сияқты кұшсiз болдың! Сен де бiзге 

Ұқсаса болдың!” (ст 9,10). Осыдан Люцифер қандай да болмасын басқа 

патшалар сияқты ол да патша болқаны анықталды. 

3. 20-аятта былай делiнген: Люцифердiң тҰқымы өлтiрiлетiн болады, ал 

21-аятта Вавилонның тҰқымы қырып- жойылады делiнген. Сонымен 

Люцифер мен Вавилонның тҰқымдары теңестiрiледi. 

4. Есiңiзде ме, бҰл тәмсiл (нақыл) дегенiмiз “Вавилон патшасына 

айтылқан жеңiс өлеңi” (ст 4). “Люцифер” сөзi “таңқы жҰлдыз” 

мақынасында, яқни басқаларының iшiндегi ең жарық жҰлдыз. Тәмсiлде 

бҰл жҰлдыз осылайша аброймен шешедi: “Аспанқа кiремiн, өзiмнiң 

тақымды ҚҰдайдың жҰлдызынан жоқары көтеремiн” (ст 13). ґзiнiң 

осындай менменшiлдiгiнен жҰлдыз жер ұстiне қуылды. Ол Вавилон 

патшасын бейнеледi. Дан 4 тарауында Вавилон патшасы 

Навуходоносордың Ұлы патшалықты қалай байқап шыққаны 

суреттеледi. Оны өзi салып, сонымен ол басқа халықтарды өз кұшiмен 

жаулап алып, бақындырдым деп ойлады. Оның iсiнiң сәттiлiгiне ҚҰдай 

серiк болқанын мойындамады. “Сенiң Ұлылықың өстi және аспанқа 

дейiн жеттi” (ст 19). Сол ұшiн ол адамдардан аластатылды өгiз сияқты 

шөп жедi, сосын оның денесi аспан шықымен суарылды, сол себептен 

оның шашы арыстандiкiндей болып өстi, оның тырнақтары -

қҰстыкiндей болды (ст 30). әлемдегi қҰдiреттi адамдардың бiрiнiң 

осындай ойламақан жерден қҰлап, есалаң лунатик жақдайына келуi 

қайқылы жақдай болды, бҰл аспаннан жерге қҰлап келе жатқан таңқы 

жҰлдыз туралы тәмсiлдiң шықуының себебi болды. ЖҰлдыздар кұштi 

адамдарқа мәндi, бҰл жөнiнде, мәселен Быт 37:9; Ис 13:10 (Вавилонды 

басқарушыларқа қатысты), Дан 8:10 (ср.ст 24) айтылқан. Аспанқа шықу 

және аспаннан қҰлау тауратта метафора iспеттi қолданылады, ол 
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шектен шыққан менмендiк пен қҰлауқа пайдаланылады. Сәйкес 

мыналардан қара- Иов 20:6, Иер 51:53 (Вавилон туралы), Плач 2:1; Мф 

11:23 (Капернауме туралы): “И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до 

ада (могилы) низвергнешься”. 

5. 17 аят Люцифердi ол “әлем дұниесiн шөлге айналдырқаны және 

қалаларды қиратқаны, өзiнiң тҰтқындарын ұйлерiне жiбермегенi ұшiн!” 

айыптайды. Осының бәрi Вавилонның әскери саясаты туралы 

әңгiмелейдi- бұкiл географиялық аудандарды мұлдем қиратқаны 

(Иерусалимдi осылай iстеген), тҰтқындарды басқа жерлерге айдап 

әкеткенi және оларқа туқан жерлерiне қайта оралуқа тиым салқаны 

(еврейлерге осылай жасақан-ды), жаңа қалалар қҰрылысы, езгiдегi 

халықтардан алтынмен алым-салық алынқаны туралы әңгiмелейдi. БҰл 

жерде өзiнiң жақымсыз қылықтары ұшiн Люцифердi тiптi, басқа 

басқарушылар сияқты жерлеуге де лайықты емес деп санақаны (ст 

18,19) ерекше атап өтiледi. БҰдан ол тек адам-патша қана болқан, 

сондықтан басқа өлген адамдар сияқты оның денесi жерленуге тиiстi 

делiнген. 

6. 12 аят Люцифер “аспаннан қҰлады”, сондықтан ол ақаш болды деп 

ойлауқа негiз бар делiнген. БҰл жерде Дан 4:8-16 одан әрi байланыс 

байқалады, онда Навуходоносор және Вавилон кесiлген ақашпен 

салыстырылады. 

7. Вавилон мен Ассирия көрегендiктерде жиi бiр-бiрiне Ұқсас болып 

келедi. Сонымен, мәселен, 25-аят Ассирия патшасын қҰлату туралы 

әңгiмелейдi: “Мен Ассураны соққықа жықуды анықтадым және ол 

орындалады...” Вавилонның (Ис 47) қҰлауы туралы көрегендiк 

Ассирияның талқандалуы туралы көрегендiкпен ұйлесiп жатыр (Наум 

3:4,5,18; Софр 2:13,15). 2 Пар 33:11 аяты “Ассирия патшасының әскери 

басшылары Монассияны бҰқаулап тастады және оны шынжырлап, оны 

Вавилонқа апарды” делiнген, сөйтiп жазалау шараларын жұргiзудiң 

бiрдейлiгiн сипаттайды. 

Ам 5:27-де израилдықтар “Дамаскiнiң сыртына” жер аударылады, яқни 

Ассирияқа, ал Стефан бҰны “Вавилоннан әрмен” деп цитата келтiредi 

(Деян 7:43) делiнген. Ездра 6:1 Дарияның, Вавилонның патшасын, 

қимылын ұлкен шiркеуi қҰрылысының аяқталуына қатысты баяндайды. 

Еврейлер ҚҰдайқа Ол, “Ассирия патшасының жұрегiн оларқа 

қаратқаны ұшiн” алқыс айтты (Ездра 6:22). МҰнда тақы да 

оқиқалардың орнын басушылықы байқалады. Ис 14-iң тарауындақы 

көрегендiк, сондай-ақ Исаның көптеген басқа көрегендiктерi Езекия 

заманында Сеннахирим әскерiнiң ассирияқа басып кiргендiгi туралы 
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контекстпен толықынан байланысып жатыр және 25 аят 

ассириялықтардың қҰлауын баяндайды. 13-аятты тұсiну жеңiл, егер 

әңгiме қҰдайды жамандаушы ассириялықтардың Иерусалимдi қоршап-

қамауы туралы, ассириялықтардың қалақа кiрiп, ұлкен шiркеулердi өз 

қҰдайларына алып беруi туралы болса. БҰрыныр-ақ ассирияның 

патшасы Феглафелласар осылай жасақысы келген (2 Пар 28:20,21). БҰл 

жөнiнде Ис 14:13 былай делiнген: “ґзiңнiң жұрегiңмен былай деп едiң: 

“Көкке шықамын (шiркеудiң және НҰқ кемесiнiң символы) -3 Цар 8:30; 

2 Пар 30:27; Пс 20:2,6; 11:4; Евр 7:26) сосын көпшiлiк қҰдайлармен 

солтұстiктiң шетiнде Сион тауына (онда шiркеу болқан) шықып 

отырамын (Иерусалимде- Пс 48:1,2). 

Шегiнiс 20: Исаны елiктiру 
Мф 4:1-11-де: “Сонда Иса перiге елiктеуге рухпен шөлге тҰрқызылқан-

ды. Сонымен, қырық кұн және қырық тұн ораза Ұстап, ақырында көңiлi 

шауып кеттi. Елiктiрушi оқан келiп кiрiсiп кеттi де, былай дедi: егер Сен 

ҚҰдайдың баласы болсаң, тасқа айтшы әпсәтте нанқа айнал деп. Ол да 

оның сҰрақына жауап бердi: осылай жазылқан: “адам жалқыз нанмен 

қана өмiр сұрмейдi, бiрақ ҚҰдайдың аузынан шықатын қандай да 

болмасын сөзбен өмiр сұредi”. Содан кейiн перi Оны қасиеттi қалақа 

алып барады, Оны шiркеудiң қанатына жеткiзiп берiп, Оқан былай дедi: 

егер Сен ҚҰдайдың Баласы болсаң, төменге тұс; ұйткенi онда 

жазылқан: “ґзiңнiң Перiштелерiңе Сен туралы өсиет айтады, сонымен 

сенi қолымен көтерiп әкеледi, оқан дейiн Сен аяқыңмен тасқа 

сұрiнбейсiң”. Иса оқан былай дедi: онда тақы да былай делiнген: “Сенiң 

Алла Тақалаңды елiктiрме, алдама”. Перi Оны тақы да одан да жоқары 

алып барып, Оқан әлемнiң барлық патшалықтарын және олардың 

даңқын тақы көрсетедi де Оқан: осының бәрiн Сақан беремiн, егер 

жықылып, мақан бас исең Сонда Иса оқан айтты: Менен аулақ тҰршы, 

шайтан; ұйткенi жазылқан: “Сенiң Алла Тақалаңа сыйын, және бiр қана 

Оқан қызмет ет”. Сонда перi Оны қалдырып кетедi; және барлық 

Перiштелер жҰмылып тақы да Оқан қызмет еттi”. 

 

ТYРМЫСТАFЫ ПIКIРЛЕР: “перi” деп аталатын тiрi организм Исаны 

елiктетiп кұнә жасатқызды, Оқан белгiлi бiр iстердi iстеудi Ұсынды, 

тақы да Оқан қызықтыратын жақдайлар кiргiздi. 

 

БIЗДIH ТYСIНIКТЕМЕ: 
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1. Иса “бiздерге Ұқсас, кұнәдан басқаның бәрiне елiктедi” (Евр 4:15), 

тақы да “әркiм өзiнiң кұйтшiлдiгiмен көрсе қызарлықына, ерiп 

кетушiлiгiне салынып, алданады” (Иак 1:14). Бiз өзiмiздiң 

кұйтшiлдiгiмiзбен немесе кұнәлi (тiлегiмiзбен) ынталануымызбен 

“перiге” арбалынамыз, сондай-ақ Иса да осылай алданқан сияқты. Бiрақ 

бiз кенеттен бiздiң жанымызда тҰрып, кұнә жасауқа шақырқан перiге 

елiктемеймiз, тақы да елiктеу “iшiмiзден, адамның жұрегiнен” шықып 

тҰр (Мк 7:21). 

2. Елiктiрудi, сiрә, дәлме-дәл мақынасында қабылдамау керек:- 

- Мф 4:8 былай дейдi: Исаны өте жоқары тауқа әлемнiң барлық 

патшалықын және олардың даңқын көрсiн деп әкеледi. Бiрақ ол жерден 

бұкiл әлем көрiнетiн сондай биiк тау жоқ. Бiздiң жер шар тәрiздi екенiн 

бiле тҰрып, Исаның қандай да болмасын жоқары таудың басынан бұкiл 

әлемдi көруi мұмкiн бе? Жер бетiнде оның ұстiнде тҰрып бiр мезгiлде 

бұкiл әлем бөлiктерiн көретiн орын жоқ. 

- Мф 4 және ЛК 4 тарауларын салыстыру елiктiрудi әртұрлi 

жұйелiлiкпен суреттейтiндiгiн көрсетедi. Одан әрi, Мк 1:13 Иса “шөл 

далада шайтанның азқыруымен қырық кұн” болды делiнген, ал Мф 4:2-

де Ол “40 кұн, 40 тұн ораза Ұстап, ақырында көңiлi шауып кеттi. Тақы 

да елiктiрушi келiп кiрiсiп кеттi...”. Себебi Қасиеттi Кiтап өзiне-өзi 

қайшы келе алмайды, сондықтан бiз бҰл елiктiрушiлiктер бiрнеше 

дұркiн қайталанады деген қорытынды жасаймыз. Тасты нанқа 

айналдыр деген елiктiрушiлiк туралы оқиқа оның айқын мысалы. 

Елiктiрушiлiк Исаның санасында толық пайда болуы мұмкiн. Себебi 

Оның жаратылысы бiздiкiндей, олай болса Ұзақ мерзiм тамақ 

iшпегендiгi Оның ақыл-ойына да, кұшiне де әсер етуге тиiс, сұйтiп, Ол 

осындай жәйларды ойына тез алуы тиiс. Адам азық-тұлiксiз қалқанда, 

онда ол сандырақтық жақдайына келедi (см 1 Цар 30:12). Бөлке нан мен 

тастың арасындақы Ұқсастықты Иса Мф 7:9-да еске алады, Оның 

қалжырақан басында елес кұйi көрiнiп тҰратын, әйтсе де Қасиеттi 

Кiтап сөздерiмен оны жылдам айдап шықатын. 

- Бәлкiм, Иса ґзiнiң елiктегенi туралы Iнжiлдi жазушыларқа әңгiмелеген 

болар, бастан кешкендерiн терең ойқа тұсiру ұшiн Ол метафоралық 

тәсiлдi пайдаланады, оны бiз Мф 4 және Лк 4 көремiз. 

- Перi Исаны шөл дала және Иерусалимнiң көшесi арқылы жұргiздi, 

содан кейiн осының бәрi қызық қҰмар еврейлердiң алдында, шiркеудiң 

қанатында олардың бiрге тҰрқаны мыйқа сыймайтын сияқты. Иосиф 

өзiнiң қаңқырып өткiзген жылдары туралы осықан Ұқсас ештеңе де 
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айтпады, шамасы ойдың ұлкен қобалжушылықын тудырмау 

мақсатымен ұндемеген болар. Исаның елiктеуi 40 тәулiк iшiнде бiрнеше 

рет болқан болса, сондай-ақ осы кезеңнiң соңында (ал бҰл қалай 

болқанда да, екi дұркiн орын алды, баяндап отырқан жақдайымыздың 

жұйелiлiгi сәйкес келмейтiндiгiн еске ала отырып), онда Иса осының 

бәрiн iстеуге: жақын жердегi биiк тауқа барып (сiрә, бҰл Израилдың 

қиыр солтұстiгiндегi Гермон тауы) оның басына шықуқа, қайта төмен 

тұсiп, шөл далақа оралуқа, сосын соның бәрiн тақы да қайталауқа, 

уақытты қайдан тапқан? Оның барлық елiктеушiлiгi шөл далада болқан. 

Ол онда 40 кұн бойы болды, осы кұндерi перiнiң елiктiруiне душар 

болды (ол тек ең соңында қана қайып болды) (Мф 4:11). Егер Иса 

перiнiң елiктiруiне кұн сайын душар болса және ол шөл далада болса, 

онда Иса Иерусалимге келу ұшiн немесе биiк тауқа бару ұшiн шөл 

даланы тастап кетуге тиiс емес. Олай болса, осының бәрi дәлме- дәл 

мақынасында болуы мұмкiн емес. 

- Егер перi ҚҰдай Сөзiн сыйламайтын және адамдарды тек жаман iске 

азқырып кұнә жасауқа ынталанатын физикалық тҰлқа деп санасақ, онда 

жамандық жолдан тайдыру ұшiн Иса неге оқан Қасиеттi Жазудан 

сөздердi цитатақа келтiрдi? Халықтық ырым бойынша бҰл перiнi қуып 

шықуы тиiс емес. Иса Таураттан әрдайым цитата келтiрiп отырқанына 

назар аударыңыз. Егер Исаның жұрегiнде перiнiң кұнәлi ойлары болды 

десек, онда ґзiне ҚҰдай Сөзiн ескерте отырып, Ол бҰл жаман 

тiлектердi жеңiп шықуқа тиiс екендiгi тұсiнiктi. Псалм 119:11 осықан 

өте ыңқайлы, мұмкiн, ол Исаның шөл даладақы қайқысын алдын-ала 

әдейi айтып отырқан шықар: “Мен Сенiң алдыңда кұнәлi болмас ұшiн 

Сенiң сөзiңдi өз жұрегiмде жасырып Ұстадым”. 

Осы мақалақа тұсiнiктеме: 

1. Исаны Иорданда Иоанн шоқындырқаннан кейiн Ол ҚҰдай Рухының 

кұшiн алды (Мф 3:16). Иса судан шықысымен Ол алдану ұшiн Рухпен 

шөл далақа тҰрқызылды. ґзiнiң тасты нанқа айналдыра алатын, 

қимараттан секiргенде жараланбайтынын бiле тҰра, бҰл алдану, 

шамасы, Оның ойында болқан. Егер адам бҰның бәрiн Ұсынқан болса, 

және Иса бҰл адамның кұнәлi екенiн бiлген болса, онда ол Оның 

санасынан шыққан деп санақан елiктеумен салыстырқанда бҰл 

елiктеудi жеңiл басынан кешiрген болар едi. 

2. Егер елiктеу Исаның ґзiнен шыққан болса, онда патшалықты ґзiне 

алу қаншалықты кұштi болар едi. Оның ойын Қасиеттi (Кiтап) Жазу 

бойына сiңiрдi. Осындай жетiмсiздiктен шыққан ақылдың Ұшқалақ 

кұйiнде Таураттың ұзiндiлерiн қате тұсiндiруге болар едi. БҰл осы 
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қазiргi жақдайынан шықудың жеңiл жолын таңдап алуда ақталу ұшiн 

керек. 

Иезекиил биiк тауда тҰрқанда, ол оның басынан Патшалықтың қандай 

болатындықын көрдi (Ез 40:2, және Иоанн “Қасиеттi Иерусалимдi” Ұлы 

және биiк таудан” көрдi (Откр 21:10), Иса әлемнiң патшалықын ол 

болашақта қандай болса, сол кейпiнде көрдi (Лк 4:5), яқни “әлем 

патшалықы Алланың Патшалықына айналқанда және Иса жаралқанда 

(Откр 11:15). Мұмкiн, осы кезде Ол МҰса жөнiнде, оның шөл далада 40 

жыл адасып жұргенi, Нево тауынан арман еткен жерiне қалай қарап 

тҰрқаны туралы ойлады. “Адам патшалықына Жоқары мәртебелi 

ҚҰдай ұстемдiк жұргiзедi және онда кiмдi жеткiзгiсi келсе соны 

жеткiзiп тҰрады” деп атап айтты Даниил (Дан 4:17,25,32;5:21). Басқа 

ешкiм де емес, тек қана ҚҰдай Оқан Патшалықты беруге тиiс екенiн 

Иса бiлдi. Сондықтан егер кұнәлi қажайып Оқан Патшалықты уәде 

еткен болса, Ол ұшiн ендi елiктеушiлiк болмас едi, ұйткенi Ол тек 

ҚҰдай қана кұшке ие екенiн бiлдi. Сонымен қатар Иса Оқан Патшалық 

беру туралы ҚҰдайдың жақсы тiлегiн бiлдi. Сол кезде iлезде 

Патшалықты алу мұмкiндiгi болқан едi, мҰндай Ұсыныс Исаның 

iшiнде тҰрқан “перiден” шықуы мұмкiн. Оқан ҚҰдай берген билiк 

өзiнiң болашақы туралы шешiм қабылдауқа тиiс деп ойлады. ґзiнiң 

өмiрiн беру және оны қайтып алу Оның билiгiнде (Ин 10:18). Сонда да, 

ақыр аяқында бұкiл билiк Оқан Ол өлгеннен кейiн және қайта тiрiлгесiн 

берiлдi (Мф 28:18). 

3. Иса Қасиеттi Жазуды жақсы бiлiп, ґзi мен Илия арасындақы 

Ұқсастықты көре алды, оның этикалық көзқарасы шөл далада қырық 

кұн болқаннан кейiнгi сынауқа төзбедi (3 Цар 19:8) және қырық жыл 

шөл далада болқан кұннiң соңында өзiнiң иемденген жерiнен 

айырылқан МҰсамен айырмашылықын көре алды. Иса өзiнiң шөлде 

қаңқырып жұрген қырық кұнiнiң соңында сәтсiздiкке душар болу 

мұмкiндiгiмен бетпе-бет кездесiп осындай жақдайда болды. МҰса мен 

Илия “перi” деп аталатын субъектiнiң салдарынан емес, өзiнiң 

босаңдықынан кұйзелдi. БҰл Исаны елiктiруге душар еткен шайтан 

немесе қарсылас деп аталатын адам дәрменсiздiгi едi. 

4. “Перi Оқан тақы да айтты: егер Сен ҚҰдай Баласы болсаң...” (Лк 

4:3). БҰл Исаның санасындақы тҰрақты елiктеумен расында да Ол 

ҚҰдайдың Баласы болды ма деген сҰрақ қоюқа ықтимал, ұйткенi 

барлық басқа адамдар ойлақандай Ол Иосифтiң баласы болқан (Лк 3:23; 

Ин 6:42) немесе заңсыз туқан делiнген (Ин 9:29 осылай жорамалдайды), 

тақы да ресми шiркеулiк қҰжаттар Ол жөнiнде Иосифтiң баласы 
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сияқты деп айтады (Мф 1:1,16; Лк 3:23). “Қалай ойлады” сөзi (Лк 3:23) 

“Заң бойынша саналады” мақынасын бередi. Ол адам әкесi болмақан 

жер ұстiндегi жалқыз адам едi. Флп 2:8-де Иса расында да бiздер 

сияқты адам деп ойлай бастақан деген жорамал айтылады, тақы да ґзi 

туралы, ҚҰдайдың Баласы деп елiктеп немесе ґзiнiң меншiктi 

жаратылысын тұсiнбеу деп ойлау. 

5. Исаның рухани өсуi мақсатымен ҚҰдай елiктеудi бақылауқа алқан. 

ґзiнiң кұнәлi тiлектерiне (“перi”) қарсы ґзiн бекiту ұшiн Исаның 

ұзiндiлерден келтiрген цитаталарының бәрi Второзаконияның 

бөлiмдерiнен алынқан, онда израилдықтардың шөлде болқаны туралы 

әңгiмелейдi. Иса олар мен ґзiнiң арасындақы Ұқсастықты анық көрдi:- 

Второзаконие, 8 тарау Мф 4/Лк 4 

2 аят 

“Сенi Алла Тақала, Сенiң “Исаны Рухпен шөлге ҚҰдайдың, шөлмен, 

мiне,қырық шөлге тҰрқызды” және жылдан берi, сенi көндiктiру онда 

“қырық кұн, 

ұшiн, сенi сынау және бiлу қырық тұн болды”. 

ұшiн, сенiң жұрегiңде Оның Иса елiктеуге Ұрынды. 

өсиетiн сақтай аласың ба, Ол оны Қасиеттi 

немесе жоқ па деп алып Жазуды Оның жұрегiн- 

жұрдi” де қалқан сөздерiнен 

цитата келтiру арқылы- 

жеңдi (Пс 119:11). 

 

3 аят 

“Ол сенi бой сҰндырды, сенi “Ақырында (Иса) оның 

аштықпен азап шектiрдi және тiлеу тiлегiсi келдi”.Ин6 

Ұнтақ жармамен азықтандырды...да Иса Ұнтақ жарманы 

сондай-ақ, адам бiр қана нанмен ҚҰдайдың Сөзi деп атай- 

өмiр сұрмейдi, сонымен бiрге ды, Ол онымен шөлде 

Алла Тақаланың ауызынан өмiр сұрдi. Иса рухани 

шыққан сөзбен де өмiр сұре- ҚҰдай Сөзiмен өмiр сұрге- 

тiндiгiн сақан көрсетейiн деп” нiн тұсiндi (таныды). Олбылай жауап 

қатты: “Адамжалқыз нанмен қана өмiрсұрмейдi, ҚҰдайдың аузы-нан 

шыққан қандай даболмасын сөзiмен де өмiрсұредi” 

 

5 аят 

“Және бiл, ҚҰдай Тақала “Шамасы, Иса ґзiнiң қай- 

сенiң жұрегiңде екенiн, қыларын кұдiкке алды. ҚҰдай 

Ол сенi, адам баласын ґзiнiң Баласы Исаны 
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қалай оқытса, солай жазалады (2 Цар 7:14; 

оқытады”. Пс 89:32). 

 

Сонымен Иса Оның Сөзiн қалай оқып, қалай тұсiну керектiгiн бiзге 

көрсеттi. Ол өзiн шөлде болып келген израилдықтардың орнына қойып, 

шөлде сынау ұшiн қаңқырып жұрген тәжiрибесiнен бiлiп, сондықтан 

сол бiлгенiн iстедi. 

 

21 Шегiнiс: Аспандақы соқыс 
 

Iстiң сырын ашып беру: 12:7-9: “Тақы 

аспанда соқыс болды: Михаил мен оның 

Перiштелерi айдаһарларқа қарсы, оның 

айдаһары да, перiштесi де оларқа қарсы 

соқысты, бiрақ төтеп бере алмады және 

оларқа ендi аспанда орын болмады. Дәу 

айдаһар, кәрi жылан қҰлатылды, жын және 

шайтан деп аталатын, бұкiл әлем дұниесiн 

азқырушы, жерге тұсiрiлдi, тақы да оның 

перiштелерi, олармен бiрге қҰлатылды”. 

 

ТYРМЫСТАFЫ ПIКIРЛЕР: 

БҰл аспанда Перiштелер арасындақы көтерiлiс туралы ойды дәлелдеу 

ұшiн қолданылатын бiрден бiр әйгiлi ұзiндiлер, нәтижесiнде перi және 

оның перiштелерi жерге қуылқан тәрiздi, жерге тұскеннен кейiн жылан 

кейпiн алып, жер ұстiнде бақытсыздық пен кұнәлi болуды шықара 

бастақан. 

 

БIЗДIH ТYСIНДIРМЕ: 

1. Осы тараудан бiздiң бiлгенiмiздiң бәрi осы ұзiндiнi талқылауқа 

пайдаланылуқа тиiс. Бiздер Перiштелер кұнәлi болмайды және аспанда 

көтерiлiс болмайды деген болатынбыз. Сұйтiп, бҰл ұзiндi, ал ол-өзiнше 

жалқыз, кұнәлi перiштелер өмiр сұрдi деген ой болқан жоқ деп 

тұсiнуiмiз керек немесе олар адамдарды кұнә жасауқа мәжбұр еткен 

жоқ деп тұсiну керек, ұйткенi кұнә өзiмiздiң iшiмiзден шықады, бiзге 

сырттан келмейтiндiгiн бiз бiлемiз (Мк 7:20-23). 
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2. Егер жыланды аспаннан қуылды деп айтатын болсақ, онда қуылқанқа 

дейiн ол сонда тҰрды деген ой туындайды. Бiрақ, нақыз жыланды 

Эдемде ҚҰдай жердiң топырақынан жаратқан (Быт 1:24-25). Перi 

аспаннан тұстi, жерге келiп жыланқа айналды деп ойлауқа негiз жоқ. 

3. МҰнда Перiштелер кұнәлi болды немесе ҚҰдайқа қарсы көтерiлiске 

шықты деген еске алу жоқ екенiне назар аударыңыз, әңгiме тек 

аспандақы соқыс туралы. 

4. 7-9- аяттарында баяндалқан қайқылы оқиқадан кейiн, 10- аятта былай 

делiнген: “Және оның қатты дауысын естiдiм, аспанда сөйлеп тҰрқан: 

бұгiнде қҰтылу келдi және кұш және бiздiң ҚҰдай патшалықы және 

Исаның билiгi келдi, сол ұшiн бiздiң туыстарымызды өсектеген, оларқа 

ҚҰдайдың алдында бiздiң кұнiмiздi және тұнiмiздi өсектегендер 

қҰлатылды”. Егер 7-9 аяттарында айтылқанның бәрi әлемдi 

жаратпастан бҰрын болса, Адам мен Ева келгенге дейiн болса, онда 

шайтандар қҰлақаннан кейiн қҰтқару және ҚҰдай патшалықы келдi 

деп қалай айтуқа тиiстiмiз? Адам iстеген кұнәдан кейiн адамзат өзiнiң 

қайқылы қҰлдық, кұнәлi және сәтсiздiк тарихын бастады- бҰл 

жақдайды “қҰтқару” және ҚҰдай патшалықы деп, бәлкiм, атауқа 

тиiстiмiз. Перi жерге қҰлатылды, сол себептi аспанда сауық-сайтан 

болқан делiнедi. Неге сауық-сайран болуқа тиiс, егер оның жерге келуi 

кұнә мен адамдар ұшiн қайқы-қасiреттiң басы болса. Егер аспаннан 

жерге қҰлап тұсудi дәлме-дәл емес, бейнелеу, билiгiнен айрылқан деп 

тұсiнсек (Ис 14:12, Иер 51:53; Плач 2:1; Мф 11:23), онда мҰның мәнi 

көбiрек. Егер мҰның бәрi Адам келгенге дейiн болқан болса, немесе 

қалай болқанда да, оның кұнакарлануына дейiн болса, онда перi қалай 

“бiздiң ақайындарды” қуқындайтын болды, егер олар тiптi өмiр 

сұрмеген болса? 

5. Осының бәрi Эдем бақшасында болқан жақдайлар деген ешқандай 

нҰсқау жоқ.Откр 1:1 және 4:1 маңызды ескерту жасалқан Сыр ашу 

“жақын арада не болуқа тиiс” деген көрегендiктi бiлдiредi. Олай болса, 

бҰл Эдемде болқан жақдайды баяндау емес, Сыр ашуды Иса бергеннен 

кейiн бiрiншi қасырдан соң бiр кездерде ие болатынын алдын-ала 

топшылау. Тақы да шын қҰрметпен ҚҰдай Сөзiн мойындайтын адам да 

Осының өзi Откр 12 аятының барлық әрекетiн Эдем бақшасына 

жатқызуын жоққа шықаратындықын көредi. Перiнiң Эдем бақшасында 

болқан оқиқалармен Ұқсастықы, неге, ол ашылқанша, Таураттың 

соңында берiлген деген сауалқа жауап беруге тура келедi. 

6. “Алып айдаһар, қаусақан жылан болды” (Откр 12:9). Айдаһардың 

“жетi басы, он мұйiзi болды” (ст 3), сол себептi, ол дәл мақынасында 
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жылан болқан жоқ. Оның “қаусақан жылан” аталатыны Эдемдегi 

жыланның сыйпаттамасымен өз сыйпаттамасының ол өтiрiкшi болдықа 

қатысты Ұқсастықын көрсетедi. Сондай-ақ, “өлiм тiлi- кұнә” (1 Кор 

15:56) сөзi дәлме-дәл өлiм- бҰл жылан мақынасын бiлдiрмейдi. әрине, 

өлiм кұнәмен байланысы арқылы жыланмен жалпы сыйпаттамасы 

бiрдей. 

7. Перi жерге қҰлатылқаннан кейiн, ол “оқан аз қана уақыт қалқанын 

бiлiп, қатты ызаланды” (ст 12). Егер перi Эдемде қҰлатылқан болса, 

онда ол өзiнiң Ұзақ өмiрi iшiнде адамдарды қанауқа мұмкiндiк алар едi 

және жер ұстiнде бақытсыздық әкелуге бәлкiм оның “аз қана уақыты” 

болды. 

8. Оны аспаннан қуқан кезеңге дейiн перi, егер Адам келгенше дұние 

жұзiнде ешкiм болмаса? “Бұкiл әлем кеңiстiгiн” (ст 9) қалай азқыра 

алды. 

9. 9- аятта былай делiнген: “Оның (айдаһар) қҰйрықы аспаннан 

жҰлдыздардың ұштен бiр бөлiгiн елiктiрдi және оларды жерге тұсiрдi”. 

Егер осы сөздердi шындап қабылдасақ, ал Откр 9-да жалпы пiкiр 

бойынша бәрiн дәлме-дәл қабылдау қажет, онда айдаһардың қазiргi 

көлемi ойымызқа сыйыспайды- бұкiл әлемнiң ұштен бiр бөлiгiн оның 

қҰйрықына орналастыруқа (немесе, қалай болқанда да, кұн 

системасын) болар едi, ойқа сыйыспайды. Осындай жерде сҰлап 

жатқан зәулiм организмдi орналастыру ұшiн жер планетасында орын 

табылмас едi. Көптеген кұн системасының жҰлдыздары көлемi 

жақынан бiздiң Жерден анақҰрлым ұлкен, сонда қалайша оның ұштен 

бiрi жерге тұсуге тиiстi. Және ойлап көрiңiз тек, осының бәрi болып 

қалды немесе осы уәде берiлген соң, бiздiң заманымыздың бiрiншi 

қасырынан кейiн болады. 

10. Осылардың бәрiн сондай-ақ Откр 12-iң тарауында айтылқан көп 

жәйiттердi назарқа ала отырып, (барлық көрегендiктердi), баяндалқан 

оқиқалар дәл мақынасында орындалуқа тиiс емес екенi тұсiнiктi бола 

тұседi. Сондықтан Сыр ашудың басында жазылқанды белгiлеу деп 

қабылдау керек, яқни ол белгi тiлiнде немесе символ тiлiнде 

мазмҰндалқан дегенге таңдануқа болмайды. (Откр 1:1). 12 тарауда 

айтылқанды 12:1 аят келесi оқиқаны “Ұлы белгi” iспеттi баяндайды. 

11. Перiнiң жердегi қимылын баяндауда ол адамдарды кұнә жасауқа 

итермеледi деген нҰсқау жоқ. 12-16 аяттарда перi жерге тұсiсiмен, iле, 

ол өзiнiң пасық iстерiн жұргiзуге тырысқанымен, ол сәтсiздiкке 

Ұшырады делiнген. 
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12. ¶зiндiлердiң мазмҰнын тұсiнудiң тұйiндi мәселелерiнiң бiрi 

аспандақы соқыстың анықтықы туралы мәселе және мҰнда “аспан” сөзi 

астарлы мақынасында қолданылмайтындықында. БҰрын бiз “аспан” 

сөзi өкiметтiң тҰрқан жерiне бейнелi қатынаста болады деп 

тұсiндiргенбiз. Сыр Ашу- символикалық кiтап және бiз бҰл мәселенi 

мҰндай позиция тҰрқысынан қарастыруқа тиiс деп санаймыз. 

әйел “кұнге тұр берген, оның аяқында ай, және Оның басында он екi 

жҰлдыздан қҰралқан таж” iспеттi баяндалады (ст1). Осы барлық аспан 

денелерi, сондай-ақ шамасы, аспанқа көтерiлген әйел, дәл мақынасында 

болуы мұмкiн емес. Ол, шынында да, кұн жамылып тҰруы тиiс емес 

немесе әрқайсысының көлемi Жердегi жҰлдыздарды өзiнiң басында 

көтерiп тҰруы мұмкiн емес. 

Басқа белгi аспанда пайда болды, ол-қызыл айдаһар (ст3). әдеттегiдей 

аспан бҰл жерде шындық сияқты қабылданады, бiрақ бҰл неге осылай 

болуқа тиiс, егер бҰдан бҰрын (ст1) айтылқан аспан сондай 

айқындықпен бейнелi тұрде қабылданса? 4 ст-да айдаһар “аспанда 

жҰлдыздың ұштен бiрiн елiктiрдi және оларды жерге қайта қҰлатты” 

делiнген. ЖҰлдыз бен Жердiң анық көлемiн анықтап алқаннан кейiн, ол 

айтылқандар шын жҰлдыз бен жерге қатысты емес. ҚҰдай Патшалықы 

жерде орнауқа тиiс (Дан 2:44; Мф 5:5), егер жер қаламат 

жҰлдыздармен жерге тұсiп, қиратылса Патшалық мұмкiн болмас едi. 

Аспандақы “әйел” бала туды, ол “ҚҰдайқа және Оның тақына 

таңданды” (ст 5). ҚҰдайдың тақы аспанда тҰрады. Егер әйел әлде 

қашан аспанда болса, онда оның баласы неге аспанқа “таңданады”? 

Шамасы, ол жердегi бiрдеңенiң символы болқан, әйтсе де “аспанда” 

жанама мақынасында болқан. Сосын ол “шөлге қашып кеттi” (ст 6). 

Егер ол бейнелi аспанда болса, онда шөл де аспанда болуқа тиiс. әйел 

аспанның бiр бейнелi жерiнде отырды, сосын жерге, шөлге дәлме-дәл 

немесе бейнелеу мақынасында, тұстi. Содан соң бiз 7 аятқа көшемiз: 

“Сонымен аспанда соқыс шықты”. Солай болқандықтан Откр 12-гi 

аспандақы басқа сiлтемелердiң бәрi бейнелеу мақынасында болды, олай 

болса соқыс бейнелеу аспанында болқан. БҰл шын мәнiнде осылай 

болуқа тиiс, өйткенi анық аспанда көтерiлiс немесе кұнә болуы тиiс 

емес (Мф 6:10; Пс 5:4; Авв 1:13). 

Осыны жазып отырқан жазушы перi жөнiндегi ортодоксалды идеяқа 

сенетiндерге мынадай сҰрақтар қояды: “Сiздердiң таураттық 

ұзiндiлермен тұсiндiрулерiңе сәйкес Сiздер перi туралы қысқаша 

хабарлама жасай аласыздар ма? Жауаптары ерекше әртұрлi болады. 
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Ортодоксалды iлiмге сәйкес жауап, мәселен былайша тұрленiп 

берiледi:- 

а) Перi аспанда Пайқамбар болды. Ол Эдем бақшасына 

қуылды.Быт 1 тарауында ол жерге қҰлатылды делiнедi. 

б) Мұмкiн, ол жерге тұсiп, сосын ұйлендi делiнген Быт 6 тарауында. 

в) Иов заманында ол Аспанда да, сондай-ақ жерде де тҰрды делiнген. 

г) Ис 14 жазылу кезеңiнде оның Аспаннан жерге қуылқаны қашан. 

д) Зах 3 таруында ол тақы да Аспанда делiнген. 

е) Мф 4 тарауында ол қайтадан жерде. “Осы әлемнiң князi”, туралы 

кеңiнен тарақан пiкiрге сәйкес, Иса өлген уақытта ол “қҰлатылды”. 

ж) Откр 12 тарауында перiнiң қҰлатылуы туралы көрегендiк бар. 

Адамдардың көзқарастарына сәйкес, өзiнiң кұнәсi ұшiн перiнiң 

Аспаннан қуылуы шындыққа сәйкес келмейдi, осыны назарқа ала 

отырып, ол жөнiнде ол қуылқан әр жақдайдан кейiн ол әлi де Аспанда 

тҰрып жатқан сияқты деп әңгiмелеп жұр “Аспан” да, сол сияқты перi де 

метафорлық мақынасында баяндалады деп тұсiну маңызды. 

Осы мақалақа тұсiнiктеме: 

1. Осы тарауқа толық мазмҰндама жасауқа әрекеттену бҰл мақаланың 

көлемiнен әлде қайда асып кетедi. Осы аяттарқа толық тұсiнiктеме 

жасау Сыр Ашу кiтабын тұсiнудi талап етедi. 

2. Символикалық аспандақы дау, яқни билiктiң тҰрқан жерiнде, билiк 

жұргiзушi екi топтың арасында болды, әрқайсы өз шәкiрттерiмен 

немесе Пайқамбарларымен болды. Естерiңiзде болар, перi мен шайтан 

рим және еврей жұйелерiмен байланыста екенiн бiз көрсеткен 

болатынбыз. 

3. “Оның басында жетi диадемi” бар болқандықтан (ст 3) перi мен 

айдаһар қандай да бiр саяси өкiметтiң тұрi болып табылады. Откр 

17:9,10 аяттарында айдаһар жөнiнде былай делiнген: “Даналылықы бар, 

ақыл осында” (“Здесь ум, имеющий мудрость”), яқни бҰл қажайыпты 

тiрi организм ретiнде қабылдауқа әуре болмаңдар. “Семь голов суть 

семь гор... и семь царей” (Один из этих царей) “Аз қана уақыт” 

патшалық қҰрқан бҰл патшалардың бiрi, сiрә, “аз қана уақыты қалқан” 

перiмен-айдаһармен, оның Откр 12:12-де, ассоцияцияланады. 
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6 ТАРАУ. СҰрақтар 

1.Ақыр аяқында бiздiң проблемаларымыз бен бақытсыздықымызқа кiм 

жауап бередi? 

а) ҚҰдай 

б) Оқыйқа 

в) Шайтан деп аталатын кұнәлi жан 

г) жын (Перi) аталатын кұнәлi жан 

2.Бiздiң кұнә жасауымызқа елiктегенiмiз ұшiн кiм жауапты? 

а) Бiздiң өзiмiздiң адамшылық табиқатымыз 

б) ҚҰдай 

в) Кұнәлi рухтар 

г) Шайтан делiнетiн кұнәлi жан 

3.“Перi” сөз есебiнде ненi бiлдiредi? 

а) Кұнә 

б) Жылан 

в) Жалқан айыптаушы, жау (өсекшi) 

г) Люцифер 

4.“Шайтан” сөз есебiнде ненi бiлдiредi? 

а) Кұнәкар 

б) ДҰшпан 

в) Аң 

г) Жындар (әзәзiл) патшасы 

5.“Шайтан” сөзiнiң жақсы адамдарқа қатысы бар ма? 

6.“Шайтан” және “Перi” сөздерi ауыспалы мақынада неге қатысты? 

7.Жаңа ґсиетте айтылатын“Жын” (әзәзiл) сөздердi бiздер қалай тұсiнуге 

тиiспiз? 

а) Кұнәлi Перiштелер 

б) Ауру 

в) Адамдардың пiкiрiнше “жындар” 

 (әзәзiлдер) шақырқан ауруларды белгiлейтiн 

сол кезеңнiң тiлi 

г) Рухтар 

8.Эдем бақшасындақы “жылан” сөзi арқылы Сiз ненi 

тұсiнесiз? 
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2 бөлiм: 

“Исаның есiмiмен... азан шақырушы” 

(Деян 8:12) 

 

 

 

7 Тарау 

Исаның шықу тегi 

(пайда болуы) 
 



Ис а н ы» шы№у  т е г i (п а й д а  б о л у ы) 220 

7.1 Көне ґсиеттiң Иса жөнiндегi 

көрегендiгi 
 

Адамдарды қҰтқару жөнiндегi ҚҰдайдың ниетi Исақа шоқырланды. 

Евақа, Ыбрайымқа, Дәуiтке берген өсиетiнде Иса жөнiнде олардың 

тура Ұрпақы iспеттi айтылды. Шын мәнiнде Көне ґсиеттiң бәрi 

Исаның келуiн болжауқа бақытталқан. Израилдықтар Иса келгенше 

сақтауқа тиiстi МҰса заңы Ол жөнiнде ұнемi алдын ала болжады: 

“Закон был для нас детоводителем по Христу” (Гал 3:24). Мәселен 

еврейлердiң Пасхасына аяқы бұтiн, кемiстiгi жоқ қозыны союқа тиiс. 

(Исх 12:3-6). БҰл қозы Исақа жасақан қҰрбандық болып көрiнедi: 

“Агнец Божий, который берет на Себя грех мира” (Ин 1:29; 1 Кор 5:7). 

ҚҰрбандыққа шалынатын малдың адал және таза жақдайы Иса 

сыйпатының мiнсiз тазалықын куәландырады (Исх 12:5, ср 1 Петр 

1:19). 

Көне ґсиеттiң Псалмдары және көрегендiктерi Мессияның қандай 

болатындықы туралы алдын-ала болжамқа толы. Оның қалай 

өлетiндiгiне ерекше назар аударылады. Иудейлiктердiң Мессияның 

өлiмi туралы идеяны мойындамауы бҰл көрегендiкке немқҰрайлы 

қарауы деп ойлау керек. Төменде солардың кейбiреулерi келтiрiлген: 

Көне ґсиеттiң көрегендiктерi    Исақа жұзеге асқандар 

“Боже мой! Боже мой! (внемли мне) для чего Ты оставил меня?" (Пс 

22:1).“Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в 

народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною:говорят устами, кивая 

головою: “Он уповал На Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если 

он угоден Ему” (Пс 22:7-9).             

 

“Менiң тiлiм менiң көмейiме жабысты... (олар) менiң қолым- ды және 

менiң аяқымды тұйредi (Пс 22:16,17).                 

 

“Менiң намаз киiмiмдi өзара бөлiсiп, менiң киiмдерiмдi бөлiсуге зеребе 

тастасады” (Пс 22:19). 

 

Дәл осындай сөздердiкресте Иса айтты. (Мф27:46). 
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Израилдықтар Исаны өсектеп, оны кұлкi қылды(Лк 23:35; 8:53); олар 

өздерiнiң басын шайқап (Мф27:39),кресте асылыптҰрқанда осыны 

айтты. (Мф 27:43). 

БҰл Исаның кресткекөксегенiнiң iске асуы едi (Ин 19:28). 

Қолын және аяқын тесiптұйреу керiп тастауды iске асырудың кұш 

көрсетутәсiлiне жатады. 

БҰл сөздердiң толықжұзеге асуы Мф 27:35-текөрсетiлген. 

 

Пс 22:22 аятындақы Евр 2:12-де айтылқан Исақа ерекше сәйкес 

келетiнiне назар аударыңыз. 

“ґзiмнiң туыстарыма және бөгде адам болдым. Сенiң ұйiңе деген 

қызқаншақтық мақан азап шектiредi” (Пс 69:9-10).                            

 

“Және мақан тақамқа өт бердi сосын менiң сусақанымды мақан сiрке су 

берiп қандырды” (Пс 69:22). 

 

БҰл сөздер Оның еврейөз анамның балалары ұшiн лiк туыстарынан 

және¶йткенi өзiнiң жанҰясынанжатырқап кету сезiмiнбаяндайды (Ин 

7:3-5;Мф 12:47-49). 

БҰл Иса кресте керiлiптҰрқан кезде болқаноқиқа (Мф 27:34). 

Пайқамбар Исаии кiтабының 53 тарауының бәрi Исаның өлiмi және 

қайта тiрiлуi туралы таңқаларлық көрегендiкпен көрсетiлген; оның әр 

аяты өзiнiң дәлдiгiмен шын мәнiнде болқан жәйттермен сәйкес келедi. 

Төменде осы тараудан тек қана екi мысал келтiрiлген: 

“Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред заклание, и как 

агнец пред Он не отверзал уст Своих”(Ис 53:7). 

“Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого” (Ис 

53:9).                 

\ 

Иса, ҚҰдайы АгнецОларқа сот болқанстригущим его безгласен, так      

кезде ұн-тұнсiз отырды (Мф 27:12-14). 

Иса қарақшыларменбiрге керiлiп тасталды(Мф 27:38), бiрақ Олбай 

адамның табытына жерлендi (Мф 27:57-60). 

 

Таңқалуқа болмайтындықы сол, Жаңа ґсиет бiзге Көне ґсиеттiң “Заң 

және пайқамбарлары” Исаны дҰрыс тұсiнуiмiзге негiз болатындықын 
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бiздiң есiмiзге салады (Деян 26:22; 28:23; Рим 1:2,3; 16:25,26). Исаның 

өзi егер бiз “МҰса мен пайқамбарларды” дҰрыс тұсiнбесек, бiз Оны да 

тұсiне алмаймыз деп ескерттi (Лк 16:31; Ин 5:46-47). 

МҰсаның Заңдары Исаны нҰсқақан деректiң өзi, ал пайқамбарлардың 

Оны алдын-ала болжауы Иса ґзiнiң туқан кұнiне дейiн өмiр сұрген жоқ 

дегендi дәлелдейтiн бiрден бiр мысал. Иса Оның туқан кұнiне дейiн 

“өмiр сұрген” тәрiздi деген жалқан доктрина “Еваның, Ыбрайымның, 

Дәуiттiң “тҰқымдары” (Ұрпақтар) болды деп қайталана беретiн өсиеттi 

негiзсiз деп табады. Осы өсиет берiлген кезде егер одан әлде қашан 

аспанда өмiр сұрген болса, онда ҚҰдайдың бҰл адамдарқа Ұрпақ 

беремiн деген уәдесi жалқан болып шықар едi. Ол Ұрпақы Мессия 

болды. Мф 1 және Лк 3 жұргiзген Исаның генеалогиясы туралы 

зерттеу, Оның ҚҰдай өсиет еткен бiрнеше жыл кейiнге созылып 

жатқан, шежiресi қандай болқандықын көрсетедi. 

Иса жөнiнде Дәуiтке берiлген өсиет, осы өсиет берiлген кезде Оның 

өмiр сұргенi туралы деректердi терiске шықарады: “Я восставлю после 

тебя семя твое, которое произойдет из чресл твои... Я буду ему отцом, и 

он будет Мне сыном” (2 Цар 7:12,14). Осы сөздердiң келер шақ тұрiнде 

қолданқанына назар аударыңыз. Егер ҚҰдай Исаның әкесi- болатыны 

белгiлi болса, онда ҚҰдайдың Баласы осы өсиет берiлген кезде өмiр 

сұрдi дегендi көзге елестету мұмкiн емес. БҰл тҰқым “сенiң 

қҰрсақыңнан шықады” деген фраза ол дәл мақынасында Дәуiттiң 

iшiнен шыққан Ұрпақы екенiн көрсетедi. “Клялся Господь Давиду в 

истине... от плода чрева твоего посажу на престоле твоем” (Пс 132:11). 

Осы өсиет бiрiншi орындалатын алқашқы адам Соломон болатын, бiрақ 

Ол бҰл өсиет берiлгеннен бҰрын өмiр сұргендiктен (2 Цар 5:14), Дәуiт 

пен ҚҰдайдың Баласы- Иса болқандықтан (Лк 1:31-35) осы өсиет Исақа 

айтылды. Мен “Дәуiтке әдiл Ұрым-бҰтақ тҰрқызам” яқни Мессияны. 

(Я “восставлю Давиду Отрасль праведную”). Исақа қатысты болар шақ 

басқа көрегендiктерде де қолданылады. “Мен оларқа (израилдықтарқа) 

өз ақайындарының (МҰсалардан) арасынан Пайқамбарды 

тҰрқызамын” аятында (Втор 18:18) “Пайқамбар” сөзi Иса деп 

анықталады. “Дева (Мария) во чреве примет, и родит Сына, и нарекут 

имя Ему: Еммануил” (Ис 7:14). МҰның Иса туқанда орындалқаны 

ақиқат (Мф 1:23). 

7.2 БҰзылмақан (таза) қыздан туу 
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Бала бiту және Исаның туқанын баяндау мен Оның туқанқа дейiнгi өмiр 

сұруi туралы пiкiр қиқаш келедi. “¶шбiрлiк” туралы жалқан теорияны 

жақтайтындар бiр кезде аспанда ұш тiрi организм болды және содан 

кейiн оның бiреуi қайып болып, Мариамның қҰрсақында Ұрыққа 

айналқан, сонымен аспанда екеуiн қалдырқан. Бiз бҰрын атап өткендей, 

Қасиеттi Жазуда қандай да болмасын тiрi организм, ҚҰдайды да қоса 

алқанда, физикалық, тән тәрiздi тiршiлiк делiнген. Олай болса, бiзге Иса 

бiр қандай жақдаймен тән тұрiнде аспаннан тұсiп, Мариамның 

жатырына кiрген деген қорытынды жасау қана қалады. Барлық осы 

кұрделi теология Қасиеттi Жазудың шегiнiң сыртында жатыр. Исаның 

алқашқы өмiрi туралы әңгiмелер Ол тәнiмен аспанды қалдырып, 

Мариамның iшiне кiрдi деп ойлауқа ешқандай дәлел болмайды. БҰл 

болжамқа дәлел келтiру болмақандықтан ұшбiрлiк туралы теориясының 

ұлкен “қатыспақан тұйiнiн” қҰрайды. 

Перiште Гавриил Мариамқа мынадай хабармен келдi: “Вот зачнешь во 

чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус”. Ол алып болады, 

сосын Жоқары мәртебелiнiң Баласы аталады... Мариам Перiштеге 

былай дедi: “Как будет это, когда Я мужа не знаю?” (яқни Ол әлi қыз 

болатын). Оның сҰрақына Перiште былай жауап қатты: “Дух Святый 

найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим” (Лк 1:31-35). 

ґзi туқанда Иса ҚҰдайдың Баласы болады деп екi қайта қайталанады. 

ҚҰдай Баласының Ол туқанқа дейiн өмiр сұрмегендiгi айқын. Кiтаптың 

көп жерлерiнде сөздерi келер шақпен қолданқанын тақы да атап өту 

керек, мәселен: “Ол данышпан болады”. Егер Перiште бҰл сөздердi 

Мариамқа айтқан кезде Иса өмiр сұрген болса, Ол онда әлде қашан 

данышпан болар едi. 

 

Исақа жұктi болу 

Қасиеттi Рухтың (ҚҰдайдың демiмен/ кұшiмен) жәрдемiмен Мариам 

еркекпен жыныстық қатынас жасамай-ақ Исақа жұктi болды. Сұйтiп, 

Иосиф Исаның нақты әкесi емес. Қасиеттi Рух адам емес деп тұсiну 

керек (2 тар. қара), Иса Қасиеттi Рухтың баласы емес, ҚҰдайдың 

Баласы. ґзiнiң ҚҰдайы Рухының Мариамқа ықпал жасауымен “посему 

рождаемое Святое”. Одан жарыққа шықып “ҚҰдайдың Баласы” атанды 

(Лк 1:35). “Сол ұшiн” сөзiн қолдану Мариамның қҰрсақына ықпал 
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жасақан Қасиеттi Рухсыз ҚҰдай Баласы, Иса туылмақан болар едi 

дегендi бiлдiредi
* 
*. 

Иса Мариамның қҰрсақындақы (Лк 1:31) “Ұрық” болқаны Ол осы 

кұнге дейiн тән есебiнде өмiр сұрген жоқ дегендi айқындай тұседi. Егер 

бiз бiр идеяны “бастасақ” ол бiздiң iшiмiзде болады. Осықан Ұқсас, Иса 

Мариамның қҰрсақында болды. Басқа адамдар сияқты, ол қҰрсақта 

Ұрық сияқты болды. Иоанның ең маңызды аяты (3:16), ол Тауратта 

айтылқан, Иса ҚҰдайдың “жалқыз Баласы” болды делiнген. Осы аятты 

оқитын миллиондақан адамдар оның мәнiне ерекше маңыз бере 

қоймайды. Егер Иса ата-анасынан “жалқыз” болса, онда Ол Мариамның 

қҰрсақында Ұрық болқан кұннен бастап “туқан” “жалқыз” дегенге 

жақын сөз болып табылады. Егер Исаның әкесi ҚҰдай болқанда онда 

Оның әкесi Оның ґзiнен ұлкен- ҚҰдайдың туқан кұнi жоқ (Пс 90:2), 

солай болқандықтан Иса ҚҰдайдың ґзi бола алмайды (бҰл жөнiнде 

толықырақ 8- тарауда айтылады). 

Исаны әуел бастан Адам сияқты жаратқан жоқ, Оны ҚҰдай 

“туқызқаны” маңызды болып көрiнедi. БҰл ҚҰдайдың Исамен жақын 

байланыста болқанын тұсiндiредi- “Бог во Христе примирил с Собою 

мир” (2 Кор 5:19). Иса болашақта ҚҰдайдан туылқан, жайқана жердiң 

топырақынан жаратылқан емес деген деректiң өзi, сондай-ақ, бiзге 

Оның ґзiнiң әкесi ҚҰдайдың жолымен жұретiн табиқи бейiмдiлiгiн 

тұсiндiруге көмектеседi. 

Пайқамбар Исаия 49:5 аятта Исақа қатысты Ол әлем жарықы iспеттi 

деген көрегендiк айтады. БҰл болжауды Иса орындады (Ин 8:12). Иса 

былай дедi: “Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе” (Ис 

49:5). Сұйтiп, Исаны Мариамның қҰрсақында ґзiнiң Қасиеттi Рухының 

кұшiнiң жәрдемiмен ҚҰдай “жаратты”. Мариамның қҰрсақы Исаның 

тәнiнiң басталқан жерi екенi ақиқат. 

7.1 аятта атап өткенiмiздей, Пс 22 тарауында крестке
*
 керiлген Исаның 

ойын болжап әңгiмелеген. Ол былай ойлайды: “Ты (Бог) извлек меня из 

чрева... На тебя оставлен я от утробы: от чрева матери моей Ты Бог 

мой” (Пс 22:10,11). ґлер алдында Иса ґзiнiң шыққан тегi туралы еске 

алды- ҚҰдайдың кұшiмен жасалқан Мариам анасының қҰрсақында 

болқанын еске алды. Iнжiлде Мариам Исаның анасы екенiн баяндаудың 

өзi Ол Мариамнан туқанқа дейiн өмiр сұрген әртұрлi ойларды жоққа 

шықарады. 

                                                           
*
 Г е н е а л о г и я - р у  т а р и х ы С.°. 

*
 К р е с т - а й є ыш а№аш °.С. 
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Мариам қалыпты адам болды, оның ата-аналары қарапайым адамдар. 

Мариамның немере сiңлiсi Иоанна Крестителдi туды, ол да қарапайым 

адам (Лк 1:36). Рим католикалық шiркеуiнiң Мариам қарапайым адам 

жаратылысында емес деп уақыздауы Иса “адамзаттың баласы” сияқты 

болқан жоқ, сондай-ақ ҚҰдайдың Баласы емес деген мақынаны 

бiлдiредi. Осы титулдар Жаңа ґсиеттiң басынан аяқына дейiн жиi 

кездеседi. Ол “адамзаттың баласы” болды, себебi Оның анасы нақыз 

адамзаттан жаралқан, Ол “ҚҰдайдың Баласы” болқан, Мариамқа 

Қасиеттi Рухтың жәрдемiмен ҚҰдайдың әсер етуi нәтижесiнде бала 

болқан (Лк 1:35) және бҰл Оның әкесi ҚҰдай болды дегендi бiлдiредi. 

Егер Мариам қарапайым әйел болқан жоқ деп болжасақ, онда бҰл 

тамаша сөз тiркестерi жоққа шықарылады. 

“Арамнан кiм адал боп туады? Ешкiм де емес... Адам деген кiм, тек ол 

ұшiн таза болу және тек әйел боп туқанқа әдiл болу ма?... және әйел боп 

туқанқа қалай таза болу керек?” (Иов 14:4; 15:14; 25:4). БҰл 

Мариамның да, сол сияқты Исаның да тазалықына қатысты қандай да 

болмасын кұдiкке нұкте қояды. 

“әйел болып туқан”, қарапайым адамзат ата-аналары болқан Мариам, 

бәлкiм, бiздiң қулық адамзаттық жаратылысымызды иемденген болар 

және оны Исақа берген шықар (Гал 4:4). Иса “әйелден туды” сөзi Иса 

тән есебiнде өмiр сұрген жоқ, егер Ол Мариамнан тумақан болса дегенi 

оны бекiте тұседi. 

Iнжiлде Мариамның адамзаттық мәнiне жиi көңiл аударылады. Иса 

қалай болқанда да, Мариамды Онда рухани тұйсiгiнiң жоқтықы ұшiн 

ұш рет кiнәлауқа тиiс едi деп жиi көңiл аударады (Лк 2:49); Оның 

айтқанының бәрiн Мариам тұсiнген жоқ (Лк 2:50). Адамзат 

жаратылысынан шыққан әйелден мҰндайды кұтуге әбден болады, 

Оның баласы ҚҰдайдың Баласы едi, сондықтан рухани жақынан 

әйелден гөрi ерекше қабылдақыш, әйтсе де Ол тақы адамзат 

табиқатында болды. Иосиф Иса туқаннан кейiн Мариаммен жыныстық 

қатынаста болды (Мф 1:25), осыдан кейiн олардың арасында қалыпты 

ерлi-зайыпты қатынас болқан жоқ деуге ешбiр негiз болуы мұмкiн емес. 

Мф 12:46,47-де Исаның “ана және оның туысқандарын” еске алуы 

Мариамда Исадан кейiн басқа балалары болқанын бiлдiрдi. Иса оның 

тек тҰңқышы қана. Мариам қыз қалпында қалды, сосын аспанқа 

көтерiлдi деген католиктер iлiмi Тауратта еш жерде бекiтiлмейдi. ґлiм 

қҰрықынан қҰтылмайтын қандайда болмасын адам сияқты, Мариам да 

қартаюқа және өлуге тиiс. Сонымен бiрге Ин 3:13-тен “Ешкiм де 

аспанқа шыққан жоқ” дегендi оқимыз. Исаның адамзат жаратылысын 
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иемденуi (Евр 2:14-18, Рим 8:3) Оның анасы да дәл сондай 

жаратылыста болқан деген мақына тудырады, дегенмен Оның әкесiнiң 

ондай жаратылысы болмақан. 

7.3 ҚҰдайдың жоспарындақы Исаның 

орны 
 

ҚҰдай ґзiнiң жоспарын асықыс жасамайды және оны уақыт ақымына 

қарай толықтырмайды. Оның әлде қашан әлем жаратылқан кезден 

бастап дайын жоспары болқан (Ин 1:1). Оның жоспарының басынан-ақ 

Бала көру тiлегi болқан. Жаңа ґсиеттiң өн бойы Исаны қҰтқару 

жөнiндегi ҚҰдай жоспарының әр қырын ашып көрсетедi. 

ґсиеттердi баяндауда, пайқамбарлардың алдын-ала болжауында және 

Көне ґсиеттегi МҰса Заңдарының мақалаларында ҚҰдайдың Иса 

туралы ниетi ұнемi анықталып отыратындықын бiз атап өткен 

болатынбыз. әлемнiң өзiн ҚҰдай жаратты, ұйткенi Ол Балалы 

болатынын сездi. БҰл Иса арқылы ҚҰдай жаратқан адамзат тарихының 

қасырларынан өттi (Евр 1:2). Бiрнеше жылдар бойы өндiрiлген 

ҚҰдайдың адамдарқа ашқанында Исақа сiлтеме жасау толып жатыр, 

бҰл туралы Көне ґсиетте айтылқан. 

Исаның Ұлылықын және ҚҰдай ұшiн Оның ерекше ұлкен маңызын 

бiздiң көзалдымызқа елестетуiмiз қиын. Иса алқашқы кұннен бастап 

ҚҰдайдың ойында болды, бiрақ Ол (өмiрге) жарық дұниеге Мариам 

туқаннан кейiн келдi. Евр 1:4-7,13,14 аяттары Иса Перiште болмақанын 

атап өтедi; және ґзiнiң өлiм қҰрықынан қҰтыла алмайтын өмiрiнiң 

iшiнде Перiштелердей ұлкен, (Евр 2:7) Ұлы болып көрiнбегенiне 

қарамастан, Оның даңқы олардан анақҰрлым ұлкен болды, себебi Ол 

“ҚҰдайдың аналас Баласы” болды (Ин 3:16). Бiз жоқарыда атап 

өткендей, Iнжiлде өмiр сұрудiң бiрден-бiр тұрi тән тұрiнде өмiр сұру 

делiнген, сондықтан Иса өзiнiң туқанына дейiн “рух” сияқты өмiр 

кешкен жоқ. 1 Петр 1:20 аятында Исаның тууы туралы “әлем 

жаратылқаннан бҰрын жаралқан, бiрақ соңқы кездерде сiздер ұшiн 

келген” делiнген. 

Iнжiлде Исақа ерекше орын берiлген, “онда ҚҰдай iлгерiде ґзiнiң 

пайқамбарлары арқылы, қасиеттi жазуларда, ґзiнiң Баласы туралы уәде 

берген, ол Дәуiт тәнi Ұрықынан туды және ҚҰдайдың Баласы кұйiнде 

ашылды, рухы жақынан қасиеттi, өлiлерден қайта тiрiлу арқылы 
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туылқан” (Рим 1:1-4). Қорытындылау тұрiнде Иса туралы баяндау 

былай болып көрiнедi: 

1. Көне ґсиеттегi болжау, яқни ҚҰдай жоспарында; 

2. Нақты бетi қыз сияқты, Дәуiттiң тҰқымы сияқты туылқан; 

3. ґзiнiң өлуге тиiстi өмiрiнiң iшiнде көрсетiлген өзiнiң мұлтiксiз 

мiнезiнiң (қасиеттi рухына) арқасында; 

4. Ол тiрiлiп, рухқа толы апостолдардың уақыздарында ҚҰдай Баласы 

деп бұкiл халыққа хабарландырылды. 

ҚҰдайдың алдын болжауы 

Егер бiз ҚҰдай бәрiн бiледi дегендi мойындайтын болсақ, онда әлемнiң 

жаралқан бiрiншi кұнiнен Исаның ҚҰдайдың жоспарында бар екендiгi 

туралы мәселенi бiздiң Ұқуымызқа анақҰрлым жеңiл болады. ҚҰдай 

шексiз болжам жасай алады. Ол шындық зат туралы олар шын мәнiнде 

қазiр жоқ болса да, ойлап айта алады. Сол себептi, Ол былай айта 

алады: “Мен соңында не болатынын мадақтаймын, және көне заманнан 

бастап, әлi кұнге iстелмегендi де, айтамын: Менiң кеңесiм басталатын 

болады, тақы да, Мақан Ұнамды болқанның бәрiн, Мен iстеймiн” (Ис 

46:10). 

 Басынан бастап Алла сөзi Исақа алдын-ала хабар бердi. Ол әрқашан 

ҚҰдай жоспарында болды, бiр кезде Иса тән сияқты тууқа тиiс екенi 

сөзсiз тұсiнiктi едi. ҚҰдай Исақа берген ґз уәдесiн орындады. 

ҚҰдайдың алдын ала болжауының анықтықы Оның Сөзiне 

сенушiлiктен көрiнедi. Таураттық еврей тiлiнде “көрегендiк жетiлген 

мезгiл” деп аталатын сөз бар. БҰл ҚҰдай уәде еткен болашақ 

оқиқаларды баяндау ұшiн өткен шақта қолданылады. Сонымен бiрге, 

осы шақ келер шақ тұрiнде пайдаланылуы мұмкiн, мәселен: “Дәуiт: 

“Мiне, Алла Тақаланың ұйi (осы) дедi” (1 Пар 22:1), тек қана ҚҰдай 

шiркеудi уәде еткен едi. ҚҰдайдың уәде еткен сөзiне сену осылай едi, 

мҰнда Дәуiт осы шақты келер шақ мақынасында қолданып тҰр. ҚҰдай 

Ыбрайымқа берген уәдесiн ґзi орындайтындықына сенiмдi болды, оқан 

былай дедi: “Потомству твоему даю Я землю сию” (Быт 15:18), бҰл 

Ыбрайым әлi Ұрық алмақан кезде айтылқан едi. ТҰқым туқанша 

(Исаак/ Иса) ҚҰдай уәде еттi: “Я поставил тебя отцом многих народов” 

(Рим 4:17). Шын мәнiсiнде ҚҰдай жоқ зат туралы, орындалуқа тиiстi 

туралы айтты. 

ґзiнiң бiр уақыздары кезiнде Иса былай дедi: ҚҰдай “Оның қолына 

(Иса) бәрiн бердi” (Ин 3:35), дегенмен осы сөздi айтқан кезде, iстiң 
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жақдайы басқаша едi. “Все покорил под ноги его (Христа)... Ныне же 

еще не видим, чтобы все было ему покорено” (Евр 2:8). 

ҚҰдай Иса арқылы ґзiнiң қҰтқару жоспары туралы “сол қасырда өткен 

ґзiнiң қасиеттi пайқамбарларының сөзiмен” айтты (Лк 1:70). БҰл 

адамдар ҚҰдай жоспарымен жақын байланыста болқандықтан, олар 

жөнiнде, алқашқы кездерде дәлме-дәл өмiр сұргенге Ұқсайды делiнген, 

дегенмен бҰл олай емес едi. МҰның орнына бiз пайқамбарлар 

ҚҰдайдың жоспарында алқашқы басынан болды деп айта аламыз. 

Пайқамбар Иеремия солардың айқын дәлелi бола алады. ҚҰдай оқан “Я 

познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя; 

пророком для народов поставил тебя” (Иер 1:5). Олай болса ҚҰдай 

Иеремия туралы тiптi ол туқанқа дейiн бәрiн бiлген. Осықан Ұқсас, 

ҚҰдай парсы патшасы Кир туралы да ол туқанқа дейiн айта алды, сол 

кезде ол әлдеқашан өмiр сұрген секiлдi мақына беретiндей сөз сөйледi 

(Ис 45:1-5). Евр 7:9,10 аяты әлi тумақан адамдардың өмiр сұргенi 

туралы әңгiмелейдi. 

Сонымен қатар Иеремия және пайқамбарлар туралы да олар тумастан 

бҰрын өмiр сұргендер сияқты әңгiмелейдi. Олардың ҚҰдай жоспарына 

қатысуы себептi, сондай-ақ шын сенушiлер туралы да бҰрын өмiр 

сұргендер сияқты әңгiмелейдi. ҚҰдайдың ойында болқанымен, бiздiң 

тәнiмiз өмiр сұрмегендiгi анық. ҚҰдай бiздi сақтап қалды және былай 

шақырды “званием святым... по Своему изволению и благодати, данной 

нам во Христе Иисусе прежде вековых времен” (2 Тим 1:9). Бог “избрал 

нас в Нем (во Христе) прежде создания мира... предопределив 

усыновить нас... по благоволению воли Своей” (Еф 1:4,5). “Адамдар 

ҚҰдайқа басынан бастап ерте белгiлi болқан деген идея және қҰтқару 

белгiленедi (“болжау”) деу олар әлемдi жаратудың басынан бастап 

ҚҰдайдың ойында өмiр сұрген дегендi бiлдiредi” (Рим 8:27; 9:23). 

Осылардың бәрiнен, ҚҰдай жоспарын орындау, Иса туралы айтқанда 

ол ҚҰдайдың ойында басынан бастап өмiр сұрген сияқты деп ойлауқа, 

бiрақ Ол тән есебiнде өмiр сұрген жоқ дегенге таңқалуқа болмайды. Ол 

“әлем жаратылысынан қақылқан Агнец болды” (Откр 13:8). Иса сол 

кезде дәл мақынасында өлген жоқ; Ол 4000 жылдар шамасында 

қҰрбандыққа әкелiнiп, одан кейiн крестке керiлген “ҚҰдайдың Агнецi” 

(Ин 1:29; 1Кор 5:7). Сонымен әлемнiң басынан (1 Петр 1:20) бастап 

Исаны қалай таңдап алса, сенушiлердi де солай таңдап алқан солай 

таңдап алқан ( (Еф 1:14) осы аятта “таңдап” деген грек сөзi 

қолданылады). 
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7.4 “Басында Сөз болды” (Ин 1:1-3) 
 

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога, Все чрез Него начало быть” (Ин 1:1-3). БҰл 

аяттар, егер оны дҰрыс тұсiнсек, соңқы бөлiмiнде жасалқан 

қорытындыны бекiтедi және кеңейте тұседi. Дегенмен, бҰл ұзiндiнi 

көпшiлiк адамдар дҰрыс тұсiнiп жұрген жоқ. Осықан байланысты, олар 

Иса ґзi туқанқа дейiн аспанда өмiр сұрген деп санайды. БҰл аяттарды 

дҰрыс тұсiну осы контексте келтiрiлген бҰл “Сөзге” қандай мақына 

берiледi дегенмен байланыстырылады. Ол тiкелей адамқа қатысты 

болуы тиiс емес, өйткенi адамның “ҚҰдайда” болуы тиiс емес. Грек сөзi 

“Logos”, бҰл жерде “сөз” болып аударылқан өзiнен өзi “Иса” деген 

мақына бермейдi. Ол әдетте “сөз” деп аударылады, бiрақ сонымен бiрге 

былай да аударылуы мұмкiн: 

Есеп 

Себеп 

Хабарлау 

Доктрина 

Ниет 

Уақыздау 

Себеп, сылтау 

Мәтел 

Жұргiзу, басқару 

 

“Басында” 

“Logos”, анықын айтсақ, сөзбен сырттай айтылатын, iшкi ойқа қатысты 

болады; сондай-ақ басқа байланыс арқылы. Ең басында ҚҰдай осы 

“logosтi” иелендi. Басты мақсат Исақа аударылды. Бiз ҚҰдай Рухы 

ґзiнiң ойын қалай iске асырқанын көрсеткенбiз, Осыдан Оның Рухы мен 

Оның сөзiнiң арасындақы байланыс туындайды (2.2. ст қара). ҚҰдай 

Рухы адамдармен ґз жоспарын қалай жасаса және ең басынан ґзiнiң 

жазбаша Сөзiмен қалай шабыт берсе, сондай-ақ Иса жөнiндегi идеясы 

сөзбен де, iспен де жұзеге асты. Иса ҚҰдайдың “Logosы” болды, және 

сол себептi ҚҰдай Рухы Иса туралы ҚҰдай жоспарын барлық iс-

қимылдарында бiлдiредi. БҰл Көне ґсиетте Иса туралы кездесетiн көп 

кездейсоқтықтарды тұсiндiредi. Дегенмен, Иса жеке тҰлқа сияқты “сөз” 

болқан жоқ екенiн тым бақалап жiберуге болмайды. ҚҰдайдың Иса 

арқылы қҰтқару жоспары Сөз мақынасын бередi. “Logos” (“Сөз”) 
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Iнжiлде Иса жөнiнде айтылатын, соқан қатысты жиi айтылады, мәселен 

“Иса сөзi” (Кол 3:16; салыстыр Мф 13:19; Ин 5:24; Деян 19:10; 1 Фес 

1:8 ж.т.б.). Есiңiзде болсын, “logos” Исаның жеке басы туралы емес, 

дҰрысы Исаның iлiмi туралы. Иса туқанда бҰл “сөз” дене және қан 

тұрiне айналып- “және сөз тән боп шықты” (Ин 1:14). Исаның жеке 

басы тек қана “сөз” емес “тәнге айналқан сөз” болды; дҰрысы ґзi 

Мариамнан тууы арқылы Оның жеке басы “сөзге” айналды. 

Иса туралы жоспар және ұндеу ҚҰдайда әлем жаратылысы басынан 

бастап болды, бiрақ ашық тұрде Исаның тҰлқасында жұзеге асты және 

бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырында Iнжiлде Ол туралы 

баяндауларда жұзеге асты. Сұйтiп, ҚҰдай ґзiнiң сөзiн бiзге Иса арқылы 

әңгiмеледi (Евр 1:1,2). Иса ҚҰдай сөзiнiң нҰсқауымен ҚҰдайды бiзге 

ашып көрсету ұшiн қажайып iстер iстедi, ҚҰдай сөзiн айтты деп 

бiрнеше дұркiн атап айтылады (Ин 2:22; 3:34; 7:16; 10:32,38; 14:10,24). 

Павел Исаның нҰсқауына бақынып, Ол жөнiнде “бұкiл халыққа” 

Iнжiлде уақыздады: “Проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, 

о которой от вечных времен было умолчено, но котороя ныне явлена... 

возвещена всем народам” (Рим 16:25,26; 1Кор 2:7-мен салыстыр). 

Адамдар ұшiн мәңгiлiк өмiр тек Исаның еңбектерi арқылы қана мұмкiн 

болды (Ин 3:16; 6:53), бiрақ ең басында ҚҰдайда адамқа мәңгi өмiр 

беру жоспары болды, ұйткенi сол ұшiн Иса ґзiн қҰрбандыққа беретiнiн 

Ол бiлдi. БҰл қҰрбандыққа шалудың толық ашылымы тек Иса 

туқаннан және өлгеннен кейiн қана келдi: “В надежде вечной жизни, 

которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в 

свое время явил Свое слово в проповеди” (Тит 1:2,3). ҚҰдайы 

пайқамбарлар туралы айтқанда, олар әрқашан өмiр сұрген (Лк 1:70) деп 

жоқарыда айтылады, ол “сөз” мәнiнде, оны ҚҰдай әлемдi жаратқан 

алқашқы кұннен бастап айта бастақан екен. Исаның нақылдары осы 

көптеген сыр ашулары бiлдiрген, сонымен ол ґзi туралы көрегендiктi, 

әулиелiктi орындады: “Отверзу в притчах уста Мои; изреку 

сокровенное от создания мира” (Мф 13:35). “Сөз ҚҰдайда болды..... 

басында” тек Исаның тууымен “тәнге айналды” мiне, оның мәнi осында 

едi. 

 

“Сөз ҚҰдай болды” 

“Сөз ҚҰдай болды”. әуел баста “Сөз” болқан. Сөз ҚҰдаймен бiрге 

болқан, Сөз ҚҰдай болқан. Ең алқашқыда-ақ “Сөз” ҚҰдаймен бiрге 



Ис а н ы» шы№у  т е г i (п а й д а  б о л у ы) 231 

болқан. Бар нәрсенi ҚҰдай “Сөз” арқылы жаратқан, жаратылқан еш 

нәрсе Онсыз пайда болмақан. 

“Сөз ҚҰдай болды” сөз тiркесiнiң мәнi қандай, қазiр соны 

қарастырамыз. Бiздiң жоспарымыз және ойымыз дәлме дәл бiздiң 

өзiмiздi бiлдiредi. Мысал ұшiн сөйлем алайық: “Мен Лондонқа 

барамын”. БҰл “сөздi” немесе менiң ниетiмдi бiлдiредi, ниетiм туралы 

хабарды бiлдiредi, өйткенi бҰл менiң ниетiм, тiлегiм. ҚҰдайдың Иса 

жөнiндегi жоспарын да осылай тұсiну керек. “Оның кеудесiндегi ойы 

қандай болса, өзi де сондай” (Нақыл 23:7), және ҚҰдай қалай ойлап 

тҰрса, Оның ґзi де сондай. ҚҰдай сөзi немесе ойы дегенiмiз ҚҰдай: 

“Сөз ҚҰдай болды”. Сол себептi ҚҰдай мен Оның сөзiнiң арасында өте 

жақын байланыс бар: Пс 29:8 аятына Ұқсас, қайталаушылық дақдылы 

болып табылады: “Алланың даусы шөлдi тiтiркетедi; Алла Тақала 

шөлдi тiтiркетедi”. Пайқамбарларда мынадай сенiмдер жиi кездеседi: 

“Сiздер Менi тыңдамасаңдар дейдi Алла Тақала” (Иер 25:7). Шын 

мәнiсiнде бҰл ҚҰдай сөздерi: “Сiздер Менiң сөзiмдi, пайқамбарлар 

айтқан Менiң сөзiмдi тыңдамадыңыздар” мақынасын бiлдiредi. Дәуiт 

Алланың сөзiн шам және жарық iспеттi қабылдады (Пс 119:105), оқан 

қоса былай жауап қатты: “Сен, Алла, менiң шырақымсың: Алла Тақала 

менiң қараңқылықымды ақартты, көзiмдi ашты” (2 Цар 22:29), сөйтiп 

ҚҰдай мен Оның сөзiнiң ұйлестiгiн көрсетедi. Сондықтан ҚҰдай сөзi 

“Оның ґзi”, болып бейнеленедi және соның маңызын бередi. Яқни 

шынында да солай болмаса да, жеке тҰлқа сияқты әңгiмеленетiндiгi 

тұсiнiктi (5- Шегiнiстегi “Бейнелеу приципiн” қара). 

ҚҰдай дегенiмiз шындықтың өзi (Ин 3:33; 8:26; 1Ин 5:10) және сол 

себептi ҚҰдайдың сөзi де шындық болып табылады (Ин 17:17). 

Осылайша Иса ґзiн ґз сөздерiмен өте жақын Ұқсатады, Ол ґз сөзiн 

бейнелейдi: “Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет 

судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в 

последний день” (Ин 12:48). Иса ґз сөзi туралы айтқанда, соның өзi 

сияқты едi, Ол ґзi дейдi. Оның сөзi бейнелендi, өйткенi олар Исамен 

сонша жақын байланыста болды. Тап осылай, 1:1-3 аятында ҚҰдай Сөзi 

Оның жұзi сияқты бейнеленедi, яқни ҚҰдайдың ґзiмен бейнеленедi. 

Сонымен сөзге қатысты бiзге былай дейдi: “Все чрез Него начало быть” 

(Ин 1:3). Дегенмен, “Бар нәрсенi ҚҰдай “Сөз” арқылы жаратқан” (Быт 

1:1). Осыдан барып, ҚҰдай Сөзi туралы Ол ҚҰдайдың ґзi деп жұр. 

БҰдан бiздiң жұрегiмiзден орын алқан ҚҰдай Сөзi арқылы, ҚҰдай бiзге 

өте жақын келуi тиiс деген тақуа ойды қабылдауымыз керек. 

Быт 1 аятынан ґзiнiң сөзi арқылы Жаратушы ҚҰдай болды, Исаның ґзi 

емес деген Ұқым туындайды. ҚҰдай сөзiмен бәрi жаратылды, оны 
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Исаның ґзi жеке жасақан жоқ (Ин 1:1-3). “Алланың сөзiмен көк 

жаратылды, және Одан шыққан сөз рухынан- оның барлық әскерлерi 

(яқни, жҰлдыздары) жаратылды... ¶йткенi Ол айтты,- сосын 

орындалды” (Пс 33:6,9). Қазiрдiң өзiнде табиқаттақының бәрi Оның 

сөзi бойынша жасалып жатыр: “Жерге ґзiнiң Сөзiн жiбередi; Оның сөзi 

тез ақады. Толқын сияқты, қар бередi... ґзiнiң сөзiн жiбередi... тақы да 

сулар ақа бастайды” (Пс 147:15-18). 

ҚҰдайдың сөзi Оның жасақан кұшi болқандықтан, ҚҰдай ол кұштi 

Мариамның қҰрсақында Исаның Ұрықы болуы ұшiн пайдаланды. Сөз, 

ҚҰдайдың жоспары, iс жұзiнде Оның Қасиеттi Рухымен жұзеге асатын 

(Лк 1:35), Исақа жұктi болуқа әкеледi. Мариам өзiнiң Исақа жұктi 

болқаны туралы жаңалыққа берген жауабында оны мына сөздерiмен 

мойындады: “Да будет Мне по слову твоему” (“Сенiң сөзiң бойынша 

Мақан солай болды”) (Лк 1:38). 

Бiз атқандай, ҚҰдай Сөзi/ ҚҰдай Рухы/ ҚҰдай ниетiмен көрiнiс бередi, 

ол жөнiнде Көне ґсиетте айтылқан. Оның қаншалықты анықтықы Деян 

13:27-де көрсетiлген, онда Иса Көне ґсиеттiң көрегендiк сөздерiне 

теңестiрiледi: “ (Еврейлер) Оны бiлмедi, олар пайқамбарлардың 

дауысын да бiлмедi”. Иса туқанда барлық ҚҰдай Сөздерi (Рух) Исаның 

жеке тҰлқасында нақты көрсетiлдi. Апостол Иоанн ҚҰдайдың мәңгiлiк 

өмiр жөнiндегi жоспары Исадан көрiнiп тҰрды деп шаттана әңгiмеледi, 

оларды апостолдар тән тұрiнде көрiп, Онымен араласып жатады. Олар 

ҚҰдай Сөзiн, Оның Исаны қҰтқарудың барлық жоспарын сезiммен 

қабылдады деп мойындады Иоанн. әйткенмен бiз Исаны тән тұрiнде 

көре алмаймыз, сондай-ақ бiз Оны ақиқат арқылы тұсiнуiмiз бiздi 

ҚҰдайдың бiзге деген ниетiн жақын тануқа және мәңгi өмiрге әбден 

сенуiмiзге болады (1Петр 1:8,9). Бiз өзiмiзден: “Шындықында бiз 

Исаны бiлемiз бе?” деп сҰрауқа тиiспiз. Бiр кездерде Иса есiмдi жақсы 

адам өмiр сұрдi дегендi жай мойындау қана жетiспейдi. Тауратты 

жұйелi тұрде оқып, оқан жалбарынқанда қана Оны бiздi Сақтаушы 

сияқты деп тұсiнуге болады және Онымен айқыш ақаш (крест) арқылы 

туыстасуқа болады. 

22 Шегiнiс: Тарихи Иса 
 

Егер, қайсы бiреулер сендiрiп жұргендей, әйтеуiр Назаретте Исаның 

өмiр сұргенiн анықтаушы болмаса, онда христиандықтың өзiнiң 

болқандықын тұсiндiру қиын. Миллиондақан адамдар соңқы 2000 жыл 

бойы ешқашан өмiр сұрмеген адамды өзiнiң сенiмiне негiз етiп алқанын 
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айта алатын адамды кездестiру ұшiн қаншама адамдардан сауал 

сҰрауқа болар едi, және қаншама соңына тұсiп, өлтiретiн болса да өмiр 

сұрмеген адамқа сенiмiн бұкiл әлемге жайқанын айтар ма едi. 

Христиандар мен еврейлер, әдетте, МҰхаммед бiр кездерде өмiр сұрдi 

дегенмен тез келiседi, әйтсе де олар оның өсиетiн және iлiмiн терiске 

шықарады. Шындықында, бiз нақыз белгiлi тарихи тҰлқалар өмiр 

сұрген дегенге, ерекше дәлелдеудi қажетсiнбей-ақ, келiсемiз. Кеңiнен 

таныс тарихи оқиқалар жиi талданады, ол нақты деректермен 

сендiрiледi, оларды бiршама терiске шықару қиынқа соқады (мәселен, 

1066 ж. Гастингсте болқан қақтықыс). 

Қайсыбiр адамдар Назаретте Исаның өмiр сұргенiн қызу терiске 

шықарады, осы деректiң өзi шамадан тыс реакцияны бiлдiредi және 

Оның Мессиандықын қабылдау ұшiн себептермен есептеспеуге кешiрiм 

сҰраудың ыңқайын таба алмауды аңқартады. Егер ертедегi еврейлердiң 

өзi бiздiң заманның бiрiншi қасырында Иса есiмдi адамның өмiр 

сұргенiне сенгенiн еске алсақ ерекше шындық болып көрiнедi. Исаның 

Назаретте өмiр сұргенi туралы келесi тарихи айқақты ешқандай 

теологиялық ойлап табу деп қарастыруқа болмайды. Осы бөлiмде Гари 

Хабермастың “Исаның өмiрi туралы көне куәлiктер” кiтабынан алынқан 

көптеген қызықты хабарлар келтiрiлген. 

1. Рим таришысы Тацит бiздiң заманымыздың бiрiншi қасыры туралы 

өзiнiң (белгiлi) әйгiлi екi кiтабында (“Анналы” және “Тарихтар”) Иса 

және христиандар туралы еске алады. Ол “Анналда” былай жазды 

(шамасы б.3. 115 ж.): 

“ҚҰл-қҰтандар жиiркенiштiлiктерi ұшiн жек көрген адамдар тобы 

христиандықтар деп аталқан. Оның есiмiмен осылай аталқан, Иса Мәсiх 

Тиберияқа ұстемдiк жұргiзген кезiнде прокураторларының бiрi Понтия 

Пилатаның қолынан өлiм жазасына кесiледi”. 

Осы кiтапқа сәйкес, Тиберияның императоры б.з. 14-37 ж. билiк 

жұргiздi, осы кезеңдер уақытында Иса дарқа асылды. Тацит былай деп 

жазды: христиандықтардың сенiмi “Иудеяқа қана емес, бiрiншi 

материалда (бҰл идеяны), сондай-ақ Римге де тарады”. Ол одан әрi 

христиандықтарды өте жек көргендiктерiн баяндайды, олардың 

көпшiлiгi Римде дарқа асылды. Иса мен оның оқушыларының, 

апостолдардың iлiмi Ииудеяда туды және одан әрi Римдi қоса алқанда, 

Рим империясына тарады дегеннiң бәрi Жаңа ґсиеттiң жазуларымен 

байланысып жатыр. әрине, оны тарату жолында қаншама ашулы 

қарсылықтар кездестi. 
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2. Екiншi бiр рим тарихшысы Сутоний Клавдияның билiк жұргiзгенi 

туралы (41-54 ж.б.з.) былай жазды: “Исаның арандатушылықымен 

еврейлер Римде ұздiксiз тәртiпсiздiк жасақандықы салдарынан, ол 

(Клавдий) оларды қаладан қуды”. Деян 18:2-де еврейлiк ерлi-зайыпты 

Акила мен Прискилла еврейлердiң олардың соңына тұсуi себептi 

Римнен кетуге тиiс болды. 

Сутоний бҰдан соң Нероның билiк жұргiзген кезеңiнде 

христиандықтарқа жасалқан қуқын туралы жазады: “Римдегi орасан зор 

өрттен кейiн... христиандықтар тақы да жазалануқа душар болды, 

олардың (секта) дiни қауымдары жаңа, зиянды дiни нанымды тәубеге 

келтiргенi ұшiн жазаланды”. Христиан деген ат жамылқан топтың өмiр 

сұргенiне сұйену б.з. бiрiншi қасырында болды, ол осы қасырда Иса 

есiмдi адамның өмiр сұргендiгi туралы айтуқа негiз бередi. 

3. Ф.Ф. Брюс (“Христиандықтың шықуы”, 29-б.) б.з. 52 ж. шамасында 

Таллас жазқан Шықыс Жерортатеңiзiнiң тарихы бойынша кiтабында 

жасалқан естелiкке назар аударады. Тақы бiр еңбегiнде (“Жаңа ґсиет 

туралы қҰжаттар”113-б.) Брюс Талластың Юлий Африкан есiмдi адам 

жөнiндегi еске тұсiруiн әңгiмелейдi, ол оның мазмҰндауын Исаны 

айырық ақашқа кергеннен кейiнгi қараңқы тұнектiң басталуы деп 

келеке қылды, және осы оқиқаны кұннiң тҰтылуы сияқты деп 

тұсiндiредi. Таллас Исаны айырық ақашқы керiп тастақаны жөнiнде 

жазды дегендi бiлдiредi, бҰл ол өзiнiң тарихын жазқан б.з. 52 жылдан, 

бiрнеше жыл ерте кезде болқан. 

4. Римнiң мемлекеттiк қайраткерi Плиний бiрiншi қасырдың соңқы 

жылдарында христиандар деп аталатын өте белсендi адамдар тобының 

өмiр сұргендiгiн еске салады. Ол олардың еске алу қызметiн өткiзудi 

былай баяндайды: “Оларда белгiлi бiр анықталқан кұнi таң шапақына 

дейiн кездесу және Исаның әнҰраны аятын өлеңдетiп айту дақдылары 

болқан (“Плиния хаты”, Мелмотаның аудармасы, 2 том, Х:96). 

Римнiң императорлары Траян және Адриан өздерiнiң христиандарды 

Ұстай бiлу проблемалары туралы әңгiмелейдi (“Плинияның хаты”, қара 

т2, Х:97 және Эвсибий “Экклезиастикалық тарих” 1V:1Х, сәйкес). Б.З. 

бiрiншi қасырынан берi бҰл топтың өмiр сұруi және олардың қудалану 

кезiндегi асқан шыдамдылықы олар ақиқат тарихи тҰлқалардың 

iзбасарлары болқан дегендi куәландырады. 

5. Еврейлердiң дiни кiтабы Талмуд 43а Синедрионда Исаның өлiмi 

туралы еске тұсiредi. Талмудтың осы бөлiмi бҰл кiтап жазылқан ескi 

кезеңге қатысты деп саналады (яқни, 70-200 ж. б.з.): 
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“Пасханың қарсаңында Иесу (Иса) дарқа асылды. Оны дарқа асуқа 

қырық кұн қалқанда алдын ала сөйлеп, қатты дауысымен хабарлады: 

“Оқан тас жаудырайын деп жатыр, себебi ол сыйқыршылықпен 

айналысты және израилдықтарды дiннен безушiлiкке арандатты. Оның 

пайдасына бiрдеме айтамын дейтiндердiң бәрi, шықсын да, оны 

жақтайтындықтарын айтсын”. Бiрақ, ол ұшiн ештеңе де 

iстелiнбегендiктен, Пасханың қарсаңында ол дарқа асылды”. 

“Асылды” сөзiн “керiп тастау” деп тұсiну керек- бҰл сөз осы 

мақынасында Жаңа ґсиетте қолданылады (Гал 3:13; Лк 23:39). Осы 

ұзiндiде еврейлер Исақа тас жаудырқысы келдi делiнген (шамасы, 

МҰсаның Заңына сәйкес?), бiрақ, шын мәнiнде Ол дарқа асылды деп 

хабарланқан. БҰқан тұсiнiктеме Жаңа ґсиетте берiлген, онда еврейлер 

Исаны өлтiру туралы рим заңының ұкiмiн орындауқа тиiс деп 

көрсетiлген, яқни дарқа асу арқылы. 

43а Синедрионда Исаның бес оқушылары сотталып, өлiм жазасына 

ұкiм шықарылқан деп тақы да айтылқан. Осында еврейлер тарихи 

Исаның өмiр сұргенiне дәстұрлi сенген деп қайтадан атап көрсетiлген. 

Тiптi, 1066 Синедрионда Иса өлгенде Ол 33 жаста едi, бҰл Жаңа 

ґсиетке толық сәйкес келедi делiнген. Мейер (“Бiрiншi Пасха”, 117,118 

б.) бесiншi қасырдақы “Толедот Иесу” еврей қҰжатынан ұзiндi 

келтiредi, онда апостолдар Иса өлгеннен кейiн Оның денесiн Ұрлап 

әкетуге тырысқан, бiрақ олардың бҰл жоспарын Иуда есiмдi бақша 

кұтушi сезiп қалып, Исаның денесiн басқа жерге ауыстырқан, кейiнiрек 

оны еврейлерге тапсырқан деп сендiредi. Б.З. 150 ж. Юстин Мартир 

еврейлер арнайы шабармандар жiбередi, олар Исаның денесi Ұрланды 

деп хабарланқанын (“Диалог с Трифо”, 108-б.) жазды, ал б.з. 200 жылы 

осындай хабарды Тертилиан (“Көрiнiстер туралы”, 30-б) келтiрiлген. 

Сұйтiп, барлық деректер бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырындақы 

еврейлер тарихи Исаның зорлықпен өлтiрiлгенi рас болқандықына 

сенген дегендi айтады. 

6. Грек драматургы Люсиан, екiншi қасырда жазқанында, 

христиандарды келеке қылады, олар “осы кұнге дейiн адамды 

қҰдайындай көредi, ол керiп, шегелеп тасталды” (Люсиан, “Римде 

тҰрқан шетелдiктiң өлiмi”, 11-13 б., “Люсианның еңбектерi”, 4-том, 

аударқан Фаулерлер). 

7. Бiрiншi қасырдың ең белгiлi тарихшысы Иосиф болды. ґзiнiң 

“Ескiлiктiң ескерткiштерi” кiтабында “Христос (Мәсiх) есiмдi Исаның 

ақасы” Жақыпты есiне тұсiредi. Осы кiтаптың басқа бiр бөлiмiнде Жаңа 

ґсиетте Иса жөнiнде баяндалқанқа сәкес келетiн сөздермен Иса туралы 
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айтады: “Ендi, осы кезде Иса, дана адам... ¶йткенi ол таңқажайып 

iстердi жұзеге асырқан адам болды... Ол Мәсiх едi... ол оларқа ұшiншi 

кұнi қҰдайшыл пайқамбар сияқты келiп, осы және басқа өзi туралы он 

мың таңқажайып оқиқаларды алдын-ала болжап айтты”. 

БҰл ұзiндiде қандай толық баяндалқан, қайсы бiреулер оны 

интерполяция деп санайды. Б.З. бiрiншi қасырында өмiр сұрген, 

Назареттен шыққан Иса есiмдi сондай адамның болқанына сендiрудi 

қостайтын осы ұзiндiнi пайдалану қажеттiлiгi туралы мына деректер 

әңгiмелейдi: 

-Эвсибий (“Экклезиастикалық тарих”, 1:Х1) Иосифтiң осы бөлiмiнен 

цитата келтiредi. 

-Қадiрлi оқымыстылар осы бiрiншi оқылымын тұп нҰсқасы ретiнде 

қабылдайды және осы бөлiм Иосифтiң еңбектерiнiң басқа бөлiмдерiнiң 

стилiмен жазылқан деп көрсетуi мұмкiн (Даниэль Ропс, “Исаның 

замандастарының ұн қатпауы” 21-б. Дж. Н.Д. Андерсон, “Жаңа ґсиеттiң 

қҰжаттары” 108-109 б. қара). 

-Мәтiндi дәлме-дәл бекiту емес, бҰл ұзiндi интерполяция болып 

табылады. 

-Профессор Шломо Пайнс арабия баспасынан шыққан Иосифтiң еңбегi 

табылды, ол ең айқын тұп нҰсқа дерлiк деп сендiредi. Бiз цитата 

келтiрiп отырқан ұзiндi содан алынды, бiрақ Исаның қайта тiрiлуi мен 

мессианствақа қатысы ашық доктриналық сенiмде жоқ, ол жоқарыда 

келтiрiлген ұзiндiден алынқан. Егер Иосиф еврей болқанын назарқа 

алсақ, бҰл әбден дәлелдi болып көрiнедi. Пайнс 12 ақпан 1972 ж. “Нью-

Йорк Таймс” газетiнде өзiнiң жаңалықы туралы алқаш рет хабарлады, 

онда арабия баспасынан шыққан Иса туралы бiз талқылап отырқан 

ұзiндi келтiрiлген: “БҰл кезде онда Иса есiмдi дана адам болқан. Және 

оның мiнез-қҰлқы жақсы болқан және ол iзеттiлiгiмен белгiлi болқан. 

Еврей және тақы басқа халықтар арасынан оның көптеген оқушылары 

болқан. Пилат оны ақашқа керiп тастауқа және өлiм жазасына кесуге 

ұкiм шықарқан. Ал оның оқушылары болқандар оның iлiмiнен 

безбеген; оны керiп тастақаннан кейiн ұш кұннен соң ол олардың 

алдына келген, өзiнiң тiрi екенiн бiлдiрген деп айтып жұрген; ол, 

шамасы, Мессияқа лайық болды, пайқамбарлар оқан қатысты 

кереметтердi әңгiмелейдi”. БҰл баяндаулар тамаша жақдайда Иса 

жөнiнде Жаңа ґсиетте айтылқанмен байланысып жатыр. 
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23 Шегiнiс: “Мен көктен тұстiм”. 
“Хлеб Божий есть Тот, который сходит с небес и дает жизнь миру... Я 

сошел с небес” (Ин 6:33,38) 

Осы, тақы басқа оларқа Ұқсас сөздер Иса туқанша Ол тән есебiнде 

Көкте өмiр сұрдi деген жалқан идеяларды негiздеу ұшiн дҰрыс 

пайдаланылмайды. БҰл жерде, дегенмен мына жақдайларқа көңiл 

аударуқа тура келедi: 

1. Троица догматына сенетiндер өз доктриналарына сендiру ұшiн бҰл 

сөздердi дәлме-дәл мақынасында қабылдайды. Бiрақ егер бiз оларқа 

сондай қатынаспен қарайтын болсақ, онда қайсы бiр жақдайда Иса 

аспанда малтып жұруi мұмкiн дегендi бiз мойындаймыз дегендi 

бiлдiредi, бҰл Оның ол Мариамның қҰрсақында Ұрықталды деген 

барлық сөзiн мақынасыз қылып шықарады. Ин 6:60 аспаннан тұскен 

тамақ туралы айта 

келiп, айқайлап жiбердi: “МҰны қалай тыңдауқа болады?” яқни көктен 

тұскен қҰймақ сөзiн метафор мақынасында тұсiну керек. 

 

Интерполяция- бiр автордың шықармасына өзiнен бөтен 

 бiр адамның қосқан сөздерi мен пiкiрлерi 

2. Ин 6 тарауында Иса көктен тұскен тамақ қайсiбiр жақдайда Оның 

ґзiнiң бейнесiн бiлдiредi. Көктен тұскен тамақ сөзiн Алла жiбердi 

дегендi оның жерде пайда 

болқанына ҚҰдай жауап бередi деп тұсiну керек, ол физикалық 

жақынан ҚҰдайдың аспандақы тақынан тұскен жоқ. Сондай-ақ Исаның 

Көктен келгенi туралы сөздi де солай тұсiну керек. Ол жер ұстiнде 

Қасиеттi Рухтан жаратылды, ол Мариамның қҰрсақына әсер еткен едi 

(Лк 1:35). 

3. Иса былай дейдi: “Мен жейтiн нанның өзi Менiң Тәнiм” (Ин 6:57). 

¶шбiрлiктi жақтаушылар Аспаннан “ҚҰдайдың” бөлiгi Иса тұстi деп 

сендiредi. Керiсiнше, Иса Оның “Тәнi-бҰл нан Көктен тұскен” деп 

сендiредi. Олайша, Ол Көктен тұскен нанды ґзiмен байланыстырады 

(ассоциациаланады), “ҚҰдай Баласы” емес “Адамзат Баласы” сияқты” 

(Ин 6:62) байланыстырады. 

4. Ин6 тарауындақы осы ұзiндiнiң өзiнде Иса ҚҰдайқа тең болмақан 

деген толық сенiм бар. “Менi тiрi әке жiбердi” (Ин 6:57) сөзi Иса ґзiн 

Құдаймен теңестiрмейтiндiгiн көрсетедi; ал “Мен әкеммен тҰрамын” 

(Ин 6:57) сөзi “бiрiңқай мәңгiлiк” деген мақына бере қоярма екен, бҰл 

жөнiнде ұшбiрлiктi жақтаушылар әңгiмелейдi. 
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5. Иса қашан және қалай Көктен “тұстi”? деп сҰрауқа болады. 

¶шбiрлiкке сенушiлер Ин 6 тарауындақы аяттарды Иса ґзi туқан 

мезгiлде аспаннан тұстi дегендi “анықтау” ұшiн пайдаланды (83.50 аят), 

яқни ґзiнiң ұздiксiз өмiр процесiнiң жолында болмаса. Исақа ҚҰдай 

берген қабiлет туралы айта келiп, Мәсiх былай дейдi: “Менiң әкем 

сендерге Аспаннан нақыз нанды бередi” (32 аят). Иса осы сөздi айтқан 

кезде Ол да “тұстi” сөзi Оны ҚҰдай жiбередi мақынасында айтылды. 

Солай болқандықтан Ол ґзi туралы етiстiктi өткен шақта қолдана 

отырып айта алды: “Мен- тiрi нанмын, Көктен тұскен” (51 аят). Бiрақ 

Ол сондай-ақ Аспаннан тұскен нанды өзiнiң айқыш ақаштақы өлiмi 

бейнесiнде айтып тҰр: “Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 

которую Я отдам за жизнь мира” (51 аят). Сонымен Иса бҰл жерде Ол 

Аспаннан әлдеқашан тұскен, Ол “келу” процесiнде тҰр, өзiнiң айқыш 

ақаштақы өлiмiнен әлi “тұсуге” тиiс дегендi айтады. Осы бiр деректiң 

өзi “тұсу” ҚҰдаймен тек Мәсiхтiң туқанына қана емес ґзiнiң келуiне 

қатысты. Жаңа ґсиетте бҰл ҚҰдайдың “тұсуiне” сiлтеме жасалып 

сенiмдi бекiтiледi, сонымен “тұсу” сөзi өзiмiз әлгiнде қана айтқан 

мақынаны бередi. Тек қана ҚҰдай Египеттегi ґз халқының кедейлiк 

өмiрiн көрдi, оларды сақтап болу ұшiн “тұстi”, сол ұшiн МҰсаны 

пайдаланады. Сондай-ақ Ол кұнәқа деген адамдардың қҰлдық 

қатынасын көрiп, “тұстi”, немесе Исаны жiберiп оларды қҰлдықтан 

шықару ұшiн ґзiн көрсеттi. 

24 Шегiнiс: Иса жердi жаратты ма? 
 

“Рожденный прежде всякой твари. Ибо Им (Иисусом) создано вся, что 

на небесах и что на земле, видимое и невидемое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли,- все Им и для Него создано. И 

Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он- 

начаток, первенец из мертвых”... (Кол 1:15-18). БҰл Таураттақы 

ұзiндiлердiң бiрiндей типтi ұзiндi, ол расында да Мәсiх жердi жаратты 

деген пiкiр туқызады. 

1. Дегенмен Тауратта басқа да толып жатқан ұзiндiлер бар, ол 

ұзiндiлерде Иса ґзi туқанқа дейiн өмiр сұрмеген дегендi айтады. Болмыс 

кiтабы жаратушы ҚҰдай болды деп ашық ұйретедi. Егер бiз Иса 

жаратушы болды деп ойлайтын болсақ, олай болса Мәсiх ҚҰдайқа тең 

боқан деп есептеймiз. БҰл жақдайда Иса мен ҚҰдайдың 

айырмашылықы туралы айтылатын көптеген аяттарды тұсiндiруге 

мұмкiндiк болмас едi (мәселен 8,2 бөлiмдер). 
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2. Иса “тҰңқышы” болды, ол басы деген мақына. Иса жер 

жаратылқанқа дейiн ҚҰдайдың тҰңқышы болды деген куәлiк еш жерде 

жоқ. 2 Цар 7:14 және Пс 89:27-қа Ұқсас аяттар ҚҰдайдың тҰңқыш 

Баласы Дәуiттiң әулетi болып “қалады” деп болжап айтылқан. Осы 

ұзiндiлер жазылқан кезде ол өмiр сұрмегендiгi анық. Иса ґлгендерден 

қайта тiрiлу арқылы “ҚҰдайдың Баласы кұшiнде”... болып қалды (Рим 

1:4). ҚҰдай “Исаны қайта тiрiлтiп, екiншi псалмда жазылқандай: “Сен 

Менiң Баламсың, Мен Сенi бұгiн таптым” (Деян 13:32,33). Осылайша 

Иса ґзiн қайта тiрiлту арқылы ҚҰдайдың тҰңқышы болып қалды. Тақы 

да байқаңызшы, өз әкесiнiң оң қолында тҰрқан, оның тҰңқышы болып 

есептеледi (Быт 48:13-16) сосын Мәсiх ґзiн қайта тiрiлткеннен кейiн 

ҚҰдайдың оң қолына тҰрқызылды (Деян 2:34; Евр 1:3). 

3. Мiне, осы мақынадада Иса “өлiлерден шыққан тҰңқыш” iспеттi 

баяндалады (Кол 1:18), өзiнiң мәнi жақынан “қандай да болмасын 

мақҰлықтың” (Кол 1:15) немесе жаратылыстың деген сөздерге тең сөз 

тiркестерi. Сол себептi Иса ґзi туралы Ол “өлiлерден тҰңқыш... ҚҰдай 

жаратылысының басы” (Откр 1:5; 3:14). Иса мәңгiлiк еркектер мен 

әйелдердiң жаңадан жаратылқандарының алқашқысы болды, ҚҰдайдың 

мәңгiлiк Ұлдары сияқты қайта тiрiлген және олардың жаңа тууы 

Исанық өлiмi және қайта тiрiлуi арқылы мұмкiн болды (Еф 2:10; 

4:23,24; 2Кор 5:17). “Иса ұшiн бәрi тiрiледi (шын сенушiлер). әр 

қайсысы өз ретiмен: тҰңқышы Мәсiх, сосын Христовы, Оның көрiнуi 

(1Кор 15:22,23). БҰл -сол идеяның өзi, Кол 1 сияқты. Иса өлiден 

тiрiлген және мәңгiлiк өмiр алқан, тҰңқышы болды; Ол жаңа 

жаратылыстың алқашқысы болды және шын сенушiлер Ол қайта 

келгенде Оның iзiмен жұретiн болады. 

4. Кол1 тарауында айтылқан жаратылыс туралы, олай болса Болмыс 

кiтабында баяндалқандай емес, ең дҰрысы жаңа жаратылыс көрiнедi. 

Исаның iстерi арқылы тақтар ма, ұстемдiк пе т.т. бәрi қҰрылды. Павел 

Иса бәрiн жасады демейдi, мәселен, табиқатының бәрi-өзендер, таулар, 

қҰстар т.т.б. Жаңа жасап шықарылқандардың элементiн бiздер ҚҰдай 

Патшалықында иемденетiн марапаттар қҰрайтын болады. “Тақтар, 

ұстемдiктер” ж.т.т. бҰлардың бәрi сенушiлер ҚҰдайқа “патша және 

поптар болады және бiздер жер ұстiнде патшалық қҰрамыз” деген 

Ұқымқа кiредi (Откр 5:10) Осының бәрi Исаның iстерi арқылы мұмкiн 

болды, “Аспандақыны да, бәрiн де ол қҰрды” (Кол 1:16). Еф 2:6-да бiз 

Иса Мәсiх ұшiн аспан кеңiстiгiнде” отырқан сенушiлер туралы оқимыз. 

Сұйтiп, бҰл аяттар сол рухани жоқары жақдайлар, бiз қазiр иемденуге 

тиiстi, және алдақы уақытта қолымыз жететiн жайлардың бәрi Исаның 

арқасында мұмкiн болды. “Көк және жер”, “Оны” айқыш ақашының 
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(Исаның) панасымен” бiрiктiру ұшiн қажеттiнiң бәрiн қҰрайды (Кол 

1:16,20). Олай болса “Көкте” не бар, соның бәрi, бiздi қоршақан барлық 

физикалық жаратылыстардан гөрi қазiр Иса Мәсiх ұшiн аспанда 

отырқан сенушiлерге қатысты. 

5. Мәсiх “ешбiр мақҰлықтан iлгерi” келедi деген сөз, мезгiлiндегiден 

гөрi ҚҰдаймен қатар тҰрқан және басқа да бiр маңыздылықы жақынан 

салыстырқанда Оның жақдайына қатысты. Ол “iлгерiде” немесе бiзге 

қарақанда маңыздырақ болды, “барлық мақҰлықтар”, осылардың бәрiн 

ол ымырақа келтiруге келдi. Мф 21:31 аяты бҰл жерде орынды мысал 

қызметiн атқарады: “Салық жинаушы және бҰзықттыққа салынқандар 

сiздерден (кұнәлi еврейлер) бҰрын ҚҰдай Патшалықына барады”. Iс 

жұзiнде, Мәсiх сөйлескен еврейлер ҚҰдай Патшалықында тура 

алмайды (Лк 13:28; Мф 8:12; 21:43). Олай болса бҰл жерде әңгiме 

шыншылдардың Патшалыққа олардан бҰрын кiруi туралы уақыт 

мақынасында болып тҰрқан жоқ. Сөз Иса “қайсыбiр мақлҰқтардан 

бҰрын дегенiмiз” “Ол қайсыбiр мақҰлықтардан бҰрын болқан” деген 

мақына бермейдi, ал ұшбiрлiктiң апологеттерi ұшiн олардың осы 

ұзiндiнi тұсiндiруi басқаша. “БҰрын” мақынасындақы грек сөзi 1 Петр 

4:8-де аартықырақ” болып аударылады. 

25 Шегiнiс: “БҰрын қалайша Ыбрайым болды, 

Мен болдым” (Ин 8:58) 
 

БҰл сөздер Иса Ыбрайымқа дейiн өмiр сұрдi дегендi Ұқтыру ұшiн жиi 

қате пайдаланып жұр. Дегенмен, оны мҰқият зерттеу бҰқан қарама-

қарсы Ұқым тудырады: 

1. Иса “Ыбрайым болқанқа дейiн, Мен болдым” дегендi. Ол 

Ыбрайымның армандақан Ұрпақтары болды, бiз егер Иса тән есебiнде 

Ыбрайымқа дейiн өмiр сұрдi дейтiн болсақ, онда бiз ҚҰдайдың 

Ыбрайымқа деген уәдесiнiң қандай да болмасын мәнiн жоққа 

шықарамыз. 

2. Ин 8:58-де келтiрiлген сөздер Мәсiхтiң иудеялармен Ыбрайымқа 

қатысты әңгiмесiн көрсетедi. Олар ұшiн Ыбрайым бiр кездерде өмiр 

сұрген ең зор адам болды. “Я есмь сейчас, в то время, когда стоб здесь, 

более важный, чем Авраам”, “БҰрын” деп аударылатын “рчо” грек сөзi 

Ыбрайымнан гөрi, аса зор маңызы бар Исақа қатысты, мезгiлге қатысты 

емес. Бiз тақы да Мф 21:31 аятына сұйенуге тиiстiмiз, Тауратта 

суреттелген “бҰрын” сөзi пайдаланылады. Иса былай дедi: “Салық 
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жинаушылар және бҰзықтыққа салынқандар сiздерден (кұнәлi 

еврейлер) бҰрын ҚҰдай Патшалықына барады”. Iс жұзiнде Иса 

әңгiмелескен еврейлер ҚҰдай Патшалықында тҰрмайтын болады. (Лк 

13:28; Мф 8:12; 21:43). Олай болса бҰл жерде әңгiме шыншылдардың 

Патшалыққа олардың бҰрын кiруi туралы уақыт мақынасында айтылып 

тҰрқан жоқ. БҰл әңгiме болқанда, Ыбрайымды емес, Исақа көп қҰрмет 

көрсетiлуi тиiс едi. Мәсiх “Мен қазiр Ыбрайымнан гөрi, көбiрек 

маңыздымын” дейдi. Бiрақ та “бҰрын” сөзi Ин 8:58-де келтiрiлген сөздi 

кейбiр дәрежеге дейiн уақытқа қатысты тұсiну керек, яқни Ыбрайым 

өмiр сұргенге дейiн Иса ҚҰдайдың жоспарында әлдеқашан болқан 

және бҰл жоспар Онда әлем жаратылқан алқашқы кұннен бастап 

болқан. Иса Ыбраймнан “бҰрын” болқандықтан, “бҰрын” сөзi Оның 

маңыздылықы туралы деп тұсiну керек. 

3. БҰқан дәлелдi Ин 8:56 аятынан табамыз: “Ыбрайым сенiң әкең, 

Менiң кұнiмдi көргенiне қуанды: тақы көрдi, тақы қуанды”. Жазуда 

айтылқандай, Ыбрайым тек бiрақ рет кұле бастады және қуанды. 

МҰндай жақдай оның тҰқымы болады деп өсиет алқанда болды. Ақыр 

аяқында ол бҰл өсиет Исақа қатысты екенiн тұсiндi (Быт 17:17). 

Ыбрайым өзiне берiлген уәде арқылы Мәсiхтi алдын-ала бiлдi. Ойша ол 

Оның болашақта қҰрбандық шалатынын мақҰлдамады: “На горе Ягве 

усмотрится” (Быт 22:14). Нақ осы мақынасында Иса Ыбрайым туралы 

Ол оны көрген сияқты деп әңгiмеледi. Уәде есiнде болқан Иса былай 

деуi мұмкiн: “Прежде нежели был Авраам, Я есмь”. Бiздер 3.1 бөлiмде 

тұсiндiргендей, ҚҰдайдың Ыбрайымқа уәдесi Ол туралы жоспарды 

ашқанын Иса тұсiндi, оны ҚҰдай әлем жаратылқан алқашқы кұннен 

бастап бiлдi. Және бҰл уәде бiрiншi қасырдақы еврейлердiң көзiнше, 

олар Исаның маңында тҰрқан кезде, жұзеге асты, “сөз (уәде) тәнге 

айналды. 

4. “Я есмь” дегенде Иса ҚҰдай есiмiн жиi еске алады деп сендiредi: 3-

Шегiнiсте бiз бҰрын айтқан болатынбыз, Иса және барлық басқа өлiм 

қҰрықынан қҰтылмайтындар, сонымен, есте болмаса да, ол ҚҰдайдың 

жеке ґзi болып табылады. Бiрақ, мұмкiн Иса бҰл жерде “болып 

табылады” деген етiстiктiң осы шақын жай пайдалануы. Ин 99-дың дәл 

осындай жақдай бiрнеше аяттарында кездеседi. Иса соқыр қайыршыны 

емдеп, ол көретiн болды. Адамдар таңқажайып қалып, кеше қана қайыр 

сҰрап отырқан соқыр адам, шынында да осы ма деп бiр-бiрiмен 

сҰрасты. “Басқалары: бҰл оның өзi дедi. Ал басқалары: соқан Ұқсас 

дедi. Оның өзi: бҰл мен дедi”. Бәлкiм, Сiз байқаңызшы, “мен” сөзi 

Тауратта курсивпен терiлген. Грекше мәтiнде бҰл сөз жоқ дегендi 

бiлдiредi, оны аудармашылар қосқан. Жазылқан соқыр адам былай 
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дейдi: “Я есмь” , Ин 8:58-де дәл осылай Иса айтқандай дедi. Егер бiз 

Исаның сөзi “Я есмь” Ол дегенiмiз ҚҰдай деп айтқан, сөзден тұсiнсек 

онда бiз көзi жазылқан өзi туралы Мен ҚҰдай дегенiн мойындауымыз 

керек. Дегенмен Ягве ҚҰдайдың Есiмi шындықында: “Я есмь сущий” 

немесе жай қана “Я есмь” дегендi бiлдiретiнiн атап өтуiңiз керек. 

26 Шегiнiс: Мелхиседек 
 

Тауратты оқитын көптеген адамдар Петрдың аятынан кейiн шын 

жұрегiнен “әмин” сөзiн айтады: “Және сұйiктi бiздiң ақа Павел, өзiне 

берiлген данышпандықпен, сiздерге 

жазылқан тұсiнiгi қиын бiрдеме бар, барша сәлемдемелерде, бiлiмсiздiк 

және мақҰлданбақандық өзiнiң опат болуына айналдырады” (2 Петр 

3:15,16). БҰл, әрине, мелхиседеке туралы көне еврей тiлiнде айтылқан 

Павел сөзiне қатысты. Ол қиын қабылданады және тек жақсы 

дайындалқан сенушiлерге қана тұсiнiктi болуы мұмкiн деп өзi моындап 

айтты (Евр 5:10,11,14). Дегенмен, осы аяттарды тұсiну ұшiн Таурат 

iлiмiн меңгеретiндей кұрделi бiлiм қажет деп ойламау керек; сондай-ақ 

Мелхиседеке туралы ұзiндiлердiң маңызын Қасиеттi Жазудың 

негiздерiн оқитын адамдар ұшiн асыра сiлтеуге болмайды. 

“Мелхиседек, Салиманың патшасы, Жоқары мәртебелi ҚҰдайдың 

попы- Ыбрайымды қарсы алып және патшалар жеңiлгеннен кейiн 

қайтып оралқан оқан батасын берген”, олар жөнiнде “әкесi жоқ, шешесi 

жоқ, шежiресi жоқ, кұннiң басын да бiлмейтiн, өмiрдiң соңын да 

бiлмейтiн, ҚҰдайдың Баласына Ұқсастырылу, ұнемi поп болып кетедi” 

делiнген (Евр 7:1,3). БҰл сөз жолдарынан кейбiр адамдар Иса өзi 

туқанқа дейiн дәлме-дәл өмiр сұрген қорытынды жасайды, олай болса, 

оның адамзаттан ата-аналары болмақан. 

Исаның әкесi де (ҚҰдай) және шешесi де (Мариам) және ру тарихы 

болқан (Мф 1;Лк 3 және Ин 7:27 қара). Сол себептi, Мелхиседек Оқан 

ешқандай жеке қатысы жоқ. Осыдан басқа, Мелхиседек “ҚҰдай 

Баласына Ұқсап”, Исаның өзi де болқан жоқ, бiрақ Онымен айқын 

Ұқсастықы болқан, оны автор оқу мақсатында пайдаланады. “По 

подобию Мелхиседека восстает священник иной”, Иса (Евр 7:15), ол 

Мелхиседека (дәрежесiнде) шенiнде попқа арналқан болды (Евр 5:5,6). 

Мелхиседека туралы көнееврей тiлi дәл мақынасында қабылдануы тиiс 

емес. Егер Мелхиседектiң шынында да әкесi және шешесi болмаса, 

онда оның бiр қана ҚҰдайы болқан. Ол-негiзi болмақан, жалқыз-ақ 
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адам (1 Тим 6:16; Пс 90:2). Дгенмен бҰқан Евр 7:4 қарама-қайшы келдi, 

онда айтылқан: “Ол қандай данышпан (адам)”, сондай-ақ оны адамдар 

көрдi (ал ҚҰдайды көруге болмайды) тақы ол ҚҰдайқа қҰрбандық 

шалды деген жақдай. Егер оны адам деп есептесек, онда осы сөздiң 

дәлме-дәл мақынасында оның атаөаналары болуқа тиiс. Ал оның “әкесi 

де, шешесi де, шежiресi де жоқ болуын оның ру тарихы мен ата-

аналары еш жерде тiркелмегендiгiмен тұсiндiруге болады. әйел патша 

Есфиридiң де ата-аналары туралы еш жерде жазылмақан және оның 

шежiресi де солай баяндалқан Мардохей Есфиридiң тәрбиешiсi болқан 

“оның нақашысының қызы, өйткенi оның әкеiсi де, шешесiде болмақан 

және әкесiнiң, шешесiнiң (Есфиридiң) қайтыс болқанынан кейiн 

Мардохей оны (Есфиридi) өзiне қыз орнына алқан” (Есфира 2:7). 

Болмыс кiтабында барлық кейiпкерлердiң өте толық шежiрелерi 

берiлген, соның бiзге берiлген. Бiрақ Мелхиседек ол жөнiнде қандай да 

болмасын хабарландырусыз, оның ата-аналары туралы еске алусыз 

сахнақа шықты; сондай-ақ ол кенеттен жоқ боп кетедi. Сонымен бiрге 

оны ұлкен қҰрметтеуге тҰратыны ешбiр кұдiк келтiрмейдi; тiптi 

данышпан Ыбрайым да оқан десятина төлеп, одан бата алды, бҰл 

Мелхиседектiң Ыбрайымнан басым екенiн анық көрсетедi (Еф 7:2,7). 

Павел Қасиеттi Жазумен ойша жаттықу қимылдарын жасақан жоқ. 

Бiрiншi қасырда нақыз проблемалар болды, оны Мелхиседеканың 

дәлелi қана шешуi тиiс Еврейлер былай ойлады: 

“Сiздер, христиандықтар, Иса қазiр бiздiң Алқашқы попымыз 

дейсiңдер, бiзге. Бiрақ поптың ол Леви Ұрпақынан екенiн бекiтетiн 

баршақа мәлiм шежiресi болуқа тиiс. Тақы, одан басқа сiздердiң 

өздерiңiз, Иса Иудин Ұрпақынан дегендi аңқартып тҰрсыз (Евр 7:14). 

ґкiнiшке орай, бiз ұшiн жоқары басшымыз, ұлгi алатынымыз Ыбрайым 

болып табылады (Ин 8:33,39), және бiз бҰл Исаны қҰрметтей 

алмаймыз”. 

БҰқан Павел былай жауап қайтарады: “Бiрақ Мелхиседектi еске 

алыңыз. Болмыс кiтабы бiзге ұлкен поптың ешқандай шежiресi болқан 

емес деп көрсетедi; және Мессия патша есебiнде болуқа тиiс, дәл 

осындай попта және попшылдық та Мелхиседектiң бейнесi бойынша 

бөлуге тиiс (Евр 5:6-ны Пс 110:4 пен салыстыр). 

Ыбрайым өзiнiң қызметi жақынан Мелхиседектен төмен тҰрады, сол 

себептен сiз назарыңызды Ыбрайымнан Исақа аударып, шежiре туралы 

мәселенi сондай маңызды қылуқа тырысуды доқаруыңыз керек (1 Тим 

1:4 қараңыз). Егер Мелхиседек Исамен қаншалықты Ұқсас деп 
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ойлайтын болсаңыз (яқни оның өмiр егжей-тегжейлi бiлем деп), онда 

Мәсiхтiң iстерiн сiз көп бiлетiн боласыз”. Және бiз бҰл сабақты өзiмiз 

ұшiн пайдаланатын боламыз. 
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7 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Көне ґсиеттен Иса туралы екi көрегендiктi келтiрiңiз. 

2. Иса тән есебiнде өзi туқанқа дейiн өмiр сұрдi ме? 

3. Исаның ол туқанқа дейiн өмiр сұргендiгi туралы қандай мақынада 

айтуқа болады? 

а) Перiште ретiнде 

б) ¶шбiрлiктiң бөлiгi ретiнде 

в) Рух ретiнде 

г) Тек ҚҰдайдың ойымен және ниетiмен 

4. Мариамқа қатысты мына келтiретiн сенiмдердiң қайсысы шындық? 

а) Ол мiнсiз таза және кұнәсiз әйел болды 

б) Ол кәдiмгi әйел болды 

в) Ол Қасиеттi Рухтан Исақа жұктi болды 

г) Ол қазiр бiздiң жасақан дҰқамызды Исақа бередi. 

5. Иса жердi жаратты ма? 

6. Ин 1:1 сөзiн Сiз қалай тұсiнiксiз: “Ең алқаш Сөз болды?” Ол ненi 

бiлдiрмейдi? 

7. Иса ґзi туқанқа дейiн тән есебiнде өмiр сұрдi ме деген сҰраққа 

сенiмдi болу маңызды екенiн Сiз неге ойлайсыз? 
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8.1 Исаның табиқаты: Кiрiспе 
 

Христиандық дұние танудақы ұлкен қасiреттiң бiрi, сiрә, Мәсiхтiң 

Оның кұнәнi жеңгенiне байланысты лайықты қҰрмет және жоқары 

дәреже ала алмауы болып табылады, бҰл жеңiске Ол ґзiнiң тамаша 

мiнезiнiң арқасында қол жеткiздi. Кеңiнен тарақан “ұшбiрлiкке” 

сенушiлiк Исаны ҚҰдайдың ґзi қылып көрсеттi. ҚҰдай алдануқа көнуге 

тиiс емес (Иак 1:13) және кұнә жасауқа мұмкiндiгi жоқ деп 

Ұқынушылық, Мәсiхке кұнәқа қарсы кұрес жұргiзу керек емес едi деген 

тұсiнiкке әкеледi. БҰқан қарай, Оның жердегi өмiрi жалқан болар едi. 

Ол адам бейнесiнде жұрген болар едi, бiрақ адамқа тән рухани сезiм 

мен шын физикалық проблемаларсыз, ұйткенi олар Оның жеке өзiне 

қатысты болмас едi. Мормондар тәрiздi топтар және Иеговтардың 

куәлары Мәсiх ҚҰдай тудырқан жалқыз Бала деген дерекке дҰрыс 

көңiл аудармайды дейтiн басқа ақырқа шек қалыптасқан. Ол, тап 

мҰндай, Перiште немесе Иосифтiң туқан баласы болуы тиiс емес. 

Қайсы бiреулер өзiнiң бұкiл өмiрi iшiнде Мәсiхтiң табиқаты 

кұнәкарланқанда дейiнгi Адамның кейпiндей деген пiкiр айтады. 

Тауратта осындай көзқарасты сендiру жоқ; одан басқа Адамды ҚҰдай 

жердiң топырақынан жаратты дегендi ескеру керек, сол кезде Иса 

ҚҰдайдың жарылқауымен қыз Мариамнан туқан едi. Сұйтiп, Исаның 

адам-әкесi болмаса да, Оның барлық басқа жақдайлары бiзде қандай 

болса, сондай едi. Көптеген адамдар, бiздiң кұнәлы табиқатымызбен 

мiнсiз мiнездi болқанын өз ойына тұсiре алмайды. БҰл деректер 

Мәсiхке шын сенiмдi қабылдауда делгiлi қиындықтар туқызады. 

Мәсiх бiздiң жаратылысымызда бола тура өзiнiң мiнезi бойынша таза 

болқаны және әрқашан өзiнiң елiктеушiлiгiн жеңiп отырқанына сену 

қиын. Iнжiлде оның мiнсiз өмiрi туралы айтылқанына көп ой жұгiрту 

қажет және Ол ҚҰдай болды дегендi терiске шықаратын көптеген 

таураттық Ұқтыруды оқу керек болады, сонда қана шын Мәсiхке сену 

мен Оны толық тұсiнуге келемiз. әрине, Ол болқан ҚҰдайдың ґзi едi 

деп шамалау жеңiл және бҰқан қарай Ол өзiнен өзi жетiлген болды. 

Дегенмен, мҰндай көзқарас Мәсiх кұнәқа және адамзат табиқатына 

қарсы кұресте жеңiп алқан жеңiстiң маңызын төмендетедi. 

Оның адамзаттық жаратылысы болқан және сондай-ақ Онда бiздiң 

барлық кұнәқа бейiмдiлiгiмiз болды (Евр 4:15), осы жақдайларқа 

қарамастан, Ол ҚҰдай жолына сенiмдiлiгiн көрсетiп және кұнәнi жеңу 

ұшiн Одан көмек сҰрады. Және ҚҰдай оқан ґзi қалап көмектестi; 
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ұйткенi “Бог во Христе примирил с Собою мир” ґзiнiң меншiктi Баласы 

арқылы (2 Кор 5:19). 

8.2 ҚҰдай мен Исаның арасындақы 

айырмашылық 
 

Осы жөнiнде Iнжiлде айтылқандардың бiрдейлiгi аңқарылады, онда 

“ҚҰдай Мәсiх ұшiн болды” деп қандай дәрежеде айтылқан мен 

Мәсiхтiң адамшылдықы атап айтылқан жерi тұйiндi. БҰл ұзiндiлер 

Исаның ґзi ҚҰдай болды, “Шын ҚҰдай, ҚҰдай әкемен бiр мәндi деген 

таураттық позициядан туқан идеяны бекiту мұмкiн емес, ұшбiрлiк 

туралы доктрина осылай қате сендiредi. (“шын ҚҰдай, ҚҰдай әкемен 

бiр мәндес сөйлемшелерi б.з. 325 жылы Никееде Бiрiншi Вселенск 

Соборында (жиынында) қолданылды, “ұшбiрлiк” туралы идея бiрiншi 

рет осында жарияланды; ертедегi христиандарқа бҰл беймәлiм едi). 

“¶шбiрлiк” сөзi Тауратта еш жерде кездеспейдi. 9-таруда Исаның кұнәнi 

қалай жеңгенi, бҰқан ҚҰдайдың қатысқаны туралы толық әңгiмеленедi. 

Бiрақ, ең алдымен қҰтқарылу шын, нақты Иса Мәсiхтiң дҰрыс тұсiнуге 

байланысты екенiн тақы бiр еске тұсiрейiк (Ин 3:36, 6:53; 17:3). Оның 

кұнәнi қалай жеңгенiн өлiмдi жеңгенiн шын тұсiнгенде бiз Оның 

қҰтқаруын жақтап, Оқан шоқынуымызқа болады. 

ҚҰдай мен Исаның арасындақы туысқандық қатынастарды ашық 

анықтауды 1 Тим 2:5-тен табамыз: “¶йткенi ҚҰдай жалқыз, және ҚҰдай 

мен адамдардың арасындақы ара кiсi, адам Мәсiх Иса да жалқыз”. Осы 

сөздерге ойлану бiздердi мынадай қорытындыларқа әкеледi: 

-Тек бiр ҚҰдай бар және Исаның ҚҰдай болуы мұмкiн емес; егер әке-

ҚҰдай және Иса- ол да ҚҰдай болса, онда екi ҚҰдай бар. Бiрақ 

“бiздерде ҚҰдай әке бiреу” (1 Кор 8:6). “ҚҰдай әкең аталатын басқа 

тiрi жанның болуы мұмкiн емес, ұшбiрлiк туралы жалқан доктрина осы 

жөнiнде сендiредi; Көне ґсиетте Ягвенi жалқыз ҚҰдай, әке есебiнде 

айтады (Мәс. Ис 63:16; 64:8). 

-Осы жалқыз ҚҰдайқа қосымша, ара кiсi-адам Иса Мәсiх бар- “... 

жалқыз және ара кiсi...” жалқаулық “және” Иса мен ҚҰдай арасындақы 

айырмашылықты көрсетедi. 

-Иса “ара кiсi” есебiнде, ол- байланыстырушы тұйiн (звено), арбитр. 

Кұнәлi адам мен кұнәсiз ҚҰдайдың арасындақы байланыстырушы 

звено, арбитр кұнәсiз ҚҰдайдың ґзi болуы тиiс еместiгi айқын. Ол 
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кұнәсiз адам, кұнәлi адамзат табиқаты болуы тиiс. “Мәсiх Иса адам” сөз 

тiркесi, шұбәсiз, бiздiң тұсiндiрменiң дҰрыстықына қандай да 

болмасын кұдiктенушiлiгiмiздi айықтырады, ал Павел осықан 

қарамастан, Иса жөнiнде ол көтерiлiп кеткеннен кейiн жазды, ол Исаны 

“ҚҰдай Мәсiх Иса” деп атақан жоқ. 

-Жаңа ґсиетте бiзге “ҚҰдай адам емес” деп бiрнеше рет есiмiзге салады. 

(Числ 23:19; Ос 11:9), соқан қарамастан Мәсiхтiң “адамның баласы” 

немесе “адам Иса Мәсiх” деп ашық айтады. Ол “Жоқары мәртебелiнiң 

баласы” болды (Лк 1:32). ҚҰдайды “Жоқары мәртебелi” деу тек Ол 

қана жалқыз нақыз шегiне жеткен жоқары мәртебелi дегендiк. Исаны 

“Жоқары мәртебелiнiң Баласы” деу. Оның ґзi ҚҰдай болмайды дегендi 

бiлдiредi. әңгiме ҚҰдай және Иса туралы болқанда әке және Бала сөзiн 

қолдану бҰл сөздер бiр мақынаны бiлдiрмейдi дегендi куәландырады. 

әйтсе де баласының өзiнiң әкесiнен белгiлi бiр Ұқсастықы болуқа тиiс, 

ол, дегенмен, бiр мезгiлде өзiнiң әкесi болып және онымен жасы бiрдей 

болуы мұмкiн емес. 

Сонымен қатар, ҚҰдай мен Исаның арасында бiрқатар айқын 

айырмашылықтар бар, олар Иса ҚҰдай болмақанын сендiре көрсетедi. 

ҚҰдай                                             Иса 

“ҚҰдай елiкпейдi (Иак1:13)         Мәсiх “бiздерге Ұқсас 

ҚҰдай өлмейдi,-Ол жаратылы      - барлық жақынан да  

сында мәңгiлiк (Пс 90:2; 1Тим     (Евр 4:15). Мәсiх ұш кұн 

6:16).                                        өлiп жатты (Мф 12:40;  

Адамдар ҚҰдайды көруi тиiс        16:21). 

Емес (1 Тим 6:16; Исх 33:20).       Адамдар Исаны көрдi 

                                               және оны қолымен 

                                               сипап бiлдi (1 Ин 1:1). 

Бiз елiктеуге берiлген кезде, бiз таңдау алдында тҰрамыз: кұнә 

жасасақ па немесе ҚҰдайқа бақынайық па деген. Бiз бiрiншiнi жиi 

таңдап аламыз да, ҚҰдайқа бақынбаймыз. Мәсiхтiң алдында да 

осындай таңдау тҰрды, бiрақ Ол әрдайым бақынуды тыңдап алды. 

Сұйтiп, Оның кұнә жасауқа мұмкiндiгi болды, бiрақ шын мәнiнде Ол 

бҰлай жасақан жоқ. ҚҰдайдың қандай-да болмасын кұнә жасауқа 

мұмкiндiгi болды деп ойламау керек. Мәсiх Дәуiттiң тҰқымынан 

екенiн бiз көрдiк (2 Цар 7:12-16). 14-аят Мәсiхтiң кұнә жасау 

мұмкiндiгi туралы әңгiмелейдi: “Если Он совершит, Я накажу его” 

(Егер Ол кұнә жасаса, мен оны жазаламаймын) 
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8.3 Исаның жаратылысы (табиқаты) 
 

“Жаратылыс” сөзi бiздiң табиқи көзге елестетiнiмiзге жатады. 1 тарауда 

бiз Таурат тек екi жаратылыс туралы- ҚҰдайдың табиқаты туралы және 

адамның табиқаты туралы айтатынын көрсеткен болатынбыз. 

Жаратылысы бойынша ҚҰдай өле алмайды, елiкпейдi ж. т. б. Тiрiсiнде 

Мәсiх ҚҰдайдың табиқатында болқан жоқ. Олай болса, Ол толықымен 

адам табиқатында. Бiздiң анықталқан “табиқат” сөзiнен Иса бiр 

мезгiлде екi табиқатты иемдене алқан жоқ деген ой туындайды. 

Маңыздысы, Иса, бiздерге Ұқсас, елiктеуге Ұшырады (Евр 4:15) және 

ґзiнiң оларды жеңе алатын тамаша қабiлетiнiң арқасында, Ол бiздер 

ұшiн мархабат етудi сҰрады. Бiздiң елiктеуiмiздiң негiзiн қҰрайтын, 

кесiрлi тiлектер, бiзден шақады (Мк 7:15-23), бiздiң адамзаттық 

табиқатымыздан шықады (Иак 1:13-15). Сол себептi, Мәсiх адамзат 

табиқатын иемденуi қажеттi болды және бҰл елiктеушiлiкке төзiп, оны 

жеңуге тиiс болды. 

Еврейлерге ұндеуiнде (2:14-18) бҰның бәрi мына сөздермен айтылады: 

“А как дети (мы) причастны плоти и крови (челове- 

ческой плоды), то Он (Христос) также воспринял 

оные (природу); дабы смертью лишить силы... 

диавола... Ибо не Ангелов восприемлет Он, но 

восприемлет (природу) семя Авраамство. Посему Он 

должен был во всем уподобиться братиям, чтоб 

быть милостивам и верным Первосвященникам... 

для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам 

Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь”. 

Осы ұзiндiде Иса адамзат табиқатында болды деген дерек ерекше атап 

өтiледi: “Он также воспринял оные” (Евр 2:14). БҰл сөз тiркесiнде 

ерекше сендiру ұшiн бәрi де бiр мақынаны бiлдiретiн, ұш сөздер 

қолданылқан. Евр 2:16 аяты Исада Перiштенiң сыйпаты болқан жоқ, 

өйткенi Ол Ыбрайымдар тҰқымынан едi деп атап өтiледi, ол көптеген 

сенушiлердi қҰтқару ұшiн келген-дi, олар оның тҰқымына айналды. 

Осы себептi Мәсiхке адам табиқатын алу қажет болды. Оо барлық 

жақынан “ақаларына Ұқсауқа” тиiс едi (Евр 2:17), сонда ҚҰдай Оны 

қҰрбандыққа шалу арқылы бiзге кешiрiм (мархабат) беруi тиiс едi. 

Олай болса, Иса толық адамзат табиқатында болмайды деп айту Мәсiх 

туралы негiзiнiң өзiн бiлмеу керек дегендiк. 
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Егер шоқынқан сенушiлер кұнә жасаса, онда олар ҚҰдайқа келуге 

тиiстi, сөйтiп Мәсiх арқылы жалбарынумен өзiнiң кұнәсiн мойындайды. 

ҚҰдай Иса олар сияқты елiктеуге берiлдi деп мойындайды, бiрақ Ол 

осындай кұнәларды жеңе отырып, жетiлдi, ал олар мҰндай болмады. 

Осы себептi “ҚҰдай Мәсiх ұшiн” сiздердi кешiруге тиiс (Евр 4:32). 

Сондықтан, Мәсiх бiздер сияқты елiктедi, сөйтiп мҰны мұмкiн ету ұшiн 

Ол бiздiң табиқатымызды алу керек екендiгiн тұсiну маңызды. Евр 2:14 

аяты Мәсiх “тәнi мен қанын иемденедi деп ашық айтты. Табиқаты 

жақынан “ҚҰдай дегенiмiз Рух” (Ин 4:24), дегенмен “Рух” сияқты 

Оның физикалық денесi болқанымен Оның “тәнi” жоқ (Лк 24:39). 

Мәсiхтiң “дене” табиқаты болды деген дерек ґзiнiң өмiр бойы Ол 

ешқашан ҚҰдайдың табиқатын иемденбедi дегендi бiлдiредi.  

Адамдардың ҚҰдайдың Сөзi бойынша өмiрге деген өткендегi 

әрекеттерi яқни елiктеудi толық жеңемiз деуi сәтсiз аяқталып отырды. 

Сол себептi “Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в 

жертву за грех и осудил грех во плоти” (Рим 8:3). 

“Кұнә” елiктеудi қанақаттандырудың табиқи бейiмдiлiгiне жатады, оны 

бiз өзiмiздiң табиқатымызқа қарай iстеуге қабiлеттiмiз. Бiз осы жолмен 

әлдеқашан кеткенбiз, оны жалқастырудамыз, ал “кұнә ұшiн өтем-өлiм”. 

Осы қиын жақдайдан шықу ұшiн адам сырттан келетiн көмектi 

қажетсiндi. Оның өзiнiң оны жетiлдiруге қабiлетсiз болды; тән тәнiнiң 

кұнәсiн өтей алмайды. Сол уақытта ҚҰдай араласып, бiзге ґзiнiң 

меншiктi Баласын бердi, ол бiздiң “кұнәкар тәнiмiздi”, осындай кұнiқа 

бейiмдiлiгiмiз тәрiздi тәнiмiздi иемдендi. Басқа қандай да болмасын 

адамнан өзгеше, Мәсәх барлық елiктеушiлiктi жеңдi, әйтсе де Ол 

сәтсiздiкке душар болып, бiздер сияқты кұнә жасар едi. Рим 8:3 аяты 

Мәсiхтiң адамзаттық табиқатын, кұнәлi тәнiн иемденген, баяндайды. Ал 

оның алдындақы аяттарда Павел тәнiнде “жақсылық өмiр сұрмейдi” 

және тән ҚҰдайқа бас сҰнушыларқа қарсы кұреседi дейдi (Рим 7:18-

23). Осықан байланысты, Мәсiх “кұнәлi тәндi” иемденген деген сөз 

одан да көп масаттанушылық туқызады (Рим 8:3). Және тек қана осы 

себептi және Ол өзiнiң тәнiн жеңдi себептi бiздiң алуымыздан бiздiң 

тәнiмiзден қҰтылудың жолы ашылуы Иса ґзiнiң меншiктi табиқатының 

к.нәлiлiгiн өте жақсы тұсiндi. Бiр кұнi әлдекiм, Оқан қарап, оны 

“қҰрметтi оқытушы” деп атады, Ол “қҰрметтi” және табиқаты жақынан 

кұнәсiз деп тұсiндi. Осықан жауап ретiнде Иса: “Что ты называешь 

Меня благим? Никто не благ, как только один Бог” (Мк 10:17,18). Басқа 

уақытта адамдар, Исаның бiр-қатар тамаша iстерiн көрiп, оның 

Ұлылықына сенген. Дегенмен бҰл Оқан ешқандай әсер туқызқан жоқ. 

(Исақа) “потому что (Он) знал всех и не имел нужды, чтобы кто 
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засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке” (Ин 2:23-

25). Қалай болқанда да Мәсiх адам табиқаты жөнiнде көп бiлген, Ол 

адамдар Оны мақтақанын жек көрдi, ұйткенi Оның табиқаты 

қаншалықты кұнәлi екенiн бiлдi. 

8.4 Исаның адамгершiлiгi 
 

Исаның адамзаттық табиқатының барша толықтықын көрсететiн 

мысалдар Iнжiлде көп келтiрiлген. Бiр кезде ол шаршап, қҰдықтан су 

iшiп алу ұшiн отыру керек едi делiнген (Ин 4:6). Басқа бiр кезде “Иса 

Лазарь өлер алдында көзiне жас алды”. (Ин 11:35). Оның соңқы азап 

шегуi туралы аятта Мәсiхтiң адамгершiлiгi жөнiнде көбiрек айтылады: 

“Менiң жаным ендi ашу кернедi” деп мойындады. Ол , ґзiн айқыш 

ақашқа керiп өлтiруден қҰтқар деп ҚҰдайқа жалбарынқанда (Ин 

12:27). Ол “әкем Менiң! Егер мұмкiн болса, осы ауыртпалықты Менен 

аулақтата көр: солай бола тҰрса да Менiң не қалақаным емес, Сен 

қалай iстегiң келедi, солай жаса” (Мф 26:39). Кейбiр жақдайларда 

Исаның “қалауы” немесе тiлегi ҚҰдайдың “қалауы” мен тiлегiнен 

ерекшеленiп тҰрды. 

Иса бұкiл өмiр бойы өзiнiң айқыш ақаштақы ақырқы сынына 

дайындалқанда өзiнiң еркiн ҚҰдайдың еркiне бақындырды. “Я ничеге 

не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой 

приведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Ин 

5:30). Мәсiх қалауы мен ҚҰдайдың қалауының бҰл айырмашылық Иса 

ҚҰдай болмақандықын жеткiлiктi салмақты дәлелдейдi. 

Бiз өмiр сұрген уақыт iшiнде бiзге жеңуге тура келетiн сынақтардың 

нәтижесiнде бiздiң ҚҰдай туралы бiлiмiмiз Ұлқая тұседi. Мiне, осы 

жерде Иса бiзге тамаша ұлгi көрсетедi. Оның ҚҰдай туралы толық 

бiлiмi болқан жоқ және ол бiлiмдi бiзден көп алқан жоқ. Бала кезiнен 

“Иса даналылыққа жеттi (яқни рухани жақынан ер жетуi), жасы да, 

және ҚҰдайқа, адамқа деген сұйiспеншiлiгi жақынан да ерте ер жеттi 

(Лк 2:52). “Нәресте қой рухымен өстi және нықая тұстi” (Лк 2:40). БҰл 

екi аят Мәсiхтiң дене тҰлқасы қана емес, оның рухани дамуы да қатар 

жұрiп отырқанын көрсетедi; Оның физикалық (қуатының) өсуi, рухани 

даму процесi (ұрдiсi) бiрдей болды. Егер “Бала дегенiмiз ҚҰдай болса, 

афанасиан дiн тҰтынушылары “ұшбiрлiкке” қатысты осылай сендiредi, 

онда жоқарыда айтылқандардың бәрi мұмкiн болмас едi. Тiптi Мәсiх өз 

өмiрiнiң соңқы кұнi, дегенмен әкесi бiлсе де, Ол өзiнiң екiншi келуiнiң 

тура мерзiмiн бiлмеймiн дедi (Мк 13:32). 
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Қандай да болмасын кезең iшiнде бiздiң бәрiмiз ҚҰдайдың еркiне 

бойҰсынуқа тиiстiмiз. Мәсiх тақы өз әкесiнiң ырқына көну ұшiн осы 

ұрдiс арқылы өтуге тиiс, барлық балалар осылай iстейтiн болады. “Хотя 

Он и Сын, одноко страданиями навык послушанию (то есть, 

послушанию Бого), и совершившись (то есть, став духовно зрелым) 

сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного”, яқни 

өзiнiң толық және аяқталқан рухани өсуiнiң нәтижесiнде (Евр 5:8,9). 

Флп 2:7,8 (сондай-ақ 27 Шегiнiстi қара) аяты сондай-ақ оның айқыш 

ақашта өлуiмен аяқталқан, Исаның рухани даму ұрдiсi жөнiнде 

әңгiмелейдi. Ол “өзiн ґзi жойды, қҰлдың бейнесiн алды... ґзiн 

мойындатты, тiптi өлгенге дейiн және айқыш ақашқа өлгенде де тiл 

алқыш болды”. МҰнда қолданылқан тiл Иса саналы тұрде өзiнiң рухани 

дамуында алқа жылжыды, бҰрынқыдан да қарапайым бола тұстi, сол 

себептi ақыр аяқында. Ол айқыш ақашта өлу ұшiн ҚҰдайдың тiлегiн 

“тыңдақыш болды” . Солай Ол ґзiнiң қайқы-қасiретiне дҰрыс 

қарауының нәтижесiнде мiнсiз таза болып қалды. 

 Осыдан Иса әдiл болу ұшiн саналы кұш жҰмсауқа тиiс екенi анық. 

ҚҰдай қандай болмасын Оны осындай болуқа мәжбұр еткен жоқ, 

ұйтпегенде Ол жай қана қуыршақ адам болар едi. Мәсiх бiздi сұйедi деп 

ұнемi атап өте беру қҰрқақ сөз болар едi, егер ҚҰдай Оны айқыш 

ақашта өлуге ерiксiз көндiрсе (Еф 5:2,25; Откр 1:5; Гал 2:20). Егер Иса 

ҚҰдай болқан болса, онда Оның мiнсiз таза болқаннан басқа және 

айқыш ақашта өлуден басқа таңдауы болмас едi. Исаның осындай 

таңдауының болқандықы туралы дерек Оның сұйiспеншiлiгiн одан да 

зор бақалауқа тұрткi болды және Оқан өзiмiздiң жеке қатынасымызды 

анықтауымызқа себепшi болды. 

ҚҰдай Исаның ґз өмiрiн еркiмен беруге шешiм қабылдақанына қуанды: 

“Сол себептi әке Менi сұйедi, Мен ґз өмiрiмдi бергенiм ұшiн. Оны 

Менен ешкiм де тартып алмайды, бiрақ Мен өмiрiмдi ґзiм қиып 

беремiн” (Ин 10:17,18). Санамызқа екi Ұқымды, ҚҰдай Мәсiх өз 

еркiмен өлуге шешiм қабылдақанына өте риза болды және сонымен 

бiрге, Ол ҚҰдай болды, адам тәрiздi тҰратын және кұнәлi адамның 

символикалық бейнесiн алқан, дегендi сыйыстыру қиын (Мф 3:17; 

12:18; 17:5). Мәсiхтiң бойсҰнқаны жайында ҚҰдайдың қуанқаны 

туралы сөз Оның бақынбау мұмкiндiгi туралы және бойсҰну туралы 

саналы шешiм қабылдақанын дәлелдейдi тұседi. 

 



Ис а н ы» жа р а т ылыс ы (т а б и№а т ы) 254 

Мәсiхтiң ґзiн қҰтқаруқа Ұмтылуы 

Иса адам табиқатында болқандықтан, Ол да бiздер сияқты жеңiл- желпi 

ауруқа шалдыққан, шаршақан т.т. БҰдан егер Ол айқыш ақашта 

өлмеген болса, онда қайткенде де әйтеуiр бiр жақдаймен қайтыс болар 

едi немесе кәдiмгi себептi деген ой туады. Осықан байланысты Иса 

ҚҰдайдан өлiмнен қҰтқаруды қажетсiндi. Осының бәрiн Ол жақсы 

тұсiне отырып, “өксiп-өксiп отырып жылап және көзiнiң жасын ақызып 

отырып жалбарынып, дҰқа оқып, Оны өлiмнен қҰтқаруды сҰрады 

және ґзiнiң аса көп қҰрмет көрсеткенң ұшiн оны тыңдады” (Евр 5:7). 

Мәсiх Оны өкiмнен сақтап қал деп ҚҰдайқа жалбарынуқа тиiстi деген 

дерек Ол жеке ҚҰдай болды деген қандай да болмасын мұмкiндiктң 

жоққа шықарды . ґзi қайта тiрiлгеннен кейiн “өлiм ендi Оқан билiк 

жұргiзбейдi” (Рим 6:9) деген сөз, Мәсiх бҰдан әлде бҰрын өлiмнiң 

қоластында болды дегендi куәландырады. 

Көптеген псалмдар Иса туралы көрегендiк жасайды. Мәсiх туралы 

Пластирден алынқан Жаңа ґсиеттегi бiрнеше жол аяттарды оқықанда 

Псалтирдiң басқа аяттары да Ол жөнiнде әңгiмелейдi екен деп ойлауың 

мұмкiн. Оның бiрқатар жерлерi Мәсiхтiң ґзiнiң қҰтқарушы ҚҰдайына 

талаптануы туралы куәландырады: 

Мф 4:6 аятында Иса туралы Пс 91:11,12 де айтылмақан сөздер 

келтiрiлген. Ал Пс 91:16 ҚҰдай Исаны қҰтқаруқа тиiс деп болжайды: 

“Долготою дней (то есть, вечной жизнью) насыщу его и явлю ему 

спасение Мое”. 

Пс 69:21 Мәсiхтi айқыш ақашқа керiп тастақанына қатысты (Мф 27:34). 

Псалмның басынан аяқына дейiн Мәсiхтiң айқыш ақашта тҰрқандақы 

ойын баяндайды: “Спаси меня... Боже... Приблизься к душе моей, избав 

ее... помощь Твоя, Боже, да восставит меня (Пс 69:1,18,29). 

Пс 89 ҚҰдайдың Мәсiхке қатысты Дәуiтке берген өсиетi туралы 

айтылады. 89:27 аяты Ол туралы болжап айтады: “Он будет звать Меня, 

Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего”. 

Мәсiхтiң ҚҰдайқа жалбарынуы, қҰтқару туралы дҰқасы оқан жеттi, 

естiлдi. ҚҰдайдың Исаны қайта тiрiлтуi туралы және Оқан мәңгiлiк 

өмiр беру туралы дәрiптеу Жаңа ґсиеттiң маңызды тақырыбын 

қҰрайды: 

-“ҚҰдай... Исаны қайта тiрiлттi... ҚҰдай Оның дәрежесiн көтерiп, ґзiнiң 

қолымен Бастық және қҰтқарушы жасады” (Деян 5:30,31). 
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-“ҚҰдай ґз Баласы Исаның даңқын көтередi... Оны ҚҰдай өлiлерден 

қайта тiрiлттi” 

-“Сол Исаны ҚҰдай қайта тiрiлттi” (Деян 2:24,32,33). 

-ҚҰдайдан ол даңқын көтерудi сҰрақанда, Исаның өзi осының бәрiн 

мойындады (Ин 17:5-нi 13:32; 8:54-пен салыст.) 

Егер Иса ҚҰдайдың ґзi болса, онда бҰл айтылқан сөздердiң бәрi 

орынды болмас едi, ұйткенi ҚҰдай өлмейдi. Егер Оның ґзi ҚҰдай 

болқанда Иса қҰтқару жөнiнде сҰрамақан болар едi. ҚҰдай Исаның 

дәрежесiн көтердi деген деректiң өзi ҚҰдайдың одан жоқары екендiгiн 

және ҚҰдай мен Исаның арасындақы айырмашылықты куәландырады. 

Мәсiх ешқашан “екi жаратылысы бар қҰдiреттiң және адамзаттың шын 

мәңгiлiк ҚҰдайы болқан жоқ...”, Ақылшын шiркеудiң 39 бабының 

бiрiнде осы жөнiнде айтылқан. Сөздiң мақынасының өзi қандай да 

болмасын жанның тек қана бiр табиқаты болатындықын көрсетедi. Бiз 

Исаның адамзаттық жаратылысы болқанын дәлелдейтiн дәлелдер өте 

көп екенiн жорамалдаймыз. 

 

8.5 ҚҰдайдың Исамен туыстықы 
 

ҚҰдай Исаны қайта тiрiлттi деген мәселенi қарастыру бiздi Исамен 

ҚҰдайдың арасындақы туысқандық туралы ойқа әкеледi. Егер 

“¶шбiрлiк” доктринасы олар “бiрдей тең... бiрдей мәңгiлiк” деп 

айтқанындай болса, онда бiздiң Олар бiр-бiрiне тең екенiн кұтуiмiзге 

болар едi. Бiрақ бiз бҰдан бҰрын ол солай еместiгiн дәлелдейтiн 

жеткiлiктi мысалдар келтiрген болатынбыз. ҚҰдай мен Мәсiхтiң 

арасындақы қатынас ер мен әйелдiң арасындақы қатынасқа Ұқсас: “Кiм 

көрiнген кұйеуге Мәсiх басшы, әйелiне- кұйеуi басшы, ал Мәсiхке 

ҚҰдай басшы” (1 Кор 11:3). әйелiне-кұйеуi басшы болқаны тәрiздi, 

Мәсiхке- ҚҰдай басшы, ұйткенi олардың мақсат бiрлiгi қандай бiр 

болса, кұйеуi мен әйелiнiң арасындақы бiрлiк те сондай. Сұйтiп, 

“Мәсiх-ҚҰдай” (1 Кор 3:23) да әйел кұйеуiне қандай тән болса, олар да 

сондай. 

ҚҰдай әке дегенiмiз ҚҰдай Мәсiх деп жиi әңгiмелейдi. “Бiздiң Иса 

Мәсiхтiң ҚҰдай және Тәңiр әкесi” деп ҚҰдайды баяндаудың өзi (1 Петр 

1:3; Еф 1:17) Мәсiх қайта тiрiлгеннен кейiннiң өзiнде Олардың 

қатынасы Мәсiхтiң өлiм қҰрықынан қҰтылмайтын өмiрi бойында 
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қандай болса, қазiргi қатынасы да сондай екенiн көрсетедi. “¶шбiрлiктi” 

жақтаушылар кей кездерде Мәсiх туралы тек Оның өлмейтiн өмiрiн 

ескере отырып, ҚҰдайдан гөрi төмен тәрiздi деп сендiредi. Жаңа 

ґсиеттiң ұндеуi Мәсiх Аспанқа көтерiлгеннен кейiн бiрнеше жылдардан 

кейiн жазылқан, осықан қарамастан ҚҰдай туралы Мәсiхтiң ҚҰдайы 

және әкесi тәрiздi деп әңгiмелеген. 

Жаңа ґсиеттiң соңқы кiтабы “Жаңалық- Сыр ашу” қалай болқанда да 

Мәсiхтiң даңқын көтеру және қайта тiрiлтуден кейiн 30 жыл өткесiн 

жазылқан, сонда да онда ҚҰдай жөнiнде “ґзiнiң ҚҰдайы және әкесi” 

тәрiздi баяндалады (Откр 1:6). Осы кiтапта қайта тiрiлген және атақы 

жер жарқан Мәсiх ґзiнiң сенушiлерiне ұндеудi табыс еткен. “Менiң 

тiрлiгiмнiң ҚҰдайы... Менiң ҚҰдайымның Есiмi... Менiң ҚҰдайымның 

молшылықы” (Откр 3:12) дейдi Ол. БҰл Иса қазiрдiң өзiнде әкесi 

туралы ґзiнiң ҚҰдайы тәрiздi ойлайды, сол себептi Ол (Иса) ҚҰдай 

емес. 

Иса өзiнiң өлiмнен қашып қҰтылмайтын өмiрiнiң iшiнде ґзiнiң әкесiне 

де осы қатынаста, пiкiрде болды. Ол “Менiң әкеме, сенiң әкеңе және 

Менiң ҚҰдайыма және сенiң ҚҰдайыңа өлең шықуы туралы айтты (Ин 

20:17). Иса айқыш ақашта толық мөлшерде ґзiнiң адамгершiлiгiн 

көрсете бiлдi: “Тәңiрiм Менiң, Тәңiрiм Менiң! Сен Менi не ұшiн 

қалдырдың?” (Мф 27:46). Егер сөздi ҚҰдайдың ґзi айтса оны тұсiнуге 

мұмкiн болмас едi. Исаның “қатты өксiп, көзiне жас алып” ҚҰдайқа 

жалбарынқанының өзi оларқа шын табиқатының қатынасын көрсетедi 

(Евр 5:7; Лк 6:12). ҚҰдай ґзiне ґзiне жалбарынуы мҰмкiн емес. Тiптi 

қазiрдiң өзiнде Мәсiх бiздiң атымыздан ҚҰдайқа жалбарынуда (Рим 

8:26; 2 Кор 3:18-бен салыстыр). 

Бiз бҰдан бҰрын Мәсiх өзiнiң өлуге тиiстi өмiрiнiң iшiнде негiзiнен 

Оның ҚҰдайқа қатынасы қазiргi кездегi қатынасынан ерекшеленбегенiн 

көрсеткен болатынбыз. Мәсiх ҚҰдайқа ґзiнiң әкесi және ҚҰдайы тәрiздi 

көңiл бөлiп, Оқан жалбарынды, бас идi; Сондай қатынасы қазiр де, 

Мәсiх қайта тiрiлiп, Көкке көтерiлгенде де сол қалпында қалды. Мәсiх 

жерде өмiр сұргенде ҚҰдайдың қҰлы болды (Деян 3:13; Ис 42:1;53:11). 

ҚҰл қожасының еркiн орындайды және еш қашан да Оқан тең 

болмайды (Ин 13:16). Мәсiх Оның бойындақы кұш қабiлетi мен еркiн 

Ол ҚҰдайдан алдым деп сендiрдi, ол Менiң меншiктi қабiлеттерiм емес: 

“Мен ґзiм ештеңенi де ґзiмнен ойлап шықара алмаймын... ұйткенi 

ґзiмнiң еркiмдi iздемеймiн, менiң еркiмдi әкем жiбередi... Баласы 

ештеңенi де ґзiнен ґзi жасап шықара алмайды” (Ин 5:30,19). 
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27 Шегiнiс: Болашақта ҚҰдай бейнесiнде. 
 

“Иисус... будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 

Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба” (Флп 2:6-7). БҰл 

аяттар Иса ҚҰдай болды, бiрақ Ол туа адам бейнесiн алды дегендi 

сендiру ұшiн пайдаланылады. Егер бҰл осылай болса, онда 7 және 8 

тарауларында айтылқан әрбiр сендiрулердi алып тастауқа тура келедi. 

Ондақы бiрде-бiр ұзiндi Таурат iлiмiнiң жалпы мазмҰнына қайшы келе 

алмайды. БҰл “¶шбiрлiк” туралы догматтақы “жоқ звеноны” қостауқа 

тиiстi жалқыз дерлiк аят- Иса аспанда ҚҰдай бейнесiнен Мариамның 

қҰрсақындақы сәби бейнесiне өзгергендiгiн атап өту маңызды. Төменде 

келтiрiлген талдауда жоқарыда айтылқан ұзiндiнiң мәнiн тұсiндiруге 

әрекет жасалынқан. 

1. Флп 2:5-11-гi аятта “ұшбiрлiк” туралы идеяқа толық қарсы келетiн 

бiрқатар ерекше сөз тiркестерi бар: 

а) “Посему и Бог превоснес Его (Иисуса) и дал Ему имя выше всякого 

имени” (ст 9). БҰл аят Иса ґзiн мадақтақан жоқ дегендi көрсетедi; оны 

ҚҰдай iстедi ҚҰдай Оны қайта тiрiлткенде Оны мадақтақанша ол 

дәрiптеу дәрежесiнде болқан жоқ деген тұйiн туындайды. 

б) Мәсiхтiң ґзiмен өзi ымырақа келуiнiң барлық ұрдiсi және одан 

кейiнгi Оны ҚҰдайдың мадақтауы “ҚҰдай әкенiң даңқына көрсетiлуi 

тиiстi (ст11). БҰдан ҚҰдай әке ґзiнiң баласына тең еместiгi көрiнедi. 

2. Мына ұзiндiнiң мазмҰнына мҰқият көз жiберу керек. Павел 

ойланбай айта салмайды. Жоқарыда, 1:27 аятта бiздiң ойлау кұйiмiздiң 

маңыздылықын атап өтедi. БҰл идеяны 2 тараудың басында толықырақ 

дамыта тұседi: “... ақылды көнгiштiк жақынан ынтымақты және бiр 

пiкiрде болыңдар... әркiм тек өзi туралы қана қамқор жасамай, сондай-

ақ басқаларқа да қамқоршы болу керек. ¶йткенi сiз де Иса Мәсiх тәрiздi 

сезiнуге тиiстiсiз” (Флп 2:2-5). ґзiн басқаларқа Ұлы басын кiшi етiп 

қызмет атқаруқа арнақан Мәсiх сияқты ойлаудың маңыздылықы туралы 

Павелдiң айтатыны көрiнiп тҰр. Одан әрi Иса көрсеткен ақылды 

көнгiштiк туралы айтатын аят жөнiнде. 

3. Иса “ҚҰдай бейнесiнде” болды. 8.3. бөлiмiнде бiз Иса адамзат 

табиқатында болды, сол себептi ҚҰдай табиқаты туралы сөздiң Оқан 

ешқандай қатысы жоқ. Таураттың Жаңа Халықаралық баспасынан 

шыққан басылымындақы бҰл ұзiндiнiң аудармасында көп қателер 

жiберген. 
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Былайша айтқанда, “жеңiл оқылуқа” арналқан қазiргi аудармалар грек 

мәтiнiнiң толық мақынасын керi Ұқындыру тенденциясын Ұстанып, 

кейбiр аяттардың нақты аудармасын берудiң орнына, өз сөзiмен 

мазмҰндақанын байқаймыз. Флп 2:5-8 осының классикалық мысалы 

бола алады. Дегенмен, бiз Тауратты тұсiндiрiп жоюдың осы тәсiлiнiң 

маңызын төмендету мақсаты алдымызқа қойып отырқан жоқпыз. 

“Бейне” сөзi (грек сөзi “morphe”) “қҰлдың бейнесi” сөйлемшесiнде 

қолданылу тиiс емес, бҰл жөнiнде Флп 2:7 аятында айтылқан. Ол 

ҚҰдай бейнесiнде болды, сосын қҰлдың бейнесiн қабылдады. ҚҰлдың 

табиқи жаратылысы басқа қандай адамның болмасын табиқи 

жаратылысынан ерекшеленбейдi. Контексте сәйкес бiз оны Иса мiнсiз, 

оның ойлауы ҚҰдай тәрiздi болды деген мақынада ойдақыдай өзiмiзше 

тұсiндiремiз дегенмен осы жақдайқа қарамастан Ол өзiнiң мiнез- 

қҰлықымен қҰл бейнесiн алқысы келдi. Бiрнеше аят төменiрек, Павел 

бiздi “Оның (Мәсiхтiң) өлiмiне лайықты толып” тҰруқа шақырады 

(Флп 3:10). Бiз Оның “morphe”сiн, Мәсiхтiң бейнесiн, ґзiнiң өлiмi 

арқылы бiзге көрсеткен Мәсiхтiң бейнесiн бөлiсуге тиiспiз. БҰл Оның 

сол кездегi жаратылысын бөлiсуiмiз керек деген мақына бермейдi, 

өйткенi бiз әлде қашан адамзат табиқатындамыз. Адамзат табиқатында 

болу ұшiн ґзiмiздi өзiмiз өзгертудiң қажеттiлiгi жоқ, бiрақ бiз өзiмiздiң 

ойлау тәсiлiмiздi өзгертудi қажетсiнемiз, бiз “morpheнi” алу ұшiн 

немесе Иса ґз өлiмiнде иемденген ойда бар бейнесiн алу ұшiн. 

Грек сөзi “morphe” белгi немесе Ұқсастық бейнесi мақынасын 

көрсетедi. Адамдар туралы олар “тақуалық кескiнде (“morphe”)” болды 

дегендi айтады. (2 Тим 3:5). Гал 4:19 аяты “Мәсiх сiзге (сенушiлер) 

қашанқа шейiн көрiнбеуге болады!” деп ұн қатады. ґйткенi Исаның 

ҚҰдайқа Ұқсас мiнсiз мiнезi тамаша ойы болды, осы жақынан Ол 

“ҚҰдай бейнесiнде” болды. БҰл мақынада, Ол “ҚҰдайқа теңмiн” деп 

ойлауды немесе бiлудi “Ұрлық жасау емес” деп санады. Таураттың 

Жаңа Халықаралық баспасы осы сөз тiркесiнiң басқа аудармасын 

бередi, соқан сәйкес Иса ҚҰдаймен теңестiрушiлiктi бiрдеңеге 

жармасып қалуқа тиiс екен деп қарастырқан жоқ. Егер бҰл аударма 

дҰрыс болса, онда ол Иса ҚҰдай болды деген теорияны толықынан 

терiске шықарады. Таураттың осы басылымының аудармасына сәйкес 

Иса ҚҰдайқа тең болу идеясын титтей де жаратпады; Ол ҚҰдайқа 

бақынатындықын бiлдi және Онымен бiрдей тең еместiгiн де аңқарды. 

4. Мәсiх “ґзiн ґзi қорлады” (немесе Таураттың тұзетiлген ақылшын 

басылымында айтылқандай [R.V], “ґзiн ойран қылды”, ґзiнiң Ис 53:12-

де жазылқан айқыш ақашқа керiп тастақаны туралы көрегендiктi 
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тұсiндi. “Ол ґзiнiң жанын өлiмге қалды”. Иса “қҰлдың бейнесiн 

қабылдады”, ґзiнiң оқушыларына қҰлша қатынас жасау арқылы (Ин 

13:14), ґзiнiң айқыш ақаштақы өлiмiн ерекше көрсету арқылы (Мф 

20:28). Ис 52:14 аятында Мәсiхтiң айқыш ақаштақы қайқы-қасiретiне 

қатысты көрегендiк айтылады: “Был обезображен паче великого 

человека лик Его, и вид Его- паче сынов человечиских”. Осы ґзiн 

“өлiмге, және айқыш ақаш өлiмiне” душар еткен прогрессивтi жойып 

жiберу Оның өмiрi кезiнде және өлiмiнде болқан бiр жақдай, бiрақ Ол 

туып жатқанда болқан жай емес. Бiз осы ұзiндiнiң мазмҰны Исаның 

бiздiң адамзаттық тұрiмiзде жер ұстiндегi ойына қатысты. Бiздiң 

мҰқтажымызқа қатысты Оның ойы ҚҰдайдың ойымен толық ұндесiп 

жатыр. 

5. Егер Мәсiх табиқаты жақынан ҚҰдай болса, ал сосын Аспанды ґзiнiң 

артында қалдырса және адамзат табиқатын алса, ұшбiрлiктi 

жақтаушылар осылай тұсiндiруге тырмасыды, онда Иса жерде болқан 

кезде, “нақыз ҚҰдай” болқан жоқ. Алайда, ұшбiрлiкке бас июшiлер, Ол 

сол кездiң өзiнде ҚҰдай болқан деп есептейдi. Осының бәрi ұшбiрлiк 

сияқтылардың анықтамасын бөлiсетiндер жасақан қарама-

қайшылықтарды суреттейдi. 

6. Ақыр аяқында, “болашақта ҚҰдай бейнесiнде” сөз тiркесiн 

қарастырайық. “Болашақта” деп аударылатын грек сөзi “шықу тегi 

жақынан болашақта, атам заманнан” мақынасын бермейдi. Деян 7:55 

Стефан туралы айтады, ол “болашақта Қасиеттi Рухқа толы, Аспанда 

жетiлiп, ҚҰдайдың және Исаның даңқын көрдi...” Стефан Қасиеттi 

Рухқа, бҰқан дейiнгi бiрнеше уақыт бойы, сол кезде толқан болатын, 

бiрақ ол онымен ұнемi толысып болмады. Басқа мысалдарды Лк 16:23-

ден Деян 2:30; Гал 2:14-тен кездестiруге болады. Сол себептi “болашақ 

ҚҰдай бейнесiнде” сөз тiркесi тек Мәсiх ҚҰдай бейнесiнде болды 

(ойша) деген мақына бередi. БҰл сөз тiркесi Ол Осы бейнеде басынан 

бастап болды деп айтпады. 

 



Ис а н ы» жа р а т ылыс ы (т а б и№а т ы) 260 

8 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Тауратта ҚҰдай- ол ұшбiрлiк деген нҰсқау бар ма? 

2. ҚҰдай мен Исаның арасындақы ұш айырмашылықты атаңыз? 

3. Мына төменде келтiрiлген пiкiрлердiң iшiнен Иса бiзден несiмен 

ерекшеленедi? 

а) Ол ешқашан кұнәлi болқан жоқ 

б) Ол ҚҰдайдың тудырқан өз баласы болды 

в) Ол ешқашан да кұнә жасай алмайды 

г) ҚҰдай Оны шыншыл болуқа мәжбұр еттi 

4. Төменде аталқан пiкiрлердiң iшiнен Иса ҚҰдайқа қай жақынан 

Ұқсас? 

а) Ол жерде өмiр сұргенде ҚҰдайдың табиқатында болқан 

б) ҚҰдай тәрiздi Оның да сондай мiнсiз мiнезi болқан 

в) ҚҰдай қанша бiлсе, ол да сонша бiлген 

г) Ол толық мақынасында ҚҰдайқа тең болқан 

5. Төменде аталқан пiкiрлердiң iшiнен Иса қай жақынан бiзге Ұқсас? 

а) Ол бiздiң барлық елiктеушiлiгiмiздi және адамзаттық қасiретiмiздi 

иемденген 

б) Ол бала болқан кезiнде кұнәлi болқан 

в) Ол қҰтқарылуқа талаптанды 

г) Оның адамзаттық табиқаты болды 

6. Төменде келтiрiлген пiкiрлердiң қайсысы дҰрыс? 

а) Исада мiнсiз жаратылыс және мiнсiз мiнез болқан 

б) Исада кұнәлi жаратылысы болқан, бiрақ мiнсiз мiнезi болқан 

в) Иса нақыз ҚҰдай сияқты болқан, сондай-ақ шынайы адам болқан 

г) Иса кұнәкарланқа дейiн Адамның табиқатында болқан 

7. Исаның кұнә шегуге мұмкiндiгi болды ма? 
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9.1 Исаның жеңiсi 
 

ґткен тарауда бiз Исаның адамзаттық табиқаты туралы мәселенi 

қарастырқан едiк. Оның, бiздерге Ұқсас кұнәқа елiктеуге душар 

болқандықы жөнiнде. Онымен бiздiң арамыздақы айырмашылық сонда, 

Ол кұнәны толық жеңдi. Оның кұнәкар табиқаты болса да, соқан 

қарамастан, Ол әрдайым мiнсiз мiнез көрсете бiлдi. Жаңа ґсиетте 

Исаның мiнсiз мiнезi бiрнеше дұркiн атап өтiледi: 

- Ол “бiздерге Ұқсас барлық жақынан, кұнәданбасқа, елiктегiш болқан 

(Евр 4:15). 

- Ол “кұнә дегендi бiлмедi. “Онда кұнә жоқ” (2 Кор5:21; 1 Ин 3:5). 

- “Ол ешқандай кұнә жасақан жоқ, және Оныңаузында жарамсақтық 

болмады” (1 Петр 2:22). 

- “ҚҰрметтi, қастыққа қатыспайтын, таза,кұнәлiлерден бөлектенген” 

(Евр 7:26). 

Оның пiкiрлестерi мiнсiздiгiн, Оның мiнезiнен шыққан және Оның 

сөзiмен қылықынан көрiнген мiнсiздiгiн мойындады делiнген Iнжiлде. 

Сонда Павелдiң әйелi Ол “шыншыл” (Мф 27:19) болды және жазалауқа 

лайық емес деп мойындады; римдiк жұзбасы, Мәсiхтiң айқыш 

ақаштақы қиналқанын байқап тҰрқан, былай мойындауқа тиiс: “бҰл 

шынайы адам әдiл болды” (Лк 23:47). Ертеде тiрiсiнде Иса еврейлерге 

мынадай сҰрақ қойды: “Сендердiң iштерiңнен кiм Менi өтiрiкшi болды 

деп әшкерелейдi?” (Ин 8:48). БҰл сауалқа жауап болмады. 

ґзiнiң мiнсiз мiнезiнiң салдарынан Иса ҚҰдайдың тәнiнде жұзеге асқан 

(1 Тим 3:16). Ол ҚҰдай қалай жасап, қалай сөйлесе о да солай жасақан 

болар едi, егер Ол адам болқанда. Сол себептi, Ол ҚҰдайдың жетiлген 

көрiнiсi болды- көрiнбейтiн ҚҰдайдың “бейнесi” болды. (Кол 1:15). 

Осы себептi өлуге тиiстi адамқа ҚҰдайдың денесiн көру қажеттiлiгi 

жоқ. Иса тұсiндiргендей: “Менi көрген әке көрдi; қалайша сен: әкенiң 

(денесiн) бiзге көрсет деп айтасың?” (Ин 14:9). Кұнәлi өмiрде өмiр сұре 

тҰрып, бiзге Мәсiхтiң жалпылықын және Оның рухани 

басымдылықының кеңдiгiн тұсiну, және адам ҚҰдайдың әдiлдiгiн 

өзiнiң мiнезiнде толық көлемде көрсететiндiгiн елестету қиын. БҰқан 

сену ұшiн Мәсiх ҚҰдайдың ґзi болды деген теологиялық ойды жай қана 

қабылдаудан гөрi, одан да көп шын сенудi көрсету қажет. ¶шбiрлiк 
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туралы, жалқан доктрина және “Мәсiхтiң ҚҰдайшылдықы” туралы өте 

кеңiнен тарақаны тұсiнiктi, өйткенi ол жеңiл қабылданады. 

Мәсiх бiздiң табиқатымызда болқанына қарай Ол өлуге тиiстi. Ол 

Мариам арқылы Адамның тҰқымы болып табылады, ал Адамның 

барлық балалары өлуге тиiстi (1 Кор 15:22). Адамның барлық 

Ұрпақтары, олар кұнәлi болқандықтан, олардың жеке басының 

әдiлдiгiне қарамастан, өлеге тиiстi: “ґлiм Адамнан өрiс алды... бiр 

адамның қылмыс жасақандықынан (Адам) көп адамдар өлетiн болды... 

бiр адамның тыңдамауынан көп адамдар кұнәлi болды”, олай өлеге 

тиiстi болды (Рим 5:14-19, ср 6:23). Иса Адамның әулетi сияқты 

кұнәлiлерден “жасалды”, олай болса өлуге тиiстi болды, өйткенi 

Адамның барлық Ұрпақтары, кұнәлi болқандықтан, кұнәлi болып 

анықталқаннан кейiн, өлуге лайық. ҚҰдай бҰл принципiн өзгертпедi 

және сондай-ақ оны Мәсiх арқылы әлемге жайды. ҚҰдай “кұнә дегендi 

бiлмейтiн... кұнә ұшiн қҰрбандықты бiзге iстейдi” (2 Кор 5:21). 

Исадан басқа Адамның басқа барлық Ұрпақтары осы жазаны алуқа 

лайық. Иса өлеге тиiстi едi, өйткенi Ол бiздiң табиқатымызды иемдендi 

және лақнатты ґзiмен бөлiстi, ол лақнат. Адамның Ұрпақтарының 

басына келген едi. Бiрақ, солайша Ол өзi өлiмге жазаланатындай 

ештеңе iстелмегеннен кейiн “ҚҰдай Оны тiрiлттi, өлiмнiң бҰқауын 

бҰзды, сондықтан оқан Оны Ұстап тҰру мұмкiн болмады” (Деян 2:24). 

Мәсiх “открылся Сыном Божием в силе, по духу святыни, чрез 

воскресение из мертвых” (Рим 1:4). Сұйтiп, ґзiнiң мiнсiз мiнезiнiң 

арқасында, Ол қайта тiрiлiп, даңққа ие болды. 

Мәсiх тек адам табиқатында болқандықтан қана айқыш ақашта өлдi. 

Ол ґз өмiрiн еркiмен бiзге сыйқа берiп, “бiздiң кұнәләрiмiз ұшiн” өлiп 

ґзiнiң бiзге деген сұйiспеншiлiгiн көрсеттi (1Кор 15:3), ґзiнiң өлiмi 

арқылы бiздi кұнәдан қҰтқаратынын бiлдi (Еф 5:2,25); Откр 1:5; Гал 

2:20). Солай болқандықтан Иса мiнсiз болды, Ол кұнәнi жеңе бiлдi және 

өлiмнен тiрiлiп, мәңгiлiк өмiр алқан бiрiншi адам болып қалды. Сол 

себептi, Исамен өзiн Ұқсас санайтындардың бәрi шоқыну арқылы, 

Оның өмiрiне Ұқсау арқылы сондай қайта тiрiлу мен мйылауқа ұмiткер 

болады. Исаның қайта тiрiлуiнiң тамаша маңызы мiне, осында. БҰл- 

“сендiру” бiз қайта тiрiлiп, сот алдына барамыз дегендi бiлдiредi (Деян 

14:31). Сосын егер бiз шындықында оқан Ұқсас болатын болсақ, онда 

сыйқа мәңгiлiк өмiр аламыз, Тәңiрi Исаны қайта тiрiлтiп, Иса арқылы 

бiздi де тiрiлтедi” (2 Кор 4:14; 1 Кор 6:14; Рим 6:3-5). Кұнәлiлер тәрiздi 

бiз мәңгiлiк өмiрге еңбек етемiз (Рим 6:23). Бiрақ Мәсiхтiң мiнсiз 

өмiрiнiң нәтижесiнде, Оның бойсҰнушы өлiмiнiң және қайта тiрiлуiнiң 
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нәтижесiнде, ҚҰдай бiзге мәңгiлiк өмiр сыйлайды, ол Оның барлық 

принциптерiне сәйкес келедi.  

Бiздiң кұнәмiздiң әсер етуiн алып тастау ұшiн, Оның қҰтқару туралы 

өсиетiне бiздiң сенуiмiз арқылы ҚҰдай бiзге шыншылдықты жұктейдi” 

(Рим 4:6).Бiз кұнә өлiм әкелетiнiн бiлемiз, сол себептi бiз ҚҰдай бiздi 

одан қҰтқаратынына шын сенемiз, тақы да бiз Ол бiздi, әйтсе де бiз 

ондай болмасақ та, шыншыл жасайтынына сенуге тиiспiз. Иса мiнсiз 

болды, сосын бiз Мәсiхке шынайы болсақ, онда ҚҰдай бiзге, әйтсе де 

бiз ондай болмасақ та, мiнсiздер сияқты қатынас жасайды. “Ибо не 

знавшего греха Он сделал для Нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом” (2 Кор 5:21), яқни шоқыну арқылы 

Мәсiхпен болу ұшiн және Мәсiх сияқты өмiр сұру ұшiн. Сұйтiп, “во 

Христос Иисусе” болқандар ұшiн, Ол “шыншыл және жарық және 

кұнәсi жуылқанқа айналды” (1 Кор 1:30). Сол себептi, келесi аят дана 

iстерi ұшiн, Мәсiхтi көкке көтере мақтақаны ұшiн бiзге сыйлық бередi, 

Ол оқан “Онда ҚҰдайдың шындықы ашылады, сенуден сенуге дейiн, 

былай жазылқан “шыншыл сенiмiмен тiрi болады” (Рим 1:17) осылай 

жеттi. БҰл сөздердi тұсiну сол себептi шын Iнжiл iлiмiнiң қажеттi бөлiгi 

болып табылады. 

Осының бәрi Мәсiхке шоқыну арқылы мұмкiн болды. Ол адамдардың 

барлық егiсiнiң “алқашқы жемiсi”, ол Оның iстерi арқылы мәңгiлiк 

өмiрге Ұсынылатын болады (1 Кор 1:15-20), жаңа рухани отбасының 

“тҰңқышы” болады, ол ҚҰдай табиқатымен берiлетiн болады (Кол 

1:18; Еф 3:15 салыст). Мәсiхтiң қайта тiрiлуi олай болса, ҚҰдайқа 

Мәсiхке сенушiлердi тақуалар сияқты қарастыруқа мұмкiндiк туқызады, 

өйткенi олар Оның тақуалықының жамылқысының астында болды, 

Мәсiхтi “бiздiң кұнәмiз ұшiн дқшпанның қолына берiлдi және бiздiң 

сөзiмiздi ақтау ұшiн қайта тiрiлдi” (Рим 4:25) ол сөз “шыншыл болу” 

деген мақынада едi. 

ҚҰдайдың бiздi қайткенде де мiнсiз жасаймын деген ниетiне шын 

мәнiнде сенiмдi болуымыз ұшiн саналы, ойлап iстелiнген сенiм қажет. 

Мәсiх* бiздi “ґзiнiң бҰзылмақан даңқы алдында”, “қасиеттi және 

бҰзылмақан және ґзiнiң алдында кұнәсiз” Сот кұнiне әкелуi тиiс (Иуда 

стих 24; Кол 1:22, Еф 5:17 салыст). Бiздiң табиқи кұнәмiзбен және 

тҰрақты рухани сәтсiздiктерiмiз осының бәрiне шын сенуге, расында да 

берiк наным керек болады. “Крестiлер жорықында” бiр қана қол 
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көтерумен немесе
*
iлiмдер жинақының академиялық шыңына 

көтерiлумен қана осы нанымқа қосылуқа болмайды. 

 Тек Мәсiхке ұйлесiмi келетiн шоқыну арқылы бiз “Мәсiх ұшiн” және 

Оның әдiлдiгi жамылқысының астында боламыз. Шоқыну дәстұрi 

арқылы бiз өзiмiздi Оның өлiмiмен және қайта тiрiлуiмен 

жалқастырамыз (Рим 6:3-5) және сонымен “ақталу” немесе бiздi тақуа 

деп мойындау арқылы кұнәдан босатыламыз (Рим 4:25). 

Жоқарыда бiз айтқан тамаша iстер, егер бiз шоқынуды қабылдамасақ, 

бiздiң тұсiнiгiмiзден тысқары қалады. Шоқынқан уақытта бiз өзiмiздi, 

оның айқыш ақашта төккен Мәсiхтiң қанымен жалқастырамыз; 

сенушiлер “өздерiнiң киiмiн және Агнцаның ақ қанымен” жуады (Откр 

7:14). Бейнелеп айтқанда, сол кезде олар ақ киiмге оралады, ол Мәсiхтiң 

шыншылдықын көрсетедi (Откр 19:8). Мұмкiн, ақ киiм бiздiң 

кұнәмiздiң салдарынан кiр болар (Иуда 23-аят); және егер бiз мҰны 

шоқынудан кейiн iстесек, онда бiз оны тақы да Мәсiхтiң қанымен жууқа 

тиiстiмiз сосын оны тазалап, Мәсiх арқылы бiздi кешiру туралы 

ҚҰдайқа жалбарынамыз. 

Жоқарыда айтылқандардан, бiз шоқынқаннан кейiн осы бата алқан 

қалпымызда қалуқа тырмысуымыз керек. Кұнде-кұнде бiрнеше минөт 

бойы жұйелi тұрде өзiмiздiң iстерiмiз туралы ойқа шомылуымыз қажет, 

оны намаз оқумен кешiрiм жасай гөр деп сҰраумен шықарып салуымыз 

керек. Осылай iстеу арқылы, бiз әрдайым Мәсiхтiң жамылқысының 

астында болуымыз арқылы, қарапайым сенiмдi қабылдаймыз, бiз 

расында да ҚҰдай Патшалықында кiре аламыз. Бiз Мәсiхтiң сән аясына 

бiздiң өлген шақымызда немесе Ол жаңадан келген кезiнде осықан 

Ұмтылуқа тиiстiмiз: “не со своего праведностью... но с того, которая 

через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере (Флп 3:9). 

ґзiңе шыншылдықты жазып қоюыңның нәтижесiнде атап өту деп 

өзiмiздiң iсiмiзге қана ұмiттену арқылы қҰтқарылуқа ешқашан да сенiм 

арта алмайтындықын бiрнеше рет көрсетедi; қҰтқарылу тек рақат 

арқылы қана берiледi: “Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не 

от вас, Божий дар; не от дел” (Еф 2:8,9). Дәлел табу тәрiздi 

шыншылдық та “сый” дегендi көрсетедi (Рим 5:17), олай болса қҰтқару 

да сый боп табылады. Христиандық қызметтегi өзiмiздiң iстерiмiз 

арқылы ҚҰдайқа оның бiздер ұшiн iстегенi ұшiн, бiздi Мәсiх арқылы 

шыншыл деп санап және сол арқылы бiзге қҰтқарылуқа жол ашқаны 

                                                           
* * Хр и с т а - Мё с iх  (°.С.) 
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ұшiн, өзiмiздiң алқыс сезiмiмiздi бiлдiремiз. Бiз өзiмiздiң iсiмiз арқылы 

қҰтқарыламын деп ойлау мұлдем қате. ҚҰтқару дегенiмiз- сый, оны бiз 

еңбектенiп ала алмаймыз. ґзiмiздiң еңбек етуiмiз арқылы бiз тек 

сұйiспеншiлiкке еңбек сiңiремiз және ұлкен мақтау аламыз. Ақиқат 

сенiм (наным) шексiз қосымша өнiм тәрiздi iстердi тудырады (Иак 2:17) 

 

9.2 Исаның қаны 
 

Жаңа ґсиетте бiздiң ақталуымыз және қҰтқарылуымыз Исаның қаны 

арқылы жарыққа шықады деп жиi айтылады (Мыс 1 Ин 1:7; Отк 

5:9;12:11; Рим 5:9). Исаның қанының маңызын көз алдымызқа елестету 

ұшiн, бiз “қандайда болмасын дененiң жаны, ол- Оның қаны” деген 

таураттың принциптi бiз тұсiнуге тиiстiмiз (Лев 17:14). Дене қансыз 

өмiр сұрмейдi, осыдан қан- өмiрдiң символы (белгiсi) болып табылады. 

БҰл Мәсiх сөзiнiң ұйлесiмдiлiгiн тұсiндiредi: “Если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 

жизни” (Ин 6:53). 

 Кұнә өлiмге әкеледi (Рим 6:23), яқни, қан төгiске, ол қаншама өмiрдi 

қҰрбан етедi. Осы себептi, израилдықтар әр қашанда қан төгiп отыруқа 

тиiс, кұнә жасақанда, ол өмiрге апаратынын еске салады. “Все почти по 

закону (Моисеева) очищается кровью, и без пролития крови не бывает 

прощения” грехов (Евр 9:22). Сол себептi Адам мен Еваның қылықтары 

қолданылуы тиiстi емес деп көрiнедi, олар өздерiн iнжiр жапырақымен 

бұркемеленген; оның орнына ҚҰдай қозыны өлтiрiп, оның терiсiн 

өзiнiң кұнәсiн жабуқа бердi (Быт 3:7,21). Осы сияқты, ҚҰдай, дҰрысы, 

Авелдiң сыйын қабылдады, ол оқан мал әкеп бердi, жердiң өнiмiнен 

сый әкелген Каиннiң тартуын алқан жоқ; ұйткенi ҚҰдай қан төкпей 

кешiрiм болуы тиiс емес және ҚҰдайқа кiру рҰқсаты болмауқа тиiс 

принципiн мойындайды (Быт 4:3-5). 

БҰл мысалдар Мәсiх қанының ерекше маңыздылықын көрсетедi. 

ґкiнiшке орай, Пасза болқан кұнi адамдар өлiмiнен қҰтқарылу 

мақсатымен өздерiнiң есiктерiнiң жақтауларына қозының қанын жақып 

қою дәстұрi болқан. БҰл қан Исаның нҰсқап тҰрқан тәрiздi көрiнген, 

онда адамдар өздерiнiң кұнәларын жасырып тҰрқан тәрiздi. Мәсiхтiң 

тууынан бҰрынқы замандарда, еврейлер өздерiнiң кұнәсi ұшiн малды 

қҰрбандыққа шалқан, бҰл МҰсаның Заңы бойынша қажеттiлiк едi. 

Дегенмен, малдың қанын осылай төгу тәрбиелiк мақсатында 
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жҰмсалқан. Кұнә өлiммен жазаланқан (Рим 6:23), сосын адам өз 

басының өлiмi ұшiн малды өлтiретiн болқан. ҚҰрбандыққа шалынатын 

малдың жақсылық және зҰлымдықтан хабары жоқ, тақы да ол кұнә 

жасалқан адамның орнына жҰмсалуқа тиiс емес. “Ибо невозможно, 

чтобы кровь тельцов и козлов уничтожало грехи” (Евр 10:4). 

Мынадай сҰрақ туындайды: кұнә жасақанда еврейлер неге малды 

қҰрбандыққа шалатын болқан? Павел осы сҰраққа бiрнеше жауапты 

талқылап, былай қарастырады: “Заң бiздер ұшiн Мәсiх бойынша 

нәрестелiкке апаратын жол” - “Закон был для нас детоводителем по 

Христу” (Гал 3:24). Адамдардың кұнәсi ұшiн қҰрбандыққа шалынатын 

мал, таза- кемiстiгi жоқ, кеселсiз болуқа тиiс” (Исх 12:5; Лев 1:3;10 

ж.т.б.). Олар Мәсiх болып көрiнетiн тәрiздi, “таза және бҰзылмақан, 

шын агнц” (1 Петр 1:19). Және бҰл малдардың қаны Мәсiхтiң қаны 

кейпiнде. Мал кұнә ұшiн қҰрбандыққа шалынса, сондай-ақ Мәсiхтiң 

мҰнтаздай қҰрбандықының көрiнiсi болды. Мәсiх осындай қҰрбандық 

шалатынын ҚҰдай бiлдi. Осы себептi Құдай ґз адамдарының, Мәсiх 

келгенше өмiр сұрген, кұнәларын кешiре алды. Оның өлiмi “бiрiншi 

өсиетте iстелгендi өтеу ұшiн” болды (Евр 9:15), яқни, МҰсаның Заңы 

бойынша (Евр 8:5-9). Осы Заң бойынша iстелiнген қҰрбандық шалу 

Мәсiхтiң келуiн алдын ала болжақан және адамдардың кұнәсң ұшiн 

мiнсiз жасалқан қҰрбандық. Ол “ґзiн қҰрбандыққа келтiрiп, кұнәларын 

қҰрту ұшiн келдi” (Евр 9:26; 13:11,12; Рим 8:3; 2 Кор 5:21 салыст). 

 7.3 бөлiмiнде Бiз Көне ґсиет, әсiресе МҰса Заңы Мәсiхтiң келетiнiн 

алдын ала қалай хабарлақанын тұсiндiрген болатынбыз. Осы Заң 

бойынша ҚҰдаймен жақындасу Алқашқы поп арқылы жұзеге асты; Ол 

Көне ґсиет бойынша және Жаңа ґсиет бойынша Мәсiх арқылы ҚҰдай 

мен адамдар арасындақы ара кiсi болды (Евр 9:15) “Закон поставляет 

первоосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово 

клятвенное... поставило сына, на веки совершенного” (Евр 7:28). 

Алқашқы поптардың өздерi кұнәлi болқандықтан, олар адамдарқа шын 

кешiрiмдi бере алмады. Олардың қҰрбандыққа шалқан малы, кұнә 

ұшiн, кұнәлi адамдардың кейпiн көрсете алмады. Мiнсiз адам қажет 

болды, ол қай жақынан болмасын кұнәлi адамды бейнелеуге тиiстi және 

жарамды қҰрбандықты кұнәсi ұшiн шалуқа тиiс. Осы қҰрбандыққа 

шалуқа қатысудан адамдар пайда тұсiруге тиiс. Сонымен, кұнәлi 

адамдарқа жаны ашитын және олар мен ҚҰдайдың арасында ара кiсi 

болатын, сондай-ақ қарапайым ажалды адамдар сияқты, елiктiруге 

көнiп қалатын мiнсiз Алқашқы поп қажет болды (Евр 2:14-19). 
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Иса осы талапты шексiз қанақаттандыры- “бiзде Алқашқы поп осындай 

болуқа тиiс: ардақты, зҰлымдыққа қатысы жоқ, таза кұнәлiлерден 

аулақталқан” (Евр 7:26). Осының негiзiнде, Iнжiл Мәсiхтi бiздiң 

попымыз деп атайды: “Посему и может всегда спасать приходящих 

чрез к Богу всегда жив, чтобы ходатайствовать за них” (Евр 7:25). 

Мәсiх адамзат табиқатында болқандықтан, Ол бiздiң тамаша Алқашқы 

попымыз “адасқандарқа , бiлiмсiз жасаушылыққа қҰдiреттi жәрдем 

қолын созатын адам ретiнде көрiнедi; өйткенi өзi де дәрменсiздiк 

қҰрсауында қалды” (Евр 5:2). БҰл Мәсiхке қатысты мынадай сенiмдi 

еске салады: Бiздiң адамзаттық табиқатымызды “Ол да қабылдады” 

(Евр 2:14). 

 Еврейлердiң алқашқы поптары тек қана ҚҰдайы адамдардың ара кiсiсi 

болқаны тәрiздi- израилдықтар “Мәсiхте рухани израилдықтар ұшiн 

қана Поп- кiм Мәсiх ұшiн болса, сол ұшiн шоқындырылқан және нақыз 

Iнжiлдi тұсiндi. Ол- ҚҰдай ұйiнiң ұстiндегi Ұлы Поп” (Евр 10:21), ол 

шоқынқаннан кейiн қайта туқандардың қҰрамында, (1 Петр 2:2-5), 

Iнжiлден шын ұмiткер болқандар (Евр 3:6). Мәсiхтiң бiрiншi 

поптықының тамаша артықшылықына қайран қалушылық, сондықтан 

бiздiң Оқан шоқынуқа тiлегiмiздi орнатуқа тиiс; онсыз Ол бiз ұшiн ара 

кiсi орнына жұре алмайды. 

Иса ұшiн шоқынуды қабылдап, бiз Оның ардақтылықынан барлық 

пайданы алуқа тиiстiмiз. Расында да, бiз өзiмiзге арнайы 

жауапкершiлiктi жұктеп, оны бұкiл өмiрiмiз арқылы алып жұруге 

тиiстiмiз. “Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву, то 

есть, плод уст, прославляющих имя Его” (Евр 13:15). ҚҰдайдың 

жоспары Мәсiхтi бiздiң поптың мақынасында бiзге тарту еткенi Бiз 

Оның даңқын көтеруге лайық болады, сосын Оқан алқыс айту ұшiн бiз 

Мәсiх арқылы ҚҰдайқа рҰқсат алуқа мұмкiндiгiмiздi ұнемi 

пайдалануқа тиiстiмiз, Еврейлерге ұндеуiнде (10:21-25) сол 

жауапкершiлiктердiң тiзiмi келтiрiлген, оны бiз Мәсiх- бiздiң Алқашқы 

попымыз дегеннiң кұшiнде екенiн: “ҚҰдай ұйiнiң ұстiнде Ұлы Поп 

бола тҰра”: 

1. Да приступаем (к Богу) с искренним сердцем, с 

полною верою, кроплением онестив сердца от 

порочной совести, и омыв тело водою чистою”. 

Мәсiхтiң поптықын (қасиетiн) тұсiну бiз Оқан 

шоқынуды қабылдауқа тиiстiмiз деген мақына бередi 

 (“омыв наши тела”) және ешқашан өзiмiзге бiздiң 

басымызда жаман ойдың пiсiп-жетiлуiне ырық 
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бермеуiмiз керек. Егер бiз Мәсiхтiң өтелуiне сенетiн 

болсақ, онда бiз Ол арқылы қҰрбандық беру ҚҰдай- 

дың кұнәнi өтеуiне сенуге тиiспiз. 

2. “Будем держатся исповедания упования неуклонию”. 

Бiз Мәсiхтiң қасиеттiлiгiн тұсiнудi әкелген нақты 

доктринадан аулақ кетуге тиiс емеспiз. 

3. “Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви 

и добрым делам;не будем оставлять собрания своего” 

Бiздер бiр-бiрiмiзбен сұiспеншiлiк арқылы байланыс- 

та болуқа тиiстiмiз, кiмдер Мәсiхтiң қасиетiнен 

көмек алады және оны тұсiнедi, солармен байланыс- 

та болуымыз керек. БҰл, соның iшiнде, қызметтi 

атқару ұшiн өтетiн бiрлескен жиналыс арқылы 

жұзеге асады, онда бiз Мәсiхтiң қҰрбандықын еске 

аламыз (11.3.8 бөлiмдi қараңыз). 

Осы постулаттарды мойындау бiз расында да қҰтқаруды аламыз деген 

сенiмiмiздi толықтыра тұсуге тиiс, егер бiз шоқынуды қабылдап, 

Мәсiхке келiп-кететiн болсақ “Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и брести благодать для 

благовременной помощи” (Евр 4:16). 

 

9.3 Бiз ұшiн және ґзi ұшiн қҰрбан шалу 
 

Еврейдiң алқашқы попы қҰрбандық шалуды ең алдымен өзiнiң 

меншiктi кұнәсi ұшiн, ал сосын- адамдар ұшiн жасауы тиiс болатын 

(Евр 5:1-3). Мәсiхтiң қҰрбаны сондай екi жақты бақыттанушылықта 

болды. әйтсе де, Мәсiхтiң жеке өзiнд ешқандай кұнә болмады, Ол, 

осықан қарамастан, адамзаттық табиқатта болды және өлiмнен 

қҰтқаруды қажетсiндi. Мәсiхтiң ґзiн ґзi қҰрбандыққа бергенiн ескере 

отырып, ҚҰдай Оқан қҰтқарылу мұмкiндiгiн бердi. Сұйтiп, Иса өлдi, ґз 

басының қҰтқарылуы ұшiн, сондай-ақ бiздiң қҰтқарылуымызды 

мұмкiн ету ұшiн. Iнжiлде осы туралы көп айтылады. 

Төменде аяттар тiзiмi берiлген, онда Иса қҰрбандыққа ґзiне ґзi ұшiн 

және бiз ұшiн де жасақан деп аспаттайды. БҰл мәселеге бҰл ойларды 

бекiтуге қажеттiден мҰнда көп назар аударылады, ұйткенi, осы 

тақырып бiздiң Тәңiрдiң адамгершiлiгiн дҰрыс тұсiну ұшiн ерекше 

көңiл аударарлықтай деп ойлаймын. Осы оқуды аяқтай отырып, Сiз, 
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мұмкiн, белгiлi бiр уақытта келешекте осы мәселенi одан да тереңiрек 

оқуқа ынтаңыз кетер, сонда Сiзге мына төменде айтылқандардың бәрi 

кәдеге асуы тиiс. 

- Алқашқы поп “халық ұшiн де, сондай-ақ өзi ұшiн де кұнәсi ұшiнде 

қҰрбандық әкелетiн болса... тек солай Мәсiх те” осықан қатысты 

Алқашқы поптың мҰсалық ролiн орындады (Евр 5:3,5). Грек тiлiндегi 

“тиiстi” сөзi, жеке алқанда, қаражат берешегi бар деген мақынада- 

бiздiң Тәңiрге қатысты ґзiңдi қҰтқаруды сатып ал мақынасын бередi, 

сондай-ақ бiздiң қҰтқарылуымыз. Мәсiх мҰны ґзiнiң адамгершiлiгi 

тҰрқысынан iстеуге болды (Евр 5:3). БҰл Ол қандай болса да ґзiнiң 

жеке кұнәсiн, оны өтеу ұшiн оқан төлеу керек деген мақнадо. Дегенмен, 

осы кездң ерекше атап көрсету қажет емес. Бiз Оның қҰрбандық 

қанымен оны жуып-шайдық Ол осыны ґзi ұшiн де солай iстедi. 

- Мәсiх “кұнде-кұнде мҰқтаждық көрмейдi, сол алқашқы поптар 

сияқты алдымен өзiнiң кұнәсi ұшiн, сосын халқының кұнәсi ұшiн 

қҰрбандық бередi; ұйткенi, Ол бiр кұнi iстейдi” (Евр 7:27). Павел 

поптардың қҰрбандық шалуының екi жақтылық тұрi мен Мәсiхтiң 

қҰрбандықының арасындақы Ұқсастықты атап көрсетедi. Ол бҰны 

тақы да Евр 9:7 қайталайды (12,25 аяттарды салыстыр). 

Айырмашылықы, Мәсiх бҰны бiр рет iстедi, ал алқашқы поп бҰны жыл 

сайын iстедi. Егер де Мәсiх ґзiн қҰрбандыққа тек халқы ұшiн шалса, 

онда бҰл атап көрсетiлген болар едi, айырмашылықы осында. 

Дегенмен, айтылқандай, Мәсiхтiң қҰрбандықы ґзiнiң “кұнәлары” ұшiн 

жасалды, ол халықтың кұнәсынан бөлек едi. 

- Оны “кұнәсi” бiздердiң кұнәмiз болқан жоқ. Иса мiнсiз болқанын, 

мiнезi кұнәсiз екенiн бiлемiз, “кұнәлi” сөзi адамзат (натурасының) 

болмысының кұнәлiлiк мәнiн суреттеудiң тақы бiр тәсiлiн көрсетедi. 

Метопамия бойынша себеп (салдар) туралы нәтиже тәрiздi айтады 

(кұнәлi болмыс). Бiздiң Тәңiр мiнсiз болды және кұнәлi болды деп 

айыпталуы тиiстi емес екенi тақы да атап өту керек. 

- “Қойдың Бақташысын Ұлы Кровиидi, мәңгiлiк өсиетi өлiден тiрiлткен 

ҚҰдай, Бiздiң Тәңiр Исаны” (Евр 13:20), яқни, бiздiң бақашы Тәңiр 

болды; Ол да қойларды өлтiрдi және сонымен өзiн өлiмге әкеледi, 

сосын ҚҰдай Оның қаны арқылы Оны жоқары көтередi; Мәсiх әрi 

қҰрбан, сондай-ақ поп шыққаны қой. 

- Захарни пайқамбардың (9:9) кiтабында айтылқан: “Царь твой (Иисус) 

грядет к тебе, праведный и спасающий”. Таураттың ақылшынша 

тәржiмесiнде басқа да тәржiмелеу варианттарының мұмкiндiгiне 
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нҰсқайды: “қҰтқарушы” сөзiнiң орнына- “ґзiн қҰтқарушы сөзiн 

қолдануды, ал Таураттың AV басылымында -“қҰтқарудың барлықы”. 

МҰндай басқаша оқылу бiздiң Тәңiр ґзiн қҰтқару арқылы, бiзге 

қҰтқару әкеледi деген болжам жасауқа негiз бередi. Иса айқыш ақашта 

қҰрбандық жасау арқылы ґзiнiң меншiктi табиқатын солайша өтедi, 

содан Ол бiздi қҰтқаруқа жеттi. Оның өлiмi туралы контекстен тыс 

ойлау орынсыз болады- мақсаты бiздiң қҰтқару едi деп ойлау. 

- Малды қҰрбандыққа шалу арқылы қан төгiлдi дегенге сiлтеме жасау, 

Заң бойынша орындалқан, кейбiр жақдайларда, Мәсiхтiң 

қҰрбандықына қатысты деп ойлау керек. Алтарь Мәсiхтiң символы, 

жылына бiр рет қанмен тазартылады (Исх 30:10), сол арқылы Мәсiх ґзiн 

ґзi өзiнiң қанымен қалай жарық қылып тҰрқанын көрсету. Расында да, 

барлық скиния Мәсiхтi бейнелеп көрсететiнiн, қанмен жазылуқа тиiс 

болады (Евр 9:23). Физикалық мебельдiң скиниясы ешқандай кұнә 

жасақан жоқ, әйтсе де оқан кұнәмен жақын болқандықтан тазартылу 

қажет болды. Бiздiң Тәңiрмен де тап осылай болды. Алқашқы поп 

есебiнде оның өзi өзiнiң қызметi алдында қанды бұркуi тиiс едi, сондай-

ақ Мәсiх те өзiнiң қызметi алдында бiздер ұшiн Аспаннан ґзiн 

қҰрбандыққа беруге тиiс едi (Лев 8:23). 

Иса ґзiн кұнәдан жуқаны оның өз басы кұнәлi болды деген мақына 

бермейдi. Жеке кұнәлiлiк қҰрбандықын беруi қҰрбан жасаушы 

әрдайым кұнәлi мақынасын бермейдi. 

 

9.4 Иса бiздiң өкiлiмiз сияқты. 
 

Ьiз жоқарыда айтқанымыздай, малды қҰрбандыққа шалу өздерiнiң 

кұнәсiн жуып жатқан кұнәлi адамдарды көрсете алмайды. Иса бiздер 

болып көрiндi, болашақта барлық қатынасы жақынан “ақаларына 

Ұқсады” (Евр 2:17). “Ол барлықы ұшiн өлiмдi басынан кешiрдi” (Евр 

2:9). Бiз кұнә жасақан кезде, мәселен, бiз ашуланқан кезде ҚҰдай 

“Мәсiх ұшiн” Бiздi кешiруге тиiс (Еф 4:32). ҚҰдай бiздi Мәсiхпен бiзге 

Ұқсас адаммен салыстырады, ол кұнә жасауқа елiктеуге душар болды, 

мәселен, ашуланады, бiрақ қандай да болмасын алдамшына жеңiп 

шықады. Сол себептi, ҚҰдай бiздiң ашулы-кұнәмiз ұшiн кешiредi, 

ұйткенi бiз Мәсiх ұшiн Оның әдiл жамылқысының астында тҰрмыз. 

Болашақ бiздiң өкiлiмiз, Мәсiх, сұйтiп, ҚҰдай оның көмегiмен ґзiнiң 

берекесiн беретiн қызметi қҰралын атқарады, осы жақдайда Ол өзiнiң 

шыншыл принципiне сұйендi. Егер Иса ҚҰдай болқанда, тек адам қана 
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емес, онда Ол бiздiң өкiлiмiз болмас едi. БҰл- тақы бiр мысал; ол бiр 

қате идея басқа бiр қате идеяқа апарады дегендi көрсетедi. Сонымен, 

дiн iлiмi Мәсiхтiң өлiмiн тұсiндiру ұшiн көптеген қиын теорияларды 

талдап жасады. Христиандық жолдан тайқандардың әйгiлi теориясы 

мынадан тҰрады: адамның кұнәсi оны ҚҰдай алдында қарыздар қылды 

және оны өзi өтей алмады. Сонда Мәсiх әр сенушiнiң қарызын айқыш 

ақашта төгiлген өзiнiң қанымен жуды. Көпшiлiк Iнжiлдiктер оны былай 

деп сөйлейдi: “Бiздiң бәрiмiз шайтандар атар алдында қабырқа да сапта 

тҰрқандаймыз. Осы кезде Иса араласты. Перi бiздiң орнымызқа оны 

атып, ендi бiздер боспыз”. 

Осындай шебер жасалынқан теорияның ешқандай таураттық тiрегi жоқ. 

Ақиқат қайшылық көз алдымызда, ұйткенi, егер Мәсiх бiздiң 

орнымызқа өлген болса, онда бiз өлмеген болар едiк. Бiрақ бiз адамзат 

табиқатын иемденгеннен кейiн, бiз бәрiбiр өлуге тиiстiмiз; ақырлап 

келгенде кұнә мен өлiмнен қҰтқарылу, бiзге мәңгiлiк хабарланқан кұнi, 

сотта ашылады. Бiз бҰны Мәсiхтiң өлiмi кезiнде ала алмадық. Перi Оны 

өлтiрмес бҰрын, Мәсiхтiңм өлiмi перiнi тезiрек қҰртты (Евр 2:14). 

Егер Мәсiх қарызды ґзiнiң қанымен өтеген болса, онда бiз өзiмiздiң 

қҰтқарылуымызды расында да, кұткен болар едiк. Дегенмен, қҰтқару-

ол сыйлық, ол ҚҰдайдың кешiрiмiмен және мейiрiмдiлiгiмен 

тартылқан, егер бiз Мәсiхтiң қҰрбандықын қарызды өтеу деп тұсiнсек, 

онда ол барлық мәнiн жоқалтады. Ашуланқан ҚҰдай Исаның тәнiн 

қанын көре сала жҰбатылды дегендей болады. Бiрақ бiздiң өкiнген 

кезiмiзде ҚҰдай бiздiң өкiлiмiз тәрiздi сөйлеп тҰрқан ґзiнiң Баласын 

көредi; сосын бiз, өз кезегiмiзде барлық жақынан талисманмен 

болқандай, жай қана Мәсiхтiң қанымен жалқасып қана қоймай, Оқан 

елiктiруге тырмысамыз. Көптеген “христиандық” әнҰрандар және 

өлеңдерде ақылқа сыймайтын осықан байланысты, жалқан ережелер 

баяндалқан. Ең жалқан доктрина адамдардың санасына орынды 

таураттық Ұқтыру арқылы берiлгеннен, тезiрек музыканың көмегiмен 

қҰтылады. Бiз әрдайым осындай мыйымызды уландыруқа жедел қарсы 

тҰруымыз керек. 

ґкiнiшке орай, жабайы сөз: “Мәсiх бiздер ұшiн өлдi” (Рим 5:8) тұсiнуде 

өрескел бҰрмаланды және Мәсiх бiздiң орнымызқа өлдi-мiс деген 

мақына бередi. Рим 5 және 1 Кор 15 тарауларындақы аяттарының 

арасында бiрқатар байланыстылықтар бар (мәселен, 12=1 Кор 15:21-

аяты; 17-1 Кор 15:22 аяты). “Мәсiх бiздер ұшiн өлдi” сөзi (Рим 5:8). 

“Мәсiх бiздердiң кұнәмiз ұшiн өлдi” сөз тiркесiне теңестiрiледi (1 Кор 

15:3). “¶шiн” демеулiгi “бiрге” деген мiндеттi мақына бермейдi; Мәсiх 
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“бiздiң кұнәларымыз ұшiн өлдi”, бiрақ олардың “орнына” емес. Осылай 

болқандықтан, Мәсiх бiз ұшiн “өтiнiш етуге” тиiстi (Евр 7:25), бiрақ 

бiздiң “орнымызқа” емес. Демеушiлiк “ұшiн” Евр 10:12 және Гал 1:4 

аяттарында “орнына” деген мақына бермейдi. 

 

 

9.5 Иса және МҰса Заңы 
 

Иса кұнә ұшiн мiнсiз қҰрбан болқандықтан және Алқашқы поп бiздер 

ұшiн кешiрiмдi шынында да жеңiп алуқа тиiс болса, онда Мәсiхтiң 

өлiмiнен кейiн малды қҰрбандыққа шалатын ескi Заң өзiнiң 

өмiршеңдiгiн жояр едi (Евр 10:5-14). Сондықтан “дiни сенiмдердiң 

ауысуына байланысты (Левитовтан Мәсiхке дейiн) заңның да ауысуы 

қажет” (Евр 7:12). Мәсiх поп болды “не по закону заповеди плотской но 

по силе жизни непрестающий”, (яқни, Левияның Ұрпақтары қана поп 

болуқа тиiс), оны ол өзiнiң мiнсiз қҰрбандықының себебiнен алды (Евр 

7:16). Сондықтан, “отменение же прежде бывшей заповеди (то есть, 

Закона Моисеева) бывает по причине ее помощи и бесполезности. Ибо 

закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда 

(чрез Христа)” (Евр 7:18,19). 

 Мәсiхтiң қҰрбан шалуының нәтижесiнде МҰса Заңы екенi анық 

(ппп2:14-17). Мәсiх айқыш ақаштақы өзiнiң өлiмiмен Заңды “ортадан” 

алды, олай болса бiз оның Заңының бiр бөлiгiн мәселен, мерекелер, 

сенбi сақта деген, қандай да болмасын қысымына қарсы тҰруқа тиiспiз. 

Бұкiл Заң Мәсiхтiң келуiн бiлдiруге бақытталқан. Оның өлiмiнен кейiн 

Заңның өзгеше белгiсi кұшiн жойды, сол себептi оны алдақы уақытта 

сақтаудың қажеттiлiгi жоқ. 

Бiздiң заманымыздың бiрiншi қасырындақы ескi христиан шiркеуi 

ортодоксалдық еврейлер жақынан ұнемi қысымқа кездестi, олар Заңның 

бөлiмiн сақтауды талап еттi. Жаңа ґсиетте осы әрекетке қарама-

қайшылықтың қажеттiлiгi туралы бiрнеше рет жасалқан ескерту бар. 

Қазiр кейбiр секталардың барлықы, олар Заңды жарым-жартылай қана 

орындауды уақыздайды. Осының бәрiнен атап өту маңызды. Заңды 

тыңдау арқылы қҰтқаруды алуқа әрекеттенудiң қандайы болмасын 

барлық Заңды сақтауды көздейдi деп жоқарыда айтқан болатынбыз, 

әйтпегенде бiз оқан бақынбақанымыз ұшiн дақдылы жаза аламыз (Гал 

3:10). 
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 Адамзаттың мiнезiнде бiр ерекше өзгешелiк бар ол өзiнiң iсi арқылы 

қҰтқару туралы идеяқа Ұмтылу; бiз өзiмiздi қҰтқару бақытында 

бiрдеңенi iстеймiз деп ойлақымыз келедi. Осы себептi, шiркеулiк 

десятинаны мiндеттi тұрде төлеу, керiп тастау белгiсiн тақып жұру, 

белгiлi бiр дҰқаны көпшiлiк көзiнше оқу, белгiлi бiр кейiпте дҰқа оқу- 

осының бәрi көптеген дiндердiң қабылданқан атрибуттары болып 

табылады, христиандықты қоса алқанда. Тек қана Мәсiхке сенумен 

қҰтқарылу, өзiнiң негiзiнде нақыз Тауратқа сенудiң барлықы 

христиандықта дерлiк өте сирек кездесетiн доктринаны көрсетедi. 

Жаңа ґсиетте қҰтқаруды алу ұшiн МҰса Заңның кез келген бөлiгiн 

қолдануқа болмайтындықы туралы таураттық ескертулер берiлген. Осы 

Заңқа сәйкес қайсыбiр уақыздаушылар христиандарды сұндетке 

отырқызудың қажеттiлiгi туралы әңгiмелейдi. Бұкiл шын сенушiлер 

атынан Апостол Жақып бҰл идеяны тиянақты айыптады, сосын “бiз 

оларқа ненi жұктемедiк” (“чего мы им не поручали”) (Деян 15:24). 

Апостол Петр Заңды тыңдау қажеттiлiгiне оқытатындар туралы олар 

стараются “возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести 

ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 

Христа (как противостоящего поклонению Закону) спасемся” (Деян 

15:10,11). Апостол Павел осының өзiн бiрнеше дұркiн атап өттi. Ол 

солай шабыттана былай дедi: “Человек оправдывается не делами 

закона, а только верою в Иисуса Христа... делами закона не 

оправдывается никакая плоть... законом никто не оправдывается... И во 

всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдается 

Им (Христом) всякий верующий” (Гал 2:16; 3:11; Деян 13:39). 

Көптеген христиандардың жолдан тайқандықтарының нақты белгiсi 

мына деректерден анық көрiнедi. Олардың бiрқатар практикалық 

қимылдары МҰса Заңының ережелерiне негiзделген. Жоқарыда 

айтылқандай, осы мәселелердiң ашық мазмҰндалқандықтарына 

қарамастан христиандар Заңды сақтамауқа тиiс, ұйткенi ол Мәсiхте 

аяқталқан болатын. Қазiр бiз МҰса Заңы қазiргi “христандардың” 

практикалық қызметiнiң қалайша негiзi болатынын көрсететiн кейбiр 

аспектiлерiн тұп-тұгел қарастырамыз. 

 

Поптар 

Католиктiк және англикандық шiркеулер адамзаттық дiни наным 

жұйесiн ашық пайдаланады. Римдiк католиктер папаны еврейдiң 

алқашқы попы тәрiздi деп есептейдi. Дегенмен “ҚҰдай мен 

адамдардың, адам Мәсiх Исаның арасында бiр ара кiсi бар (1 Тим 2:5). 
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Сол себептi, папа немесе поптар бiздiң ара кiсiмiз болуы мұмкiн емес, 

өйткенi Көне ґсиет бойынша осындай ара кiсi поптар болқан. Мәсiх 

қазiргi бiздiң Аспандақы Алқашқы поп, ол ҚҰдайқа бiздiң тапсырушы. 

Бiрiншi қасырда жiгерленген қарияның беделiне мәселен, Петр ие 

болды, ол кейiнгi Ұрпақтарқа және соның iшiнде папақа ауысты деген 

таураттық куәлiк мұлдем жоқ. Егер тiптi осындай болқанның өзiнде, 

папаның өз басы немесе поптар бiрiншi қасырдың қарияларының 

рухани мантиясы болып табылады дегендi дәлелдеушi жоқ. 

Рухтың сыйы аланып тасталқандықтан, бұкiл сенушiлердiң таураттақы 

Рух-сөзге кiруге бiрдей рҰқсаты болды (2.2 және 2.4 бөлiмдерiн қара). 

Сол себептi бiздiң бәрiмiз туыспыз және басқаларқа қарақанда, бiздiң 

iшiмiзден ешкiм де артық рухани- қҰрметтелген жай-кұйде болмайды. 

Расында да, бұкiл нақты сенушiлер- олар Мәсiхке шоқынқанының 

кұшiмен жаңа дiни нанымның мұшелерi, бҰл “люди взятые в удел, 

дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 

свет” (1 Петр 2:9). Сол себептi, олар Патшалықтың патшалары және 

поптары болады, Мәсiх келген кезде жер ұстiнде Патшалық орнақанда 

болады (Откр 5:10). 

Католиктерде өздерiнiң поптарын “әкемiз” (“папа” да “әке” мақынасын 

бередi) деп атайтын дәстұр бар. БҰл Мәсiхтiң ашық сөзiмен қарама-

қайшы келедi: “И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у 

вас Отец, который на Небесах” (Мф 23:9). Расында да, Иса қандай да 

болмасын адамқа рухани қҰрмет-көрсетпеу жөнiнде ескерттi, оны 

қазiргi поптар талап етедi: “А вы не называйтесь учителями, ибо один у 

вас Учитель- Христос, все же вы- братья” (Мф 23:8). 

Епископтар және басқа шiркеуге қызмет ететiндер тақып жұретiн 

әшекейленген мантия арнаулы киiмге тақылуқа тиiстi, оны МҰсаның 

поптары мен алқашқы поптар тақып жұрген. БҰл киiм сол кезде 

Мәсiхтiң мiнсiз мiнезiн алдын ала болжап қойқан, бiрақ солай 

болқандықтан МҰсаның Заңы өзiнiң кұшiн жойды, сонымен киiмнiң 

атрибутының белгiсi әлдеқашан орындалқан. Шын мәнiнде, Мәсiхтiң 

Ұлылықын алдын-ала болжақан киiм, қазiр оны киген адамды дәрiптеу 

ұшiн пайдаланылатындықын ойлақанда жұрегiң ауырады. Олардың 

қайсыбiрi Мәсiхтiң қайта тiрiлуiне сенбейдi немесе тiптi ҚҰдайдың 

барлықына да сенбейдi. 
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Десятина 

Ол да МҰса Заңының бiр бөлiгi едi (Числ 18:21), оны орындалуы ұшiн 

еврейлер өз мҰлкiнiң оныншы бөлiгiн Левниныхтың ардақты 

тҰқымдарына төлеуге тиiс болқан . Қазiр адамзаттық дiни нанымдар 

жоқын бiз бiлемiз, сол себептi десятинаны қандай болса да шiркеу 

қаржына төлеу мiндеттi емес. Және тақы да, бiр жалқан идея (бҰл 

жерде поптар туралы) екiншiсiне әкелiп тiрейдi (яқни десятинақа). 

Барлықы Оның меншiгiнде, иелiгiнде (Пс 50:8-13) екенiн бiле тҰра, 

ҚҰдайдың ґзi бiздiң қҰрбандық шалуымызды қажетсiнбейдi. Бiз 

ҚҰдайқа Оның бiзге бергенiнiң бәрiн беремiз (1 Пар 29:14). 

Материалдық тарту жасақанымыздың нәтижесiнде бiз қҰтқарылуды 

алу мұмкiндiгiне ие болмаймыз, мәселен қаржы тұрiнде. Бiзге ҚҰдай 

берген ұлкен сыйқа алқысымызды бiз ақшамыздың оныншы бөлiгiн 

қана берiп қоймай, өзiмiздiң бар өмiрiмiздi беруге тиiспiз. Павел ол өзi 

уақыздақанын iс жұзiнде орындап, бiзге Ол осының ұлгiсiн көрсеттi: 

“Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодарную Богу, 

для разумного служения вашего” (Рим 12:1). 

 

Ет 

Еврейдiң Заңы қайсы бiр еттiң тұрiн таза емес деп анықтақан. МҰны 

практика жұзiнде қайсыбiр дiн тҰтушылар қазiр iске асыруда, әсiресе, 

шошқа етiне қатысты. Мәсiх Заңды айқыш ақашта жойып жiберуiнiң 

нәтижесiнде: “Ешкiм де сiздердi тақам ұшiн, немесе iшу Ұшiн 

сөкпейдi” (Кол 2:14-16). Сұйтiп, Мәсiхтiң келуiмен етке қатысты 

МҰсаның ґсиетi алып тасталынқан. “Таза” тамақ жөнiнде алдын ала 

айтылқан сөз бҰл Ол едi. 

Иса кез келген тақам рухани жақынан адамды қорламайды деп ашық 

тұсiндiрдi. МҰны оның жұрегiнен шықып тҰрқан жақдай осылай iстеуi 

тиiс (Мк 7:15-23). Марк Исаның барлық тақам таза деп айтқан сөзiн 

келтiрдi. Петр мен Павел де осықан Ұқсас сөздердi естiген (Деян 

10:14,15). Павел былай жазды: “Я знаю и уверен в Господе Иисусе, Что 

нет ничего в себе самом нечистого” (Рим 14:14). Ертеректе ол белгiлi 

бiр тамақты қолданудан бас тарту- ол рухани осалдықтың белгiсi деп 

атап көрсеттi (Рим 14:2). Бiздiң етке деген көңiлiмiз мынадай: Ол “бiздi 

ҚҰдайқа жақындатпайды” (1 Кор 8:8). Жолдан тайқан- христианның 

ескертуi ең әшкереушiлiк болып табылады: “Запрещающих... 

употреблять в пищу то, что Бог сотворил” (1Тим 4:3). БҰқан жауап 

ретiнде Павел былай айтты: “Всякое творение Божие хорошо и нечто не 

предосудительно, если принимается с благодарением” (1Тим 4:4). 
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9.6 Сембi 
 

Қазiргi “христиан” практикасы мен МҰса Заңының арасындақы кеңiнен 

жайылқан ұздiксiздiксiз сембiнi сақтау туралы идеяда байқалды. Кейбiр 

топтар бiздер еврейлердiң сембiсiн дәл солар сияқты, Заңда 

анықталқандай, сақтауды талап етедi. Көптеген басқалар христиандар 

аптаның белгiленген бiр кұнiн қҰдайқа қҰлшылық ету ұшiн иемденуге 

тиiс деп Ұйқарады және осы мақсат ұшiн олар жексембiнi жиi 

белгiлейдi. Бiрiншi, анықтайтын нәрсе- ол мыналар: сембi аптаның 

соңқы кұнi болды, ҚҰдай ґзi жаратқан алтыншы кұннен кейiн дем алды 

(Исх 20:10,11). Жексембi аптаның бiрiншi кұнi болды, сосын бҰл кұндi 

сембi тәрiздi сақтау әдепсiздiк болар едi. Сембi, сонымен бiрге, 

“Менiмен (ҚҰдай) олардың (израилдықтардың) арасындақы нышан 

болды, Мен Тәңiр “оларқа жарық берушi” екенiн бiлсiн (Иез 20:12). Тап 

мҰндай, ол еврейлердiң мiндеттеу ұшiн ешқашан арналқан емес едi. 

Мәсiхтiң айқыш ақашта өлуi арқылы МҰсаның Заңы өзiнiң 

өмiршеңдiгiн жойды, олай болса қазiр сембiнi сақтаудың еш қажеттiлiгi 

жоқ, немесе, расында да қандай мереке болмасын, мәселен Мәсiхтiң 

туқан кұнi (1 Кол 2:14-17). Павел қайтадан МҰса Заңының бiр бөлiмiн 

сақтай бастақан ертедегi христиандарқа арнап, оның iшiнде сембiнi, 

былай дедi: “Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание 

от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным 

вещественным началом и хотите еще снова поработать себе им? 

Наблюдаете дни (т.е., субботу), месяцы, времена и годы (т.е., еврейские 

праздники). Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас” (Гал 4:9-11). 

БҰл сембiнi қҰтқарылу ұшiн қҰрал ретiнде сақтауқа Ұмтылатындарқа 

қатты ескерту болып табылады. БҰл кұндi сақтаудың қҰтқарылу мен 

ешқандай ортақтастықы жоқ екенi айқын: “Иной отличает день от дня 

(то есть, в духовном значении), а другой судит о всяком дне равно. 

Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для 

Господа различает: и кто не различает дней, для Господа не различает” 

(Рим 14:5,6). 

Сол себептi, бiз сенушiлер сембiнi атап өткенi сияқты бейнелеудi неге 

қарсы алмайтынымыз тұсiнiктi бола тұседi. Расында да, олар “аптаның 

бiрiншi кұнi” кездескен деп айтатын сөз бар, яқни, жексембiде: “В 

первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 

хлеба...” (Деян 20:7). БҰл кеңiнен тарақан дәстұр едi және Павел 
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Коринфедегi сенушiлерге қасиеттiлер ұшiн “аптаның бiрiншi кұнi” 

жиын өткiзуге кеңес бердi (1 Кор 16:2), яқни, осы кұнi өздерiнiң 

дәстұрлi жиналыстарында өткiзуге. Барлық сенушiлер, сембiнi 

сақтамақандар, поптар тәрiздi суреттеледi (1 Петр 2:9), (Мф 12:5). 

Егер бiзге сембiнi сақтау қажет болса, онда бiз оны сәйкес жақдаймен 

iстеуге тиiстiмiз. БҰрын бiз МҰса Заңын жарым-жартылай қолдану 

жамандық деп көрсеткенбiз, өйткенi бҰл бiздi айыптаушылыққа әкеледi 

(Гал 3:10). ҚҰтқарылуқа МҰсаның Заңынан гөрi Мәсiхтiң Заңы арқылы 

тезiрек қол жетедi. Израилдықтарқа сембi кұнi қандай да болмасын 

жҰмыс iстеуге рҰқсат етiлмедi: “Всякий, кто будет делать в нее дело, 

предан будет смерти”. Оларқа тақы да былай тапсырылқан: “Не 

зажигайте огня во всех ваших в день субботы”, және сол себептi, оларқа 

осы кұнi тамақ дайындауқа тиым салынқан (Исх 35:2.3; 16:23). Сембi 

кұнi от жақу ұшiн ақаш жинақан адам, шамасы, осы ұшiн өлiммен 

жазаланқан (Числ 15:32-36). 

Сембiнi сақтауды уақыздайтын конфессиялар*, осықан қарай тақы да, 

өздерiнiң мұшелерiн оны бҰзқаны ұшiн, өлiммен жазалауқа тиiстi 

болқан. БҰл кұнi тамақ дайындауқа болмайды, немесе қандай тұрде 

болмасын отты қолдануқа болмайды, мәселен, автомобильдi жұргiзуге, 

жылыту жұйесiн пайдалануқа болмайды. Ортодоксалды еврейлер 

сондай ұлгi көрсетуде: олар ұйдiң iшiнде кұнi бойы қалады, дiни 

рәсiмдердi өтеу кезiнен басқа, және өздерi тамақ дайындауқа 

қатыспайды, транспорт қҰралдарын жұргiзбейдi. Сембiнi сақтауқа 

ынталы “христиандардың” көпшiлiк бөлiгi, бҰл жөнiнде көп артта 

қалқан. 

Сембiнi сақтау МҰса берген он парыздың бiрi, және әйтседе, МҰса 

Заңының басқа бөлiмдерi қолданылудан шықып қалды, барлық он 

парызды орындау мiндетi
*
қояды. *Адвентистер жетiншi кұндi он 

парыздың “моральдық заңы” және “әдет-қҰрып заңы” деп аталатынның 

арасындақы айырмашылықты iстейдi, оны Мәсiх қолданудан шықарып 

тастақанды. Бiрақ осындай айырмашылық туралы Iнжiлде айтылмайды. 

Көне ґсиетте МҰса Заңына жатады деп бiз әлде қашан айтқан 

болатынбыз, ол айқыш ақашта Жаңа ґсиетпен ауыстырылқан-ды. Он 

парыз, сембi туралы парызды қосып алқанда да, оны Мәсiх өзгерткен: 

                                                           
* К о н фе с с и о н а л дыє  ме к т е п -д iн д i т а р  к ј л е мд е  

у а№ыз д а й т ын  

о є у  о р н ы 

 



Ис а н ы» iс т е р i 279 

-ҚҰдай “объявил вам (израильтянам) завет Свой, который повелел вам 

(израилт.) исполнять, десятисловне, и написал его на двух камешых 

скрижалях” (Втор 4:13). Тақы да бҰл өсиет, он парызда негiзделген, 

қазiргi еврейеместермен емес, ҚҰдай мен Изралдың арасында 

жасылынқан. 

-МҰса Хорив тауына көтерiлiп, тастан жасалынқан* скрижальды 

алқысы келдi, Оқан ҚҰдай он парызды жазқан-ды. МҰса кейiнрек бҰл 

жөнiнде былай дедi: “Господь, Бог наш, поставил с нами завет на 

Хориве” (Втор 5:2), яқни, осы он парыздар арқылы. 

-И “написал (Моисей) на скрижалях слово завета, десятисловие”. (Исх 

34:28). Дәл осы өсиет “салт-дәстұр заңы” деп аталатынды тұп-тұгел 

қосты (Исх 34:27). Егер бiз он парыздақы өсиеттi орындау қажеттiлiгi 

туралы айтатын болсақ, онда бiз де бұкiл заңда мазмҰндалқан барлық 

нҰсқауларды орындау туралы айтуқа тиiстiмiз, ал бҰның орындалу 

мұмкiндiгi жоқ екенi кұдiксiз. 

-Евр 9:4 “өсиетегi скрижаль**” туралы әңгiмелейдi. Он парыз тас 

тақтақа жазылқан, оның қҰрамында “Көне ґсиетте” бар. 

-Мәсiх айқыш ақаштақы “бiзге қарсы болқан қолжазбаны” өзгерттi (Кол 

2:14). БҰл ҚҰдайдың тас тақтақа жазқан он өсиетiнiң қолжазбасына 

қатысты. Павел де, Закон туралы айтқанда, өлiп қалқан, ал оның 

әрiптерi көнелеген, сiрә, он парыздың әрiптерiн, скрижальда жазылқан, 

айтқысы келген болар. 

**
 -Он парыздың бiрi Рим 7:8-де “Заң” деп аталады. “Но грех, взяв повод 

от заповеди, произвел во мне всякое пожелание; ибо без закона грех 

мертв”. Рим 7:1-7-де өткен аяттар Заң Мәсiхтiң өлiмiмен кұшiн жойды 

деп көрсетедi: “Закон”- Заң, сол себептi, өзiне он парызды қосып алды.  

Осының бәрi, Көне ґсиет және “Заң” өзiне он парызды қосып алқанын 

ашық iстейдi. Жаңа ґсиет олардың бәрiнiң кұшiн жойды. Дегенмен, он 

парыздың тоқызын Жаңа ґсиетте қалпына келтiрiлген. Оның нөмiрлерi 

3,5,6,7,8 және 9 осылардың бәрiн бiр қана 1 Тимнен, ал 1,2 және 10 

нөмiрлерiн 1 Кор 5-тен табуқа болады. Ал сембiге қатысты төртiншi 

өсиет, бiз ұшiн мiндеттi. Жаңа ґсиетте еш жерде қайталанбайды. 

Төменде тоқыз парызды қалпына келтiрiлгенiн бекiтетiн Жаңа ґсиеттiң 

аяттарының тiзiмi берiлген; 

                                                           
 ** *

 **Ск р и жа л ь - д iн и  ма з мЅн ды мё т iн  жа з ыл№а н  

т а є т а . 
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1-Еф 4//.6; 1 Ин 5:21; Мф 4:10 

2-1 Кор 10:14; Рим 1:25 

3-Иак 5:12; Мф 5:34,35 

5-Еф 6:1,2; Кол 3:20 

6-1 Ин 3:15; Мф 5:21 

7-Евр 13:4; Мф 5:27,28 

8-Рим 2:21; Еф 4:28 

9-Кол 3:9; Еф 4:25; 2 Тим 3:3 

10-Еф 5:3; Кол 3:5. 

28 Шегiнiс: Керiп шегелеп тастау. 
 

Иса айқыш ақашта өлдi деген сенiм христиандықта кеңiнен тарақан. 

Дегенмен, гректiң сөзi “Stanros” әдетте “крест” (айқыш ақаш) деп 

аударылатын, ақылшын Тауратында шындықында бақана немесе қада 

(сырқауыл) мақынасын бередi. Расында да, керiп тастау символының, 

бәлкiм, мәжусилiк (пҰтқа табынушылық) тегi бар. Ең дҰрысы, Мәсiх 

қолын басынан жоқары көтерiп өлдi, ал Ол қҰшақын жойып, крест 

формасында өлген жоқ. Көтерулi қолы-бҰл ҚҰдай өсиетiн бекiтетiн 

символ. (Иез 20:5,5,15; 36:7; 47:14), шын дҰқа оқу сияқты (Плач Иер 

2:19; 1 Тим 2:8; 2 Пар 6:12,13; Пс 28:2), осыларды Иса айқыш ақашта 

бердi (Еф 5:7). Ертеректе Ол қола жылан тәрiздi қаданың басына 

шықарылқан, израилдықтар шөлде болқан кезде, сөйтiп және оны жҰрт 

алдында, ол өлгесiн, көтередi; сұйтiп, Ол “крест” (айқыш ақаш) қадамен 

ассоциацияланады (Ин 3:14). 

Римнiң католикалық шiркеуi крестке ұлкен мистикалық (тұсiнiксiз) 

мақына берген. Дегенмен, оның ешқандай таураттық негiзi жоқ. 

Осының бәрiнiң болқан себебi, керiп тастау талисманқа айналды, 

ҚҰдайдың бiзбен бiрге болқанының мәндiк символы. Адамдар, айқыш 

ақашты тақып жұрiп немесе крест белгiсiн ұнемi таңбалау арқылы 

ҚҰдай бiзбен болады деп ойлайтын болқан. Бiрақ бҰның бәрi символ 

қана; крестiң анық кұшi крестiң физикалық белгiсiн елестетуiмiз де 

емес Мәсiхтiң өлiмiмен бiздiң бiрлесуiмiзде тҰр, тезiрек сенiмiмiзбен 

шоқынуымызда тҰр. әрине, бiрiншiден де соңқы айтқанды жасау оңай. 

29 Шегiнiс: Шынында да Иса 25 желтоқсанда 

туды ма? 
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Христиандардың арасындақы басқа ұлкен қателiк Исаның туқан кұнiн 

анықтауқа қатысты. Мәсiх туқанда бақташылар далада өздерiнiң 

табындарымен Ұйықтап жатқан (Лк 2:8). Олар қыстыкұнi бҰлай 

жасамақан болар едi. Мәсiх 33,5 жыл өмiр сұрiп, Пасханы мейрамдау 

кезiнде өлдi. Олай болса, ол Пасхадан есептегенде алты ай кейiн, яқни, 

әлде қайда қыркұйекте немесе қазан айында тууқа тиiстi. 

Христианқа дейiнгi Европада алқашында 25 желтоқсан пҰтқа 

табынушылардың мереке кұнi болды. Қасиеттi Апостолдардың 

Деяниясында шын христиандардың өздерiнiң сенiмдерi Ұшiн қатты 

қуқынқа Ұшрақаны туралы әңгiме болады. Осының нәтижесiнде кейбiр 

христиандар пҰтқа табынушылардың жоққа сенуiнде болуқа тиiс деп 

Апостолдар бiрнеше дұркiн ескерткен, мҰны олар өздерiнiң сенiмiне 

олардың төңiрегiндегi мәжусилiктер шыдамдылықпен қарасын деген 

оймен iстелген (мәселен, Деян 20:30; 1 Ин 2:18; 2 Фес 2:3; 2 Петр 2:1-

3). Христиандардың мерекесi деп желтоқсанның 25 жҰлдызын 

қабылдау осының бiрiншi мысалын айқын көрсетедi. Рождестволық 

шырша, омела ж.т.б.- осының бәрi мәжусилiктердiң салт- жоралары 

ұшiн қолданылқан, ол 25 желтоқсанда өткiзiлген. 

Осы айтылқандардың бәрiнен шын христиандар Мәсiхтiң туқан кұнi 25 

желтоқсан айы деп мерекелеуге тиiстi емес. Ал практика жұзiнде, шын 

сенушiлер халықтық мерекелердi, мәселен, Рождествоны 

пайдаланқанда, қай жерде ол мұмкiн болса, бiр-бiрiмен қарым-қатынас 

жасап жұру ұшiн қолданқан. 
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9 тарау: СҰрақтар 

1. Неге Исаның өлiмi, қандай да болмасын басқа адамның өлiмiндей 

емес, бiздi қҰтқару ұшiн өте қажет болды? 

2. МҰсаның Заңы бойынша малды қҰрбандыққа шалу кұнәны алу ұшiн 

неге жеткiлiксiз болды? 

3. Иса бiз өлгеннен кейiнгi бiздiң өкiлiмiз немесе бiздi ауыстырушы 

болды ма? 

4. Мына пiкiрлердiң iшiнен қайсысы дҰрыс? 

а) Мәсiх бiздер өлу ұшiн, соның орнына өлген. 

б) Мәсiх бiз болып көрiнедi, сондықтан ҚҰдаОл ұшiн бiздi кешiруi 

мұмкiн. 

в) Мәсiх бiзге Ұқсас болды, бiрақ Ол бiз болыпкөрiнген жоқ. 

г) Мәсiхтiң өлiмi ҚҰдай кiмдi болмасын кұнәсiұшiн ендi кiнәламайтын 

болады деген мақнабередi. 

5. Мәсiх өзiнiң өлiмiнен қандай да болмасын пайда тапты ма? 

6. Мәсiх айқыш ақашта қашан өлдi? 

а) МҰса Заңынан қайсы бiр өсиеттi ол жойды ма, 

бiрақ он парызды емес? 

б) МҰсаның бұкiл Заңын жойды ма, он парызды 

қоса есептегенде? 

в) Еврей мерекелерiнен басқа МҰса Заңының 

кұшiн жойды ма? 

г) Ол МҰса Заңының статусына ешқандай әсер 

жасақан жоқ? 

7. Қазiр бiз сембiнi сақтауқа тиiстiмiз бе? 

8. Сiздiң жетiншi сҰраққа берген жауабыңыздың себебiн тұсiндiрiңiз? 
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10 Тарау 

Исаның шоқынуы 
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10.1 Шоқынудың өмiрге аса маңызды 

қажеттiлiгi 
 

Бiздiң өткен тарауларда бiз Iнжiлдi таңдаудың соңқы баспалдақы тәрiздi 

шоқынудың өмiрге аса маңызды қажеттiлiгi туралы бiрнеше рет еске 

салқан болатынбыз. Еврейлерге Жолдауында (6:2) шоқыну iлiмнiң 

бiрден бiр ерекше маңызды екенi туралы айтылқан. Бiз бҰл мәселенi 

қарастыруды осы соңқы кезеңге дейiн қалдыру себебiмiз тек мынада: 

шын шоқыну адам Iнжiлде аяқталқан нақыз шындықты танықаннан 

кейiн қана болуқа тиiс. Бiз қазiр өзiмiздiң бiлiмiмiздi толықтырдық және 

егер сiз Ұлы ұмiтке шын араласуқа Ұмтылсаңыз, оны Таурат Иса 

арқылы берген, онда шоқыну сол уақытта шексiз қажеттiлiкке 

айналады. 

“Иудейлерден қҰтқару” (Ин 4:22) дегеннiң мақнасы қҰтқару жөнiндегi 

уәде тек Ыбрайымқа қана, оның тҰқымына берiлгендiгiнде. Осы уәде 

бiзге де қатысты болу ұшiн және Ыбрайым тҰқымының мҰрагерi 

болуымыз ұшiн Мәсiхке шоқыну жолы арқылы бiз бола аламыз. (Гал 

3:22-29). 

Иса сондықтан өзiнiң жолын қуушыларқа ашық нҰсқады: “Идите по 

всему миру и проповедуйте Еванголие (которое содержится в 

обетований Аврааму- Гал 388) всякой твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет” (Мк 16:16). “Және” жалқаулықы, осында 

қолданылқан, туралы ойлану тек қана бiр Iнжiлге сену бiздi қҰтқара 

алмайды; шоқыну христиандық өмiрге мiндеттi емес қосымша болып 

көрiнбейдi, ол қҰтқарылу ұшiн өмiрлiк- маңызды шарт болып 

табылады. БҰл, дегенмен, тек бiр қана шоқыну әдет-қҰрыпы бiздi 

қҰтқарады деген мақына бермейдi. Шоқынқаннан кейiн бұкiл өмiр 

бойы Тәңiрдiң Сөзiне қҰлақасып отыру болуы тиiс.Иса мҰны 

сөздермен атап өттi: “Истинно, истинно говорю тебе: если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие” (Ин 3:5). 

БҰл “судан” туқан дегендiк, шоқынқан судан шыққан, одан кейңн 

рухтан қайта тууқа тиiстi ол адамқа жатады дегендi бiлдiредi. БҰл- 

жалқасу ұрдiсi: “Возрожденные... от слова Божия (1 Петр 1:23). Сұйтiп, 

Тәңiрдiң Сөзiмен жұрiп отырып, бiз рухтан қайта туамыз (2.2 мақ. 

қара). 
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Бiз “Мәсiхқа, Оның есiмiне шоқынамыз” (Деян 19:5; 8:16; Мф 28:19). 

Бiз кристадельфиндықтарқа емес немесе қайдақы бiр адамдар Ұйымына 

емес, Мәсiхқа шоқынамыз дегенге көңiл аударыңыз. Шоқынбасақ бiз 

“Мәсiхпен” бiрге емеспiз және олай болса, Оның қҰтқарушы iсiнiң 

қорқанында болмаймыз (Деян 4:12). Петр бҰл деректi ерекшелеп, 

НҰхтың кезiндегi Оның кемесiн Мәсiхпен теңеп, Оның кемесi НҰх пен 

оның отбасын соттан қалай аман алап қалқанын көрсетедi, ол сот 

кұнәлiлерге болқан едi, сондай-ақ шоқыну да сенушiлердi мәңгiлiк 

өлiмнен сақтап қалады (1 Петр 3:21). Кемеге кiрiп бара жатқан НҰх, 

бiздiң Мәсiхке шоқыну арқылы кiруiмiз тәрiзденедi. Кемеге 

мiнбегендердiң бәрi, су тасқынынан қарық болқан; кемегенiң жанында 

болқандар мен НҰхпен жолдас жұргендерге де оның мұлдем пайдасы 

болмады. Бiрден бiр қҰтқарылу- Мәсiхтiң (кеме) iшiнде болқандарқа 

қана болды. Мәсiхтiң екiншi келдi, су тасқынымен салыстырылқан (Лк 

17:26) жақын (3 қосымшаны қара). Олай болса, шоқыну арқылы 

Мәсiхтiң (кеме) iшiне кiру кұтпейтiн қажеттiлiк болып көрiнедi. 

Расында да, осы тоқтаусыздық сезiмдi табыс ету ұшiн адамзат сөзi 

жетiспейдi. НҰхтың кезiнде кемеге кiру туралы таураттық салыстыру 

әлде қайда маңызды болып көрiнедi. 

Алқашқы христиандар Мәсiхтiң нҰсқауына бақынқан және бұкiл 

әлемге саяхатқа аттанып Iнжiл мен шоқынуды уақыздақан. Деяний 

кiтабында осы туралы баяндау келтiрiлген. Шоқынудың өмiрлiк 

қажеттiлiгiн дәлелдеудi, кiтапта атап көрсетiлгендей, адамдар өздерi 

Iнжiлдi қабылданқаннан кейiн қандай жылдамдықпен 

шоқынқандарынан табуқа болады (мәселен, Деян 8:12; 36:39; 9:18; 

10:47; 16:15). БҰл атап көрсетушiлiк, егер шоқынусыз бiздiң Iнжiлдi 

оқыпөұйренгенiмiз пайдасыз болады деген қорытындықа келсек, 

тұсiнiктi болады; шоқынушылық қҰтқару жолындақы бiрiншi алқы 

шарт болып табылады. Қайсыбiр жақдайларда қҰдай- рухтандырқан 

кiтаптар, қиындықтырқа қарамастан және таза адамшылдық себеппен, 

олардың бәрi шоқынуды тежедi, шоқындыру нанымы өткiзiлдi және, 

ерекше маңыздысы, ҚҰдайдың көмегiмен адамдар кедергiлердi жеңу 

ұшiн барлық кұшiн жҰмсады.  

Филиппадақы тұрменi қиратқан кұштi жер сiлкiнулер тұрме 

қараушыларының өмiрiнде шҰқыл өзгерiстi анықтады. 

ТҰтқындақылардың қашуына мұмкiндiк туды, ол олардың өмiрiне 

қауiп туқызар едi. Дәл сонда, оның Iнжiлге сенiмi шындыққа айналды, 

сол болқандықтан “в тот же час ночи он... немедленно крестился” (Деян 

16:33). Егер бiреулердiң шоқынуды тежеуге дәлелдi себептерi болса, ол 

қасиеттi ол иемдендi. Соңқы 3000 жылда Грецияда ең кұштi жер сiлкiну 
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болқанда желiкпе тҰтқындардың қарақшысы тҰтқында отырқан 

жерiнен қҰтылып шықуқа дайын едi, оларды өз мiндеттерiне жек көрiп 

қарақандары ұшiн өлiм жазасы кұтiп тҰрды, осындай уақытта ол 

мәңгiлiк тақдыр ұшiн қандай маңызды iстi жасау қажеттiлiгiн ойлады. 

Қоршақан әлемнiң кезек кұттiрмейтiн проблемаларын және өздерiнiң 

кұнделiктi ауыр қызметiн сiлкiп тастап кұштi жҰйке кұйзелiсiн жеңiп, 

ол өзiнiң шоқынуын жасады. Шоқынудан жалтақтап жұрген көптеген 

кандидаттар осы адамның қылықына рухтанып, шаттануқа тиiстi. 

Сенiмнiң осындай iс-қимылы оның Iнжiл туралы тамаша хабардар 

екенiн дәлелдейдi және осындай шын сенiм ҚҰдай Сөзiн 

тыңдақандықтан қана келедi деп қорытынды жасауқа болады. (Рим 

10:17 ср. Деян 17:11). 

Қасиеттi Апостолдардың Деяниясында (8:26-40) екi аяқты кұйме 

арбасымен шөл далада жұргенде Тауратты оқықан Эфиопияның 

қызметшiсi туралы баяндалады. Ол онда Филипптi кездестiрдi, ол 

Iнжiлдiң мазмҰнын оқан толық тұсiндiрiп бердi, шоқынудың нҰсқауын 

да қоса айтты. Таза пiкiр айта отырып, сусыз шөлейттi жерде шоқыну 

туралы талапты орындауқа мұмкiндiк болмайтындықын тұсiндi. Бiрақ 

ҚҰдай орындауқа мұмкiн еместi iсте деп нҰсқау бермейдi. “Сапарын 

жалқастыра берiп, сол шақта олар келедi”, яқни оазиске келдi, осы 

жерде олар шоқыну нанымын iстеуге мұмкiндiк алды (Деян 8:36). БҰл 

оқиқа шоқыну тек суы мол жерлерде қана iске асыруқа арналқан деген 

болжамның негiзсiз екенiн көрсетедi. ҚҰдай Оның парыздарының 

өтелу тәсiлiн орындауды әрдайым қамтамасыз етедi. 

Мәсiхтiң Апостол Павелге жiберген қайқылы елесi оның намысына 

әсер еткенi сондай, соншама тықыз-таяңдықпен “тот час... встав, 

крестился” (Деян 9:18). Мұмкiн онда елiктеу болып, өзiнiң шоқынуын 

кейiнге қалдырды, осы жерде ол өзiнiң жоқарқы қоқамдық жақдайын, 

өзiнiң яһудилiкке* мансабы туралы еске алды. Бiрақ апостол Павел, 

еврей әлемiнiң шырақы шоқыну туралы дҰрыс, әрi тез шешiм 

қабылдайды және ашықтан ашық өзiнiң бҰрынқы өмiрлiк бейнесiнен 

безедi. Кейiнрек ол өзiнiң шешiмi жөнiнде былай еске алады: “Но что 

для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и 

все (т.е. все, что он видел как “преимущество” для себя) почитаю 

тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего..., 

забывая заднее (все из его прежней еврейской жизни) и простираясь 

вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе 

Иисусе” (Флп 3:7,8,13,14): 
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БҰл- финиш таспасына жетуге алқа жҰлқынқан, спортпен 

шҰқылданудың тiлi. Ой және дене кұшiнiң бiр жерге жиналуы 

шоқынудан кейiнгi бiздiң өмiрiмiздi сипаттауқа тиiс. Шоқыну- бҰл 

ҚҰдай Патшалықы бақытына қарай екпiндi қозқалысымыздың бастауы; 

бҰл шiркеу мен сенiмнiң ауысыуының символы емес, және кұңгiрт 

көрсетiлген христиандық принциптiң әлсiреген өмiрiнiң ұмiтсiз жолын 

қуушылыққа жiгерсiз емес кiру. Шоқыну керiп тастау мен Исаның 

қайта тiрiлуiн бiздi бiздiң санамызқа бiрiктiредi (Рим 6:3-5), сондай-ақ 

барлық жақынан динамизмге толы оқиқаларқа бiрiктiредi. 

Iлгерiде қажықан, бiрақ рухани мақтаныш алқан мосқал адам Павел 

есiне алды: “Я не воспротивился небесному видению” (Деян 26:19). 

Павелқа ақиқат болқанның бәрi, сондай-ақ ұйлесiмi бiрдей шоқыну 

дәстұрiн қабылдақанның бәрi ұшiн де ақиқат: шоқыну- бҰл шешiм, ол 

туралы адам ешқашан өкiнбейтiн болады. Бiз бұкiл өмiрiмiз бойына 

дҰрыс таңдау алқанымызды мойындайтын боламыз. Бiзге сенiммен 

ұнемi айтып жұретiн шешiмдi көп қабылдауқа тура келмейдi. әбден 

ойланып өзiңе сҰрақ қою керек: “Мақан неге шоқынуқа болмайды?”.
*
  

10.2 Шоқыну жоралары. 
 

Шоқындыруды көбiнесе балалардан бастау керек деген кеңiнен тарақан 

пiкiрлер бар, мәселен олардың басына су шашу арқылы (яқни “крестин” 

жорасымен). БҰл шоқыну туралы таураттық талаптарқа өткiр қайшы 

тҰрады. 

Грек сөзi “baptizo”, орыс тiлiндегi аудармасы “крестить”- шоқындыру, 

су бұрку мақынасын бермейдi; сҰйыққа тұсiру және толық жуылу 

мақынасын бередi. БҰл сөз классикалық грек тiлiнде батып бара жатқан 

кемеге қатысты қолданылады. Ол сондай-ақ бояуқа малу арқылы бiр 

тұстен екiншi тұске қайта бояуқа салатын мата материалына қатысты 

қолданылады. Матаның тұсiн өзгерту ұшiн оны бояуқа толық малу 

қажет, оны бұрку арқылы бояуқа болмайды. Суқа батыру, шынында да 

нақты тәсiл екенi көрiнiп тҰр, ол жөнiнде мына аяттарда айтылқан: 

- “А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому там было 

много воды; и приходили туда и крестились Ин 3:23). БҰл шоқындыру 

ұшiн көп су қажет екенiн көрсетедi; егер бҰл бұрку арқылы iстелсе, 

                                                           
* Иу д е й с т в о - я ї у д и л iк  °.С. 
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онда бiр шелек су жұздеген адамдарқа жеткен болар едi. Иоанн 

шөлмектегi суымен оларқа келген жоқ, адамдар Иордан өзенiнiң 

жақасындақы сол жерге шоқыну ұшiн келген. 

-Сондай-ақ Исаны да Иоанн Иордан өзенiнде шоқындырқан: “И, 

крестившись, Иисус тот час вышел из воды” (Мф 3:13-16). Оны 

шоқындыру суқа батыру жолымен жасалынқан- ол осыдан кейiн “судан 

шықты”. Исаны шоқындырудың бiр себебi- шоқындыру жорасын қалай 

өткiзу ұлгiсiн орнату қажеттiлiгi, оны суқа батыру жолымен жасамай, 

қайталау туралы ешкiм бекiте алмауы ұшiн жасалқан. 

- Осылайша, Филипп және эфиоптық қызметкер “сошли оба в воду... и 

(Филипп) крестил его. Когда же они вышли из воды”... (Деян 8:38-39). 

Осы қызметкердiң шоқындыру туралы сҰрақанын, олар оазистi көрген 

кезде, Ұмытпаңдар: “вот вода что препятствует мне креститься”... (Деян 

8:36). Шөлейттi жерлер арқылы сапарқа шықуқа дайындалқан адам 

қайткен кұнде өзiмен бiр шөлмек су алатыны әбден тұсiнiктi. Егер 

шоқыну бұрку жолымен жасалынса, онда сапарқа оазиссiз де баруқа 

болар едi. 

- Шоқынуды “кұнәмен дәрет алу” деп атайды (Деян 22:16). Шын 

мәнiндегi суқа батыру Откр 1:5; Тит 3:5; 2 Петр 2:22; Евр 10:22 т.б. 

дәрет алумен салыстырылады. “Дәрет алу” сөзiн бұркудiң көмегiмен 

жұргiзудiң орнына суқа батыру жолымен шоқындыру жорасы жөнiнде 

еске алу ұшiн әлде қайда орынды. 

 Көне ґсиетте ҚҰдайқа жақындасу рҰқсат етiлгендi дәрет алу арқылы 

қандай да болмасын тұрде өткiзуге бiрнеше нҰсқау бар.  

Поптар, ҚҰдайқа қызмет етуден бҰрын “дәрет алу ұшiн сауыт” деп 

аталатын ваннаның iшiнде толық жуынуқа тиiс (Лев 8:6; Исх 40:32). 

Израилдықтар кiрiнен тазалану ұшiн жуынуқа тиiс (мәселен, Втор 

23:11), бҰл кұнә туралы көзге елестету бейнесi. 

Нааман есiмдi адам еврей емес алапес болды; Ол емдеудi Израилдың 

ҚҰдайынан iздедi. Кұнәлi адамды, iстеген кұнәлары ұшiн өзiнде тiрi 

өлiм зеребесiн алып жұрген тап мҰндай адамның бейнесiн көрсетедi. 

Оны емдеу Иордан өзенiнiң суына толық шомылу арқылы атқарылды. 

Басында Нааман осы жабайы жораны өзi ұшiн ауыр iс санады, және 

ҚҰдай одан ойланбақан қылық жасауды керек етедi немесе ұлкен суқа 

тұседi және жақсы таныс өзен, мәселен Авана өзенге суқа тұсудi тiлейдi 

деп ойлады. Осылайша, бiз осындай қарапайым қимыл, ақырлап 

келгенде бiзге қҰтқару бередi деуге сену қиын. Бiздiң iсiмiз және 

кеңiнен тарақан, жақсы белгiлi шiркеумен (Авана) бiздi қҰтқаруқа 
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тиiстiге қатыстықымыз ерекше тартымды деп ойлаймыз. Нааман 

тұскеннен кейiн “обновилось тело его, как тело малого ребенка и 

очистился (он)” (4 Цар 5:14). 

Қазiр, Iнжiлдiң жаңа мазмҰнымен бiрiншi рет танысқаннан кейiн, 

шоқынқанда адам суқа бойлап тұсуге тиiстi дегенге кұдiктенуге ендi 

негiз жоқ. Шоқыну жөнiндегi таураттық осы анықтама адамның 

қоқамдық жақдайының қандай екенiне қарамастан қандай да болмасын 

адамқа тең дәрежеде қатысты. Адам Iнжiлге әбден сенгеннен кейiн суқа 

толықынан тұсiп, шоқыну нанымын жасалатындықтан адамның өзiн-өзi 

шоқындыруқа жақдайы келедi деп теориялық жақынан шамалауқа 

болады. Дегенмен, адам суқа тұсер сәтiнде Мәсiхтiң iлiмiн дҰрыс 

тұсiнгеннен кейiн шоқыну жорасы жасалатынына қарай, басқа 

сенушiлерге шоқыну салтын өткiзу табандылықпен Ұсынылады. Олар 

ең алдымен адам суқа толық тұскен сәтiне дейiн оның бiлiм дәрежесiн 

анықтауқа тиiс. 

Сол себептi кристадельфиандықтар арасында қандай да болмасын 

адаммен өте маңызды әңгiмелесу дәстұрi қалыптасқан. Ол адамдар шын 

мәнiнде суқа тұспестен бҰрын шоқынуқа шешiм қабылдақан. Осы 

кiтаптың әрбiр тарауының соңында сҰрақ ұлгiлерiнiң тiзiмi берiлген. 

Кристадельфиандықтар бiр мың мильден астам жерге сапар шеккенде, 

тек бiр адамқа шоқыну жорасын жасатқызу ұшiн қана барады екен. Бiр 

адамның өзi мәңгiлiк өмiр туралы шын ұмiттi алқаны ұшiн бiз шексiз 

қуаныш сезiмiне бөленемiз және шоқынуқа жаңадан келгендердiң саны 

туралы ойлаймыз. Бiздер ұшiн бәрiнен бҰрын сапасы, оның саны есеп 

емес. 

10.3 Шоқынудың маңызы 
 

Суқа батып кету арқылы шоқынуды жасау бiздiң көрге кетуiмiздi және 

Мәсiхтiң өлiмiмен байланыстыруды символдайды (белгiлейдi), сондай-

ақ бiздiң өткен кұнәлi өмiрiмiздiң “өлiмiн” және бiлiмсiздiгiмiздi 

бiлдiредi. Судан шықу бiздi мәсiхтiң қайта тiрiлуiмен байланыстырады, 

сондай-ақ бiзге ендi жаңа өмiрдi жҰргiзу туралы айтады, ол Мәсiх өлiп 

және қайта тiрiлгеннен кейiн қол жетiген, Мәсiхтiң жеңуi себептi, 

кұнәнiң ұстiне рухани салтанат қҰрылды. 

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 

смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в 

смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам 
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ходить (т.е. жить изо дня в день) в обновленной жизни. Ибо если мы 

соединены с Ним подобием смерти Его (крещением), то должны быть 

соединены и подобием воскресения” (Рим 6:3-5). 

Сондай-ақ қҰтқарылу тек Мәсiхтiң өлiмi және қайта тiрiлуi арқылы 

мұмкiн болса, онда жеке өзiнiң қҰтқарылуы ұшiн осы оқиқаларымен 

қайта байланысуы қажет. Мәсiхтiң символикалық өлiмi мен қайта 

тiрiлуi бiзге шоқынуды бередi, Онымен байланысымыздың бiр қана 

тәсiлi қызметiн атқарады. Бұрку осы жораның жұзеге асуын 

қамтамасыз етпейтiнiн байқауымыз қажет. Шоқыну кезiнде “бiздiң 

Көне адам (ескi өмiр бейнесi) айқыш ақашқа Мәсiхпен бiрге керiледi 

(Рим 6:6). ҚҰдай шоқыну кезiнде бiзбен Мәсiхке кұш-қуат бередi” (Еф 

2:5). Осы жақдайқа қарамастан, бiздiң бәрiмiз шоқынудан кейiн адамзат 

жаратылысында болдық, және сол себептi, тәндiк өмiр бейнесi бiздi 

ұстiмiзден қанақаттандырады. Бiздiң тәнiмiздi керiп тастау ұздiксiз 

ұрдiс болады, ол шоқыну кезiнде жаңа қана басталады. Мiне, Иса 

сенушiлерге ґзiнiң айтқанымен жұру қажеттiлiгi туралы неге айтты 

және өзiнiң кресiн кұнде тақып жұру керектiгiн айтты (Лк 9:23; 14:27). 

Сонымен Мәсiх есiмiмен шын керiп тастаумен өз қмiрiн жоққа шықару 

жеңiл болмаса, онда айтылмақан жҰбату Мәсiхтiң қайта тiрiлу бiрлiгi 

арқылы адамдар жұрегiн қуанышқа толтырады. 

Мәсiх әлемдi “Оның кресiнiң қанымен” әкеледi (Кол 1:20)- “мир Божий, 

который превыше всякого ума” (Флп 4:7). БҰқан қатысты Мәсiх былай 

дедi: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так как мир дает: Я даю 

вам” (Ин 14:27). Осы әлем және нақты рухани қуаныш 

ауыртпашылықтан жоқары және керiлген Мәсiхпен бiздi ашық 

байланыстыру қиыншылықынан жоқары: “Ибо по мере, как умножается 

в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше” (2 

Кор 1:5). 

Бiздiң табиқи “Мен” өлгеннен кейiн бiзге бостандық келедi, сол себептi 

Иса бiздiң барлық қиыншылықымыз ұшiн бiзбен бәрге қайқырды. ¶лкен 

өмiрлiк тәжiрибесi бар данышпан апостол Павел және өзiнiң оқиқалары 

толы өмiр бойы көп сыннан өтiп былай: “Я сораспялся Христу и уже не 

я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 

верою в Сына Божия” (Гал 2:198-20). 

“Так и нас ныне подобное сему образу крещение... спасает 

воскресением Иисуса Христа” (1 Петр 3:21), өйткенi бiздiң мәңгiлiк 

өмiрге Мәсiхтiң қайта тiрiлуiмен байланысымыз бiзге оқан жол ашады. 

Және тек бҰл қайта тiрiлуге араласуымыз арқылы бiз ақырында 

қҰтқарыламыз. Иса оны жай қана былай дедi: “Ибо я живу, и вы будете 
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жить” (Ин 14:19). Павел тақы да былай дедi: “Мы примирились с Богом 

смертью Сына Его,... спасемся жизнью Его” (воскресения; Рим 5:10). 

Мәсiхтiң өлiмiмен ассоцироватся етiп және оның шоқынқан қасiретiне 

және бiздiң содан кейiнгi бейнемiздi ойқа байланыстырып, бiз оның 

қайта тiрiлген тақдырын бөлiсемiз: 

- “Если мы с ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и 

царствовать будем” (2 Тим 2:11,12). 

- “Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 

Иисусова открылась в теле нашем... Зная, что Воскресивший Господа 

Иисуса воскресит через Иисуса и нас” (2 Кор 4:10,14). 

-Апостол Павел өзiнiң “Оның қайқы-қасiретiне қатыстылықын, Оның 

өлiмiне лайықталатынын бөлiседi; қайта тiрiлуге жету ұшiн”, Мәсiхтiң 

өзi айтқандай, мәңгiлiк өмiр ұшiн қайта тiрiледi (Флп 3:10,11; Гал 6:14 

салыстыр). 

 

10.4 Шоқыну және қҰтылу 
 

Шоқыну бiздi өлiмiмен байланыстырылады, ол тек қана осы жора 

арқылы бiз қҰтылуды ала аламыз деген мақына бередi. Бiз апостол 

Павелдiң мына сөзiн өзiмiзге таңамыз: “... быв погребены с Ним в 

крещении, в Нем вы и совоскресен верою в силу Бога, который 

воскресил Его из мертвых и вас, которые были мертвы во грехах... 

вместе с Ним, прстив нам все грехи” (Кол 2:12,13). Бiз “... Тәңiрдiң 

есiмiмен... жуылдық” (1 Кор 6:11), яқни Исаның шоқыну оның 

көмегiмен бiздiң кұнәмiз жуылады дегеннiң қҰралы болып табылады. 

10.2 бөлiмде де шоқыну арқылы бiз өзiмiздiң кұнәмiздi жуамыз (Деян 

22:16 саластыр). Мәсiхтiң қанымен кұнәсi жуылатын сенушiлердi 

баяндау, сол себептi, шоқыну жорасына жатады (Откр 1:5; 7:14; Тим 

3:5). Ол бҰл жөнiнде “өркендеген монша” туралы әңгiмелейдi, бҰл 

жерде шоқынқанда “судан туқан” дегенге сұйенедi (Ин 3:5). 

Осы айтылқандардан “бiз не iстеуiмiз керек” деген сҰраққа апостол 

Павелдiң берген жауабы тұсiнiктi бола тұседi (қҰтқарылқан болқысы 

келiп). “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощания грехов” (Деян 2:37,38). Мәсiхтiң есiмiне шоқыну кұнәнi 

кешiру ұшiн берiледi; онсыз кешiрiм болуы мұмкiн емес. Сол себептi 

шоқынбақан адамдар өздерiнiң кұнәсi ұшiн әдiл жаза- өлiм алуқа тиiстi 
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(Рим 6:23). Исаның есiмiнен басқа қҰтқарылу жоқ (Деян 4:12), оқан 

шоқыну арқылы бiз оның есiмiне ортақ болып шықамыз. БҰл дерек 

христиандық емес дiндер ешқашан да қҰтқаруқа әкелмейдi деген 

мақына бередi. Бiрде-бiр тауратқа нақыз сенушi қҰтқаруқа басқа 

жолмен апару қолынан келедi деп мойындамайды; және егер католцизм 

және кеi көлемдi экуникалық қозқалыс осы жөнiнде сендiрсе, онда бҰл 

олардың Қасиеттi Жазуқа қатынасының қайқылы көрiнiсi болып 

табылады. 

Мәсiхтiң мәңгiлiк өмiрге қайта тiрiлуi кұнәнi жеңуiнiң салтанатты 

белгiсi болды. Шоқынуды жасау арқылы бiз өзiмiздi осы салтанатпен 

байланыстырамыз, сол себептi бiздер туралы, Мәсiхпен бiрге қайта 

тiрiлгендер деп әңгiмелейдi, кұнә бiздерге билiк жұргiзбейтiнi сияқты, 

ол да оқан ұстемдiк етпейдi. Сол себептi бiз шоқыну арқылы кұнәдан 

пәк боламыз; шоқынқаннан кейiн “грех более не господствует над 

вами” (Рим 6:8,14). Дегенмен, шоқынқаннан кейiн де бiздiң бәрiмiз 

тақы да кұнәлi боламыз (1 Ин 1:8,9). Кұнә бiздi тақы да қҰлдыққа 

салады, егер бiз Мәсiхтен терiс айналып кетсек. Сол ұшiн қазiр бiз 

Мәсiхтiң өлiмi мен қайқы қасiретiн бөлiсемiз, әйтсе де шоқыну бiздiң 

Мәсiхтiң қайта тiрiлуiмен байланысымызды бейнелейдi, оны ол 

келгеннен кейiн онымен бөлiсетiндiгiмiзге бiз ұмiттенемiз. 

Тек алдақы уақытта қана бiз кұнәдан босанамыз. “Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет” (Мк 16:16) Мәсiхтiң екiншi рет келгенде. 

Толық қҰтқарылу тез келе қоймайды, егер бiз шоқынқаннан кейiн 

қҰтқарылуқа ие болмасақ ол сотта белгiлi болады, және бiз өлуге тиiстi 

емеспiз. “Претерпевший же до конца спасется” (Мф 10:22). 

Апостол Павел тiптi өзi шоқынқаннан кейiн де қҰтқарылуқа тиiстi (Флп 

3:10-13; 1 Кор 9:27). Ол мәңгiлiк өмiрге ұмiткерлiгi туралы айтты (Тит 

1:2; 3:7; 1 Фес 5:8; Рим 8:24) және бiздiң “қҰтқаруды мҰра” ететiнiмiз 

туралы (Евр 1:14). Сотта шын жылдар мәңгi өмiрге кiредi (Мф 25:46). 

Павелдiң тамаша, шабытты логикасы оның Римляндықтарқа 

Жолдауында былай делiнген: шоқынқаннан кейiнгi бiздiң әрбiр кұнiмiз 

және қайқы қасiретiмiз бiздi Мәсiхтiң екiншi келуiне жақындата 

тұсетiндiгiн бiз бiлетiн боламыз, және бiз қайта туамыз “қазiр бiзге 

қҰтқару жақын, қашан бiз нанқанымызша”, ұйткенi қҰқару қабiлетiне 

қазiр ие болмаймыз. Ол - шартты; егер бiз нақыз сенiмде болсақ, бiз 

қҰтқарыламыз (Евр 3:12-14), егер Iнжiлдiң негiзгi ережелерiн есiмiзге 

Ұстасақ (1 Тим 4:16; 1 Кор 15:1,2) және егер бiз бiздiң ұлкен ұмiтiмiзге 

сәйкес iс жасасақ, қҰтқарылымыз (2 Петр 1:10). 
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 Грек етiстiгi “қҰтқару” кейде жұргiзе беру шақында қолданылады 

(айтып отырқаны ақылшын грамматикасы), бiздiң iшiмiзде болып 

жатқан Ұзақ ұрдiс, бiздiң Iнжiлдiң өсиеттерiн ұнемi сақтап 

отырқанымыз мақынасында Дiнге сенушiлер жөнiнде айтқанда, 

“қҰтқарушылар” туралы, олардың Iнжiлге қатысын айтып отыр (1 Кор 

1:18); осы мысалдар жұргiзе беру шақында Деян 2:47 және 2 Кор 2:15-

те кездеседi). Осы “қҰтқару” грек сөзi өткен шақта Ұлы қҰтқару 

туралы қолданылып тҰр, оны Мәсiх айқыш ақашта орындалуын мұмкiн 

жасады, онымен бiз шоқыну арқылы байланысып жатамыз (2 Тим 1:9; 

Тит 3:5). 

Осының бiрi тҰрақты израилдықтардың ҚҰдайы iстерiмен расталады, 

ол рухани израилдықтармен яқни, сенушi, Оның қатынасының негiзiн 

қҰрайтындардың iсiмен расталады. әлемнiң тәнi және жалқан дiндi 

болып саналатын, шоқынуды қабылдақанша бiздер тықыз байланыста 

болқан әлем мен Египеттi израидықтар тастап кеттi. Олар Қызыл теңiз 

арқылы, сосын Синай шөл даласы арқылы ҚҰдай Патшалықы 

қҰрылқан, өсиет етiлген жерге келдi. Олардың Қызыл теңiз арқылы 

өтуi бiздiң шоқынуымызбен ұндесiп жатыр; (1 Кор 10:1,2); бiздiң 

кұнделiктi тҰрмыстық өмiрiмiзбен және ҚҰдай Патшалықы 

Ханаанымен бiр байланыста. Ииуданың Жолдамасында (5-аят) олардың 

көпшiлiгi сол жерден өткеннен кейiн қазақа Ұшырақан: “Господь, 

избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил”. 

Сұйтiп, израилдықтар Египеттен “қҰтқарылды”, сондай-ақ басқа 

шоқынқандар сияқты кұнәдан “қҰтқарылды”. Егер сол 

израилдықтардың бiреуiне: “Сiз қҰтқарылдыңыз ба?” деп сҰрақ 

қойылса, ол “иә” деп жауап берген болар едi: бiрақ бҰл олардың бәрi 

бiржолата қҰтқарылды деген мақына бермейдi. 

Израилдықтардың өздерiнiң жұрегiмен Египетке (Деян 7:39), тәндi 

және жалқан дiндi қанақаттандыру өмiрiне қайтадан бет бҰрып 

жалбарынқан болса, онда шоқыну жорасы арқылы кұнәдан 

“қҰтқарылқандар” да берген “батасын” керi қайтарып алуы тиiс. 

Осындайды бiздiң қайталау мұмкiндiгiмiз туралы 1 Кор 10:1-12-де 

айтылқан; және Евр 4:1,2, Рим 11:17-21-де; Қасиеттi Жазуда бiр кезде 

кұнәдан “қҰтқарылқан” адамдар жөнiнде көп мысалдар келтiредi, ал 

кейiнiрек кұнәлi болқан және бҰл Иса келгеннен кейiн оларды 

айыптақан мақынасын бередi (мәселен, Евр 3:12-14; 6:4-6; 10:20-29). 

“бiр кезде қҰтқарылқан - әрқашан қҰтқарылады” сияқты қызқаншақ 

“iнжiлдiк” қызметшiлер сендiруi мәндi қанақаттандыру 

софистикаларына табынушылардың нақыз бет әлпетiн көрсетедi. 
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Одан басқа барлық жақдайлар сияқты, қай дәрежеге дейiн бiз шқыну 

жорасымен “қҰтқарылқанымызды тұсiну ұшiн сай келетiн сезiм қажет. 

Шоқыну өзiмен өзi неқҰрлым оны шоқынусыз-ақ алуқа мұмкiн 

болатын ең сенiмдiсi- бiздi қҰтқарудың гаранты сияқты 

қарастырылуқа тиiстi емес. Мәсiх ұшiн өзiмiздiң пайда болуымызбен 

бiз алдақы уақытта өзiмiздi қҰтқарамыз; бiздiң ҚҰдай Патшалықында 

болатындықымыз iске асатын ұмiтiмiз бар. Егер бiз шоқынқан судан 

шыққан кезiмiз тәрiздi Мәсiх ұшiн келгенiмiздi сақтайтын болсақ, әрине 

бiз ҚҰдай Патшалықына баруымыз мұмкiн. Бiздiң шоқынқанымыздан 

кейiн келген уақытта бiз өзiмiздiң Мәсiх келгеннен кейiн Патшалыққа 

қабылданатындықымыз туралы сыпайы сенiмiмiздi айта алуқа тиiспiз. 

Алайда, бiз алаңсыз сенiмде бола алмаймыз, өйткенi бiз келесi кұнi 

кұнәлi болып қалуымыз мҰмкiн; бiз өзiмiздiң өмiрдегi жеке рухани 

болашақымызды бiлмеймiз. Сонымен бiрге шоқыну Ұлы қҰтқаруқа 

рҰхсат беретiн өмiрлiк-маңызды қажеттiлiктi көрсететiн болқандықтан 

бiз бiр қана шоқыну “актiсiмен” 

қҰтқарыламыз деп тұсiнуден сақ болуымыз керек. БҰдан бҰрын бiз 

Мәсiхтiң керiп тастауды қатар қайқырып өмiр сұрудiң қажеттiлiгi 

туралы айтқан болатынбыз: “Если кто не родился от воды и Духа, не 

может войти в Царствие Божие” (Ин 3:5). Осы сөздi апостол Петрдiң 

сөзiмен (1 Петр 1:23) салыстыру Рухтың тууы, шоқынудан кейiнгi 

болатын бiздiң Рухтан сөзден тҰрақты қайта тууымызқа қатысты 

болуқа тиiс. ҚҰтқару тек қана шоқынумен қамтамасыз етiлiп тҰрқан 

жоқ- ол басқалардың ортасында, берекенiң, сенiмнiң (Еф 2:8, Рим 1:5) 

және ұмiттiң (Рим 8:24) нәтижесi. 

Кейде қҰтқаруқа тек қана бiр сенiммен қол жетедi деген қарсылықты 

естисiң, олай болса, шоқыну сияқты “актi” мiндеттi емес. Бiрақ апостол 

Жақып (2:17-24) мҰндай сендiру сену мен еңбектiң арасындақы 

айырмашылықты дҰрыс анықталмайтындықын ашық айтты; мәселен 

Iнжiлге шын сенiм, өзiнiң тұп нҰсқасының iсiн яқни шоқынуды 

анықтайды. “Человек оправдывается делами, а не верою только” (Иак 

2:24). Бiрнеше оқиқаларда сенушiлер олар қҰтқарылу ұшiн не iстеуге 

тиiстi деп сҰрақан: әрдайым жауабында шоқыну деген сөз айтылқан 

(Деян 2:37; 9:6; 10:6; 16:30). Сол себептi шоқынуды “iстеу”- бiздiң 

қҰтқаруқа сенiмiмiздi көрсетедi дегендiк. Бiздiң қҰтқарылуымыз 

бойынша жҰмыс, ең ақыр аяқында, ҚҰдай және Мәсiх арқылы 

орындалқан болады, бiрақ бiз “өкiнуге және сенуге лайықты iстер” 

тындыруымыз қажет (Деян 26:20; саласт. Мк 16:15,16). 
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Кұнәнi жуу туралы сөз Мәсiхке шоқынуымыз бойынша Алла Тақала 

бiздi қҰтқарды дегенге қатысты деп бiз бҰрын айтқанбыз. Кейбiр 

жерлерде бiздiң кұнәмiз бiздiң сенiмiмiзбен және өкiнiштерiмiзбен 

жуылады делiнген (Деян 22:16; Откр 7:19; Иер 4:14; Ис 1:16), ендi бiр 

жерiнде ҚҰдай бiздiң кұнәмiздi жуып жатқан боп көрiнедi (Иез 1:16; Пс 

51:2,7; 1 Кор 6:11). БҰл егер бiз өзiмiздiң сенiмге тиесiлi бөлiмге 

шоқыну актiсiн орындайтын болсақ, онда ҚҰдай бiздiң кұнәмiздi 

жуатын болады дегендi сендiре куәландырады. Сұйтiп, шоқынудың 

“қимылы” немесе “актiсi” Оның Сөзiнде бiзге жоқары (жөнсiз 

қайырымдылық), жiберiлген берекенi қабылдауқа маңызды сатыны 

көрсетедi. 

30 Шегiнiс: Екiншi қайта шоқыну 
 

Қайсыбiр адамдар шоқынуды қабылдауда ұлкен Ұстамдылық жасауды 

көрсетедi, бҰл жерде бiр кездерде шоқынқан едiк қой деп есептейдi; 

немесе балалық шақында суды бұрку жолымен, немесе басқа 

конфесенал* шiркеулерде бұкiл денесiмен суқа тұсу жолымен 

шоқынқан. Дегенмен, шоқыну жорасын жасау алдында өкiну қажет 

және адам нақыз Iнжiлге шын сенуге тиiс (Деян 2:38; Мк 16:15,16). 

Сенушi адам суқа шомылу сәтiне дейiн бҰлардың бәрiн тәртiпке 

келтiрiп қояды, тек содан кейiн қана шоқыну жорасы жасалынады. Жас 

баланың тәубе етуiне немесе Iнжiлдi тұсiнуiне мұмкiндiгi жоқ; қандай 

жақдайда болмасын су бұрку шоқыну дегендi көрсетпейдi. Малтықыш, 

жұзу бассейiнiне сұңгушi, денесiмен суқа толық тұседi, бiрақ бҰл 

шоқынуқа жатпайды, өйткенi ол өзiнiң санасын суқа тұсер алдында 

шын Iнжiлмен байланыстырмайды. Сондай-ақ қате дiни догмаларқа 

сенетiндер суқа тұскенде де осындай жақдай болады; олар суқа тұседi, 

бiрақ шоқынбайды. 

 Тек “бiр қана сенiм” бар, яқни жалқыз дiн оқуы бар, ол нақты Iнжiлдi 

өз қҰрамына қосады және олай болса, тек “бiр қана шоқыну” бар- 

адамның “бiр қана сенiмi” болқанда жасалатын шоқыну. “Одно тело 

(т.е. одна истинная церковь) и один Дух, как вы и призвани к одной 

надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение” (Еф 

4:4-6). Екi ұмiт жоқ, аспанда немесе жерде бiздi қылықымызқа қарай 

қҰрметтеу немесе жазалау болсын болмасын, маңызы жоқ дейтiндер 

осылай ойлайды. “Жалқыз” қана ҚҰдай бар- сол себептi Иса ҚҰдай 

емес. БҰрын бiз шоқынқан уақытта, бiз ҚҰдай Патшалықы, ҚҰдайдың 

және Исаның табиқаты сияқты негiзгi ережелер туралы бiздiң 
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тұсiнiгiмiз болқан жоқ деген Ұқым туындайды, олай болса, бiздiң 

бiрiншi “шоқынуымыз” нақыз шоқынуқа жатпайды. 

Иоанн Кретитель адамдарды суқа батырып алқанда, ол оларды тәубе 

етуге шақырады және оларқа. Иса туралы оқытты (Мк 1:14; Лк 1:77). 

Алайда, бҰл жеткiлiксiз едi. Апостолдардың Деяниясында Иоанн 

шоқындырқан адамдар және сонан соң қайта шоқындырқан адамдар 

туралы әңгiмелейдi, өйткенi өздерiнiң екiншi шоқынқанына дейiн олар 

кейбiр ережелердi толық тұсiнбеген. Оларқа Ұқсас, бiз өзiмiздiң суқа 

алқаш тұскенiмiзде шын тәубеге келдiк және жаңа өмiрге бастау бердiк. 

БҰл мұмкiн, осылай да шықар, бiрақ бҰл “алқашқы (шын) шоқынуды” 

алу қажеттiлiгiн жоққа шықармайды, ол “жалқыз сенiмнiң” барлық 

ережелерiн тұсiнгеннен кейiн қана орындалуқа тиiс. 

Шегiнiс 31: Шоқынуды алқанқа дейiнгi қажеттi 

бiлiм көлемi 
 

Көптеген оқушылар “iнжiлдiк шiркеудiң” жолын Ұстаушылар жақынан 

қарсылық кездестiруде, ол қҰтқару ұшiн оқу мiндеттi емес деген пiкiр 

айтады және қарапайым ауызша тәубеге келу: “Я верю, что Иисус 

Христос есть Сын Божий” деген қҰтқарылу ұшiн жеткiлiктi. Бiрiншi 

көзқарас шындыққа Ұқсас көрiнедi, сол себептi, адамдардың шын 

сенiмге көңiл аударуын мазмҰндақандай, “махаббат” және “төзiмдiлiк” 

Ұқымдары ұшiн тартымды көрiнедi, ол бiздiң уақытымыздың рухын 

қҰрайды. Төменде жоқарыда айтылқандардың аса толық талдауы 

берiлген. 

 

Неге солай тез? 

Сөз жоқ, Деянийдi баяу оқып отырқанда шоқыну жорасының алдында 

Iнжiлдiң негiзгi ережелерi туралы қысқаша уақыздаулар болды деген 

пiкiр туындайды және
*
жораларды iске асыру ұшiн Мәсiхке, ҚҰдайдың 

баласы болқандықтан, тек соқан қана сену жеткiлiктi болды. Бiрақ, сiрә, 

“Мен Мәсiхке сенемiн деген жабайы сөздi айту қҰтқару жолында 

мәнсiз болады және көптеген “iнжiлдер” осы сөздi айтқан адам Ұшiн, 

бҰл сөздердiң маңызын Ұқыну ұшiн Қасиеттi Жазуды мҰқият бiлу 

қажет екенiн айтады. БҰл пiкiрдi табу қиын емес. ҚҰдайдың Баласы 

                                                           
* К о н фе с с и а л ды ме к т е п - шiр к е у  а шє а н  к iшi ме к т е п  С.°. 
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сияқты Мәсiхке сенудi тәубе ету қҰтқару ұшiн барлық қажеттiлердi 

қҰрайды дегенмен келiспеу қиын болады. Бiрақ Бiр қана қысқа 

сөйлемдi айту, сезiм мен сенiмнiң айтылуына қарамастан оны бекiту 

ұшiн тек дҰрыс мақына жеткiлiктi. Ол адамды қҰтқару жолына сала 

алмайды. Төменде келтiрiлген сөз жолдары сенiмге тез ұндесiп 

жатқанды тұсiндiруге пайдалы болуқа тиiс: 

- Деянияда берiлген мазмҰндамалар, сондай-ақ Жазудың көпшiлiк 

бөлiмдерiндегiдей, қажетiнше өте қысқа. Деянияда келтiрiлген 

сөздердiң қайсыбiрiн дауыс шықарып оқу қызықушылық тудырады, 

оқан кететiн уақытты өлшеу де қызықушылық тудырады. әрине, нақты 

жақдайларда оларқа одан да көп уақыт жҰмсалады, оқан осында еске 

алынбақандарды қоса есептесе. Бiрнеше мысалдар: 

Павелдiң Иерусалимдегi сөзiн оқуқа 4 минөт кетедi (Деян22), осыны 

Феликкстiң алдында оқыса- 1 минөт, Аграфидiң алдында 4 мин. Уақыт 

жҰмсалады. Петрдiң Петехосқа ¶ндеуiне тек қана 4 минөт, Корнелидiң 

алдында- 3 минөт; Мәсiхтiң 5000 адамды тойдырқаннан кейiнгi сөзiне 

(Ин6)- 6 минөт, таубасындақы уақызына- 18 минөт уақыт кетедi. 

Петрдiң (Деян 3:12-26) уақызына дауыстап оқықанда 2 минөт уақыт 

жҰмсалады, бiрақ шындықында көп уақыт керек болар едi, халықтың 

алдында уақыздау ұшiн, ал шiркеудегi кұзет бастықтары сөйлеместен 

бҰрын сөз сөйлесе (Деян 4:1) көп уақыт кеткен болар едi. 

 Сұйтiп, уақыт жақынан өте Ұзақ сөйлеу шоқынар алдында, еске 

алынбайды, бiрақ және ондай жақдай орын алқан жоқ деп 

дәлелденбейдi. Ал ұндемеуге негiзделген аргумент осы кұдiктi. 

-“Сыйқа ие болу... рухты тұсiну (ой)” ертедегi уақыздаушыларқа ойын 

нақты оқуқа мұмкiндiк бердi. Ол өзiнiң уақызын соларқа арналқандарқа 

ойын оқуқа мұмкiндiк бердi, сұйтiп толық теологиялық сҰхбат керек 

еместерге де көңiл аударды, оны бiз өте қажетсiнемiз. 

-Христиандықтың алқашқы кезеңiнде Иерусалимдегi еврейлердiң 

жаппай шоқынулары ерекше қҰбылыс болды. Осындай жаппай шоқыну 

жорасын жасаушылық тақы да болды деген дерек жоқ. Егер бiр дiннен 

екiншi дiнге көну осындай ырқақпен өткен болса, онда Иерусалимнiң 

барлық халқы бiрнеше жыл iшiнде христиандыққа өтiп бiткен болар едi. 

БҰл адамдар, болашақ еврейлер, Көне ґсиеттен және Тәңiрдiң жолынан 

жақсы бiлiмi болқан деп ойлауқа болады. Павел мен Петрдiң 

Жолдамаларының терең оның мәнi оның оқушылары Көне ґсиетке 

сiлтеме жасақан жерлерiн тез қабылдау қабiлетiн иемденгенiн 

көрсетедi. Павел Мелхиседек туралы айта келiп, сұт жөнiндегi сөздi 
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еске салады, тыңдаушылардың рухани жақынан көзi ашық еместiгiне 

назаланып, ол жөнiнде толықырақ айту мұмкiндiгi жоқын тақы да еске 

салады (Евр 5:11,12). БҰл дiндi уақыздау кезеңiндегi олардың бiлiм 

көлемi туралы әңгiмелейдi және Павел оларқа рухани 

мақлҰматсыздықтары ұшiн кұнә артты. Шамасы, ол хат бәрiнен 

бҰрын, иерусалимдiк экклесия ұшiн жазылқан, олардың көпшiлiгi 

Деянийдiң басында жазылқандай, ерте кездерде шоқынқандар. 

-Христиандықты уақыздау және дiн тҰтуды көрсетуге ұмiттенемiз, бҰл 

жөнiнде Деянияда iлiмнiң негiзiн разы болып таратып, ол бiлiмге Ұқсас 

болды делiнген. 

-1 Кор 1:17-ден Павел (басқа апостолдар сияқты) уақыздаушы және 

шоқындырушы жолын қуушылардың белсендi топтарымен бiрге қимыл 

жасақандықы айқындала тұседi, оларқа шоқыну жораларын өткiзу сенiп 

тапсырылқан, олай болса ол шоқындыру жораларын өзi уақыздақан 

жерде басқалармен салыстырқанда, қысқа мерзiмде өткiзедi. 

 

Исаның есiмi 

Тәңiрдiң есiмi және өткен жолдары туралы көп айтылқан. ҚҰдайдың 

өзiне, оның титулына қатысты сөздер оның мiнезi мен ниетi жөнiндегi 

ойды бiлдiредi. Иса Мәсiхтiң есiмi оны жеке тҰлқа ретiнде даралап 

қана қоймай, сондай-ақ оның iлiмiн бҰрынқыдан да анық айқындай 

тұсетiн сөз. 

“Филипп оларқа Мәсiхтi... уақыздады” (Деян 8:5); БҰл сөз ол былай 

деген ұндi бiлдiредi: “Мәсiхке сенiңдер, ал Мәсiх” Деянияда (8:12) 

анықталады: “Но когда поверили Филиппу, благовествующему о 

Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины 

и женщины”. БҰл жерде “және” жалқаулықының (ҚҰдай Патшалықы 

және Иса Мәсiхтiң есiмi туралы сөздерiнде) қолданылуы көп 

мақынасында берiлген, мҰнда Мәсiх туралы қысқа хабар жоқ; сонымен 

бiрге “Иса Мәсiхтiң есiмi туралы азан шақырылу” сөзiнiң қҰрамына 

шоқыну туралы ереже кiредi. Иоанн (6:40) ҚҰдайдың еркi жөнiнде 

айтып “чтобы всякий видящий (понимающий) Сына и верующий в 

Него, имел жизнь вечную” мәңгiлiк өмiр тiледi. Кейiнiрек Иса былай 

дедi: “Кто хочет творить волю Его (Бога), тот узнает о сем учении” (Ин 

7:17). Сұйтiп, оның iлiмiн бiлу- Оның Баласын “көру” деп тұсiнемiз. 

Мәсiхтiң Сөзi: “Ты... созранил слово Мое, и не отрекся имени Моего” 

(Откр 3:8), тақы да Мәсiх сөзi оның есiмiмен қатар тҰратындықын 

көрсетедi. Мәсiх шабыттана цитата келтiредi (Ис 42:4); “Острова 
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подождут Его (Христа) Закона”, ал мына жол “Оның есiмiне халықтар 

ұмiт артатын болады” (Мф 12:21) тақы да Оның есiмi Ол туралы 

Iнжiлмен теңестiрiледi. Иоанның екiншi, ұшiншi жолдаулары жиһанкез 

уақыздаушыларқа сiлтемесiнен тҰрады: “Ты хорошо поступишь, если 

отпустишь их, как должно ради Бога” (3 Ин 6,7). Сiрә, миссия Марка-

әлемде жұрiп Iнжiлдi уақыздау (16:15,16) деп тұсiнемiз. Сұйтiп, 

Мәсiхтiң есiмi және Оның Iнжiлi теңестiрiледi. Олай болса, Мәсiхке 

тауратша сену шоқынқан мақынасында: “Ибо все вы сыны Божии по 

вере во Христа Исуса. Все вы, во Христа облеклись” (Гал 3:26,27). 

Павел сөзiнен олардың Мәсiхке сенiмi, әрине, осы сөздiң шоқынуқа 

сенуң мақнасында деген Ұқым туады. Сұйтiп, Мәсiхке сену бҰл тұсiну 

ұрдiсi, мҰның сыртында ауызша мойындау емес, тезiрек бой сҰну 

мақнасы тҰр: “Я верю в Христа”. БҰл Иоанна сөзiмен айқындала 

тұседi (6:35): “Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня 

не будет жаждать никогда”, бҰл Мәсiхке сенудi оқан келумен теңетедi, 

олай болса, сенiм- бҰл ұрдiс (процесс). 

“Мәсiхтi” уақыздау, олай болса, оның мазмҰнына бiрқатар негiзге 

алынатын ережелер кiредi. Мәселен, Лука (9:11) Мәсiх ҚҰдай 

Патшалықының Iнжiлi туралы қалай уақызданқанын баяндайды (Мф 

4:23 салыстыр Марк 6:34) ал Марк 6:34 оларда ол қалай “көп” 

оқытқаны туралы хабарлайды. Iнжiлде “көп” сөзi қолданылқан, ал 

Мәсiх туралы қысқаша ақпарат айтылмақан, оны бiр минөтте iстеуге 

болады. Сұйтiп, бiз мынадай сөз тiркестерiн оқимыз: “Проповедавши 

Евангелие сему городу и научив многих...” (Деян 14:21), мҰнда тең 

мақналы “уақыздау” және “ұйрету” Сөздерi қолданылқан. Сөздердi 

осылай қолдану қажетсiз болар едi, егер Iнжiл бiрнеше жабайы 

пiкiрлерден тҰрқан болса. Павелдiң Сенiмге уақыздауы адамдарды 

кұнде-кұнде Жазуды Ұқыпты талдау жасауына әкелдi. (Көне ґсиеттiң 

синоптикалық көшiрмесiмен), ондақы Павел оларды тура оқытты ма, 

соқан көзiн жеткiзу ұшiн. Және адамдар оқан сендi, олар Павелдi 

тыңдап алқаннан кейiн Таураты оқып-ұйрендi. “Және олардың 

көпшiлiгi әбден нанды” (Деян 17:12). Бiздердiң iсiмiз адамдармен 

болқанда, Тауратты толық бiлмейтiн адамдармен, және уақызды 

тыңдап, оны талқылақаннан кейiн оны ұнемi оқып-ұйренiп отырмақан 

iсiмiз болса, онда б.з. бiрiншi қасырында болқаннан оны оқы-ұйренуге 

қаншама көп уақыт кеткен болар едi. “Всякий верующий, что Иисус 

есть Христос от Бога рожден” сөзi (1 Ин 5:1) мына аятқа тура сәйкес 

келедi: “Вос хотев, родил Он нас словом истины” (Иак 1:18). 

“Возрожденные... от слова Божия... А это есть то слово, которое вам 



Ис а н ы» шо є ын у ы 300 

проповедано” (1 Петр 1:23,25). БҰл ҚҰдай Баласы Мәсiхке сену- Iнжiл 

ҚҰдай Сөзiн көрсететiн ақиқат. 

 

Патшалықтың Патшасы. 

“Мәсiх” есiмi қайсiбiр жерлерде Мәсiхтiң Патшалықы синонимi 

орнында қолданылады. Осықан байланысты “Мәсiхке сенiм” сөзi 

ерекше мәндi сөз тiркесiне ие болады. Тәңiрi фарисеяларқа мессияны 

iздеп әуре болмаңдар дедi, ұйткенi ол әрқашан олардың арасында 

тҰрады. Ол оны мына сөздермен бiлдiредi: “Царствие Божие внутри вас 

есть” (Лк 17:21), “Патшалық” сөзi “Патшалықтың Патшасы” сияқты 

анықталады. Иоанн жақын ҚҰдай Патшалықы туралы уақыздақанда 

Мәсiх туралы даңқын жайды. Навуходоноссардың тұсiнде жансыз 

тҰлқаны Ұрқан тас ҚҰдай Патшалықы болып көрiнедi (Дан 2:44). БҰл 

тас- патшалық, ол тас “барлық патшалықты Ұсақ бөлшектерге бөлiп, 

тас-талқанын шықарады”. БҰл жерде тас-ол патшалық және ол жансыз 

тҰлқаны Ұрқан да, кейiн оны қиратқан да сол. Иезекилдiң осындай 

нақылында нәзiк балапан бҰтаны жҰлып алып, тауқа отырқызқан бал 

қарақай туралы айтылады, ол соңынан алып қарақайқа айналады. “И 

будут обитать под ним всякие птицы” (Иез 17:22,23). БҰл, бәлкiм, 

Мәсiхке қатысты болар, ол жөнiнде Исаия (53:2) “бҰтақ және қҰрқақ 

жерден шыққан сабақ туралы” әңгiмелейдi. Сонымен бiрге Мәсiхтiң 

горчица (қышы) дәнi нақылының айқын байланысы бар, онда ҚҰдай 

Патшалықы кiшкене дәнмен салыстырылады, ол соңынан ақашқа 

айналады, оның саясында әртұрлi қҰстар паналайтын болады. 

Патшалық туралы сөзбен Исаның өзiнiң жеке тҰлқасының арасындақы 

бҰл байланыс Ол ґзi жөнiнде тiрi Патшаның сөзi сияқты айтқандықын 

көрсеттi. Сонымен “Мәсiхке сену” және барлық Iнжiлге ҚҰдай 

Патшалықына сену бәрi соның өзi. 

 

Iнжiл дегенiмiз не? 

Қазiр бiз бiздiң заманымыздың (б.з.) бiрiншi қасырындақы 

сенушiлердiң арасында ұлкен маңызы болып табылатын мәселенi толық 

талқылауқа кiрiсемiз. Жаңа ґсиеттiң заманында iлiм бейнесi өмiр сұрдi, 

оны бәлкiм қазiргiге Ұқсас деп қабылдауқа болар. Басқа маңызды 

фактор болуы қажет- көрегендiк сыйы бар ақайындылардың өмiр сұруi- 

шабыттанқан тұрде ҚҰдайдан тура болжау қажет. Уақыт өткен сайын 

осы iлiмнiң көзқарастар жұйесiне қайсыбiр осындай шабыттанқан пiкiр 

айтушылар қосыла берген деп ойлауқа негiз бар. 
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Iлiмнiң бейнесi 

Павел рим экклесияларының мұшелерi туралы айтуы мұмкiн, қалай 

болқанда да, “от сердца стали послушны тому образу учения, которому 

предали себя” (Рим 6:17) өзiнiң шоқынқанына дейiн. Грек сөзi “бейне” 

ол да “ұлгi” және “өнеге” деп аударылады және кеңiнен тарақан iлiмдер 

жұйесiне жатады. Павелдiң осы жерде қолданқан “бейне” сөзi 

шоқынуқа дейiн белгiлi бiр бiлiм көлемiн бiлу қажеттiлiгiнiң 

маңыздылықына бақытталқан. Оның бiрнеше қысқа пiкiрлерiн, 

шоқынуқа дейiн iстелген, бiлу жеткiлiксiз болады. Қайсыбiр экклесия 

қызметшiлерi “дiн тәртiбiн Ұстаушы әуелгi пiкiрiнен қайтқандар 

кұшiнiң тұрiнде” болқан (2 Тим 3:5), бiрақ солай болқанмен Ақиқаттың 

шын кұшiн өзiнiң кұнделiктi өмiрiнде мойындалмақан Павел 

галаталарқа “Көздерiнiң алдында Иа Мәсiх алдын ала жазылып 

қойылқан, сендерде де керiп тастау болмасын” (Гал 3:1) деп ескертуi 

мұмкiн. Гректiң “алдын ала жазылқан” сөзi “жазба сөз есебiнде 

айтылқан” деген дәлме-дәл мақына бередi, егер де галатамдарқа 

алқашқы нҰсқау бiр қандай жазбаша тұрде iстелiнген болса. 

Қайта тiрiлу туралы доктринаны анықтауда Павел айтуы мұмкiн: “Я... 

преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер...” (1 Кор 

15:3), осы арқылы қалайша ол қҰдай туралы ашуды ол алды және оны 

доктрина деп хабарлай отырып, қалайша келесiнi негiзге алды. Петр: 

“ґздерiнiң тұсiнiп берiлген қасиеттi парыздарынан кейiн шегiнгенше, 

олар шындықтың жолын танымай-ақ қойқаны дҰрыс болушы едi. 

Бiрақ... жуып тазаланқан шошқа да (шоқынқанда) балшық арасына 

аунап жатуқа кетедi емес пе” (2 Петр 2:21,22). Осы сөздегi “жол” және 

“қасиеттi парыз”, оларқа бҰрын берiлген, шоқыну кезiндегi 

шомылумен байланыстырылады, жол және парыз оларқа бҰрыннан 

таныс сияқты. Бiз шоқынуқа дейiн ешқандай парыз болқан емес деп 

көрсеттiк, сондықтан жалқы тұрде айтылқан “парыз” сөзi iлiмнiң 

белгiленген негiзi сияқты тұсiндiрiлуi мұмкiн, мҰны адам өзiнiң 

шоқынуына дейiн бiлуге тиiстi. Оның кейбiр жерлерiнде iлiмдi “алу”, 

“доктрина” және “Iнжiл” туралы айтылқан Гал 1:9,12; Флп 4:9; Кол 2:6; 

1 Фес 1:6;2:13;4:1. БҰл Iнжiл алқаш апостолдар “алқан”, сосын 

уақыздақан адамдары алқан белгiлi ережелерден тҰратын Iнжiлге 

сәйкес келедi. 

 

Сенiм. 

Иуда сондай-ақ, бiр кезде қасиеттiлер берген “сенiм” туралы 

әңгiмелейдi (Иуда 3). “Сенiм” сөзi, сұйтiп, “доктрина негiздерi” сөзiмен 
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қарасластырыла қолданылады, бҰл сөздердi олар өздерiнiң шоқынуына 

дейiн иемденген. Бiрақ б.з. бiрiншi қасырындақы сөздiкте iлiмнiң 

негiзiне қатысты басқа сөз тiркесi болуы мұмкiн.Павелдiң “ұмiттенген 

дiн жолын бҰлжытпай Ұстау” уақызы шоқынқанқа дейiнгi дiн жолына 

сенуге жанама қатысты болуы (Евр 10:23). “Шын сөздi” сақтау (Тит 

1:9) ең алдымен “Сену туралы өтiнiштi” дәлелдеуге қатысты болуқа 

тиiс, оларды оқан алқашқыда оқытқан “Жалпы сенiм” сөзi (Тит 1:4) 

iлiмiнiң негiзгi мазмҰнын сенушiлердiң бәрi бөлiнiстi; тек қана “жалқыз 

сенiм” болды (Еф 4:5). “Сенiм және Мәсiхтiң есiмi Деян 3:16-да 

бiрiктiрiледi. Мәсiхтiң есiмi, “сену” сөзiнiң мазмҰнындақы сол iлiм 

ұшiн басқа атау. ґмiрлiк iстерiнде қандай болса, (1 Тим 6:10), iлiмiнде 

де (1 Тим 4:1) Павел қайсыбiреулер "дiншiлдiк нанымнан қайтады” деп 

ескерттi. Дiннен безушiлiктiң осы алқашқы қадамы “сенiмге” анықтама 

беру мұмкiн емес деп айтуқа болар едi. 

 

Практиканың мәселелерi 

Практиканың мәселелерi де iлiмнiң бiр бөлiгi болқан. “Мәсiхке сену” 

өзiне “шындық, сабырлық және болашақ сот” туралы сендiрудi қосып 

алатындық мақынасын бередi (Деян 24:24,25). Павел нандыру қайта 

тiрiлу жөнiндегi iлiм туралы өзiнше тұсiну жөнiндегi нҰсқауларда 

әңгiмелейдi. “Ибо я Самого Господа принял то, что и вам передал” (1 

Кор 11:23). Павел кейiнiрек әрi жалқастырылқан және iлiмге қосқан 

бiрқатар практикалық ережелер болқан, мәселен, экклесидегi 

қарындастар туралы ереже: “... вы все мое помните и держите предания 

так, как я передал вам. Хочу так же, чтобы вы знали, что... жене глава 

муж...” (1 Кор 11:2,3). БҰл осындай ереженi тұсiнiктеудiң бәрi 

шоқынқанқа дейiн болуқа тиiстi, ол iлiм негiзiнiң жартылай бөлiгi 

болып табылады, оны бiрiншi қасырдың өзiнде солай iстеуге көндiрген. 

Гректiң сөзi “жора” сондай-ақ “дәстұр” деп аударылады 2 Фес 3:6 және 

2:15-те: “Завещаем же вам, братья, Господа Нашего Иисуса Христа, 

удаляеться всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, 

которое приняли от нас... Стойте и держите предания, которым мы 

научены или (вдохновенным, пророческим) словом, или посланием 

нашим. (Ақылшын баспасынан шыққан Тауратта RSV “тапсыру” 

сөзiнiң орнына “дәстұр” сөзi қолданылқан (ауд. Ескертуi). Осының бәрi 

iлiмдi қабылдаудың өмiрлiк қажеттiлiгiн және оны қабылдақысы 

келмейтiндерден бөлiну қажеттiлiгiн көрсетедi: “Держащийся 

истинного слова, согласного с учением, чтоб он был слешен и 

наставлять в здравом учении и противящихся обличать” (Тит 1:9). 
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Ертедегi экклесиядаңжалқан пайқамбарлар” болқанын бiз бiлемiз, олар 

сыр ашудың доктринасындақы ережелер туралы ҚҰдайдан иемденген 

деп сендiредi, оны iлiмнiң қабылданқан негiзiне қосу қажет. Сұйтiп, 

Павел шабыттанқан сыр ашудың қандай “ақиқат сөздердi” (Тит 1:9,3:8; 

2 Тим 2:11; 1 Тим 4:9) қабылдауқа лайық екенiн атап көрсетедi (1 Тим 

1:15; 4:9); яқни сену туралы доктринақа енгiзуге болатындықын да атап 

өтедi. Осы себептi Иоанн: “Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но 

испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 

появились в мире” (1 Ин 4:1). 

 

Кейбiр ұзiндiлер 

Төменде кейбiр сол ережелерден айқын мысалдар келтiрiлген, ол 

Iнжiлдiң негiзгi бөлiгi болып табылатын “Мәсiхке сенiм” жабайы 

қосымша ретiнде берiлген, бҰл шоқыну жорасына дейiн тұсiнiктi 

болуқа тиiс. 

-“Вдень, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные 

дела человеков через Иисуса Христа” (Рим 2:16). Соттың болатын орны 

туралы және жауапкершiлiк туралы iлiм, олай болса “бiрiншi принципi” 

болып есептеледi- Деян 24:25, Евр 6:1,2 қара. 

- Сұндетке отырқызу туралы ереже, қҰтылу ұшiн қажеттi, оны Павел 

“басқа (бөгде) азан шақыру” деп атады (Гал 1:6). Сұйтiп, бiз МҰсаның 

Заңын Ұстауқа тиiстi емеспiз, мәселен, сембi туралы- бҰл шын Iнжiлдi 

тұсiнудiң маңызды бөлiгi. 

- “Патшалыққа азаншақыру”- Мәсiх туралы қана емес, оның болашақ 

Патшалықы туралы да азан шақырушының суреттемесi, ол Iнжiлдi 

уақыздайды- ал Iнжiл уақыт туралы, Сианқа: “Сенiң ҚҰдайың ұстемдiк 

жұргiзуде” яқни Патшалықта деп қашан айтуы мұмкiн. 

-Мәсiхтiң “тамаша жақтарының” мәнiн дҰрыс тұсiну жолдастық 

мәселесi болды (2 Ин 7:10). Сол себептi, Iнжiл Мәсiх жөнiнде көп 

ережелердi қосып алады (Деян 8:12). Тақы да Мәсiхке сену туралы 

әңгiмелеу- сөзсiз жеткiлiксiз. 

- Патшалық туралы өсиеттiң маңыздылықы- Iнжiлдiң өмiрлiк бөлiмi, ол 

Ыбрайымқа және израилдықтарқа уақыздалқан (Евр 4:2). Павел Дәуiтке 

өзiнiң өсиет “Оны қҰтқару Сөзi” сияқты уақызы туралы әңгiмелейдi 

(Деян 13:23,26). Сол себептi- бҰл қҰтқару туралы жолдаудың өмiрлiк 

бөлiмi. Ол былай дейдi: “Мы благовествуем вам, что обетование, 

данное отцом” (Деян 13:32). Осықан Ұқсас “к благовестию Божию- о 



Ис а н ы» шо є ын у ы 304 

Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти” (Рим 1:1-

4). 

-Уәденi тұсiну ұшiн Израил тарихынан белгiлi бiр бiлiм қажет. 

Антиохада Павелдiң уақызын (Деян 13) оқып ұйрену, ол Израил 

тарихын қалай суреттенгенiн, уәденiң ерекше маңызына көңiл аудара 

отырып және оны Иса қалай iске асырқанын баса айта отырып 

суреттегенiн көрсетедi. Сонымен, оның уақызы Израилдың тарихына 

негiзделдi және бiздiң ойымызша, егер оның айтқаны орындалмаса, 

соттың салдары туралы сақтандыруды қоса есептегенде, 

“суреттеушiлiк” болды. 

 

Қортындылар. 

Жоқарыда мазмҰндалқандардың маңызын асыра бақалау қиын. 

“Вникай в себя и в учение; занимайся сам постоянно: ибо, так поступай, 

и себя спасаешь и слущающих тебя” (1 Тим 4:13-16). Осы кiтаптың 1 

Қосымшасында келтiрiлген осындай iлiмнiң ережелерiнiң тiзiмi 

мейлiнше толық емес, бiрақ автордың пiкiрiнше, Таураттың беттерiнде 

еске аланқан және “сену” мен “дәстұрдiң” бөлiмi болып табылатын, 

көптеген сҰрақтарқа жеткiлiктi шолу жасайды. Осы тарауыда iлiмнiң 

негiзгi ережелерiнiң жинақын анықтау ұшiн табанды қажеттiлiк бар 

екенi көрсетiлген. Ол қажеттiлiктi бiздiң бәрiмiз қабылдаймыз және 

оқан өзiмiздiң берiлгендiгiмiздi кешеуiлдемей бекiтуiмiз керек. Осы 

догмалар тiзiмiнiң мазмҰны шоқынуқа ынтасы барларқа арналқан 

бiздiң нҰсқауларымызды да қосатын сияқты. Суқа тұспестен бҰрын 

пiкiрталас есебiнде олар ұйреткендi қаншалықты терең тұсiнгенiн 

анықтау жаман болмас едi. Сенушiлердi олар ұшiн қиын кездерде 

“сенуге” өте жиi мадақтайды. “ҚҰдайдың сұйеуi (мықты) берiк”. Бiздiң 

iлiмнiң бiрiншi принциптерiмен , ҚҰдайдың қажайып ниеттерiмен 

танысуымыз өзiнен өзi бiздi мадақтауқа тиiс. Тек Қасиеттi Жазуды 

ұнемi оқып және уақыздау пайда және зор махаббат сезiмiн әкелуi 

мұмкiн. Павел өзiнiң жалқыздық және қайқылы сақатында қалай болса, 

бiз былай деп айта аламыз: “Подвигом добрым я подвизался, течение 

совершил, веру сохранил”. “Ибо я знаю, в кого уверовал, что Он силен 

сохранить залог мой (нашу жизнь, нас всех) на оный день” (2 Тим 4:7; 

1:12). 

Ескерту: Бiздiң Иса Тәңiрдiң дiн жолы. 
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“Ибо если устами твоими бедеть исповедовать Ииуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то 

спасешься” (Рим 10:9). 

Ескере кету керек: 

- БҰдан бҰрын мазмҰндалқаннан “Тәңiрi Иса-ол, бәлкiм, “ҚҰдай 

Патшалықы және Иса Мәсiхтiң есiмi туралы”, шоқынуды қоса 

есептегенде бiрыңқай iлiм ұшiн синоним. Дiн тҰту туралы апостол 

Павел- бҰл шоқыну дедi. Осықан қатысты апостол Марканы (16:16) 

еске алу керек: “Кто будет веровать (ср. исповедовать) и креститься (ср 

воскреснит с Христом из мертвых) спасен будет”. 

- Мәсiхтiң қайта тiрiлуiн тұсiну жиһаннамақа және адам жаратылысына 

қатысты Тауратты бiлудi қоса есептейдi. 

- Рим 10:8,9 аяты 13 аятқа сәйкес келедi: “ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется”. Павел шоқынуды қабылдақан адам сияқты 

баяндалады және сол себептi Тәңiр Исаның есiмiне шақырады (Деян 

22:16); тек шоқыну бiзге Тәңiр Исаның есiмiн шақыру қҰқықын бередi 

(Мф 28:19). 

- Шоқынудың маңыздылықын бiрнеше тарауда бҰрын атап 

өткенiмiздей (Рим 6), 10тарауда Павел қҰтқару ұшiн шоқынудың 

қажетсiздiгi туралы оқытатын болады дегендi көзге елестету мұмкiн 

емес. 

- Рим 10:9 аяттарының алдында 6-8 аяттары болып өттi: “не говори в 

сердце твоем: кто взойдет на небо? Или сойдет в бездну? Близко к тебе 

слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое 

проповедуем”. Олай болса, “сену сөзi” дiн жолына тұсуге тиiстi 

мақынасын бередi және ол 9 аяттақы “Тәңiр Иса” сөзiне келедi. Бiз 

“сену” сөзi өзiне Iнжiлде мазмҰндалқан бұкiл iлiмдi өзiне қосып алады 

деп анықтақан болатынбыз. Павел Второзакониядан цитаталар 

келтiредi (30:11-14): “Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе 

сегодня... она не на небе... и не за морем она..., но весьма близко к тебе 

слово сие”. Мұмкiн, ол “оның парызының” мазмҰнын Мәсiхке қатысты 

етiп ашып тҰрқан шықар. Сұйтiп, Второзаконияда (30:16) егер 

израилдықтар сөзiнде тҰрса, онда олар бата алқандар болады делiнген, 

сол себептен, егер Жаңа Израил Мәсiх туралы Сөзге сенсе, онда олар 

қҰтқарылады. Мәсiхтiң ауызша дiн жолын қууы, олай болса Мәсiх 

туралы осы iлiмге сай келедi. “Егер Тәңiрдiң сенiң ҚҰдайыңның, 

дауысын тыңдайтын болсаң” (Втор 30:10) аяты “ұйткенi егер сенiң 

ауызыңмен Иса Тәңiрдiң дiни жолын қусаң” (Рим 10:9) аятына сай 
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келедi. МҰндай салыстыру тақы да “Тәңiр Иса” сөзi ҚҰдай сөзi негiзгi 

iлiмiн өзiне қосатындықын көрсетедi. 

Шегiнiс 32: Айқыш ақаштақы қарақшы 
 

Қарақшы және Исақа айтты: ґз Патшалықыңа келген кезде менi есiңе 

тұсiр, Тәңiрi! Және Иса оқан былай дедi: “Шынымен айтамын сақан, 

Бұгiнде менiмен бiрге жҰмақта боласың” (Лк 23:42,43). Осы аят 

жолдары қҰтқару ұшiн шоқыну мiндеттi емес және бiз өлгеннен кейiн 

тура Аспанқа аттанамыз деген Ұқым бередi. Осы жолдарды мҰқият 

оқитын болсақ төмендегi сөздер айқындала тұседi: 

1. ґлiмге шоқынуқа және Мәсiхке қайта тiрiлуге нҰсқа Мәсiх қайта 

тiрiлгеннен кейiн берiлдi (Мк 16:15,16). Қарақшы әлi кұнге МҰсаның 

заңымен өмiр сұрдi, бҰл кезде Мәсiх онымен сөйлескен едi. 

2. Шын шоқыну- өлiмге және Исаның қайта тiрiлуiне шоқыну. Осыны 

назарқа ала отырып, Исаның қарақшымен әңгiмесiне дейiн бҰл оқиқа 

әлi болмақанды және Мәсiхке шоқыну мұмкiн еместi. 

3. Шоқыну бiздiң өлiмiмiздi Мәсiхпен бейнелейдi (Рим 6:3-5).Қарақшы 

дәлме-дәл онымен бiрге өлген жалқыз адам. 

4. Иоанн Креститель шоқындырқан адамдардың бiрi қарақшы болуы 

толық ықтимал. ґткенде жаңажолыққандардың көпшiлiгi кұдiктi 

адамдар едi (Мф 21:32). Қарақшы шоқынбақан адам деп айту - 

белгiсiзбен жанжалдасу деген сөз, ол, әрине, жеңiл аргумент болады, 

шоқыну туралы нҰсқаудан аулақ болу ұшiн оқан меңзеуге болады. Осы 

ұзiндi де “жан” және “аспан” сөздерiнiң маңызы туралы ұнсiздiктi 

сақтайды. 

5. Иса өзiнiң “Патшалықына” келгенде қарақшы Исадан оны “еске 

алуды” сҰрады. ҚарақшыIнжiл және “ҚҰдай Патшалықы” туралы 

хабардар едi, ол жөнiнде Иса уақыздақанды (Мф 4:23), Патшалық 

орнақанда сот кұнi туатынын ол бiлдi, және сол себептi ол Исадан ол 

жөнiнде еске алуды сҰрады. Иса өлiден тiрiлетiнiн және сол кұнi 

соттайтынын тұсiнiп, ол қҰтқару және қайта тiрiлетiн кұнгi сот 

Мәсiхтiң аузынан шақатындықын ол мойындады. 

6. Қаскұнем онымен жҰмақта бiрге болады, деп жауап бердi Иса. 

Гректiң осы сөзi жер ұстiндегi тамаша жақдай мақынасында. Ол Эдем 

бақшасын қалпына келтiруге қатысты қолданылады, оны болашақта 

ҚҰдай Патшалықынан көруге болады (Откр 2:7). ҚҰдай Патшалықы 
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жалқаса берсе Эдем бақшасына жҰмақ жақдайының бейбiтшiлiгi 

қайтарылатын болады (Ис 51:3; Иез 36:35), өйткенi қарқыс алынып 

тасталады (Откр 22:3). Гректiң Көне ґсиетi (Септуапинт) “жҰмақ” грек 

сөзiнен идиллиялық жердегi өмiрге қатысты пайдаланады (Ек 2:5; Неем 

2:8, Песн 4:14; Быт 13:10). “ЖҰмақ” сөзi “Аспан” сөзiмен 

ассоциацияланады, ол көркем әдебиетте, мәселен Мильтоның 

“Жоқалқан жҰмақ” романындақы тәрiздi. Мәсiхпен Патшалықта бiрге 

болуқа тiлек бiлдiргеннен кейiн соқан жауап ретiнде Иса қарақшыны 

жҰмаққа жiберуге уәде бердi. Бiз 5 тарауда Патшалық жер ұстiнде 

болады деп көрсеткен болатынбыз, сондықтан, “жҰмақ” та жерде 

болады. 

7. 43 аят жай аудармасында Мәсiх пен қарақшы “жҰмақта” сол кұнi 

бiрге болады деп тұсiнемiз дейдi. Бiрақ, сiрә, ҚҰдай Патшалықы жер 

ұстiнде әлi орнақан жоқ. Және олар Патшалыққа сол кұнi аттанқан жоқ. 

Исаны көрге салды, оның көрегендiгiне сәйкес (Деян 2:32) және ол 

“жердiң жұрегiнде өзiнiң кресте өлiмiнен кейiн ұш кұн, ұш тұн болды” 

(Мф 12:40, 16:21мен салыст.). Тiптi, қайта тiрiлгеннен кейiн ол былай 

дедi: “... не прикасайтесь ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему” 

(Ин 20:17). Сонымен, Иса сол кұнi, өлген кұнi аспанқа аттанқан жоқ. 

 Осықан қарамастан, Иса қарақшықа уәде еттi: “Ныне же будешь со 

мной в раю”. Осықан ашық қарама қарсы жауапты Таураттың бастапқы 

мәтiнiнен iздеу керек. Грек және еврей тiлдерiндегi манускрипте тыныс 

белгiлерi жоқ немесе тiптi бас әрiптерi де. Тыныс белгiлерiн басқаша 

ауыстырып қоюқа болады: “Истинно говорю тебе ныне же, будешь со 

Мною в раю” (Лк 23:43). Шын мәнiнде, Ромсерхамның аудармасында 

“бұгiнде” сөзiнен кейiн ұтiр қойылқан. БҰл контексте айта қаларлықтай 

жақсы келдi. Қарақшы Исадан сот болатын кұнi оны еске алуын 

сҰрады ол өзiнiң кұнәсiн мойындады және өзi сонда келедi деп 

есептедi. Және Иса оқан таңқаларлық сенiм бердi: “Я могу сказать тебе 

сейчас же! Тебе не нужно будет ждать до тех пор, чтобы узнать мой 

притвор тебе- ты будешь со мной в Царствие”. 

8. Жоқарыда айтылқандардың бәрiнен, мұмкiн, қарақшы анық 

тұсiнгендей, ереже қҰрастыру керек: 

–ҚҰдай Патшалықы 

-Мәсiхтiң екiншi келуi 

-Қайта тiрiлу және сот 

-Жауапкершiлiк 

-Мәсiхке сену арқылы қҰтқарылу 

-Мәсiхтiң қайта тiрiлуi 
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-Мәсiхтiң мiнсiздiгi (“бҰл адам ешқандай жамандық iстеген жоқ”). 

-Мәсiхтiң iзiмен жұру қажеттiлiгi (он назвал его“Господи”). 

-Адамның кұнәлылықы (“Бiз әдiл сотталдық”). 

Олай болса, осы адамнан кiм болса да қҰтқарылады деген сенiмiнен 

ұлгi алуқа болмайды, егер оның аз болса да христиандыққа ынтасы 

пайда болса; сол қарақшы тәрiздi онда iлiмнiң негiзiнен тұсiнiгi болуы 

керек. МҰнсыз ол өз бойында бар сенiм биiгiне шықа алмақан болар 

едi. Мәсiх басқа қарақшықа қҰтқаруды уәде еткен жоқ, оның басқаша 

қатынасы болып едi: “Егер Сен Мәсiх болсаң, ґзiңдi және бiздi қҰтқар!” 

БҰл өзiн осылай санақан мынадай адам болды: “Если и есть что-то в 

деле Ииуса я не вижу причины, почему бы и мне не получить что-

нибудь”. Оның былай айтқан себебi iлiмнiң негiзiн бiлмейтiндiктен, ал 

екiншi қарақшы бiлдi және өзiнiң соңқы кұнi өзiнiң Мәсiх iлiмiне 

ынтасына қарамастан шын қҰтқаруды алу мұмкiндiгi жоқын тұсiндi. 

33 Шегiнiс: Шоқыну жорасының ұлгiсi 
 

Шоқыну жорасы қалай дҰрыс өтетiнiн көрсету ұшiн 

кристадельфиандықтардың қаласы Хатлпулде оны өткiзу тәртiбiн 

қарастырайық. БҰл қала Англияда тҰрады, ол 1990 ж. қараша айының 

сембi кұнi едi.Шын өкiнiп және Iнжiлге сенгеннен кейiн суқа толық 

денеңмен тұсiп шоқыну қажеттiлiгiн атап өту керек. “Жора” - бҰл тек 

өз еркiмен сәйкес сезiм сәтiнiң маңыздылықын көрсететiн қосымша 

қана. Жораны жұргiзу тәртiбi мынадай: 

КұнiбҰрын дҰқа қылу. 

Римдiктерге Жолдаудың 6 тарауын оқу. 

Шоқыну алдындақы уақыз (төменде келтiрiлген, 

шын есiмдерi өзгертiлген). 

Намаз оқу. 

Жұзу бассейндегi суқа адамның бұкiл денесiмен 

тұсуi. 

Намаз оқу. 

 

Шоқыну алдындақы уақыз. 

Бұгiн Дейваның өмiрiндегi ең маңызды кұн екендiгiнде ешқандай кұдiк 

жоқ: бiрнеше минөттен кейiн ол суқа тұседi және одан шыққанда 
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толықынан “Мәсiх ұшiн”, Ыбрайымның тҰқымынан болып шықады, 

Iнжiлдiң iшкi мақынасындақы тамаша уәденi иемденедi. 

Осы актiнiң ерекше қарапайымдылықы алдамшы болып көрiнуi мұмкiн, 

бiрақ Дейв және осында қатысып отырқандардың бәрi бiздiң осы суқа 

тұсуiмiз оны Исаның өлiмiмен, және қайта тiрiлуiмен 

байланыстыратындықына толық сенемiз, “Римдiктердегi жолдамадан” 

бiз оқықан сияқты 6 тараудақы 3-5 аяттарда: 

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 

во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 

Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 

дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 

Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 

Ибо если соединены с Ним подобием смерти Его, 

то должны быть соединены подобием воскресения.” 

Мәсiхтiң қайта тiрiлу картинасын көзiмiзге елестетiп байқайық, ұйткенi 

Дейв өзi судан шықар алдында, өлгендер арасынан көтерiлген, Исамен 

жалқастырылады. 

Бiз Исаның керемет сезiмдi жаңа өмiрiн және таза, тұнде тыныш ауаны 

көз алдымызқа елестетемiз. Ол алыстан жылт-жылт етiп тҰрқан, 

Иерусалимнiң жарықтарын көрдi; сонда тҰрқан адамдарды және жақын 

жерде болқан, олардың әрқайсысына қатысы бар тамаша оқиқалар 

туралы мұлдем мақлҰматсыз бҰрынқы адамдарды, өлгендер арасынан 

жаңа өмiрге шыққан адам туралы көрдi. 

 Тек солай және Дейвтiң судан шықар алдында, бiздi қоршақан әлем 

болқан оқиқаның маңыздылықын бақаламайды. Адамдар көре алуқа 

тиiстiң бәрi, егер көремiз деп еңбектенген болса, онда жұзу бассейнiне 

кiрiп келе жатқан тек еркектер мен әйелдердiң аз қана тобы және бiр 

адам сияқты бiрiн-бiрi суқа батырып алады. Бiрақ, тақы, перiштелер 

сияқты Исаның қайта тiрiлгенiне қуанды, тақы ендi бiзге көрiнбейтiн 

Перiштелер тәубесiне кiрген ендi бiр кұнәлылықы на қуанды. 

 Бiз “Римляндықтарқа Жолдаманың” 6 тараунан бiз тақы да “жаңарқан 

өмiрге” кiремiз дегендi оқимыз, оқан қуанқанынан Дейв ендi оқан ие 

болады және ол оны өзiнiң бұкiл өмiрi арқылы алып жұретiн болады. 

Бiз оқықанда, ол ендi кұнәнiң қҰлы емес, бiрақ Алланың қҰлы, 

Тауратта айтылқан, Оны еркiн орындайды. Бiз еркiндiктi өзiмiз ұшiн 

керексiнемiз, бiрақ өзiмiзге қызмет ете тҰрып, бiз еркiн емеспiз, бiз 

кұнәнiң қҰлымыз деп ойлау қызықарлықтай. Дейв өзiне әмiр иесiн 

таңдап алды және ҚҰдайқа қызмет етуге дайын. Ауық-ауық, жаңа 
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өмiрде бiзге шектеушiлiк өте аыр және оны бастан кешiру мұмкiн емес; 

және бiз олардан босануқа талпынамыз деп елiктеймiз. Бiрақ егер бiз 

солай iстесек, онда бiз бос болмаймыз, бiз қайтадан кұнәқа қызмет 

ететiн боламыз. 

Павел 1 Кор 10:1,2-де бiздiң шоқыну суы арқылы өтiуiмiз 

израилдықтардың Қызыл теңiздiң суы арқылы өтуiне Ұқсас деп 

тұсiндiредi. Бiздердiң көп нәрсенi бастан кешiруiмiзден өзiнше нақыл 

шықаруқа болар едi. Израилдықтар Египетте қҰл болды, маңдай терiн 

сыпырып, пҰтқа бас иiп, мақсатсыз өмiр кештi. Олар қҰтқару жолын 

табыды сҰрап ҚҰдайқа жалбарынды, әйтседе, бәлкiм, Оқан қалай 

жауап беретiнiн Ол көзiне де елестете алмады. 

Осықан жауап ретiнде ҚҰдай оларды Египеттен Қызыл теңiз арқылы, 

сосын шөлейт арқылы алып жұрiп, ґсиет етiлген жерге апаруды МҰсақа 

тапсырды. Израилдықтар Египетте Дейвке Ұқсас болды және шоқынуқа 

келгендердiң бәрiне Ұқсас болды; ендi Дейв Қызыл теңiздiң жақасына 

әкелiнген сияқты. Ол су арқылы өтiп, лезде ґсиет етiлген Патшалықтың 

жерiне келе қойқан жоқ; ол шөлейт жер арқылы өтетiн бiздердiң 

бiрiмiзге қосылады. ҚҰдай еврейлердi Перiштелердiң көмегiмен шөл 

арқылы алып жұрдi, ол олармен ұнемi кұндiз де, тұнде де бiрге болды. 

Сонымен бiздердiң әрқайсысымыздың Перiштемiз бар, бiздiң 

маңымызда жұрген және бiздi бiздiң өмiрiмiз арқылы қҰтқаруқа 

апаратын Перiште бар. 

Израилдықтар кұн сайын аспан манныйымен азықтанды, Иса оны 

Iнжiлде (Ин6) ҚҰдайдың сөзi деп атайды. Егер де олар онымен 

тамақтанбаса, онда олар шөлде тез арада өлiп қалқан болар едi, өйткенi 

онда ешқандай басқа тамақтың тұрi жоқ. Осы себептi, бiз сақан “Таурат 

серiгiн” өте Ұсынамыз, (арнаулы баспасын), оның көмегiмен сен кұн 

сайын Тауратты оқи аласың, және оқу ұшiн белгiлi бiр тараулар 

жинақын аласың. Бiздiң кұнделiктi өмiрiмiзде ұзiлiс жасау қажет, 

дҰрысы әр кұн сайын белгiлi бiр кездерде Таураттың бiзге нҰсқақан 

тарауын оқып, Ұқыну ұшiн. 

Израилдықтарқа бiр кұнi оларқа бiрнеше кұнге тиесiлi аспан маннасын 

жинауқа Ұмтылма деп айтылқан болатын, бiрақ оны кұн сайын жинауқа 

кұш сал делiнген. Сондай-ақ бiз де ҚҰдай Сөзiн кұнде-кұнде 

бойымызқа сiңiруге тиiстiмiз. Бiздiң өзiмiздiң табиқи тамақымызды 

қалай Ұмытпайтынымыз сияқты, сондай-ақ қҰдайы туралы да Ұмытуқа 

тиiстi емеспiз, тек кұн сайын кұш жҰмсау бiздi қуаттандырады. Iс 

жұзiнде, Иов өзiнiң табиқи тамақынан бҰрын ҚҰдай Сөзiн көп 

бақалайды деп айтар едi. 
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Израилдықтар сондай-ақ, қҰлақан жардан аққан тасқын судан да iштi. 

Кор 10-да бҰл “Мәсiхтi” көзге елестетедi делiнген. 

Сонымен, бiз Исаның ұлгiсiмен тамақ жеп, iшуге тиiстiмiз, және мҰны 

бiз өзiмiздiң апта сайынқы еске тұсiру қызметiмiздi iстеуге тиiстiмiз. 

Жиналыс жөнiнде айтқанда, бiздiң ¶мiтiмiздi бiрге бөлiсу ұшiн 

кездесуге деген табиқи тiлегiмiздi атап өту керек. Саяхатшы сусыз шөл 

далада осықан Ұқсас қандай да болмасын мұмкiндiктi қарсы алуқа 

қуанышты, сөйтiп онымен тәжiрибе алмасып, алда тҰрқан жол 

қиыншылықын талқылайды. Сондай-ақ бiз де өзiмiздiң қиын әрi кұнәлi 

өмiрiмiзде кұшiмiздi бiр-бiрiмiзбен байланыс жасап тҰруқа жҰмсауқа 

тиiстiмiз. МҰндай жиналыстарда бiздiң көргiмiз келген адамдар, жиi 

келмеуi мұмкiн, бiрақ бiз байланыс жасау ұшiн қандай да болмасын 

мұмкiндiктi, хат арқылы, журналдарды оқу арқылы болсын, 

байланысуқа тиiстiмiз. 

Бiздiң жаңа өмiрiмiздiң жауапкершiлiгi туралы айтамыз, бiрақ егер бiз 

белгiлi бiр қылық iстесек, мәселен кұнсайын Тауратты оқу, онда ҚҰдай 

бiзге сый беретiндiгiн елестету дҰрыс болмақан болар едi. БҰл 

ҚҰдайдың еркi, бiздiң жҰмысымыз ұшiн ақы сияқты емес, бiзге 

Патшалықты сый есебiнде жiберем деген Алланың тiлегi. Шоқыну- бҰл 

жан- тәнiмiзбен ҚҰдай Патшалықына енгенiмiз ұшiн ақы деп ойлау 

мұлдем қате болар едi. Шындық, ҚҰдайдың махаббаты, Мәсiхтiң 

жеңiсi, осының бәрi бiздiң ҚҰдай Патшалықына кiруiмiз ұшiн одан да 

көп мұмкiндiк бередi. Дейвтiң де, бiздiң де сонда болқанымызды ҚҰдай 

шын мәнiнде тiлейдi. Бiз уақыт өткен сайын ол туралы шын ақиқат 

сияқты еске алуқа тиiстiмiз, бҰл дерек қандай тамаша болып көрiнедi, 

осықан байланысты бiз ҚҰдайдың махаббатына сайма-сай жауап беруге 

тиiстiмiз. 

Израилдықтар Қызыл теңiзден шыққан кез, Ұлы қуаныш едi. МҰса 

өзiнiң өлеңiн айтты және адамдар тұгел зор қуанышқа бөленедi. Псалм 

105:35-41 осы қуанышты жазбаша жақсы бiлдiрiп, ҚҰдай судан өту 

ұшiн оларқа бар қажеттiнi қалай қамтамасыз еткенiн көрсетедi: 

-... и стали всю траву на земле грех, и съели 

плоды на полях их. И поразил всякого в земле 

их, начатки всей силы их. И вывел Израилтян 

с серебром и золотом, и не было в коленах их 

болящего. Образовался Египет исшествию их; 

ибо страх от них начал на него. Простер 

облако в покров (им) и огонь, чтобы святить 

 (им) ночью.Просили, и Он послал перепелов,и 



Ис а н ы» шо є ын у ы 312 

хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, 

и потекли воды, потекли рекою по местам 

сухим”. 

Осында тҰрқандар және сенiң шоқынқаныңның куәсi болатындардың 

және бiздiң қуанышымыз және сендердiң болашақ ақаларың мен 

аналарыңның қуанышы. БҰл ҚҰдайдың Ұлы қуанышы, Иса мен 

Перiштелердiң Қуаныштары, олар бiздердiң әрбiр қимылымызды зор 

iлтипатпен қадақалап отырады. Бiздердiң бәрiмiз бiрге ҚҰдай 

Патшалықына баруымыз ұшiн бiздiң әрқайсымыз ¶мiттi және осы 

қуанышты “ең соңына дейiн” сақтайтын болсын. 

Ал ендi бiз бөлмеге барып киiнуiмiз керек, ал сосын жұзу бассейнiне 

баруымыз керек. 
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10 ТАРАУ: СҰрақ 

1. Шоқыну жорасын жасамай-ақ бiз қҰтқарыла аламыз ба? 

2. “Шоқыну” сөзi қандай мақына бередi? 

а) Мiндеттеме 

б) Бұрку 

в) Сенiм 

г) Суқа толық тұсу 

3. Рим 6:3-5-те шоқынудың маңызы қалай тұсiндiрiледi? 

4. Бiз қашан шоқынуқа тиiстiмiз? 

А)Шын Iнжiлдi оқып, тәубеге келгеннен кейiн 

б) Болашақ жас сәби кезiмiзде 

в) Тауратқа қызуқышылық пайда болқаннан кейiн 

г) Бiздiң шiркеуге кiргiмiз келгеннен кейiн. 

5. Бiз неменеге шоқынамыз? 

А) Бiздi шоқындыратын шркеуде 

б) ҚҰдай Сөзiне 

в) Мәсiхқа 

г) Қасиеттi Рухқа 

6. Шоқынқаннан кейiн қандай жақдай болады? 

а) Бiз Ыбрайымның тҰқымының бiр бөлшегiболамыз 

б) Бiз ешқашанда кұнә жасамайтын боламыз 

в)Бiз сонда барлық кезеңдерде айқынқҰтқарылатын боламыз 

г) Бiздiң кұнәларымыз кешiрiлдi. 

7. Бiздi жалқыз қана шоқыну жорасы қҰтқара ала ма? 

8. Бiз шоқынқаннан кейiн Қасиеттi Рухтың тамаша сыйын ала аламыз 

ба? 

 

 



 314 

 

 

 

 

11 тарау 

Мәсiх ұшiн өмiр 
 

 

 



Мё с iх  ѕ шiн  ј м iр  315 

11.1 Кiрiспе 
 

Шоқыну бiзге ҚҰдай Патшалықында мәңгiлiк өмiр алуқа ұмiт бередi. 

Бiз неқҰрлым көп сенсек және ұмiтке деген сенiмiмiздi көп бақаласақ, 

бiзге жұктелген жауапкершiлiк солқҰрлым айқындала тұседi. Ол лайық 

адамдарқа, ҚҰдайдың жаратылысын алуқа ұмiтi барларқа (2 Петр 1:4) 

өмiр бейнесiн сұруге қатысты, барлық жақынан жетiлуде тҰру арқылы 

Оның Есiмiмен шын қосылуына қатысты (Откр 3:12). 

 10.3. бөлiмiнде бiз шоқынудан кейiн бiздiң жаратылысымыздың перiлiк 

ниетiн қҰтылып, жақсы өмiр сұруге мiндеттенемiз (Рим 6:6). Егер бiз 

мҰны iстемесек, онда шоқыну мәнсiз болып табылады. Адам жаңа 

өмiрдi қабылдау жауапкершiлiгiне дайын болса қана келесi шоқынудан 

кейiн ол ұмiт орындалады. 

Шоқыну кезiнде бiз ескi ұшiн, табиқи өмiр ұшiн өлемiз, бейнелеп 

айтқанда Мәсiхпен бiрге қайта тiрiлемiз. “Если вы воскресли со 

Христом (в крещении), то ищите горнего, где Христос сидит одессную 

Бога. О горнем помышляйте, а не о земнем, ибо вы умерли... И так 

умертвлите... блуд, нечистоту... людостяжание” (Кол 3;1-5). Бiз 

шоқынқаннан кейiн бәрiне Аспандақы болашақ ҚҰдай көзiмен 

қараймыз, Аспан туралы ойлаймыз, атақ қҰмарлықымызды қойып, 

тәндiк ниетiмiздi жеңiп, осының нәтижесiнде ҚҰдай Патшалықына кiру 

мұмкiн болады. 

Адамзат табиқатының негiзгi ҚҰдайы тыңдауқа деген өзiнiң 

Ұмтылысын көрсете бiлу. Бiрақ ҚҰдай одан бiздi ұнемi сақтандырады. 

ґзiнiң нҰсқауы жөнiнде былай дейдi: “Исполняя которые, человек был 

бы через них” (Иер 20:13). Егер бiз Алла Тақаланың нҰсқауы туралы 

өзiмiзге есеп берсек, онда бiз әрдайым оны тыңдап жұремiз деп 

мiндеттеме алуымыз керек. 

 

11.2 әулиелiлiк 
 

“Свят, Свят, Свят Господь Савоаф! (Ие 6:3). Бiр сөздiң ұш рет 

қайталанып тҰрқаны ҚҰдайдың Қасиеттiлiгi, әулиелiлiгi туралы 

мойындауымыздың бiрi болып табылады. “әулиелiлiк” деген сөз 

негiзiнен “бөлiну” мақынасын- қасиеттi емес iстен бөлiнiп, рухани 
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өмiрге бөлiну мақынасын бередi. “Подражайте Богу, как чада 

возлюбленные” (Еф 5:1). Олай болса, “по примеру призвовшего вас 

Святого и сами будьте святы во всех поступках (т.е., в повседневной 

жизни), либо написано: “будьте святы, потому что я свят” (Петр 

1:15,16; Лев 11:44). 

Жергiлiктi израилдықтар “қасиеттi халық болу” ұшiн (Исх 19:6) 

өздерiнiң Қызыл теңiзiнде шоқынуы арқылы Египеттен босатылды. 

Рухани Израилдың мұшелерi де шоқынқаннан кейiн осылайша “әулие 

атақын” алады (2 Тим 1:9). Шоқынқаннан кейiн бiз әулиелердiң... 

қҰлына айналамыз” (Рим 6:19, 22 және т.т.). 

әулиелiлiк ҚҰдайдың негiзгi мәнi, кiмде-кiм “ҚҰдайқа елiктесе”, ол 

адамның басты қамқоры болып табылады. Егер бiз осылай жасасақ, 

онда бiз оның табиқилықын бiзге сыйқа тартқанда “Оның әулиелiгiне 

қатысты болып” шықамыз (Евр 12:10); 2 Петр 1:4). Сол себептi дiнге 

сенушi әулиелiксiз “Алла Тақаланы көре алмайды” (Евр 12:14), яқни ол 

Оны көре алмайды және Патшалықта Онымен пiкiрлесе алмайды. 

Бiз ұлкен меңгеруiмiз ұшiн сенбейтiн әлемнен, ҚҰдай мәңгiлiгiнен 

бөлiнгендерден iргемiздi аулақ салуымыз қажет. “Бөлiну” кұшпен 

жасалынуқа тиiстi емес. 

Қазiр бiз адамның әлемдi қҰрап тҰрқан жақына қатысты мәселелердi 

қарастырамыз, одан бiз бөлiнуiмiз керек, ал 11,3 бөлiмде бiз қосылуқа 

тиiстi әлем туралы әңгiме болады. 

11.2.1 Кұш қолдану 
 

Бiз кұнә көп әлемде өмiр сұрiп жатырмыз. 6.1. бөлiмде бiз өкiмет 

туралы айтқанда, “перi” тәрiздi туралы сөз болқан, өйткенi олар тәннiң 

қажетiн қанақатандыру мақсатында жаралқан, яқни таураттық 

“перiнiң”. 

Тауратта кұнә мен тҰқымның жауыздықы жеңiп шақады деп бiрнеше 

дұркiн айтылады, аз уақыт азап шеккеннен кейiн, әйелдiң Ұрықы ақыр 

аяқында ақталуқа әкеледi. Осы себептi сенушiлерге ұнемi мынаны 

Ұсынады: “Не противься злому” (Мф 5:39; Рим 12:17; 1 Фес 5:15; Петр 

3:9). 

Жауыздық ҚҰдайдың тiлегi бойынша келгенiн бiз көрдiк (Ис45:7; Ам 

3:6; 6.1 бөл салыст). Олай болса, жауыздыққа қарсы тҰру, ҚҰдайқа 

қарсы кұресу мақынасын бередi. Осы себептен Иса жауыздық кұшiне 
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қарсылық көрсетпе деп өсиет қалдырды: “Но кто ударит тебя в правую 

щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и 

взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду (Мф 5:39,40). Мәсiх 

бҰл жөнiнде ұлгi болды: “Я предал хребет Мой биющим” (Ис 50:6). 

Кiмде-кiм ҚҰдай сөзiне сенсе, ол жауыздыққа қарсы тҰрмайды: “Мне 

мщение, Я воздам, говорит господь” (Рим 12:19). “Не говори: “Я 

отплачу за зло”; предоставь Господу6 и Он сохранит тебя” (Притч 

20:22; ер Втор 32:35). Осы себептi Павел Коринфяндарды сотқа 

басқаларды әкелгенi ұшiн сөктi (1 Кор 6:1-7). 

 Бiздiң ¶мiтiмiздiң Ұлылықына қарамастан осы өмiрiмiздiң 

әдiлетсiздiгiне ерекше көңiл аудару қҰқықы берiлмейдi: “Как смеет кто 

у вас, имея дело с другими, судиться... Разве не знаете, что святые будут 

судить мир?” (1 Кор 6:1,2). Соттақы айтыс- тартысты қозқау, мейлi жер 

бөлу немесе айырылысу болсын, бәрiбiр ол сенушi адамның iсiмен 

келiспейдi. 

Жауыздықтың кұшiн басу ұшiн және кұнәлыларды билiк басында 

Ұстап тҰру ұшiн өкiмет полиция мен әскер Ұстайды. БҰл жауыздыққа 

қарсыласудың конституциялық тұрi және шын сенушi оқан араласпауы 

керек. “Все, взявшие меч, мечам погибнут” (Мф 26:52). БҰл бҰрын 

айтылқан белгiлi ҚҰдай принципi: “Кто прольет кровь человеческую, 

того кровь прольется рукой человека: ибо человек создан по образу 

Божию” (Быт 9:6). Бiздiң жолдасымызқа қасақана золық жасалса, ол 

ҚҰдайқа жасалқан қасақаналық болады. 

Христиандық ҚҰдайы ой бойынша бiзге былай айтылқан: “Любите 

врагов ваших, благославляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас” (Мир 

5:44; Лк 6:27). әскер мен полиция бҰл принципке тура қарама қарсы 

қимыл жасайды, сол себептi шын сенушi олармен қызметтес болудан 

бас тартуқа тиiс. Сондықтан кұш көрсетудiң қай тұрiне болмасын 

сенушi қатыспайды. Расында сенiмдiлiкке акт беруге ықпал жасау 

ҚҰдайды тыңдау туралы ар бостандықынан айырады. Сондықтан шын 

сенушiлер қарсы қимыл жасайтын әскер мен полицияқа қызмет етулен 

бас тартуқа тиiс, сөйтiп өзiнiң ақайындарына материалдық көмек 

жасауқа ықпалын тигiзедi. 

11.2.2 Саясат 
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ҚҰдай Патшалықы келетiнiн ашық және берiк сену өкiмет өзiнiң кұш 

көрсету iсiн жетiлдiре алмайтындықын көрсетедi. Сондықтан 

мемлекеттiң қандай да болмасын саясатына қатысу Патшалық туралы 

ұмiтiмiзге қайшы келедi. Оқиқа бара бара шиеленiсе бередi, “соңқы 

кұндерi”, оның келетiн кұнi қарсаңында қиындай тұседi деп болжап 

айтты (Лк 21:9-12;25-27). Жақсы самаритяндық туралы нақылда 

христиандықтар өздерiн қоршақан әлемде бiр-бiрiне көмектесуге тиiс, 

барлық адамдарқа тек жақсылық жасау керек, қанша iстей алса, сонша 

делiнген (Гал 6:10). 

БҰрынқы сенушiлер жөнiнде баяндауқа олар Мәсiхтi келедi деп кұтiп, 

оның iлiмiн қалай уақыздақаны айтылқан. Олардың қоқамдық, 

экономикалық және саяси проблемалары туралы сөз жоқ. 

“Не в воле человека путь его” (Иер 10:23). Қоқамды басқарудақы 

адамның ролiн бiз мойындаймыз, ол Қуаты адамның қана қолынан 

келедi. Дауыс беру де шын сенумен сыйыспайды. “Всевышний 

владыиествует над царством человеческим и дает его тем, кому хочет” 

(Дан 4:29). Ақырлап келгенде, жердегi басқарушыларқа билiктi ҚҰдай 

бердi (Рим 13:1), олай болса, демократиялық қоқамда қарсы дауыс беру 

ұкiмет басына ҚҰдай қойқан адамқа қарсы дауыс беру мақынасын 

бiлдiредi. Навуходоносорды билеген патша Вавилонскийге белгiлi бiр 

халықтарқа билiк жұргiзудi ҚҰдай бергенi мәлiм. (Иер 27:5,6) 

ҚҰдай халықты билеушiлердiң қолына бергендiктен, бiз елiмiздiң 

заңына бақынып, оның ұлгiлi азаматы болуымыз керек, әрине егер ол 

Заң Мәсiхтiң өсиетiне қайшы келмесе. “Всякая душа да покорна 

высшим властям... существующие власти от Бога установлены... Для 

сего вы и подати (налоги) платите... И так, отдавайте всякому должное: 

кому подать, подать, кому честь, честь” (Рим 13:1-7). 

Христиандардың Ұйымдарында саяси қарсылыққа, не салық салуқа 

қарсылық көрсету де таурат принципiне қайшы келедi. Апостол Петр 

өкiмет тыйым салса да Мәсiхтi уақыздауын қоймауы асының ұлгiсi. 

Мәсiхтiң Заңына қайшы болмаса болды: “Судите, справедливо ли перед 

Богом- слушать вас более, нежели Бога!” (Деян 4:17-20; 5:28,29). 

11.2.3 БҰқараның (халық) қуанышы 
 

ҚҰдай мен болашақ туралы шын ұмiттiң арасында шын байланыс 

болмақандықтан әлем рухтанушылықтың сансыз тұрiн ойлап шықарды. 

ґзiнiң тәнiн қанақаттандыруқа тырысатын адамдарды рухани әлем 
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қҰруқа талпынатын адамдардан бөлiп тастау керек. “Плоть желает 

противного духу, а дух- противного плоти” (Гал 5:17).Осындай басты 

қарама қайшылықтың салдарынан бiз заңды тұрде тәнге көнуге тиiспiз 

дегендi анықтау мұмкiн емес, сонымен бiрге Рухтың .нiне еруге мұмкiн 

емес. әлем “тәнге қҰмарлық, көз қҰмарлық және кұнделiктi 

тҰрмыстақы такаппарлық” төңрегiнен қҰрастырылқан (1Ин 2:16). “И 

так кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу” (Иак 4:4). 

Жер игiлiгiн сұйетiн жолдастары көп болу, бҰқаралық фильмдердi 

көру, т.т.б.- ол “әлемнiң досы” болу деген сөз. әлемдi сұю тiлiгi тез өте 

шықуы, сондай- аө осы өмiрде әлемдi сұйгендердiң бәрi де өмiрден өтуi 

мұмкiн , бiрге кетедi (1 Ин 2:15-17). “Сенбеушiлер әлемi” қиратылады, 

Мәсiх екiншi рет келгенде де осылай болады (2 Петр 2:5), “бұкiл әлем 

зҰлымдықта жатқанын” көргеннен кейiн де осылай болады (1 Ин 5:19). 

Егер бiз осы қаратылудан қҰтылқымыз келсе, бiз “ол әлемнен 

болмауымыз” керек (Ин 17:16; ср Откр 18:4). 

Тәндi қанақаттандырудың көптеген бҰқаралық тәсiлдерi адамдардың 

денсаулықын жояды, мәселен, шылым шегу, нашақорлық, спирттен 

жасалқан iшiмдiктi шамадан тыс қабылдау. Бiздiң денiмiздiң саулықы, 

бiздiң ақшамыз, бiздегi бардың бәрi- ҚҰдайқа тән. Сол себептi, бiз осы 

айтылқанның бәрiн өзiмiздiң тiлегiмiз бойынша пайдалана беруiмiзге 

болмайды, бiрақ барлық берiлгендi, ҚҰдайдың бiзге бергенiн, таратушы 

есебiнде қимыл жасауқа тиiстiмiз. Бiздiң жұргiзген шаруашылықымыз 

жөнiнде Сот алдында есеп беру қажет болады (Лк 19:12-26). Шылым 

шегу, спирт iшiмдiктерiн қабылдауымыз өз қаржымызбен 

денсаулықымызқа зиян келтiргендiк болып табылады. “Разве не знаете, 

что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 

Божий, того покарает Бог... Тела ваши суть храм живущего в вас 

святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои... вы куплены 

дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших” (1 Кор 

3:16,17; 6:19,20). Сондай әдептермен, денеңе зиян келтiру, сонымен 

бiрге шылым шегудiң тұйiндi маңызы да бар. 

Дегенмен, егер, жоқарыда аталқан әдеттер сенiмге кiрмей тҰрып 

қалыптасқан болса, онда ол әдеттен тез арада безу қиын болуы. Ең 

маңыздысы, адам сол әдеттердiң зияндықын мойындап, оны шын 

жоюқа кiрiскенде. ґмiрлiк кұйзелiстi ҚҰдай Сөзiне мойын бҰрып, 

жалбарынумен қарсы алуқа болады, өзiңдi- өзiң басқа тәсiлмен 

жҰбатқаныңнан ештеңе шықпайды. 
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11.3 Кұнделiктi христиандық өмiр 

11.3.1 Тауратты оқып-ұйрену 
 

Шоқынқаннан кейiн бiз “Ұрықты қасиеттiлiкке” ауыстыруымыз керек, 

сөйтiп, рух берген өмiр сұруiмiз керек, тәнiмiзбен өмiр сұруге тиiстi 

емеспiз (Рим 6:22, 8:1; Гал 5:16,25). ґзiмiздiң бойымызда болқан ҚҰдай 

Сөзi арқылы бiз рухани Ұрықты алып жұремiз (Ие 15:7,8). ҚҰдайдың 

Рухы Оның Сөзiнiң мазмҰнында болу мақынасында рух бiздi алып 

жұредi. Бiздiң бар өмiрiмiз бойы бiз осы Сөздi қатты Ұстауымыз керек, 

ол ұшiн Тауратты ұнемi оқып, ұйренуiмiз қажет болады. 

Сөздi ынта қойып өқуымыздың нәтижесiнде, адам шоқынудың 

қажеттiлiгiн Ұқынатын болады сосын оны қабылдайды. ҚҰдай Сөзiнiң 

iске әсер ету барысы және бiздiң өмiрiмiздiң мақсатына нҰсқауы 

жалқасын таба беруi тиiс; шоқыну- Алла Тақаланың өмiр бойы 

тыңдауымыз жолындақы тек бiрiншi қадам қана. Дегенмен, Тауратқа 

қатынас жасауда әдептiлiк сақтамаудың шындық қорқынышы 

туындайды, сондай-ақ Iнжiлдiң негiзгi ережелерiне де, және бҰл Сөз 

бiзге ешқандай әсер етпейтiн жақдайқа душар етедi. Бiз сөздi оқимыз, 

бiрақ оның бiзге ешқандай практикалық әсерi болмайды (2-Қосымшаны 

қара). Осы себептi Қасиеттi Жазуды оқу алдында қысқа дҰқа оқуымыз 

қажет: “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего” (Пс 119:18). 

 Осықан Ұқсас Иеремияның аяты былай дейдi: “Обретены слово Твои, 

и я счел их; и было слово Твое мне в радость и в весеие сердца моего” 

(Иер 15:16). Бiз кұн сайын ұзбей Тауратты оқып отыруымыз ұшiн 

өзiмiздiң жҰмыс уақытымызды соқан лайықтап қҰруымыз қажет. Егер 

бiз әр кұнi ертемен Тауратты қажымай 30 минөт бойы оқитын болсақ, 

онда бҰл бiздiң рухани өмiрiмiздiң тура бақыты болып табылады. 

Сенiмдi қалыптастырудың осындай дақдысы Сот болатын кұнi 

алтынның салмақымен өлшенетiн болады. 

Қасиеттi Жазудың бiздi өзiне тартатын бөлiмiн қана оқу тiлiгiмiзден 

аулақ болу ұшiн кристадельфиндiктер “Таураттың Серiгi” атты оқу 

бақдарламасын жасады (оны осы кiтапты басып шықарушылардан 

алуқа болады). БҰл бiзге әр кұнi оның бiрнеше тараудан оқып шықуқа 

мұмкiндiк бередi, сонда бiз жыл iшiнде Жаңа ґсиеттi екi рет оқып шақа 

аламыз, ал Көне ґсиеттi бiр рет. Кұннен кұнге оның белгiлi бiр тарауын 

оқи отырып, мыңдақан басқа сенушiлер осы уақыт iшiнде сол тарауды 

оқып шықатындықын көз алдымызқа елестетемiз. Бiздер бiр-бiрiмiзбен 
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кездескенiмiзде бiздiң әңгiмемiздiң ендi жалпы тақырыбы белгiлi, ол: 

өзiмiз соңқы кездерде оқықан Қасиеттi Жазудың тараулары. 

11.3.2 ДҰқа оқу 
 

Рухани өмiрiмiздiң тақы бiр маңызды принципiнiң бiрi дҰқа оқу 

(намаз). ҚҰдай мен адамдардың арасындақы аралық кiсi жалқыз, өзiн 

бәрi ұшiн өтеуге берген, адам Мәсiх Иса”, Павел Мәсiхтiң iсiн тұсiну 

ұшiн қорытынды жасайды: “Итак, желаю, чтобы на всяком месте 

произносили молитвы... без гнева и сомнения” (1 Тим 2:5-8). ¶йткенi бiз 

бiздiң дәрменсiздiгiмiзге ортақ бола алмайтын осындай емес алқашқы 

попты иемдендiк, бiрақ өзiмiзге Ұқсас, кұнәдан басқаның бәрiне 

елiктейтiн адамды имедендiк. “Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощий” (Евр 4:15-16). 

Мәсiх бiздiң дҰқамызды ҚҰдайқа жеткiзетiн алқашқы попымыз, және 

бҰл бiздi ұнемi дҰқа оқуқа шабыттандырады. Дегенмен, дҰқа оқу, 

ҚҰдайқа табыс етiлетiн, қажеттiлiк тiзiмi болуы тиiс емес: мәселен, 

тамақ iшер алдында дҰқа оқу, жол жұргенде қауiпсiздiк туралы 

жалбарыну т. б. Бiздiң дҰқамыздың маңызды бөлiгiн қҰрауқа тиiс. 

ґзiмiздiң жеке проблемаларымызды дҰқа оқу арқылы ҚҰдайдың 

алдына қою ұлкен сезiмiмiздi басу: “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 

молитве и пршении с благодарением открывайте свои желания перед 

Богом; и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца 

ваши и помышления ваши в Христе Иисусе” (Флп 4:6,7). 

 И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по 

воле Его, Он слушает нас” (1 Ин 5:14). Оның Сөзiн оқу арқылы бiз 

Оның еркiн бiлемiз, оның Рухы бiзге ниетiн ашады. Сол себептi, 

Тауратты оқу бiзге дҰқаны қалай оқуды ұйретедi, не жөнiнде оқуды 

ұйретедi, қайтсе бiздiң дҰқамыз мықты болатынын бiлдiредi. Сөйтiп, 

“если слова Мои в вас пробудут, то, чего ни пожелаете, просите и будет 

вам” (Ин 15:7). 

Қасиеттi Жазуда дҰқаны ұнемi оқудың көп ұлгiлерi берiлген (Пс 

119:164; Дан 6:10). Таңертең және кешке, сондай-ақ кұнi бойы бiрнеше 

қысқа алқыс айтқан дҰқалар жетiп жатыр. 
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11.3.3 Уақыздау 
 

Шын ҚҰдайды танықан кезде шықатын бiр ұлкен елiктеушiлiк бар- бҰл 

рухани эгоист болудың мұмкiндiгi. Бiз өзiмiздiң ҚҰдаймен жеке 

байланысымызқа қандай қанақаттансақ, Тауратты оқуқа сондай 

берiлгенбiз, сөйтiп басқа адамдармен өзiмiздiң бiлiмiмiздi бөлiсу 

туралы мәселенi терiске шықаруқа тиiспiз. ҚҰдайдың Сөзi мен шын 

Iнжiл жарықпен немесе қараңқыда жанқан шаммен салыстырылады (Пс 

119:108; Притч 4:18). Ешкiм де осындай жарықты тұтiктiң астына 

тықуқа тиiс емес, оны қайта адамдарқа жарық қылу керек (Мф 5:15). 

“Вы свет мира” Мәсiхке өзiнiң шоқынқаның себептi: әлемнiң жарықы 

(Мф 5:14; Ин 8:12). “Не может укрыться город, стоящий на верху 

горы”, деп жалқастырады өзiнiң ойын Мәсiх (Мф 5:14). 

Егер бiз расында да ақиқат Iнжiлдiң iлiмiне сәйкес өмiр сұрсек, бiздiң 

“қасиетiмiз” қасымыздақы адамдарқа анық болады. “Патшалық” туралы 

ұмiтке “бөлiну”, сондай-ақ олардың бҰқаралық жолынан “бөлiну” 

мұмкiндiгi жоқ. 

Бiздiң ақиқат бiлiмiмiздi өмiрде бiрге жұретiндермен бөлiсiп, рухани 

тақырыпқа көшуiмiз керек, басқа дiнге сенушiлермен iлiмдi талқылап, 

баспа материалдарын бөлiсуiмiз керек, жергiлiктi баспасөзге қысқаша 

болса да хабарландыру берiп, адамдарқа iлiмдi тарату мiндетiмiз. 

Ақиқат жолына салуды басқа сенушiлер атқарады деп ойламауымыз 

керек, әрқайсымыздың жеке жауапкершiлiгiмiз бар. Басқа 

конфессиямен салыстырқанда Кристадельфиандықтар кең масштабты 

уақыздау жҰмыстарын жұргiзедi. Бiздiң қолымыздан келетiндi өз 

есебiмiзден жасаймыз. 

Ең тиiмдi тәсiлдердiң бiрi бiздiң сенiмiмiздi өзiмiз жақын жұргендерге 

және отбасымызқа уақыздау. Ал бiздiң iлiмдi мойындамайтындарқа 

өзiмiздiң сенiмiмiз туралы тура әңгiмелесу керек, егер осыны 

қайталайтын болсақ, ол зорлықпен, ерiксiз iстелiнбеу керек. ҚҰдай 

қысым көрсету арқылы дiнге көшiрудi қаламайды. Бiздiң мiндетiмiз 

шындықты көңiлге қонатындай дәлелдi Ұқындыру, оның жемiсi болсын 

болмасын, әйтеуiр қысым болмақаны жөн. Бiз дәлелдi Ұқындыру ұшiн 

жауаптымыз (Иез 3:17-21); егер Мәсiх бiздiң тiрi кезiмiзде келсе, “двое 

будут на поле: один возьмется, а другой оставиться” (Лк 7:36). Егер бiз 

өзiмiздiң отбасымызқа бiздiң Тәңiрдiң екiншi рет келетiнi туралы 

айтпасақ, ерсi болар едi. 
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11.3.4 Эклессиальды өмiр 
 

Осы тарауда бiз өзiмiздiң жеке рухани жауапкершiлiгiмiз туралы айтқан 

едiк. Дегенмен, бiздiң ұмiтiмiздi бөлiсетiн басқа да адамдармен кездесу 

мiндетiмiз. Бiз мҰны неге iстегiмiз келгенi, тұсiнiктi. Шоқынқаннан 

кейiн бiз Патшалық бақытына қарай қиын саяхатқа шықатынымыз 

туралы көрсеткен болатынбыз. әрине, бiз өзiмiздiң жол серiгiмiзбен 

тықыз байланыста болуды тiлеймiз. Бiз Мәсiх келер алдындақы соңқы 

кұндерде өмiр сұрудемiз. Осы кезеңде бiздiң алдымызда тҰрқан 

қиыншылықтарды жеңу ұшiн, бiз сияқты жақдайда тҰрқан адамдармен 

жолдастық қатынас жасақымыз келедi: “Не будем оставлять собрания 

своего... но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 

усматриваете приближение дня оного (второго прихода)” (Евр 10:25, 

Мал 3:16 салыстыр). Сенушiлер сондықтан, бiр-бiрiмен байланыс жасау 

ұшiн шара қолдану керек, мәселен хат арқылы, екеу ара кездесу ұшiн 

сапарқа шықу, сөйтiп Тауратты бiрге оқып, қҰдайы литургияқа қатысу 

және уақыздаушылық қызметтi iске асыру. 

Бiздiң әрқайсымызды Ұлы ¶мiт Патшалықына қауымнан жеке 

“шақырып” алды, “қасиеттi” сөзi “шақырылқан адам” мақынасын 

бередi, бҰрыннан белгiлi сенушiлерден гөрi, барлық шын сенушiлерге 

қатысы бар. Грек сөзi “экклесия” ақылшын тiлiндегi Тауратта “шiркеу” 

деп аударылады, “шоқынқандар жиналысы” мақынасында, яқни 

сенушiлер. Сондықтан “шiркеу” сөзi сенушiлер тобына жатады. Осы 

сөздi қолданқанда тұсiнбеушiлiк болмауы ұшiн кристадедьфиандықтар 

өз “шiркеуiне” қалай оң көзiмен қараса, экклесияқа да солай қарақысы 

келедi. 

Сенушiлер қайда жұрмесiн, қандай да болмасын қалада, не жерлерде, 

өздерiнiң ұнемi кездесуiн ұзбеуге тырысады. Ол сенушiлердiң ұйi ме, не 

залы ма, жалқа алқан ба, есеп емес, әйтеуiр кездесетiн орын болсын. 

Кристадельфиандық экклесиялар клубтарда, конференц-залда, қонақ 

ұйiнде, меншiктi ұйдiң қолдан салқан залында кездесе бередi. Олардың 

мақсаты Тауратты Ұжымдық оқу арқылы өздерiнiң мұшелерiн рухани 

өсiру және уақыздау арқылы кұш-қуат жарықын бҰқарақа 

беру.Кристадельфиандық экклесиялар ұшiн типтi жҰмыс кестесi 

былайша көрiнедi: 

Жексенбi:        11.00 - Нанды бұктеп әкелу қызметi 

                    18.00 - Қоқамдық уақыздау 

 

Сәрсенбi:        20.00 - Тауратты оқып-ұйрену 
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Экклессия- ҚҰдай отбасының бiр бөлiгi. Қандай да болмасын тықыз 

байланысқан қауымда оның әр мұшесi басқалар ұшiн тiл алқыш, 

кiшiпейiл болуқа тиiс. БҰл жөнiнде Мәсiхтiң өзi ұлкен ұлгi едi. ґзiнiң 

рухани артықшылықына қарамастан ол өзiн “бәрi ұшiн қызметшi” деп 

санады, олар бiр-бiрiмен кiм нақыз Ұлы адам деп дау-жанжалдасса да, 

апостолдардың аяқын жуқан. Мәсiх бiздердi осыдан ұлгi алуқа 

шақырады (Ин 13:14,15; Мф 20:25-28). 

Бұгiнде, Қасиеттi Рухтың тамаша сыйы аланып қойқанда, ескi шiркеуде 

болқандай, “ұлкендер” ұшiн орын жоқ: “Ибо один у вас Учитель-

Христос, все же вы -братья” (Мф 23:8). Сол себептi 

кристадельфиандықтар бiр-бiрiне, “ақаларына” немесе 

“қарындастарына” қарым-қатынас жасақандай iлтипат көрсетедi, дiни 

өмiрiнiң әртұрлi жақдайына қарамастан бiрiн-бiрi есiмiмен атайды. 

Сонымен бiрге шын ҚҰдайды бiрнеше жылдар бойы бiлетiн 

сенушiлерге қҰрпетпен қарайды, немесе ҚҰдай Сөзi қызметiнде рухани 

өмiрi тез есейгендерге де қҰрмет көрсетедi. ҚҰдай Сөзiнiң iзiмен 

жұретiндерге берген өте бақалы деп саналады. Бiрақ ҚҰдай Сөзiне 

қайшы келетiн кеңес болмауқа тиiс. 

Экклесияқа берiлген iлiм, әрине ҚҰдай Сөзiне негiзделедi. 

Экклесияның iшiнде көпшiлiк алдында сөйлегендер ҚҰдай көрiнiсi, 

олай болса, Оның атынан сөйлейдi. ҚҰдай- еркек мақынасында 

болқандықтан, ҚҰдай сөзiн қоқамдық жақынан тұсiндiру қызметiн 

еркектер атқарады. Ол жөнiнде 1 Кор 14:34-те былай дейдi: “Жены 

Ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить”. Тимофейге 

жолдамасында Эдем бақшасында болқан оқиқамен байланыстырылады, 

онда Ева Адамды кұнә жасауқа ұйреттi, сол себептi қазiр әйел еркектi 

ұйретпеуге тиiс. ҚҰдай Адамды Евадан ерте жаратқан деген деректiң 

өзi, тезiрек, “әйелге-ерi басшы” мақынасын бередi (1 Кор 11:3), 

ешуақыт керiсiнше емес. Осының бәрiнен: “Жена да учится в 

безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, ни 

властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, 

а потом Ева. И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в 

преступление; впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере 

и любви и в святости с целомудрием” (1 Тим 2:11-15) осыны Ұқу керек. 

Сонымен Таурат сенушi әйелдер мен еркектерге жеке-жеке мiндеттi 

ажыратып берген. Кейбiр жақдайларда әйелдер һақында: олар “некеде 

тҰрып, бала табады, ұй шаруашылықын жұргiзедi” делiнген (1 Тим 

5:14). Олардың рухани қызмет сферасы- ұй мақнасын бередi. Олай 

болса экклесияда қоқамдық қызмет ерлерге берiлген. ЖҰмыс iстейтiн 
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әйел өз кұйеуiмен тең қҰқық берудi талап етедi- барлық жақынан да -

жҰмыста да, ұй шаруасында да, отбасы қаржысын бөлiсуде де, тiптi 

киiм киюде де, екi жыныс бiрдей қҰқылы болуын талап етедi. БҰл 

жыныс туралы қҰқыққа қайшы келедi. Баланы кұту, ыңқайсыз 

болқандықтан, бiр жақынан эмоционалды қасиеттiлiк жақынан 

толықымен материалдық және эгоистикалық әлемде қажеттiлiктi сақтау 

сияқты көрiнедi. Шын сенушiлер қасырдың осы рухын терiске 

шықарады, дегенмен, әрқашанда сезiм шамасы қажет болады. 

Кұйеуi әйелдiң алдында өзi билеп-төсеушiлiкке салынбауы қажет, бiрақ 

әйелiн, Мәсiх бiздi қалай сұйсе, әйелiн солай сұюi керек (Еф 5:25). 

“Мужья, обращайтесь благоразумно с женами (т.е. обращайтесь с ними 

нежно, в соответствии с вашими знаниями Слова Божиего), как с 

немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам 

благодатной жизни” (1 Петр 3:7). 

Рухани сөзбен айтқанда, Мәсiхке шоқыну ер мен әйелдi тең есептейдi 

(Гал 3:27,28; 1 Кор 11:11 салыстыр). Дегенмен, бҰл анық принципке: 

“әйелiне- ерi басшы” принципке әсер етпейдi (1 Кор 11:3), практикалық 

және рухани iсiнде де, отбасындақы сияқты, экклесияда да әсерi жоқ. 

Осы принциптi мойындақанын бiлдiру ұшiн әйел, сенушi әйел басына 

орамал тартып жұруi керек, әсiресе ер адам ҚҰдай Сөзiн уақыздақан 

кезде. Практика жұзiнде бас киiм не орамал тарту экклесия 

жиналысына қатысқанда орындалатын рәсiм. Ер мен әйел арасындақы 

айырмашылық: әйел шашын Ұзын өсiредi, ал ер адам шашын өсiруден 

аулақ болады (1 Кор 11:14,15). “И всякая жена, молящаяся... с открытой 

головою, постыжает свою голову (т.е. своего мужа, стих 3), ибо это же, 

как если бы она была обритая. Ибо, если жена не хочет покрываться, то 

пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, 

пусть покрывается... Посему жена и должна иметь на голове свой знак 

власти над нею...” (1 Кор 11:5,6,10). 

әйелдiң “Жамылмақан” басы оның шашы барын көрсетедi, ал 

“жамылқан” бас бас киiмдi киiп жұруге қатыстыны Ұқынқанын 

куәландырады. Басы жамылмақан әйел өзiнiң табиқи шашын жамылуқа 

тиiстi емес. Осылай ойлау-ҚҰдай оның шашын көрмеуге тиiс дегендiк. 

әр адам басын жаппау керек (1 Кор 11:7). БҰл шашының бар жоқына 

қатысты емес, басына киген бас киiмiне қатысты айтылқан. 

әйел экклисия болып көрiнсе, ал ер адам Мәсiх болып көрiнедi. Бiз 

қалай саналы тұрде өз қҰтқарушыларымызды Мәсiхтен iздесек, әйел 

саналы шешiмдi басына орамал жамылудан iздеуi керек. Басым табиқи 
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шашпен жабылады деп ойлау, бiздiң қҰтылуқа ұмiтiмiз Мәсiхтiң еркiне 

қайшы келгенмен бiрдей. 

 әйелдiң Ұзын шашы- ол оның намысы (ҚҰдай берген), ұйткенi оқан 

шаш жамылқы есебiнде берiлген (жамылқы- грекше “табиқи киiм”) (1 

Кор 11:15). әйел өз шашын өсiргенде, ол ер адамның шашынан 

ерекшеленетiндей болуы керек. әйел мен ердiң шашының 

айырмашылықын ҚҰдай жасақан. Сондықтан осы мұмкiндiктi 

пайдаланып, өзiнiң ерекше ролiн айқындап тҰру керек. 

әйелдiң Ұзын шашы туралы және басындақы жамылқы жөнiнде мәселе 

қарастырқанда бiз сақтану ережесiн орындауымыз қажет. Егер 

қарындасының шын рухани және момын тәртiбi болса, ол Мәсiхке 

сенушi ретiнде ақаларына бақынады және өзiнiң қандай да болмасын 

тәсiлiне көнгiштiгiн көрсетуге қуанышпен қарап, басына орамал 

жамылады. Егер ол осы жөнiндегi нҰсқауды, ҚҰдайдың барлық 

нҰсқауы тәрiздi сезiнсе, онда ол осының бәрiн емiн-еркiн орындайды. 

Қарындасқа экклесия iшiнде әрқашан жҰмыс табылады-Воскресный 

мектепте уақыз жасау, көпшiлiк алдында уақыздаудан басқа, барлық 

мiндеттерге басшылық жасау. 

Мәселен, қаржы есебiн жұргiзу. Рухани жақынан көзi ашық әйелдер 

кiшi қарындастарқа ұлгi ретiнде оқу орны басшыларынан сыйлық 

алады (Тит 2:3,4; Мариама, Исх 15:20 саластыр). 

11.3.5 Нанның икемделуi 
 

ДҰқа оқу және Тауратты оқумен қатар Мәсiхтiң нанның икемделуi 

(бұктелуi) және оны еске алып оның қҰрбандықы ұшiн шарап iшу 

туралы нҰсқауын ұнемi орындау маңызды болып көрiнедi “Сие творите 

в Мое воспоминание” дедi Иса (Лк 22:19). БҰл оның тiлегi едi, оның 

жолын қуушылар ол екiншi келгенше осыны iстеу керек, яқни Иса өз 

нанын және шарабын тақы да бiзбен бөлiседi (1 Кор 11:26; Лк 22:16-

18). 

Нан Мәсiхтiң денесi болып көрiнедi, ал шарап-оның қаны (1 Кор 11:23-

27). Ертедегi сенушiлер осы өсиеттi орындақан (Деян 2:42-46), 

аптасына бiр рет жасақан (Деян 20:7). Егер бiз рас Мәсiхтi сұйсек, бiз 

Оның өсиетiн орындаймыз. Оның айқыш ақаштақы қасiретiн еске 

алсақ, бiздiң табиқи қиыншылықымыз, Тәңiрiмiз көрген қасiреттен, аз 

боп көрiнедi. 
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Нанды ұзу, негiзiнен еске алу қызметi; осының нәтижесiнде ешқандай 

сыйқыршылдық жоқ. БҰл МҰсаның Заңына сәйкес Пасхеге 

эквиваленттi (Лк 22:15; 1 Кор 5:7,8). БҰл Египеттен қҰтылу туралы 

Ұлы естелiктi еске алу ұшiн қҰрал есебiнде болды, мҰны ҚҰдай 

МҰсаның ара кiсi ретiнде қатысуымен Қызыл Теңiзде жасатты.Нанды 

бұктеу қызметi бiздi Мәсiх арқылы кұнәмiзден қҰтылуқа саяды, ол 

айқыш ақашта орындалды, осымен бiз шоқыну арқылы теңелдiк.Нанды, 

шарапты қабылдау тәсiлi- бҰл бiздiң Мәсiхке сұiспеншiлiгiмiздi 

бiлдiредi. 

 Аптасына бiр рет нанының сынуы- ол бiздiң денемiздiң рухани 

саулықын көрсетедi. МҰны жалқыз да, жолдастарымен де жасауқа 

болады. БҰл өсиеттi ана-мына сылтаумен орындамауқа болмайды. 

¶йiмiзде нан мен шараптың ұнемi болуына кұш жҰмсауымыз керек, ол 

болмақан жақдайда бәрi-бiр Мәсiхтi еске алуқа тиiспiз, Иса шарапты 

“жұзiмнiң жемiсiнен” iштi (Лк 22:18), сондықтан, бiз қызыл шарап 

iшуiмiз керек. 

 Мәсiхтiң қайқы-қасiретiн және қҰрбандықы рәсiмiн қабылдауымыз -ол 

ұлкен абырой, оны әр әйел мен ер иемденуi керек. Осықан аз көңiл бөлу 

ол қҰдайқа нҰқсан келтiру деген сөз, ұйткенi “всякий раз, когда вы 

едите хлеб сей или пъете чашу сию, смерть Господню возвещаете... 

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 

виновен будет против Тела и Крови Господней” (1 Кор 11:26,27). 

Нанды ұзу ұшiн орын мен уақытты таңдау қажет, ол кезде қҰдайқа 

қызмет еткенiңдi ешкiм бҰзбайтын болу керек. Оны таңертең ерте, 

немесе кешкiлiкте Ұйықтайтын бөлмеде, не басқа лайықты орында 

жасау керек. Бiз мынадай кеңестi бiлемiз: “Да испытывает же себе 

человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пъет из чаши сей” (1 

Кор 11:28). Бiз өз ойымызды Мәсiхтiң қҰрбандықына бөлуiмiз керек, 

мұмкiн Iнжiлдiң оны айқыш ақашқа кергенi туралы жазқанын тақы бiр 

оқуымыз қажет. Осылай жасау арқылы бiз өзiмiздiң арымызды, сөзсiз, 

Мәсiхке сенiп тапсырамыз. 

Осы ойымызды жете дәлелдеу ұшiн Iнжiлден мына бiр жолдарды 

келтiрейiк. Пасса деген ашытқысыз нан мейрамы жақындақан едi. Иса: 

“барыңдар, бiзге пасса тақамын дайындаңдар”-деп Петр мен Жақияны 

жiбердi. Олар Исаның айтуы бойынша жерге келiп, пасса тақамын 

дайындады. 

Иса оларқа: “Мен өзiмнiң көретiн азабымнан бҰрын сендермен бiрге 

мына пасса тақамын жеудi тiлеген едiм. Сендерге айтамын, ол өзiнiң 

шын мәнiнде Тәңiрi Патшалықына жеткенiне дейiн, оны жемейтiнiн 
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айтты. Сосын қолына тостақан алды да шұкiрлiк ете айтты: “МҰны 

алыңдар дәне өзара бөлiсiңдер. ґйткенi Сендерге айтамын. Тәңiрi 

Патшалықы келгенше Мен жұзiм жемiсiнен iшпеймiн”. Иса нан алып 

және шұкiрлiк етiп, оны сындырып оларқа бергенде: “БҰл сендер ұшiн 

берiлетiн Менiң денем, Менi естерiңде сақтау ұшiн осыны iстеңдер”,- 

дедi. Кешкi тамақтан кейiн де солай тостақан алып: “БҰл тостақан 

сендер ұшiн төгiлетiн Менiң қанымдақы жаңа өсиет”- дедi.* 

*
Нанды ұзу қызметiнiң тәртiбi мынадай: 

ДҰқа оқу- ҚҰдайдан бата беру туралы сҰрау; Оның Сөзiне көзiмдi 

ашу; басқа сенушiлердiң қажетiн еске алу; Оның бiзге 1. махаббаты мен 

бiздiң өмiрiмiзге бата бергенi ұшiн алқыс айту. 

2. Тауратты “Iнжiлдiң серiгi” белгiлеген орында оқы. 

3. Таураттан алынқан сабақтар туралы ой, немесе бiздiң қызметiмiздiң 

мақсатына апаратын уақыздарды оқу - Мәсiх туралы еске алу. 

4. 1 Кор 11:23-29 аяттарды оқу. 

5. Минөттiк ұнсiздiк- өзiңдi өзiң тану. 

6. Нан туралы дҰқа 

7. Нанды ұзу және оның аз қана ұзiндiсiн жеу. 

8. Шарап туралы дҰқа 

9. Шарапқа ерiн тигiзу 

10. Қорытынды дҰқа оқу. 

ҚҰдайқа қҰлшылық етудiң барлықы бiр сақаттан аспауы керек. 

 

11.4 Ерлi-зайыптылық 
 

БҰл жерде бiз әңгiменi шоқыну рәсiмiне дейiн некеге тұспеген адамдар 

туралы қозқамақшымыз. 5.3 бөлiмiнде бiз некеге тек шоқынқаннан 

кейiн отыру туралы айтқанбыз. Тауратта бiраз әңгiмелер Иса және 

Павел және басқа апостолдар некеге отырмақан адамдарды ойнануқа 

шақырды: олар жалқыз қала ма, қалай, жалқыз қалып өзiн Тәңiр iсiне 

                                                           
* І о с ымша  а у д а р ма шын iк i °.С. 
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арнай ма, ойланып шешiм қабылдауқа шақырды (1 Кор 7:7-9,32-38; 2 

Тим 2:4 салыстыр; Мф 19:11,12,29; Екк 9:9). “Впрочем, если и 

женишься, не согрешишь” (1 Кор 7:28). Көпшiлiк апостолдар 

ұйленгендер болқан (1 Кор 9:5); ҚҰдайдың ниетi бойынша некенiң көп 

физикалық және рухани пайдасы бар. “Брак у всех да будет честен и 

ложе непорочно” (Евр 13:4). “Не хорошо быть человеку одному” (Быт 

2:18), егер ол өзiнiң рухани iстерi жөнiндегi мiндетiн жоқары дәрежеде 

iске асырса қана, мiне сол ұшiн қана ҚҰдай некенi бекiттi. “Кто нашел 

добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа... 

разумная жена- от Господа” (Притч 18:23,19:14). Осы мәселеге 

байланысты жалпы қорытынды 1 Кор 7:1,2-де берiлген: “Хорошо 

человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей 

свою жену, и каждая имей своего мужа” (салыстыр 9 аятпен). 

Осы сөздiң мәнi мынада: жыныстық қатынас арқылы некеден тыс 

әйелмен қосылу неке бҰзқыштыққа жатады. Неке бҰзушылыққа қарсы 

ескерту, ерлi-зайыптылыққа берiлгендiктi бҰзу, басқа да моральқа 

сыймайтын қылықтар. Жаңа ґсиетте айтылқан, оның әрбiр жолдамасы 

осықан айналқан. Төменде солардың кейбiреулерiнiң тiзiмi берiлген: 

Деян 15:20; Рим 1:29; 1 Кор 6:9-18, 10:8; 2Кор 12:21; Гал 5:19; Еф 5:3; 

Кол 3:5; 1 Фес 4:3; Иуда 7; Петр 4:3; Откр 2:21; 

Жоқарыда айтылқандарқа сәйкес Тәңiрдiң ашық айтылқан елiктеуi- өте 

ойланатын iс. Егер ҚҰдай минөттiк қҰмарлықты тақы да кешiретiн 

болса, артынан адам ол туралы өкiнетiн болса, (мәселен, Дауiт пен 

Вирсавияның неке бҰзушылықы), онда неке бҰзқан сол өмiр кезеңi 

айыптауқа тҰрарлық. Павел бiрнеше дұркiн былай дедi: 

“Прелюбодеяние, блуд... и тому подобное: предваряю вас, как и прежде 

предварял (до Судного дня), что поступающие так Царствия Божия не 

наследуют” (Гал 5:19,21), поэтому, “Бегите блуда (2 Тим 2:22 

салыстыр); всякий грех, какой делает человек, есть вне тела: а блудник 

грешит против собственного тела” (1Кор 6:18). 

Жастардың некеге дейiн жыныстық қатынас жасауы бұкiл әлемге 

таралқан жай қҰбылысқа айналды. “Жалпы Заң бойынша неке” 

терминiн осы қылықты ақтауқа қолдануқа тiптi де болмайды. Сенушi 

адамның некесi ҚҰдай анықтақанқа толық сәйкес болуқа тиiс. Бiз 

тәннiң өажеттiлiгiне қарай некенi соқан лайықты рҰқсат етуге 

қарсымыз. Некенi ҚҰдай бекiткеннен кейiн оны бҰзуқа болмайды, 

ұйткенi оны адам бекiткен жоқ. Тауратқа сәйкес, неке ұш моменттi атап 

өтедi: 
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1. Қандай да тұрi болмасын неке салтанаты сақталынады.Воз Руфиқа 

қалай ұйленгенiн баяндау (Руф 3:9-4:13) былай дейдi, неке -ол 

адамдардың бiр-бiрiмен туысқандыққа тұсуi қана емес, ол ерекше 

момент, адам некеге толық тiркелген кез. Мәсiх бойдақ жiгiтпен 

салыстырылады; ал сенушiлер - қалыңдықпен, екiншi рет келгенде ол 

ұйленуге тиiстi қызбен салыстырылады. Осы оқиқаны мерекелеу ұшiн 

“Агнцаның ұйлену кешкi асы” (Откр 19:7-9) болады. Ерi мен әйелiнiң 

туыстық қатынасы Мәсiх пен сенушiлердiң арасында болатын 

келешектiң ұлгiсi iспеттi (Еф 5:25-30). Неке қию моментi келгенде ол 

бiзбен Мәсiхтiң некесiн кейiптеу болып есептеледi. 

2. ҚҰдайдың Израилмен некеде тҰруы олардың өзара рухани келiсiмге 

отыруын, бiр-бiрiне сенiмiн қосып алды (Иез 16:8) және бҰл 

сенушiлердiң некеге тҰруының ерекше моментi болуқа тиiс. 

3. Некелiк қатынасты жұзеге асыру ұшiн жыныстық қатынас қажет 

болады (Втор 21:13; Быт 24:17; 29:21; 1 Цар 11:2). Осыдан барып 1 Кор 

6:15 не себептi некесiз адамдардың жыныстық қатынасы керi кеткендiк 

болып есептеледi деп тұсiндiредi. Жыныстық қатынас физикалық 

мәнiнде некесi қиылқан екi адамды ҚҰдай қалай бiрге байланыстырды 

деген мақына бередi (Быт 2:24). Сол себептi “бiр тәнге” қосу уақытша 

туыстық жақдайы, бiзге ҚҰдай берген тәндi мазақ қылу мақынасын 

бередi.ҚҰдай оларды неке қиқызу арқылы қосылуқа жаратты.  

БҰдан ұйлену тойына дейiн “бiрге тҰратын” екi адам, шын мәнiнде 

кұнәлi өмiр сұредi деген Ұқым туады. Егер олар өздерiнiң 

арақатынасын заң жолымен шешпесе немесе бiр-бiрiнен айырылыспаса, 

олардың шоқынуы туралы әңгiме де болуы тиiс емес. 

Кейбiр дамықан елдерде ұйлену салтанаты туралы Ұқымның жоқтықы, 

немесе өзара шарт жасасудың жоқтықы қиындық туқызады. Ер мен 

әйел көп жылдар ресмисiз және салт-жорасынсыз өздерiн некеге 

тҰрқан адамдай санап бiрге тура бередi. Осы жолдарды жазушы адам 

мынадай кеңес бередi: мҰндай жақдайда дiнге сенетiн адам шоқынатын 

болса, шоқынуқа кандидат болып тҰрқан өзiнiң жолдасына шоқыну 

ережесiн тұсiндiруi тиiс және қосылатын адамымен қандай да болмасын 

некелiк келiсiмге қол қоюқа оны көндiруi керек болады. БҰл қҰжат 

соңынан, көп Ұзамай сәйкес азаматтық органдардың бiрiнде тiркелуi 

керек. 

Шоқынқан адамдардың әйелi шоқынбақан болса, олар ешқашан да 

ажырасып кетпеуi керек (1Кор 7:13-15), бiрақ оларды сұюi керек және 

өзiнiң ҚҰдайқа шын сенгендiгiнiң ұлгiсiн көрсетуi тиiс, ол ерлi-
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зайыптылар жай қана сенiмге өздерi кiредi деп дәмеленуге болмайды. 1 

Петр 3:1-6 осындай жақдайдақы адамдарды мадақтайды, олардың ұлгiлi 

тәртiбi өзiнiң жҰбайының дiн жолындақы өзгерiсi болатынына сенiм 

артады деп есептейдi. 

Некенi басқаратын принциптер ҚҰдайдың мына сөзiнде қысқаша 

мазмҰндалқан: “оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится 

к жене своей; и будет (два) одна плоть” (Быт 2:24). БҰл ерлер мен 

әйелдердiң арасындақы, барлық жақынан алқанда, одаққа тырмысу, 

қаншалықты бҰл мұмкiн болса, кұнәнi және менмендiктi жеңу арқылы 

Мәсiхпен одақтас болуымызқа бiздiң тҰрақты кұш жҰмсауымызқа 

Ұқсас. БҰл кұрес бәрiнен бҰрын бiздiң өзiмiзге қарсылық, ол Мәсiхке 

немесе бiздiң серiкке қарсылық емес. Осыдан ұлкен табысқа жетсек, бiз 

бақытты боламыз және бiздiң байланысымыз одан да толық болмақ. 

Дегенмен, бiз кұнәлiлер мен сәтсiздiктер iске асатын әлемде өмiр 

сұрудемiз және қасиеттiлiктiң жоқарқы дәрежесiне толық көтерiлуге 

қабiлетсiз әлемде тҰрмыз. БҰл жөнiнде Тауратта ҚҰдай мен Мәсiхтiң 

сұiспеншiлiгi мысалқа алынып жазылқан. Быт 2:24-те көрсетiлгендей, 

бiр ер адам және бiр әйел толық бiрлестiкте бұкiл өмiр бойы бiрге 

тҰрқан дегенi тамаша болып көрiнедi. 

Сенушiлер, қайсыбiр кезде өз өмiрлерiнде және басқа сенушiлер 

өмiрiнде сондай жақдайқа жету мұмкiн болмайтындықына дайын болуы 

керек. Кұйеуi мен әйелiнiң көзқарастары келiспеуi мұмкiн, пiкiрлерi 

қабыспауы мұмкiн, ақыр аяқында бiрге тҰрып өмiру мұмкiндiгi 

болмайды, ажырасып кетедi. Ер адам, мұмкiн, шоқынқанқа дейiн, егер 

көп әйел алатындар ортасында тҰрса, бiрнеше әйел алқан болар. 

МҰндай жақдайда ол өз әйелiмен тҰрып, көп әйелмен iсi болмауы 

керек. Павел- ол адамзатқа жаны ашықандықтың жалынды көрiнiсi 

және ҚҰдай принциптерiне тыныш берiлгендiктiң көрiнiсi- ерекше 

жақдайда қана ажырасу мұмкiндiгiн туқызқан: “Жене не разводиться с 

мужем, если же разведется, то должна остоваться безбрачною” (1 Кор 

7:10-11). 

БҰл бекiту дәлелдi жақдайдың айқын көрiнiсi, бiрақ Қасиеттi Жазуда 

некелiк қатынастар мәселесiнде көну жақдайына жол бередi, егер олар 

негiзгi ҚҰдай жолының принциптерiнен ауытқымаса (мәселен, неке 

бҰзқыштық- кұнә). Павелдiң 1 Кор 7:10-11-дегi кеңесi 1 Кор 7:27-28 

кеңесiне сай келедi. “Остался ли без жены? Не ищи жены (т.е. оставайся 

одиноким). Впрочем, если и женишься, не согрешишь”. Дегенмен, 

әдейi айрылысу- әйел мен еркектiң бiр тәнге қосылуы туралы ҚҰдай 

принциптерiн кұлкiге айналдыру болып табылады. Мәсiхтiң сөзi ерекше 
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жабайы: “В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. 

Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей 

и будут два одного плотью; так что (подчеркивает Иисус) они уже не 

двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает 

(разводом)... кто разведется с женою свою и женится на другой, тот 

прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и 

выйдет за другого, прелюбодействует” (Марк 10:6-12). 

Жыныстық қатынасты қай жақынан алып қарасаң да тән табиқи тiлектi 

мақҰлдаудан дәлел iздеп табуқа тырысады. Қайсiбiреулер 

гомосексуализм мен лесбиянстводан дәлел табуқа тырысады, ол заңды 

табиқи ықылас деп санайды. Дегенмен, бҰл қылықтары ҚҰдайдың 

көзiнше- әбден терiс қҰбылыс. 

Быт 2:24 аятының негiзгi мәнi гомосексуализмнiң кұнәсiн әшкерелеу 

болып табылады. ҚҰдай еркектер мен әйелдер некеге отырсын деп 

талаптанды және бiр-бiрiнен жармасып қалмасын деп Ұмтылды. ҚҰдай 

Еваны жаратқанда, тезiрек Адамқа көмекшi ретiнде жаратты. 

Еркектердiң арасындақы жыныстық қатынасты Тауратта бiрнеше 

дұркiн әшкерелейдi. БҰл- осы кұнәнiң бiрiнiң салдарынан Содом 

қиратылды (Быт тарау 18,19). Апостол Павел адамдар, осындай iстердi 

жасаушы адамдар, ҚҰдайдың ызасын тудырады және ондайлар ҚҰдай 

Патшалықына жiберiлмейтiн болады (Рим 1:18-32; 1 Кор 6:9,10) деп 

ашық айтты. 

Сонымен қатар, осындай iске қатысты болса, ол ҚҰдайдың көмегiнен 

айырылды деген Ұқым бермейдi. Ол аса қҰрметкөрсетiп Одан сҰрақан 

адамды кешiруi мұмкiн (Пс 130:4). Коринфедегi экклесия өзiнiң 

қатарында көп санды тәубеге келген бейқам адамдарды иемдендi: “И 

такими были некоторые из Вас; но омылись (в крещении), но 

освятились, но оправдались (крещением) именем Господа нашего 

Иисуса Христа” (1 Кор 6:9-11). 

ґзiне қарама-қарсы жынысқа табиқи қҰмарлықы жоқтықына арыздану 

шынында ҚҰдайқа қарсы бақытталқан, ол гомосексуалды байланысқа 

тұсудi әдiлетсiздiкпен болдырмақан тәрiздi, бiрақ сонымен бiрге бiздi 

өте жоқары сезiммен елiктейтiн қылып жаратты.АраққҰмарлар мен 

нашақорлар бiр мөлшерде химиялық заттарды қабылдамай немесе 

аурухананың араласуынсыз болмайтындықы тәрiздi, жай өмiр сұре 

алмайды. 

Гомосексуалдар да осындай жолқа тұсуi керек. ҚҰдай олардың кұш-

жiгерiне көмектеседi. Егер олар өздерiнiң тiлегiн орындауқа толық 
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берiлсе, онда ҚҰдай көне заманда израилдықтарқа не жасаса, оларқа да 

сондай көмек жасайды: “Потому предал их Бог постыдным страстям: 

женщины их заменили естественное употребление 

противоестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное 

употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 

мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе (т.е. в своих 

телах) должное возмездие за свое заблуждение” (Рим 1:26,27). 

Тек бiле тҰра соқыр адамдар бҰл кесiмдi айтылқан Спид туралы 

көрегендiктi көргiсi келмейдi, тұсiнгiсi де келмейдi. Спид және тақы 

басқа аурулар жыныс жолымен адамдардың бiр-бiрiне жҰқады. Қазiргi 

уақытта осы қасiреттi адамдар бастарынан кешiп отыр. 

11.5 Қатынас 
 

Гректiң сөзi “қатынас” және “бiрлiк” деп аударылатын осы сөздер 

адамның жалпы жақдайын баяндауды бiлдiредi. “Бiрлiк” сөзi 

“хабарлау” сөзiмен бiр ара қатынаста. Тәңiрдiң жолын бiле тҰра және 

өмiрге қолдана тҰра бiз Онымен қатынас жасаймыз. Басқалармен 

қатынас жасақанда жауапкершiлiктi жеңiл сезiнемiз: “Не забывайте так 

же благотворения и общительности (т.е. общения)” (Евр 13:16). Алып 

қарайтын болсақ шын Iнжiлшiлдер арасында қарым-қатынасқа, 

пiкiрлесуге көп көңiл бөледi. Олар жол жұргенде, бiр-бiрiнде болқанда, 

оңашаланқан сенушiлермен болқанда, хат арқылы, телеграфпен қатынас 

жасайды. Павел “рухтың пiкiрлесуi” туралы айтады. (Флп 2:1), яқни 

бiздiң Рух Сөзiне пiкiрлесуiмiзге негiзделедi. 

Нанды сындыру жорасы, т.б. рәсми кездесулер кезiнде пiкiрлеседi. 

Көне сенушiлер “постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 

и преломлении хлеба и в молитвах... преломляя хлеб... в веселии и 

простоте сердца (Деян 2:42,46).Тәңiр Сөзi- шырақ деп бҰдан бҰрын 

айтқан болатынбыз. БҰл аяттар жалқан доктринаны уақыздайтын 

шiркеулермен қарым-қатынас жасамау керектiгiн тұсiндiредi; 

Шындықты бiлмейтiндермен неге бiз некеге тҰрмауымыз керек және 

жалпықа белгiлi әдет-қҰрыптан неге шет жұруiмiз керектiгiн 

тұсiндiредi. Осындай ортадан шеттелiлгеннен кейiн ҚҰдайдың 

көңiлiнен шықатын тамаша Ұлдары мен қыздарын мҰрагерлеймiз, 

туыстықы жақынан ортақ бұкiләлемдiк отбасының- бiздiң ақаларымыз 

бен қарындастарымыздың бiр бөлiгi болып табыламыз. Тек қана “бiр 

дене” бар, яқни бiр қана ұмiтi- бiр ҚҰдайы бар, бiр шоқынуы және “бiр 



Мё с iх  ѕ шiн  ј м iр  334 

сенiмi” бар, яқни бiр ақиқат iлiмдер жыйынтықы бар, бiр сенiмдi 

қҰрайтын адамдарқа сұйенедi (Еф 1:23; 4:4-6). Бiр дененiң бөлiгi бола 

тҰрып шын сенiмдi уақыздамайтын басқа дiни Ұйымдармен қарым-

қатынас жасау мұмкiн емес. Егер бiз қараңқылықпен қатынас жасауды 

таңдап алқан болсақ 

Қосымша ә.С. аудармашынiкis 

жарықтың қараңқылықпен қатынас жасамайтынын бiле тҰра, бiз 

өзiмiздiң қараңқылықта тҰрқанымызды хабарлаймыз. Егер бiз Қасиеттi 

Жазуда мазмҰндалқан шындық iлiмiнiң бұкiл жұйесiн толық бөлiсетiн 

болсақ, онда бiз христиандардың атынан жалқан доктринаны уақыздап 

жұргендер ҚҰдаймен атеистерден көп қатынас жасамайды. 

Егер сiздер жоқарыда келтiрiлген тарауларды мҰқият оқып шыққан 

болсаңыздар, онда бiз өзiмiздiң ҚҰдаймен қатынасымыздың орта 

жолында қалып қоюқа тиiстi емеспiз. Бiз шоқыну арқылы 

Машайықтамыз (Мәсiх) немесе одан тыс боламыз. Бiз шын iлiмдi 

қабылдаудың және кұн сайын оқан көнгiштiгiмiздiң нәтижесiнде не 

жарықта, немесе қараңқы тұнекте тҰрамыз. Ешкiм де жалқыз аяқымен 

екi лагерьде тҰруы тиiс емес. 

Сiздерге көмектесу ұшiн бiз қолдан келгеннiң бәрiн iстеуге тырысамыз. 

Мәселен ҚҰдай ґзiнiң жалқыз µлы Иса Машайықты бiздер ұшiн өлiмге 

қиқаны тәрiздi- ақырлап келгенде сiздiң қҰтқарылуыңыз сiздiң өз 

еркiңiзге байланысты, зор ¶мiтiңiздi қолда Ұстай бiлу де өзiңе 

байланысты. 

ҚҰдай Сөзi- ол жарық екенiн бiз айтқан болатынбыз. Егер бҰдан 

бҰрын айтылқандардан қорытынды жасайтын болсақ, онда бiз Қасиеттi 

Жазудың мазмҰнын жете тұсiнемiз. Тек дҰрыс шешiм қабылдасақ қана 

ҚҰдай Сөзiнiң мәнiн Ұқамыз, бiздiң қҰтылуымыз өзiмiзге байланысты, 

Ұлы ¶мiттi сақтай бiлуiмiз керек. 
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11 ТАРАУ: СҰрақтар 

1. Шоқыну кезiнде адамның өмiрiнде қандай өзгерiстер болады? 

2. “Қасиеттiлiк” не мақына бередi? 

а) сенбейтiндермен байланыс жасамау 

б) кұнәдан аулақ болу және ҚҰдай iсiне бақытталу 

в) шiркеуге бару 

г) басқа адамдарқа жақсылық жасау 

3. Шын христиандарқа қандай сабақтар сыйыспайды? 

4. “Қасиеттi” және “экклесия” нендей мақына бередi? 

5. Нанды сындыру туралы төменде келтiрiлген пiкiрлердiң қайсысы 

ақиқат? 

а) Бiз нанды сындыруды кұн сайын жасауқа тиiспiз 

б) Бiз оны Пасхада жасауқа тиiспiз 

в) Нан және шарап дәлме-дәл мақынасында Исаның 

денесiне және қанына айналады 

г) Нан және шарап Исаның денесi мен қанын 

көрсетедi. 

6. Төменде айтылқан неке туралы пiкiрлердiң қайсысы ақиқат? 

а) Бiз тек шын сенушiлермен некенi қиюымыз керек 

б) Айырылысу сенушiлерге рҰқсат етiледi 

в) Сенушi сенбейтiнмен некеде болса, өзiнiң серiгiмен 

некеде қала бередi 

г) Ер адам некеде болса Мәсiхтi көрсетедi, ал әйел- 

сенушiнi 

7. әйелдер экклесияның iшiнде уақыз жұргiзуге тиiс пе? 

8.Егер сiз шоқынуды Ақиқатты бiлгеннен кейiн орындасаңыз, сiз 

шiркеуге баруыңызды жалқастыра бересiз бе? 
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Қосымша 1: Таураттың негiзгi 

ережелерiнiң қысқаша мазмҰндамасы 
 

1. ҚҰдай 

1.1 ҚҰдай деп аталатын Жоқарқы Тiрi Жан бар, 

1.2 оның аспанда бөлек тҰрақы бар, 

1.3 нақты iске асқан денесi бар, 

1.4 бiз бейнесiн мҰрагер етiп жұрген . 

1.5 Перiштелер- Оның елшiлерi, 

1.6 олар кұнә жасамайды, 

1.7 ҚҰдайдың жаратылысын бөлiседi. 

1.8 Тек қана бiр тiрi жан формасы- денелiк формасы бар 

жан өмiр сұредi деп ұйретедi Таурат. 

1.9 Машайықтың екiншi келгенiнде денелiк формасы 

тұрiнде ҚҰдайы жаратылысын алу христиандық 

¶мiт болып саналады. 

 

2. ҚҰдайы Рух 

2.1 ҚҰдайы Рух ҚҰдайдың кұшiне, Оның демалысына және ойына 

жатады, 

2.2 Оның көмегiмен Оның көп нәрсеге қолы жетедi, 

2.3 және барлық жерде бiрге болады. 

2.4 Қасиеттi Рух белгiлi бiр мақсатқа жету ұшiн 

пайдаланатын кұшке жатады. 

2.5 Ерте уақытта адамдар әр кезде Рухтың керемет 

сыйын иемденген. 

2.6 Қазiр олар жоққа шықарылды. 

2.7 ҚҰдайдың Кұшi қазiр бiзге Оның Сөзi арқылы 

ашылуда. 
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2.8 Қасиеттi Рух адамдарды олардың өз еркiнсiз рухани 

болуқа мәжбұр етпейдi. 

2.9 Таурат ҚҰдай Рухы арқылы толықынан жоқарыдан 

жiберiлген. 

2.10 Таурат- бiздiң ҚҰдаймен қатынасымыздың жарқын 

ұлгiсi. 

 

3. ҚҰдайдың ґсиеттерi 

3.1 Iнжiл еврейлердiң поптарына ґсиет тұрiнде уақыздалқан. 

3.2 әйелдiң Ұрықының (Быт 3:15) Машайыққа және 

тақуаларқа, уақытша кұнәлi болқан- жыланның 

Ұрықына қатысты. 

3.3 ҚҰдайдың ґсиетiн орындақандықтан Жер планетасыешқашан 

қҰрытылмайды. 

3.4 Машайық Ыбрайым мен Дәуiттiң Ұрықтары. 

3.5 Бiз сенiмiмiзбен, шоқынуымызбен Машайықта 

болуқа тиiстiмiз. 

3.6 Олай болса, бҰл өсиеттердiң шын сенушiлерге қатысы 

бар. 

 

4.ҚҰдай және өлiм 

4.1 ґзiнiң табиқаты жақынан адам өлiм қҰрықынан 

қҰтылмақ емес және кұнә жасауқа бейiм, және 

4.2 Адамның кұнәлi болқаны ұшiн қарқыс алды. 

4.3 Машайық адамзат табиқатын иемденген. 

4.4 Жанымыз “бiзге”, бiздiң денемiзге, ойымызқа және 

жеке басымызқа қатысты. 

4.5Рух бiздiң өмiрлiк кұшiмiзге (демалысымызқа) 

қатысты. 

4.6 Ешкiм де денесiз, Рух тұрiнде өмiр сұруi тиiс емес. 

4.7Машайық екiншi қайта келгенде Iнжiлдi шын 

танықандар қана денесiмен қайта тiрiледi. 
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4.8 ґлiм- толық санасыздық жақдайы. 

4.9ҚҰдай Сөзiн мойындау және дҰрыс тұсiну от ұшiн 

негiз болады. 

4.10 Мәңгiлiк өмiр Сот кұнi берiлетiн болады. 

4.11 Таза жұрмегендер ұшiн жаза- мәңгiлiк өлiм. 

4.12 “ТамҰқ” қабiрге қатысты. 

4.13“Геена”- Иерусалимнiң маңындақы облыс болқан, 

ол көң- қоқырлар және қылмыстылар жақылатын 

жер. 

 

5.Тәңiр Патшалықы 

5.1 Израилдың адамдары өткен заманда Тәңiр 

Патшалықы болқан. 

5.2 Қазiр Тәңiр Патшалықы жоқ, бiрақ ол Машайық қайта оралқанда 

қалпына келтiрiледi, 

5.3 жер ұстiндегi дұниежұзiлiк Патшалық тұрiнде, оны ҚҰдайдың 

атынан Машайық (Мәсiх) басқаратын болады. 

5.4 Бұл Патшалықтың бiрiншi 1000 жылдықында (немесе 

“Алтын қасыр”) шын сенушiлер ажалды адамдарды 

басқарады, олар Мәсiх екiншi келгенде тiрi 

жұргендер. 

5.5 Сол себептi Патшалық қазiр саяси жақынан орнақан 

жоқ. 

5.6 Бiз өзiмiздiң iсiмiз арқылы емес, тезiрек өзiмiздiң 

сенiмiмiз арқылы жарылқақандықымызбен 

қҰтқарыламыз. 

 

6. ҚҰдай және зҰлымдық 

6.1 “Перi - “жалқан қаралаушы” немесе “өсекшi” 

мақынасында. 

6.2 “Шайтан” сөзi “бақталас” мақынасында, 

6.3 және жақсы адамқа да, сондай-ақ жаман адамқа да 

қатысты. 
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6.4 Бейнелеп айтқанда, перi және шайтан кұнәқа да, 

адам тәнiне де қатысты. 

6.5 Эдемдегi жылан дәлме-дәл хайуанат болды. 

6.6 Болмыс кiтабындақы адамның жаратылысына жәнеоның қҰлауына 

қатысы бар жазуларды таза бейнесiмақынасында емес, сөзбе-сөз деп 

тұсiну керек. 

6.7 “әзәзiлдер” өлген рух немесе кұнә кұшi ретiнде болқан емес. 

6.8 Мәсiхтiң “әзәзiлдердi қууын” сырқаттарды жазушы ауызша 

айтылатын сөз мақынасында тұсiнуге тиiстiмiз. 

6.9 Люцифер кұнәлi Перiште деген мақына бермейдi. 

6.10 ҚҰдай қҰдiреттi, Ол ҚҰдай жолына қайшы тҰратынқандай да 

болмасын кұнәлылық мәнiмен билiктiбөлiспейдi. 

6.11Сенушiлердiң өмiрiндегi сынақ ақырлап келгенде 

ҚҰдай тарапынан болып тҰр, ол “жаман сәттiлiк” 

немесе перi делiнетiн кұнәлылық мәннен шықып 

тҰрқан жоқ. 

 

7. Иса Машайық 

7.1 Христиандықта кең жайылқан “¶штiк” ереже, 

Тауратта айқын ажыратылмақан. 

7.2 Машайық Мариам қыздан туылқан, 

7.3 ол кәдiмгi әйел болқан. 

7.4 Машайық адам табиқатында болқан, 

7.5 бiрақ жетiлген, кұнәсiз сыйпатта болқан. 

7.6 ҚҰдай Исаны кұнә жасауқа зорламаса да, Иса өлдi, 

ол өзiнiң еркiмен, өзiнiң кұнәсi ұшiн қҰрбан болды. 

7.7 Иса айқыш ақашта өлгеннен кейiн қайта тiрiлдi. 

7.8 Иса өзi туқанқа дейiн өмiр сұрген жоқ, 

7.9 әйтсе де ҚҰдайдың жоспарында ол басынан бастапболатын. 

7.10 Иса бiздердiң кұнәмiз ұшiн қҰрбан болып, өлдi, 

7.11 өзi ұшiн және бiздердi қҰтқарып қалу ұшiн. 
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7.12 Иса бiздiң өкiлiмiз есебiнде өлдi, 

7.13 Христиандықтар Ол бiздер ұшiн өлдi дейдi, ол қате. 

7.14 Мәсiхтiң өлiмiмен МҰса Заңының қолданылуытоқтады, 

7.15 сол себептi, сенбiнi қоса есептегенде, бiз ол Заңменжұрмеймiз. 

  

8. Шоқыну 

8.1Шоқынусыз қҰтқарылуқа ұмiт жоқ, 

8.2 сену мен шоқыну бiздi Ыбрайымның өсиетiндежалқастырады, 

8.3және кұнәмiздi кешкенде 

8.4Шоқыну- толық денеңмен суқа тұсу, 

8.5 Iнжiлдi бiлетiн кәмелетке толқан адам. 

8.6 Шын Iнжiлдi бiлмей суқа тұскен адам, қайтаданшоқынуы керек. 

8.7 Iнжiлдi толық бiлгенде қана шоқыну кұшiнде болады 

  

9. Машайықтақы өмiр 

9.1 Сенушiлер шоқынқаннан кейiн барлық кұшiнкұнәлылар әлемiнен 

бөлiнуге жҰмсауқа тиiс, 

9.2 және Машайыққа Ұқсауқа тиiс. 

9.3 Бiздiң Машайықтың өсиетiн бҰзуқа апаратын қимылқа әне 

рахаттанушылыққа қатысуымыз, мәселен кұш жҰмсауымыз, спирттен 

жасалқан iшiмдiктi шамадан тыс қабылдау шын христиандық өмiрмен 

қабыспайды, қайшы келедi. 

9.4Шоқынқан сенушiлер бiр-бiрiмен қашан болсын, қайжерде болсын 

кездесуге тиiс, қатысуқа, әңгiмелесугетиiс. 

9.5 Шоқынқан сенушiлер Машайықтың қҰрбан болқанкұнiн нанды 

сындыру және шарап iшу арқылы ұнемiеске алып отыруы тиiс. 

9.6 Шоқынқан адамдар ұшiн Тауратты жұйелi тұрдеоқып отыру, дҰқа 

оқу өте қажет. 

9.7 Шоқыну жорасын қабылдақан сенушi тек шын iлiмжолымен 

жұретiндермен қатынас жасауқа тиiс жәнеоны iс жұзiнде жұзеге 

асыруқа Ұмтылады. 
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9.8 Сол себептi, шын сенушi сенудi тоқтатқан жәнеөзiнiң кұнделiктi 

iсiнде шындықпен жұрмейтiндерменқарым-қатынасын ұзуге тиiс. 

 Ескерту: “Шын сенiм туралы ереженi”,100 жыл бойықолдануқа 

болатын, осы баспадан алуқаболады. 
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2 Қосымша: Таурат шындықын оқуқа 

бiздiң көзқарасымыз 
 

Таураттың барлық негiзгi ережелерiн оқып ұйрену мұмкiндiгi бар және 

солай бола тҰрса да оларды өзiнiң жеке басына қатысты деп санауқа 

болмайды. Кiмде- кiм осы оқу қҰралын осында мазмҰндалқан 

принциптердi тұсiнбейтiндерге пайдаланатын болса, бҰл деректер 

қисынсыз болып көрiнедi. 

Бiрiншi қасырда Iнжiлдi уақыздау адамдардың шын жауап сезiмiн 

тудырқан едi. Iнжiлдi “Ықыласпен қабылдақан” адамдар, шоқынды 

(Деян 2:41). Роберт Робертс “дiни сезiм” деп атақанындай, Жолдауқа 

шын, адал жауап бермесе, шоқынудың ешқандай мәнi болмайды. ґзiнiң 

жақындарының, не туысқандарының қысымымен қабылдайтын болса, 

жаңаша өмiр сұре алмайды. Бiздер адамдарды қҰтқаруқа ынталы 

болқандықтан, шоқынқандардың саны есеп емес, жаңадан тiлек 

бiлдiргендер Iнжiлдi уақыздау кезiнде, шоқынуды дҰрыс тұсiнгенi 

керек. 

Адамдар, Верееде “Сөздi жан-тәнiмен қабылдап, Жазуқа кұн сайын 

көңiл бөледi”, осы арқылы Павелдiң не уақыздақанын, дҰрыстықын 

тексеремiз (Деян 7:11). Бiрақ Тауратты уақыздаушы оқан ұнемi қол 

жеткiзе бермейдi. Бiз Таураттың сәйкес ұзiндiлерiне қана назар 

аудартамыз. Римдегi сенушiлер өздерiн шоқындырмас бҰрын “өздерi 

бойҰсынқан iлiм бейнесiне шын жұректен берiлгендiгiн” көрсеттi (Рим 

6:17). 

ґз тәнiнiң ырықына қасарыса бақынатындар, Iнжiлдi меңгеру 

жақдайында ешқашан бола алмайды; ол мынадай адамдар: “имеющие 

вид благочестия, силы же его отрекшиеся... всегда учащихся, и никогда 

не могущих дойти до познания истины” (2 Тим 3:1-17). Бiзге не қажет 

емес екенiн ешқашан да тұсiнбеймiз. Егер бiзде әдiлдiкке нақыз 

сұйiспеншiлiк болмаса, өз өмiрiмiздi ҚҰдайдың бақылауында Ұстауқа 

шын тiлегiмiз болмаса, онда бiз Шындықты тұсiну жақдайына, 

Тауратты оқуқа қанша кұш жҰмсасақ та, келе алмаймыз. Бiздiң 

Тауратты оқып ұйренуiмiз тек жаттықу қана. 

 Көптеген адамдар Қасиеттi Жазуды қанша оқысы да тұсiнбейтiндiгiн 

көрсететiн бiрнеше мысалдар бар. БҰл- бәрiмiзге ортақ 

сырқат.Еврейлер Иса Мәсiхтiң кезiнде ҚҰдай Сөзiн тануқа ұлкен 
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Ұмтылыс жасақан, олар Көне ґсиет жазуларына шабытпен сенген (Ин 

5:45, Деян 6:11); олар осы Жазуды оқып-ұйрену арқылы қана мәңгiлiк 

өмiр алуқа ұмiткер болуы мұмкiн екенiн бiлген (Ин 5:39), және кұнде 

оны көпшiлiк бар жерде оқып отырқан (Деян 15:21). Олардың 

кейбiреулерi Жазудың тарауларын апта iшiнде тереңдетiп оқып 

отырқан. Дегенмен, олар бҰл Жазудың ақиқат маңызын, Иса Мәсiх 

туралы не айтылқанын толық тұсiне қоймақан. Иса оларқа тура айтты: 

“Исследуйте Писания... если бы верили Моисею, то поверили бы и 

Мне; потому, что он писал обо Мне. Если же его писаниям не верите, 

как поверите Моим словам?” (Ин 5:39,46,47; Лк 16:29-31). 

“Но мы же читаем Библию! Мы же верим в нее!” деп еврейлердiң ашу 

кернеп қайта-қайта айтуын еске тұсiремiз. Дегенмен, өздерiнiң шамалы 

ақылының салдарынан, расында да олар өздерi оқықанның мазмҰнын 

тұсiнбеген, оқыса да оны бiлмеген. ґзiмiздiң рухани даму жолында, 

бiздер, осындайлардан бойымызды аулақ салуқа тиiстiмiз. 
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3 Қосымша: Исаның қайта келуiнiң 

жақындықы 
 

Мф 24:36 Исаның Сөзi бiздер Оның екiншi рет қашан келетiнiн 

ешқашан да бiле алмайтындықымызды анық бiлдiредi. “О дне же том и 

часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один” 

(Деян 1:7 салыстыр). Бiрақ та, апостолдар Исадан сҰрақанда: “Какой 

признак Твоего пришествия” болады деп сҰрақанда (Мф 24:3), Ол 

олардың сҰрақына жауап беруге болмайды деп, ештеңе айтпайды. Ал 

шын мәнiнде, ол оларқа ол келердiң алдында әлемде белгiлi болады 

дедi. Иса бҰл туралы айтпас едi, егер Ол келердiң алдындақы 

Ұрпақтардың қабiлетiне сенбеген болса, адамдар өздерiнiң “соңқы 

кұндерiнде” өмiр сұруде деген деректi мойындақан болса, ол туралы 

айтпақан болар едi. Бiздер, расында да, соңқы кұндерде өмiр сұруде 

екенiмiзге сенуге және ұмiттенуiмiзге толық негiз бар. 

 

Исаның екiншi келуiнiң белгiсi (нышаны) 

Мф 24 және Лк 21-де Иса қашан, қай мезгiлде келетiнi туралы былай 

дедi: 

1) ґздерiн Иса деп жариялайтын жалқан пайқамбарларболады; 

2) Соқыстар мен басқындар жер ұстiнде көбейедi; 

3) “и будут глабы, моры и землетрясения по местам”; 

4) Адамдар шындықтан таяды; 

5) “Адамдар ұрейден және жеке әлем дұниесiне келетiнбақытсыздықты 

кұтуден зардап шегiп, өледi; немесеаспан кұшi босаңсиды” (Лк 21:26). 

Шындықында, әлем осындай проблемаларқа әрқашан да толық болды. 

Иса, бҰны тұсiне отырып, осындай проблемалар планета ұшiн қауiп-

қатер тудыратын мезгiл туралы айтты. әрбiр дҰрыс ойлақыш адам бҰл 

бiздiң осы мезгiл туралы екенiн кұдiксiз тұсiнедi. 

Төменде Исаның сөздерi қалай орындалып жатқанын айқын көрсететiн 

мысалдардың бiр кiшкене бөлiгi келтiрiлген: 
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1) Адамдарды өздерiнiң соңынан елiктiрушi көптеген дұмшелер 

(шарлатан) мен қҰдай рухтандырушылар континенттерiнiң қайсысында 

болмасын бар. 

2) Мына статистикалық деректер бейбiтшiлiк кұштi сұйетiндердiң 

келiсе отырып қимыл жасақанына қарамастан, соқыстың саны көбейiп 

кеткендiгiн көрсетедi: 

 

±асыр Саны (млн) Жапа шеккендер саны, iрi соқыстарда  

 17  3.3 ? 

18 5.0 ? 

19   5.5 ? 

1900-1945 40.5 19 

1945-1975 50.7 119 

   

                                                                                         (Ақпарат көздерi: 

Конфликтiлердi зерттеу институты, Лондон  университетi). 

3) Ашаршылық пен сырқаттардың кең көлемдi проблемалары бiзге 

жақсы белгiлi. Спид- әлемдегi ең ұлкен эпидемия, бҰрын оны кiм 

бiлген. Ақырлап келгенде, бҰл зобал жер шарында адамдар санын кұрт 

қысқарту қауiпiн тудырады. Мф 24 және Лк 21-де келтiрiлген Иса 

сөзiнен басқа, жер сiлкiнiсiн Исаның Жаңадан келуiмен 

байланыстыратын, Таураттың бiрнеше басқа да пiкiр айтқандары бар: 

Ис 2:19-22; Иез 38:20; Иоиль 3:16; Хаг 2:7; Зах 14:3. Кұтпеген жерлерде 

соңқы жылдары болқан жер сiлкiнiстерi және бiрнеше мың адамның 

қҰмырын алып кеткенi, осының бәрi Исаның тез арада келетiнiнiң 

нышаны iспеттi көрiнедi. АҚШ-тың iшкi iстер министiрлiгi жариялақан 

мына статистикалық деректер назар аударуқа тҰрарлықтай: 

 

 

Жылдар Дерек алынқан жер сiлкiнiстерiнiң саны 

1948 620 

1949 1152 

1950 2023 

1964 5154 

1965 6686 

1976 7180 

 



І о с ымша  346 

4) Таурат өсиеттерiн сақтау талабының төмендеуi Таурат ақиқатының 

жолынан көптеп шегiнушiлiкке әкеледi. Адамзатты бiрiктiру 

философиясы (қазiр барлық қоқамда болып жатқан) қалайда болмасын 

осы ұрдiстi жеделдетедi. 

5) Ақиқаттан ауытқудың шапшаң өсуi, бҰл қазiр қандай да болмасын 

адамзат қоқамында бар, адамдарқа өздерiнiң болашақы ұшiн 

қорқынышты толық дәлелдей тұседi. ±алымдар, экономистер және 

экологтер әлем болашақта да осы қалпында бола бермейтiндiгiмен 

келiседi. Табиқи байлықтың жұдеушiлiгi және әуе, теңiз орталарының 

ластануы, озон қыртысының қҰртылуы, оқан қоса эпидемиялық 

аурулардың өсуi, ядролық қарудың салдарынан қҰрушылық- 

осылардың бәрi қауiптiң өсiп келетiндiгiн, қазiргi әлемнiң қҰлдырап 

өлуiн баяндайды. Осықан қарамастан, ҚҰдай сондай қауiптi 

жақдайларды болдырмауқа уәде бердi (9 шегiнiстi қара). ҚҰдай өз 

өсиетiн орындау ұшiн жақын арада бiздiң планетаны, ҚҰдай 

Патшалықын орнату арқылы, тұбiрiнен өзгерту ұшiн Исаны жiберуге 

тиiс. 

 

Израилдiң қайта өркендеуi. 

 Иса өзiнiң нышандар тiзiмiн мынадай батыл мәлiмдемесiмен 

аяқтайды: “И тогда увидят Сына человеческого, грядущего на облаке с 

силою и славою великою” (Лк 21:27). БҰл аят ҚҰдай алдында ары таза 

өмiр сұретiн, шоқынқан адамдардың жанын сергiте тұседi. “Когда же 

начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 

потому, что приближается избавление ваше” (Лк 21:28). 

 Иса осықан қосымша ретiнде өзiнiң екiншi келуi туралы 

көрегендiкпен антыр жемiсi тұрiнде былай дедi: “Посмотрите на 

смоковницу и на все деревья: когда они распускаются, то, видя это, 

знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие (и, следовательно, 

второе пришествие Христа). Истинно говорю вам: Не прейдет род сей, 

как все это будет” (Лк 21:29:32). Бiздiң көктемде ақаштардың жапырақ 

шашқанына бақылау жасақанымыз бойынша, бiзде жаз келедi немесе 

жыл мезгiлi өзгередi деген интуитивтiк сезiм пайда болады. Осықан 

Ұқсас, “антыр ақашы” бұршiк шаша бастақанда, бiздерде бiздiң 

Ұрпақтар Исаның екiншi келуiн көредi деген сезiм пайда болады. 

Антыр жемiсiн беретiн ақаш- израил Ұлтының таураттық символы 

(Иоил 1:7; Мик 7:1; Ос 9:10; Иер 24:12, ср. Иез 36:8). Исаның қайта 
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оралуы туралы ерекше белгi Израилдың қайта өркендеуiне жатады. µлт 

ретiнде 1948 жылы қайта жаңаруы Израилдың өсуiне байланысты ұлкен 

оқиқа, бҰл осы контексте өте маңызды. 

  

Болашақта Израилқа басып кiру. 

Көпшiлiк таураттық көрегендiктер Израилқа iрi басып кiру 

болатындықын алдын-ала болжап отыр, ол болжам бойынша Исаның 

келуiнiң алдында болуқа тиiс. 83 псалмде Израилды қоршақан халықтар 

бiрiгедi деп, мазмҰндалып, былай делiнген: “Пойдем, и истребим их из 

народов, чтобы не вспоминалось больше имя Израиля... возьмем себе 

во владение селения Божии (Пс 83:5,13). Мәселен, Израилқа ақырқы 

басып кiру болды делiк, ол Израилдықтар Ұлт болып қалыптасқанда 

болады. Олай болса, олардың қазiргi Ұлт болып өркендеуi Израилқа 

соңқы басып кiрудiң алқы шарты едi. Тауратты мҰқият оқықан адамдар 

Израилдың Ұлт болып қайта өркендеуiнен көп жыл бҰрын оның 

өркендейтiндiгiн болжақан болатын. (Мәселен, Джон Томас, Elpus 

“Israel”, алқаш рет 1848 ж. жарияланды. Баспадан қайта шыққан бҰл 

кiтаптарды баспадан алуқа болады). Псалм 83-те айтылқан 

интервенттердiң ойлақаны, қазiргi арабтардың ойлақанымен дәп келер 

едi. Олар өздерiнiң Израилқа деген қасақылықын ұнемi айтып отырды, 

сонымен бiрге Исламның қасиеттi қаласы Иерусалимдi арабтарқа 

қайтаруын талап етедi. Псалмде интервенцияның соңы мен ҚҰдай 

Патшалықының орнауы суреттелген (Пс 83:13-18). 

Көптеген басқа көрегендiктер осындай оқиқаларды жұйелi тұрде 

суреттейдi: арабтардың және басқа қарсыластарының Израилқа басып 

кiруi бҰқан ҚҰдайдың араласуына әкелiп соқады, Исаны жiберiп 

Патшалық орнатады (Иез 38-40 тараулары; Дан 11:40-45). Уақыздарды 

терең оқып-ұйрену, осықан Ұқсас, шоқынудан кейiнгi бiздiң рухани 

өсуiмiздiң маңызды бөлiгiн қҰрайды. Зах 14:2-4 аяты олардың iшiндегi 

ең анықы: “И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят 

будет город (Лк 21:24 салыстыр), разгроблены будут дома и 

обесчещены будут жены... тогда выступит Господь и ополчится против 

этих народов, как ополчился в день брани (т.е. он будет чудесным 

образом вовлечен в мировые дела, как это было ранее). И станут ноги 

Его в то день на горе Елеонской, котороя перед лицом Иерусалима к 

востоку”. 

Израилқа бҰл Ұлы басып кiру қазiр кез-келген уақытта болып қалуы 

мұмкiн. әскери және саяси қимылдардың кұн санап өсiп келе жатқан 

қарқынын ескере отырып, арабтардың Израилқа бақытталқан ракетасы 
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кез келген уақытта, мiне, бiз қазiр осы жолдады оқып жатқан кезде, 

мұмкiн атылып жатқан шықар. Дегенмен, Iнжiлде айтылқандай, бiз 

оларқа басып кiргенше кұтемiз деп ойлау дҰрыс болмас едi.Бiз Исаның 

дәл сол уақытында келетiнiн дәл, нҰсқап айта алмаймыз, тек қана 

бiлетiнiмiз, ол Израилге басып кiруiмен тықыз байланысты, мҰндай 

басып кiру тез арада болып қалуы. Израилқа жаңа басып кiру болуы 

мұмкiн, мҰны Тауратты оқып-ұйренушiлер бiлуге тиiс және Израилдың 

жақдайын ынта қойып бақылау керек. Бiздер бiлемiз, бiр кездерде 

ҚҰдай өз аяқымен Елеон тауына келуi ықтимал. ґйткенi осы таудан Иса 

аспанқа кеттi, солай оқан (тауқа) қайта оралады. “Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, придет точно таким же образом, как вы 

видели его восходящим на небо”, -дейдi перiштелер апостолдарқа, олар 

осы кезде тауда тҰрып, Алла тақаланың әмiрiн қадақалап тҰрқан едi 

(Деян 1:9-12). 

Исаның қайта келуiнiң жақындықын бiз байсалдылықпен бақалауымыз 

керек. Дұниежұзiлiк оқиқақа байланысты көрегендiк, Исаның екiншi 

рет қайта келу кезеңiне жақын, шоқыну арқылы өзiн-өзi Исақа сенуге 

көндiргендердi қостау ұшiн берiлген. Бiздiң ҚҰдайды тыңдауымызды 

бiз Исаның келетiндiгiне нақты сенiмге деген қорқыныштан шықып 

тҰр деуiмiз керек емес. “Только истинно возлюбившие явление Его” (2 

Тим 4:8) будут вознаграждены. Адамзат тақдырының қиын-қыстау 

кезеңiнде болуымыз куәлендiретiн бiздiң жақдайымыз, сөзсiз бiздiң 

өмiрiмiзге қысым жасамайды. 
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4 Қосымша: ҚҰдайдың әдiлеттiлiгi 
 

Тауратты оқып жұргендерге ақыл-кеңес бергенде, сабақты аяқтауқа 

жақындақан кезде көптеген нақты сҰрақтар туындайтындықы 

анықталады. Оның бәрi ҚҰдайдың әдiлеттiлiгiн анықтауқа бақытталқан. 

Бiрнеше мысалдар: 

'ҚҰдай Iнжiлдi оқу ұшiн адамдардың бәрiн шақырмақаны әдiлетсiз!' 

'ҚҰдай Адам мен Қауанақа кұнә жасауқа неге ерiк бердi және сонымен 

миллиард Ұрпақтарына қиындықты бастарынан кешiрiп, азап шегуге 

көндiрдi?' 

'Көне ґсиетте ҚҰдай неге израилдықтарды өзiнiң халқы етiп таңдап 

алды, ал осындай мұмкiндiктi барша адамқа неге бермедi?' 

ҚҰдаймен қандай қарым-қатынаста болқанымызқа қарамастан осындай 

проблемалар бiздiң бәрiмiздi толқандырады. БҰл сҰрақтарды тұсiнуге 

қиын деп бiздер ҚҰдайдың өсиеттерiнен ауытқуымызқа болмайды. 

Исаның екiншi келуiне толық жауап алмақанымыз сияқты осы 

сҰрақтардың бәрiне де бiздер толық және анық жауаптар ала алмаймыз. 

Екi мың жыл кейiн адам “көз жасын алып тҰрып, кұйiндi”: “верую, 

Господи! Помоги моему неверию” (Мк 9:24) деп. Жеке тҰлқаның 

осындай екiге бөлiнуi бiзде де бар; бiздердiң бiр бөлiгiмiз сенедi, ал 

екiншi бөлiгi, “дiнге сенбейтiндер” делiнетiндер ҚҰдайдың көмегiн 

өткiр қажетсiнедi, ұн қатпас ұшiн. Адам шоқынар алдында бiрнеше кұн, 

немесе апта бойы осындай кұй кешедi, кейбiр жақдайда ондай жақдай 

бiздермен өмiр бақи бiрге болады. 

Бiздiң “сенбейтiндiгiмiз” ҚҰдайқа жоқарыда айтылқан сҰрақтар 

тұрiнде айтылады. ҚҰдайды әдiлетсiз және ықылассыз деп айыптауқа 

болмайтындықына есеп беруiмiз керек болады. Егер осылай жасасақ, 

онда бiз Ерекше қҰдiреттi ҚҰдайды бiздiң сезiнуiмiздiң шегiне қарай 

пiкiр айтамыз. Яқни егер бiз ҚҰдай болсақ, онда Алла Тақала сияқты 

емес басқаша қимыл жасақан болар едiк деймiз. БҰл өзiмiздiң толық 

кұнәлi екенiмiздi және ҚҰдайдың шексiз шыншылдықын 

бақаламақандықымыз болып табылады. Егер ҚҰдайдың 

жаңылыспайтыны шексiз емес болса, онда бұкiл тiршiлiктiң моральдық 

критериi жоқ болады. Олай болса, жамандық пен жақсылықтың шын 

критериi жоқ және дiн мәнсiз болып қалады. ґздерiнiң шектелген пiкiрi 

мен дәлелi бола тҰрып балалар ұлкендермен қалай келiспесе, бiз де, 

ҚҰдайдың балалары, өз әкемiзбен келiспеймiз. Бiрақ мҰның 

шеңберiнен тыс, ит адаммен қандай қатынас жасаса, адамдар да 
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ҚҰдаймен арақатынасын солай белгiлейдi. Иеремия ҚҰдай жолын 

өтiндi, бiрақ ҚҰдайды тереңiрек бiлуге тырысып, ол шексiз дҰрыс деп 

есептеп былай дедi: “Праведен будешь ты, Господи, если я стану 

судиться с Тобою, и однако же буду говорить с Тобою о правосудии” 

(Иер 12:1; Пс 89:19,34,39,52 салыстыр). ҚҰдай әдiлетсiз болуы мұмкiн 

деп болжау бiздiң бойымызда бар белгiлi бiр қҰқықымызды, ҚҰдай 

қалайда бҰзады деген ой тудырады. ҚҰдай бiздi жаратушы және бiздiң 

шыдамдылық факторымыз екендiгi бiздiң бойымызда белгiлi бiр қҰқық 

жоқ деген Ұқым тудырады. Бiз Оның шапақаттылықында кұнәлi 

болқанда қана емес, ұнемi боламыз. “Адам қҰқықы” адамзат 

тҰжырымдамасы дегендi бiлдiредi, оны өзiн өзi ақтау ұшiн өздерi 

жасақан. Бiз бҰл әлемге қҰрдан-қҰр келдiк, өмiрден солай кетемiз. Ал 

бiздiң өмiр сұргенiмiз, бiрдеңелерге ие болқанымыз, ол аз қана мерзiм 

iшiнде бiзге берiлген сый қана. Егер ҚҰдай Онымен өте жақын туыстас 

болуқа шақырса, бiз қуана-қуана оны қабылдауқа тиiстiмiз. Басқа 

адамдардың мҰндай мұмкiндiктерi жоқ деп Оның тiлегiн орындамау, 

ҚҰдайды қатты ренжiту болып табылады. 

Жаратылысымызқа қарай бiздiң бәрiмiз хайуанаттарданбыз (Екк 3:18-

20). Бiз былай деп айта алар едiк: “Почему избран человек для родства с 

Богом, а не какое-либо животное?”. Анық себебiн бiз тұсiне алмаймыз, 

егер тiптi бiзге ол жөнiнде айтқан болса да. әлемнiң жаратылысына да 

осындай шындық. ҚҰдай материяны қалай жасады және оны 

таңқажайып аспан кеңестiгiне қалай өзгерттi осының бәрiнiң қылыми 

негiзделген жауабын келешектен кұту ләжiм. Сондықтан ҚҰдай ґзiнiң 

әлемдi қалай жасақанын балаларқа қана тұсiнiктi тiлмен суреттедi. 

Сондай-ақ осы қосымшаның басында айтылқан моральды аспектiлерге 

де қатысты. Осы кiтапта бҰл сҰрақтар бойынша Таурат iлiмiн ашуқа 

Ұмтылыс болды. Сонымен қатар, бiздiң санамыз Таураттың кейбiр 

ережелерiн қиын қабылдайды. БҰл ҚҰдайдың емес, бiздiң проблема 

екенiн мойындауқа мәжбұрмiз. Бiздiң ойымыз бiрқатар жақдайда 

идеалды емес, қателесуге дайын тҰрады. Сонымен қатар бiздiң 

ойлауымыз ҚҰдаймен салыстырқанда, тепе-тең тұсе бермейтiндiгiн 

мойындауымыз керек. Бiздiң пiкiрiмiздiң қҰбылысы тек бiр адым артқа 

қана емес, басқа бақытта да бола алады. Осы себептi, Иса ұйреткендей, 

бiздiң пiкiрiмiздi ҚҰдай Сөзi бойынша Оны тұсiнуге және Оның ойын 

өзiмiздiкi етуге тырысу керек. 

ҚҰдайдың жаратқандарының бәрi тамаша екенiмен бiз келiсемiз. Бiздiң 

жаратушымыздан, сөзсiз, шындықтың лебi, Оның iсiнде 

қолданылқандық барын сеземiз. Бiздiң өмiрлiк тәжiрибемiз бойынша 

әлемде әдiлетсiздiк пен қастандық әлi бар, осы ұлкен проблема болып 
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табылады. Осының бәрi ҚҰдай iсiнiң әдiлеттi екендiгiне сенiмсiздiк 

тудырады. ґкiнiшке орай, бiздердiң көпшiлiгiмiз осыдан барып, 

ҚҰдайдың шындықына, тiптi Оның барлықына кұмән келтiремiз. Ол 

өзiнiң Қасиеттi Жазуында айтқандай, ҚҰдайдың ерекше шындықына 

сенiмдiлiгiмiздi айтуымыз керек, Оның жаратқандарындақы 

қастандықтың орнын бiз тұсiнбейтiндiгiмiздi бiлдiруiмiз керек. 

“Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое- нам и 

сынам нашим” (Втор 29:29). Iнжiл- ол “ҚҰдай туралы не бiлу керек” 

деген сөз (Рим 1:19), осы сөз, бiз бiлуге тиiстi көп нәрселер бар екенiн 

аңқартады. ҚҰдай Сөзiнен бiз бiрқатар шындық принциптердi анық 

көре аламыз, сондай-ақ ҚҰдайдың сипатындақы басқа да көптеген 

ерекшелiктердi көремiз. Сонымен қатар Тәңiрдiң жолдары туралы 

көптеген басқа да “қҰпия қҰбылыстар” да баршылық. Олай болса, 

Павел былай дей алды: бiр мақынада ол Исаны және ҚҰдайды таныды, 

қаншалықты мұмкiн болқанша (2 Тим 1:12; 2 Кор 5:16; Гал 4:9; Евр 

10:30; 1 Ин 2:13) және ерекше өзiнiң ҚҰдайды сұю тұйсiгi арқылы және 

өзiнiң Оқан деген сезiмi арқылы (1 Ин 4:7,8), ал басқа мақнада ол “оның 

бiр бөлшегiн таныды” (1 Кор 13:9,12), “Оны тану ұшiн және Оның 

қайта тiрiлу кұшiн” тану ұшiн Исаның келуiн аңсады (Фил 3:10). 

 ґйткенi, көпшiлiк жақдайда бiз Қасиеттi Жазу бойынша еске алып 

ҚҰдайдың әдiлдiгi туралы айтамыз, кейде бiз Оның Патшалықының 

келуiн асықа кұтемiз, ақырлап келгенде Оның әдiлдiгiнiң сипаттары 

қарапайым болып көрiнедi, олай болса Оның адамдары оларды қуана 

қарсы алады және сұйетiн болады. Мiне, сонда бiздiң жарамыз 

жазылады, қазiр ҚҰдайы адамдарды - интеллектуалды, моралды және 

етi тiрi адамдарды осылай толқандырады: “Теперь мы видим как бы 

сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю 

я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан” (1 Кор 13:12,13) 

 

 


