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Ќымбатты оќырман!
Сіздермен журнал беттерінде ќайта
ќауышќанымызєа Жаратќан Иеге алєыс
айтамыз. Осы жылы бастаєан барлыќ
істеріѕізге Ќўдайдыѕ батасы мен жарылќауын тілейміз. Əрбір ісіѕіз игілікпен
толыќтай аяќталып, жемісті болсын.
Сонымен, осы жылдыѕ бірінші басылымын ќолдарыѕызєа табыстай отырып,
Иеміз Иса Мəсіхтіѕ раќымы рухтарыѕызды
жігерлендіріп, халќымызєа тыныштыќ пен
амандыќ сыйлай кґрсін!
Редакция алќасы

“Ґмірлеріѕде игі ісін бастаєан
Ќўдайдыѕ оны жалєастыра беріп, Мəсіх
ќайта оралар кїнге дейін толыќтай
аяќтайтынына кəміл сенемін”.
Філіпіліктерге арналєан хат 1:6
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Құтқарылғандардың
Құдайды мадақтау жыры
«Уа, Жаратќан Ием, Сені мадаќтаймын!
Маєан ашуланєан едіѕ, ал сосын
Ќаћарыѕды басып, мені жўбаттыѕ.
Сґз жоќ, тек Ќўдай меніѕ Ќўтќарушым!
Оєан сеніп, ќорыќпаймын да енді,
Тəѕір Ием – кїш-ќуатымныѕ кґзі,
Айтар жырым Жаратќан Ие жайлы:
Ол адал Ќўтќарушым боп келеді!»
Ќўтќарылудыѕ ќайнар кґздерінен
Су ала бересіѕдер ќуанышпен.
Сол кезде былай дейтін боласыѕдар:
«Жаратќан Иеге шїкірлік етіп,
Есімін атап Оєан сиыныѕдар,
Əділ істерін ўлттарєа білдіріп,
Есімініѕ ўлылыєын хабарлаѕдар!
Тəѕір Иеге арнап əн шырќаѕдар!
Ол ўлы кереметтерді істеді,
Осыны білсін жер шарыныѕ бəрі!»
Ишая пайєамбардыѕ жазбасынан 12:1-5.
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Алєашќы жəне Соѕєы
Біздіѕ Ќўдайымыздыѕ бірден-бір бірегей, əрі єажайып есімдерініѕ бірі – «Альфа мен Омега», яєни
«Алєашќы жəне Соѕєы» туралы əѕгіме ќозєалыќ. «Бїкіл
əлемніѕ Иесі – əрдайым бар, мəѕгі болып келген жəне
болашаќта келетін Ќўдай: Алєашќы да, Соѕєы да Менмін!»
– дейді (Аян 1:8). Бўл есім ќандай маєына береді? Біздіѕ
Ќўдайымыздыѕ табиєатыныѕ кемелдігін білдіреді, яєни:
Ол бастайды, бастаєан ісін əрдайым аяќтайды.
Ишая пайєамбар: «Меніѕ ойым сендердіѕ пікірлеріѕнен ґзге, Меніѕ жолым сендердікінен басќа, – деп
жариялайды. – Аспанныѕ жерден ќаншама жоєары
болатынындай, Меніѕ жолым да сендердікінен соншама
жоєары, Меніѕ ойым да пікірлеріѕнен тым биік. Аспаннан жауєан жаѕбыр мен ќар аспанєа бекер ќайта
оралмайды. Керісінше, олар жерді суарып, кґгертіп,
даќылдарды ґсіріп шыєарады да, диќанєа себуге
тўќым, халыќќа жеуге нан береді», – деді (Ишая 55:811). Ќўдаймен бастау алєан іс ґзініѕ аяєын табады.
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Біз Киелі кітаптан маєынасы жаєынан ўќсас келген
есімдерді кездестіреміз, мысалєа «Басы мен Аяєы», «Алєашќы
мен Соѕєы», «Альфа мен Омега» (грек əліпбиініѕ бірінші жəне
соѕєы əрпі). Бўлар бізге не айтќысы келеді екен? Егер мен,
біздіѕ ґмірімізде толыќтыќтыѕ жоєынан зардап шегудеміз
десем, сіздер мені маќўлдайсыздар єой, ə? Кейде бўл аяќсыз
ќалєан, яєни бітпей ќалєан ісіміздіѕ толыќсыздыєы ќорќыныш
əсерін береді. Біздіѕ сарылып кїткенімізге ќарамастан,
кїткеніміз басталмай ќояды. Əлдекім нəрестеніѕ ґмірге
келуін кїтіп дегбірі ќашады, енді біреуі їлкен ґзгерісті
ќинала кїтеді, ал енді біреулері ісініѕ нəтижесін таєатсыздана
кїтеді. Осылайша бїкіл əлем кїту залында отырады. Алайда
кґп нəрселер толыќ аяќталмай ќалады. Біз олардан нəтиже
кїтеміз, біраќ оныѕ кґлеѕкесін де кґре алмаймыз. Осы жерде
соѕы деген мен толыќ аяќталу дегенніѕ арасын ашып алу
керек. Кґбіне біз соѕын тапќан істіѕ толыќ аяќталмаєанын
наќты кґреміз. Тїсіндіріп кґрейін.
Мəселен, кино ґнерініѕ соѕєы, танымал болєан картиналарын алып ќарайыќ. Біздіѕ кґѕілімізден шыќќан басты
кейіпкеріміз сериал соѕында жападан-жалєыз ќалады – оныѕ
барлыќ жора-жолдастары даѕќ-даќпыртсыз, аќымаќ халде
ґледі. Ќай фильмде де наќ осындай жаєдай. Бір ќараєанда,
шиеленіскен оќиєаныѕ шарыќтау шаєындаєы жауапты
кезеѕніѕ артынан ўзаєынан сїйіндірген ґмір кїтіп тўрєандай
болады! Ґкінішке орай, кґрерменді ќайєылы соѕы кїтеді...
Їлкен бір нəрсе бітеді, біраќ аяќталуында еш толыќтыќ кґрінбейді. Кґѕілсіз, аќымаќ нəтижемен тəмамдалады. Достар, кез
келген істіѕ кемелсіз аяќталуы ќорќыныш əкеледі!
Ґмірде біз бўндай кемелсіз аяќталумен жиі кездесеміз:
ісіміз не басталмайды, не аяќталмайды. Дəл осы кезде кїтпеген жерден їмітімізді жандырып əрі тəуекелге шаќырєан
Иеміз Иса Мəсіхтіѕ «Мен Басы жəне Соѕымын» деген сґздерін
естиміз. Бўл Оныѕ болмысы екенін жаќсы тїсініп алєанымыз
жґн. Бўл Оныѕ істерініѕ жай кґрінісі емес: яєни ќаласа
– бастап, ќаласа – бастамайтын; ќаласа – аяќтап, ќаласа –
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бетімен ќоя беретін. Жоќ, бўл Оныѕ мінезі. Бўл Оныѕ Есімі.
Тек осылай єана Ол Ґзін кґрсетеді.
Тек Онда – басы жəне тек Онда – соѕы. Басы мен соѕы
бір-бірімен байланысќан бір шеѕбер сияќты. Бір нəрсе аяќталып жатќан жерден бірден жаѕасы басталып жатады.
Осы басталып жатќан нəрсе міндетті тїрде аяќталуєа ќарай
жылжиды – біздіѕ Ќўдайымыздыѕ табиєаты осындай, жəне
Оныѕ ісі де Ґзі сияќты, ретімен орындалып жылжып отырады.
Ол – Алєашќысы жəне Соѕєысы. Альфа жəне Омега.
Достарым, Ќўдай біздіѕ жанымызды ќорќытатын кемелсіздіктен сауыќтырєысы келеді, ґйткені бўл ќорќыныш бізді
тўраќтылыќ пен жїрегіміздегі тыныштыќтан айырады. Осы
дїние бізге жалєан тыныштыќ ўсынады, мысалєа «Соѕына
ќарай белгілі болады, ќайтер дейсіѕ… Сосын кґре жатармыз…
Шешеміз…» Адамдар «əйтеуір, соѕы болар» деген сґздер
арќылы жалєан жўбаныштармен ґздерін жўбатады. Олар
жаќындарыныѕ ґлімімен бетпе-бет келгенде, біраз ойланып
ќалады, бір сəтке ќорќып, сосын: «Жаны жəннаттан орын
алсын!» деу арќылы жалєан жўбанышпен шешім тапќандай
болады. Біраќ бўл соншалыќты сіѕіп кеткен ґзін-ґзі алдау,
бўл бір мезетте жəне ќайєылы тўмандай боп тарап кетеді.
Сґйтіп жїріп адам Ќўдайдыѕ алдына келгенде єана ґзініѕ
кїнəєа белшесінен батќанын кґреді, біраќ бірдеѕені ґзгерту
тым кеш болады. Ерте ме, кеш пе, адам осы жан тїршіктірер
їрей туєызатын кемелсіздікті тїсіне бастайды жəне одан
тек Иса Мəсіхте ќўтќарылуєа болатынына кґзі əбден жетеді.
Аян кітабы бізге: «Мен Оны кґргенде ґлі адамдай алдына
ќўлап тїстім. Сонда Ол оѕ ќолын їстіме ќойып, былай деді:
«Ќорыќпа! Мен Алєашќымын жəне Соѕєымын, əрі Тірімін.
Мен ґлген едім, ал енді мəѕгілік ґмір сїремін. Ґлімніѕ де, о
дїниеніѕ де кілттері Менде», – дейді (Аян 1:17-18).
Достарым, Ќўдайда бəрі сенімді. Ол бастаса жалєатырады
жəне толыќ аяќтайды. Кей кездері біз уайымдаймыз əрі
кґзге кґрінетін ґмірдегі сияќты кґрінбейтін ґмірде де «не
ексеѕ соны орасыѕ» деген себеп-салдар механизмімен бетпе6
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бет кездесеміз. Адамдарєа жаман ќарым-ќатынас тўќымын
сеуіп, ґзімізге де дəл сондай ґнім жинаймыз. Бўдан біз не
кґреміз? Кґзге кґрінетін ґмірдегі сияќты, кґрінбейтін ґмірде
де бірдей нəтиже беретін себеп-салдар заѕдылыєы ґзінен
де жоєары тўрєан рухани заѕєа – адам мен Ќўдайдыѕ жеке
ќарым-ќатынас заѕына баєынєан. Сонымен, жеке ќарымќатынас заѕы себеп-салдар заѕдылыєынан да жоєары екен!
Ќўдай себеп-салдар заѕдылыєыныѕ жўмысына рўќсат берсе,
ол жўмыс істейді, ал осы жўмыс їрдісіне Ќўдайдыѕ Ґзі
араласса, бўл заѕдылыќ бір шетке ќарай ысырылады.
Біздіѕ əрќайсымыз кїнəћар ґмір кештік. Жеке басым
Ќўдайєа келгенге дейін окульттік істермен айналысќанмын,
енді, əрине, сондай іс-əрекетімніѕ «жемісін» кґруім керек
еді. Киелі жазба бізге, оккульттік нəрселермен айналысќан
əрекеттер – жиіркенішті кїнə, яєни сўмдыќ жеккґрініштілікпен ерекшеленетінін ескертеді. Біраќ Ќўдай не істеді? Ол
меніѕ ґміріме келді де, ґмірімді аралап кґріп, еккен жерімді
«ќайтадан жыртып» шыќты, енді мен «еккенімніѕ жемісін
кґрмейтінім їшін Ќўдайєа шїкір!» деп айта аламын.
Неліктен мен еккенімді ормаймын? Мен соншалыќты
аќылды болєандыќтан ба? Я болмаса, «ґйтіп-бїйтіп» əрекет
жасап, рухани əлемде кереметтей бір «пысыќ» іс тындырдым
ба? Олай емес! Мен Ќўдайєа, осы Єаламшардыѕ Жаратушысы
əрі Билеушісі, Заѕ шыєарушы, бїкіл əлемді ќўрастырєан Ўлы
Сəулетші – Тəѕір Иеге бет бўрдым. Мен Оєан ґзімді тапсырдым, сґйтіп Ол меніѕ ґмірімді тəртіпке келтірді. Ќалайша
дейсіз бе? Ґйткені «Мен сеніѕ кїнəѕа ґкінгеніѕе бола сені кешіремін. Біраќ мынаны есіѕде ўста: Меніѕ сїйікті Ўлым сеніѕ
кїнəћар ґміріѕніѕ жемісін орды. Енді Меніѕ Ўлымныѕ ерлігін
алєыспен ќабылдаєаныѕ їшін Мен істеген жамандыєыѕа жамандыќ жемісін жинауыѕ керек деген заѕдылыќтыѕ əрекетін
тоќтатамын» дейді. Осылайша мойынсўнуымыз арќылы жəне
Мəсіхтіѕ ќўрбандыєыныѕ арќасында Ќўдайдыѕ кешіруімен
бўл заѕдылыќтыѕ əрекеті тоќтайды.
Бўндай мысалдар ќаншама? Ќўдайды таныєан кґптеген
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адамдар осылайша ґздері туралы айта алады. Мен кґп əйел
алєан бір адамды танушы едім. Ол əлгі бір əндегідей: «Егер
мен сўлтан болсам, онда їш əйел алатын едім...» Ол əлгі сўлтаннан да асып тїсті, оныѕ əйелдерініѕ саны їштен де кґп
болып шыќты. Егер ол ґмірінде еккенін оратын болса, онда
нəтижесі сўмдыќ болары аныќ. Біраќ оныѕ да ґміріне Ќўдай
араласып, ќайтадан ќалпына келтірді. Ќазір ол Ќўдайдыѕ
мейірімініѕ арќасында, бір əйелі мен бала-шаєасы бар
баќытты ґмір кешуде. Бўєан ол Ќўдаймен жеке ќарымќатынас орнатќаныныѕ нəтижесінде жетіп отыр. Ал енді осы
жеке ќарым-ќатынас себеп-салдар механизмінен де жоєары,
сондай-аќ осы заѕдылыќты ґзінде ќамтыєан.
Кейде мəсіхші Ќўдайдыѕ сїйспеншілік тілін тїсінбей
жїргенін кґргенде, Ол Сїюші жəне дана Əке ретінде оны
тəрбиелейді жəне сабаќ болсын деген маќсатпен жазалауы
да мїмкін. Неліктен? Ол себеп-салдар заѕдылыєын бізді тəрбиелеу їшін пайдаланады. «Иеміз сїйетін əркімді тїзетіп
тəрбиелейді де, бауырына басќан əр баласын да жазалайды
ќажет болєанда. Кґріп жатќан азаптарыѕа тəрбие ретінде
шыдаѕдар. Ќўдай сендерге рухани баласына ќараєандай
ќарайды. Əкесі тїзетпейтін бала бола ма?» (Евр. 12:6,7)
– деп жазылєан. Ќўдай бір жаєдайлардыѕ біздіѕ ґмірімізде
болуына жол береді, біраќ сол жаєдайлар Оныѕ билігінде
болады, ґйткені Ол біздіѕ Билеушіміз. Осыны тїсіну маѕызды
іс. Жаєдайдыѕ соѕыныѕ толыќтыєы Одан бастау алады, ал
жаєдайлар Оныѕ ќолында, ґйткені Ол – Басы жəне Соѕы
єой.
Иса Мəсіхті сатып кеткен Яћуданы еске алайыќшы. Сол
адамєа біздіѕ жїрегіміз ќандай əсерде болады? Кґптеген
адамдардыѕ ќорќынышпен: «Ќўдай, Сен барлыєын кґрдіѕєой!
Сен бўл адамныѕ сатќындыєын кґре тўра, оєан мейірімді
болдыѕ!?» деп айтќандарын мысал ете аламын. Яћуданыѕ
мысалы, яєни Мəсіхтіѕ оны Ґзіне шəкірт етіп шаќыруына
дейін: «араларыѕдаєы біреуіѕ Мені сатып кетесіѕдер» деп
айтуы біздіѕ жїрегімізге зіл тїсіреді. Біз: «Ќўдай, егер солай
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болса, егер Саєан барлыєы айдай аныќ болса онда ќалай ґмір
сїрмекпіз? Онда менен не кїтуге болады?» Мен де осы сияќты сўраќтарды ќойдым жəне наќты жауапты Киелі кітаптан
алдым: «Мəсіх – Басы мен Аяєы, тек Онда єана ќўпия толыќтыќ бар. Ол бізге: «Ќорыќпа!» дейді. Біраќ мен дəл осыдан
ќорќып бастаймын, «Ќўдайым, толыќтыєы жоќ нəрсе мені
їрейлендіреді. Біраќ Сендегі толыќтыќтыѕ тїсінігі маєан аян
болып ашылєанда мен ќорыќпайтын болдым».
Ќўдай бізге: «Ќорыќпа!» дейді. Неліктен? Ґйткені Ол Сїйіспеншілік ќой. Ол бізбен саудаласпайды. Ол адамдардыѕ
таєдырымен ойнамайды. Ол керемет, əлемдік спектакль ќоймайды да, ќайта Ол адамдардыѕ таєдырына етене араласып, олармен бірге осы əлемніѕ ќиындыєын тїсінумен,
ауыртпалыєын кґтерумен ґмір сїреді жəне бўлардыѕ
барлыєын сїйспеншілігімен, мейірімімен жəне ќўдіретімен
істейді. «О, неткен бай, Ќўдайдыѕ даналыєы, неткен тереѕ
Оныѕ білік-парасаты! Шешімдеріне адам аќылы жетпес,
жолдарын Оныѕ ешкім зерттеп бітпес!» ( Рим. 11:33).
Ефестіктерге арналєан хатќа назар аударайыќ: «...адам
санасы жетпейтін осы сїйіспеншілікті танып білсеѕдер
екен. Сол арќылы Ќўдайдыѕ рухани ќасиеттері бойларыѕа
толыќтай дари берсін!» (Ефес. 3:19)
Лайым, Ќўдай бізге біздіѕ санамыздан жоєары тўрєан
Мəсіхтіѕ сїйіспеншілігін тїсінуге даналыќ берсін. Оныѕ
Мəѕгілікті Жаратушы Ўлы Ќўдай екенін, таєдырымыз Оныѕ
ќолында екенін жəне бізді Ґзініѕ сїйіспеншілігінде тəрбиелейтінін бізге ашып кґрсетсін. Сондай аќ Ол адамзат
таєдырыныѕ їстінен ќарайтынын, Ќўдай – Əке Ґзініѕ балаларымен орнатќан ќарым-ќатынасына, яєни Оныѕ бізбен
ќарым-ќатынасына себеп-салдар заѕдылыєын баєындыратынын тїсінуге даналыќ берсін. Осы даналыќ бізді: «Тəѕірім,
Сеніѕ Басы жəне Соѕы, Альфа жəне Омега, Алєашќы жəне
Соѕєысы болєаныѕ ќандай єажап! Мен енді ќорыќпай Сені
осы їшін мадаќтаймын, Саєан сол їшін алєыс айтамын!» –
дегенге жеткізсін.

С. Ќўдайберген
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Шешім

Айнала тым-тырыс. Таң әлі атқан жоқ. Дала қап-қараңғы.
Дүние ұйқыда. Сәлден кейін жаңа күн туады. Сөйтіп ол менің
өміріме қызу араласады. Таңғы тыныштық күндізгі шумен
алмасып, тылсым тыныштықты тіршіліктің қамы ығыстырып
шығарады. Осылайша күні бойы әр түрлі шешімдер
қабылдауға мәжбүр боламыз. Себебі алдымызда күтіп тұрған
күн бізге өзінің талаптарын қояды. Бірақ мен шешімді дәл қазір
қабылдауым керек. Құдайға шүкір, Иса Мәсіхтің айқыштағы
өлімінің арқасында менде шешім бар.
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Сондықтан мен мынаны таңдаймын...
Мен сүйіспеншілікті таңдаймын...
Мен бүгін Құдайды және Оның сүйетіндерін сүйемін.
Ешкімді жек көрмеймін.
Себебі жүрегімде кек болса, маған еш ақталу жоқ.

Мен қуанышты таңдаймын...
Мен кез келген жағдайыма Құдайдың араласуына мүмкіндік
беремін. Арсыздыққа, арамдыққа азғырылмаймын.
Адамдарға менсінбей қараудан бас тартып, оларға Құдайдың
жаратылысы деп қараймын.
Әр жағдайды бұған Құдайдың қатысы бар деп қарастырамын.

Мен тыныштықты таңдаймын...
Мен бәріне кешіріммен қараймын.
Шынайы өмірге ие болу үшін, кешіремін.

Мен шыдамдылықты таңдаймын...
Мен осы дүниелік қолайсыздыққа мән бермеймін. Менің
орнымды алған адамға лағынет айтудың орнына, оған орнымды
өзім ұсынамын. Ұзақ күтіп қалдым деп шағымданудың орнына,
сиынуға тағы мүмкіндік туғаны үшін ризашылық айтамын.
Тапсырманы жұдырық жұмсап орындаудың орнына, керісінше,
ашуды ақылға жеңгізіп, соңын қуанышқа айналдырамын.

Мен қайырымдылықты таңдаймын...
Мен жарлыларға қайырымдылық көрсетемін, себебі олар
жалғызсырайды. Байларға қайырымдылық көрсетемін, себебі
олардың бойын үрей билеген. Қайырымсыздарға да қайырымды
боламын, себебі маған Құдай қайырымды болды.
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Мен имандылықты таңдаймын...
Қалтамда бір тиыным болмаса да, арам табысты алмаймын.
Атақ-абыройсыз қалсам да, құр бекер мақтанбаймын.
Мен басқаны кінәламаймын, өзім тәубеге келемін.
Мен имандылықты таңдаймын.

Мен сенімділікті таңдаймын...
Мен уәдемде тұрамын. Маған қарыз берген адам, онысына
өкінбейді. Әріптестерім менің сөздеріме күмәнданбайды.
Жұбайым менің сүйіспеншілігіме сенімді

Мен кішіпейілділікті таңдаймын...
Күшпен ештеңеге қол жеткізе алмайсың. Мен кішіпейіл
боламын. Мен дауысымды көтерсем, тек қана Құдайды
мадақтағанда ғана көтерем. Күшімді сиынуға жұмсаймын.
Талапты тек өзіме қоямын.

Мен ұстамдылықты таңдаймын...
Мен рухани жаратылыспын. Менің тәнім өлгенде, рухым
тәнімді қалдырады. Шіритін тәнімнің шірімейтін мәңгілік
рухыма билік жүргізуіне жол бермеймін. Менің басым тек
қуаныштың мастығынан ғана айналады. Мен сенімге ғана
құштармын. Маған тек Құдай ғана ықпал ете алады. Менің
ұстазым – жалғыз Иса Мәсіх. Мен ұстамдылықты таңдаймын.
Сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық,
қайырымдылық, имандылық, сенімділік,
кішіпейілділік және ұстамдылық.
Мен бүгінгі күшімді, міне, осыларға жұмсаймын.
Егер жеңіске жетсем, мадақтау айтамын. Егер
сәтсіздікке ұшырасам, Құдайдың мейірімі мен
рақымын іздеймін.
Ал осы кїн біткен соѕ, басымды жастыќќа ќойып, тыным
табамын...
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Ой толғау

Забур жыры
Құдайсыздар кеңесіне бармайтын,
Күнәкарлар жолыменен жүрмейтін,
Мазақтаушылармен бірге отырмайтын,
Қайта, Тәңір заңына қуанатын,
Күні-түні сол туралы ойланатын
Әрбір адам қандай бақытты!
Ол мерзімінде жемісін беретін,
Жапырақтары еш кеуіп сембейтін,
Су жағасындағы ағашқа ұқсайды:
Не істесе де, табыссыз қалмайды.
Ал құдайсыздарда бұлай болмайды:
Олар жел ұшырған қабыққа ұқсайды,
Құдай сотында ақтала алмайды,
Әділдер қауымында орны болмайды.
Әділдің қамын Жаратқан ойлайды,
Ал құдайсыздың ізі де қалмайды.
Аумин.
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«Сендердегі «нўр» адамдарєа сəулесін тґксін.
Осылайша олар игі істеріѕді кґріп, кґктегі Əкелеріѕді
дəріптесін». Матай жазєан Ізгі хабар 5:16

Ќалаєа жаз келді. Ол шуаќты жарыєын жомарттыќпен
сыйєа тартып кїтпеген жерден бўзып кіргендей. Жїргіншілер ќуќыл тартып, бозарєан жїздерін кїнге тґсеп, жылуын
сіѕіріп, бозќараєан гїлініѕ иісін рахаттана жўтады. Кїѕгірт
тартќан киімдерді, ґѕі ашыќ, жеѕіл жейделер мен шəйі кґйлектер ауыстырды.
Айнала ќуаныштан реѕденіп, жап-жарыќ болып тўрєандай. Біраќ жайма шуаќ жаз да айналадаєы їстемдік еткен
жаєдайды ґзгерте алмады. Адамдар əдеттегі ґмір сїруін
жалєастыруда. Кəдімгі ґмірде жарыќ пен ќуаныш аз еді,
ґйткені наєыз Жарыќ əрі Шындыќ болып табылатын Иса
Мəсіх адамдардыѕ ґмірінен орын алмаєан.
«Ґзгеру» деп аталатын жас ќауымныѕ жетекшісі Тимур
жол бойында ойлана аяѕдап келе жатыр. Оныѕ жїрегі Ќўдайєа деген алєысќа толы. Тəѕір олардыѕ кішкентай ќауымын
14

Сенім сүрлеуімен
баталап, адамдарды Исаєа əкелуіне кґмектесті. Енді, міне,
ќауымда тəубеге келген алєашќылардыѕ біразы шомылдыру
рəсімінен ґтпек. Рəсім ґтетін жерді – ґзен жаєасынан суєа
кіретін жиегін балауса жўмсаќ шґп басќан ќолайлы орынды
белгілеп те ќойды. Талдыѕ кґлеѕкесінен мадаќтау тобы шыжыєан кїн кґзін сезінбейтін болады, балаларымен келген
аналар да сол жерге орналасады. Мейрамєа дейін екі-аќ апта
уаќыт ќалды, алайда шешілмеген таєы бір їлкен мўќтаждыќ
тўр.
Ќауым мїшелерініѕ кейбірінде єана жекеменшік кґліктері
бар, ал ќалєандары шомылдыру рəсімі ґтетін жерге ґздері
жетулері керек. Жастар їшін бўл ќиындыќ туєызбайды, олар
ќуана серуендеп ќайтады. Ал ќарттар мен балалар ќалай
жетпек? Кґлік керек. Сол їшін де ќауым жетекшісі кґмек
сўрауєа автопарк директорына келе жатыр. Кґлік жаєынан
кґмектесіп ќалар деген їміті бар.
Кабинет алдындаєы дəлізде он шаќты адам кїтіп отыр екен.
Ўзаќ кїтуге тура келетінін сезген жетекші бос орынныѕ біріне
жайєасты да: «Тəѕірім, директордыѕ жїрегін дайындап, оєан
айтатын керекті сґзді аузыма салшы», – деп сиынды.
Автопарк директоры орта жастаєы жїзі жылы, кґзінен
мейірім тґгіліп тўрєан адам екен. Тимур ґзін таныстырып,
мəсіхшілер ќауымыныѕ жетекшісі екенін, бір ґтінішпен келгенін айтты.
– Сіз мəсіхшілер ќауымыныѕ жетекшісімін дейсіз бе? – деді
ол осы сґзге ерекше кґѕіл бґліп.
Иə, – деп жас жігіт сасќалаќтап ќалды. – Ќауымда жаќында
алєашќы шомылдыру рəсімі болмаќшы еді.
Їнсіздік орнады, Тимур əрі ќарай не айтарын білмей
ыѕєайсызданып отыр.
– Білесіз бе, Тимур, осыдан жиырма жыл бўрын Брянскіде
мен осындай автопаркті басќардым. Ќарапайым жўмысшылардыѕ ішінде бір жас əйел болды. Ол меніѕ бґлмемді тазалайтын. Мені таѕєалдыратыны сол əйелге дейін де, сол əйелден
кейін де меніѕ бґлмемді дəл сондай таза етіп ешкім жинаєан
емес, – деді директор жїзіне кїлкі їйіріліп.
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Жетекші де кїлімсіреп, ґзін еркін сезіне бастады, əѕгіменіѕ
бастамасы жаман емес еді.
– Сол əйел ерекше жўмсаќ, сабырлы болды. Ґзінен ќалай
да бір жарыќ тґгіліп тўратын. Жылда кґктем мезгілінде меніѕ тоѕазытќышыма алєашќы піскен ќўлпынайдан салып
ќоятын. Аќшасын тґлеуге ќанша тырыссам да, ол алмайтын.
Алєашќы ґніммен бґлісіѕдер деген Ќўдайдыѕ ґсиеті бар деп
айтатын. Мен бўл сыйлыќты ќабылдайтынмын. Меніѕ тїрлі
жеміс-жидек алуыма мїмкіндігім болды, біраќ дəл сол ќўлпынайдай дəмді ќўлпынайды жеп кґрген емеспін. Сол жылдары
мəсіхшілерді ќатты ќудалайтын, ал меніѕ ќол астымдаєы осы
ќарапайым əйел мəсіхші еді. Бірде əр ќаладан келген мəсіхші
жастардыѕ орманда жиналатыны туралы хабар алдым. Мен
жасаќшылар мен милициялардыѕ тобын кґлікпен ќамтамасыз етуім керек болды. Ґте бір жайсыз оќиєа болєалы тўр еді.
Мен оєан ескертпей ќала алмадым – деп, таєы да їнсіз ќалды,
оќиєаны есіне тїсіріп тўрєан болу керек.
– Оныѕ жауабы мені таѕєалдырды, – деді əѕгімесін жалєап.
Біз, мəсіхшілер, бір кезде Мəсіх ќауымды алып кету їшін
келетініне кəміл сенеміз, – деді ол. Кґптеген бауырластарым
жиналатын сол жерге ќалайша бармай ќала аламын? Мїмкін,
Тəѕір Ием Ґз ќауымын алып кетуге тура сол кезде келетін
шыєар?
Ол аќыры осы кездесуге кетті. Олардыѕ кґбі сол тїні тўтќындалды. Кейін меніѕ жўмыскерімніѕ сектант екенін айтып,
оны жўмыстан босатуымды талап еткен хабар жіберді. Мен
осы бўйрыќќа ќўлаќ аспадым, ол їшін ешќашан ґкінген де
жоќпын.
– Директор їнсіз ќалды, жетекші де їнсіз. Оныѕ жїрегі
ќуанышты, жылы сезімге бґленді. Ол Ќўдайєа, ґз ґмірімен
Мəсіхті уаєыздаєан осы ќарапайым мəсіхші бауырласына,
жай жўмыскері жґнінде жаќсы естелігі бар директорєа разы
болды.
– Сіздіѕ ґтінішіѕіз? – деп бастыќ тыныштыќты бўзды. –
Шомылдыру рəсімі бола ма? Сізге автобус керек ќой? Жетекші
басын изеді.
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Директор ќаєазєа бірнеше сґз жазып, Тимурєа ўсынды:
«Осы хатты кґрсетсеѕіз сізге тегін автобус береді». Ќысќа жəне
жылы кездесуден кейін жетекші орындыќтарєа жайєасып,
кіруге кезек кїтіп отырєан келушілерге толы дəлізде тўрды.
– Шомылдыру рəсімі керемет ґтті. Автопарктіѕ директоры
бґлген автобустыѕ арќасында, мерекеге барлыќ ќауым
мїшелері ќатыса алды. Бір жыл ґткеннен кейін ќауымда
жексенбілік мектепте ќызмет басталды, сенушілер ќауым
жиналысына туыстары мен достарын шаќырды, жастар
дастархан басында шїйіркелесті. Жазєа ќарсы жаѕа тəубе
еткендердіѕ арасынан шомылдыру рəсімінен ґтуге ниет білдірген топ жиналды.
Шомылдыру рəсіміне біраз апта уаќыт ќалєанда, ќауым
жетекшісі таєы да автопарк директорымен кездесуге келе
жатты. Ол ќанша ыѕєайсызданса да, осы жоєарєы лауазымды
кісіге ґтінішін айтуєа тиісін тїсінеді. Баяєыдай дəлізде адамдар отыр, Тимур да бір орындыќќа отыра кетті. Біраз уаќыттан
кейін жылдам басып келе жатќан директор єимаратќа кірді.
Отырєандардыѕ бəрі ќозєалаќтап, ќолдарындаєы ќаєаздарын
шытырлатып, оныѕ назарын əркім ґзіне аударєысы келді.
Бəрімен амандасып ґтіп бара жатќан ол Тимурєа кґз тігіп
тоќтап ќалды.
– Сіз ќауым жетекшісіз бе? – Тимур ќобалжи басын изеді.
Директор есікті нўсќады.
– Кіріѕіз.
Бўл жылы да ќауым мїшелері ќуанышпен Ќўдайды мадаќтап, шомылдыру рəсіміне бəрі ќатысты.
Жетекші уаєызында, жылдар ґтсе де ґмірі басќаларєа бата
болєан осы əпке жайлы айтпай ќала алмады.
Осылайша автопарктіѕ директоры бґлген автобуспен жетекші сенушілерді бірнеше рет шомылдыру рəсіміне алып
барды. Бўл, директор ќала əкімі болып ауысып кеткенге
дейін бірнеше жылдар бойы жалєасты. Ол əкім болєаннан
кейін де оныѕ мəсіхшілер жґнінде жаќсы пікірде екенін бїкіл
жўртшылыќ білді.

Н. Тарасова
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Сəбидіѕ
сўраќтары
Бекбаев Тўрєанбек
Сауал ќойды анасына ќызы бір кїн былай деп:
– Кїйзелтетін адам жанын не себепті ќайєы кґп?
Анасы айтты:
– Кішкентайым, жаныѕды кір баспасын.
Ќойшы деді сўраєыѕныѕ тəуірлеуін, басќасын.
– Онда, мама, тїсіндірші ќуаныштыѕ мəні жайлы маєан сен,
Анасы айтты: – Кенет бірден мол баќытќа кенелсеѕ.
Ќыз сўрады анасынан: – Баќыт деген не нəрсе?
Анасы айтты: – Кїйініштен кґзден жасыѕ ґте сирек тґгілсе.
Ќыз сўрады: – Кґздіѕ жасы ќайдан пайда болады?
Анасы айтты: – Жїректен ол кґз жасы боп аєады.
Ќыз сўрады: – Адамдардыѕ жїректері ќанша ўзаќ соєады?
Анасы айтты: – Жїрек тоќтап, бір кїндері ґмір шґптей солады.
Ќыз сўрады: – Соќпаќ меніѕ ќанша уаќыт жїрегім?
Анасы айтты: – Соќсын мəѕгі, Тəѕірден сол тілерім.
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Ќыз сўрады: – Ана, бір кїні мен де кəрі болам ба?
Анасы айтты: – Ўйыќта, ботам, сўраєыѕды осыменен тəмамда.
Ќыз сўрады: – Ана, сен де кґкке барєыѕ келе ме?
Анасы айтты: – Тїн жарымы, ўйыќта даєы, демалыс бер денеѕе.
Ќыз сўрады: – Жыламай ма кґкке барєан адамдар?
Жыламайды, – деді анасы, – бəрі ґзгеше болады,
Онда, мезгіл болды, сўраєыѕды тəмамдар.
– Ґлмей ме? – деп сўрады ќыз, бар адамдар кґктегі?
– Жойылады бар ќасірет, – деді анасы,
Ўласады мəѕгі жазєа біздегі ґмір кґктемі.
Сўрады ќыз: – Айтшы, ана, ќайєы деген не? – деді.
Айтты анасы: – Ўйыќта, ќызым, таѕ да атып келеді.
Сўрады ќыз: – Айтшы, ана, тїсімде мен кґк аспанды кґрем бе?
Анасы айтты: – Ўйыќта, ќызым, Əке бірге,
Тыныштыќќа уайымсыз бґлен де.
«Кґкке барам, кґкті жаным ќалайды», – деп,
Еріндері жыбырлаумен дыбыссыз,
Тəтті ўйќыныѕ ќўшаєына еш алаѕсыз кетті ќыз.
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Көзқарас

Баєушыны іздеуге арналєан топ
“Жаратќан Ие пенденіѕ кґзімен ќарамайды”
Патшалыќтар туралы 1-жазба 16:7
Баєушыны іздеуге арналєан топ ґз ќауымыныѕ алдында
есеп беріпті. «Біз ґзімізге лайыќты баєушыны іздеп жїріп,
бойында бізге ќажетті ќасиеттері бар бір-аќ адамды таптыќ. Барлыќ їміткерлермен сўхбаттасќан едік. Енді біз
сіздерге олардыѕ есімдері мен олар жайында жасаєан пайымдауларымызды ўсынайыќ:
Нўх: Кґп уаєыз айтса да табысќа жетпейді! 120 жыл
тəжірибесі болса да, ол арќылы ешкім тəубеге келген жоќ.
Мўса: Тўтыќпа. Ґзін ўстай алмайтын ашушаѕ.
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Көзқарас
Ыбырайым: Билік иелерімен араласќан кезде бір келеѕсіз
жаєдайєа ўрынып, одан ґтірік айтып амалын тауып кеткен.
Дəуіт: Неке адалдыєын бўзбай əдептілеу болєанда, жаќсы
музыка ќызметшісі болар еді.
Сїлеймен: Данышпан болса да, ґзініѕ айтќанына сай ґмір
сїрмейді.
Ілияс: Оныѕ тїѕіліп кетуі оѕай, ќиын жаєдайєа тап болса,
жасып ќалады.
Ошия: Əйелінен ажырасып, жезґкшеге їйленген.
Еремия: Тым сезімтал əрі сґздері ќатты. Дїрбелеѕ
туєызушы.
Амос: Шаруа. Інжір жемісін жинап, мал ґсіргені дўрысыраќ
болар еді.
Жаќия: Ґзін «суєа шомылдырушымын» деп атаєанымен,
сыпайы емес сияќты. Оныѕ їстіне ќалай болса солай киінеді.
Петір: Ќызба мінезді. Жўрттыѕ алдында Исадан танєан.
Пауыл: Одан баспасґз їшін сўхбат алєан адам ґкінер, бір
сґйлесе ўзаќ сґйлеп кетеді.
Тімоте: Ќабілеті мен талабы жаќсы. Біраќ əлі тым жас.
Иса: Уаєыз айтќанда ќауым мїшелерін ренжітеді.
Кїнəћарлармен тым кґп уаќыт ґткізеді. Тікелей əрі наќты
сўраќтар ќойып, баєушыны іздеуге арналєан топтыѕ мїшелерін ренжітті.
Яћуда: Пысыќ; адамдармен тез тіл табысып кетеді;
аќшаны тиімді пайдаланады. Кейде тіпті жарлыларєа да
кґмектеседі, сəнді киінеді. Осы кісі біздіѕ баєушымыз болсын
деп барлыєымыз келістік».

Ќўдай «пенденіѕ кґзімен ќарамайды»,
Ол адамныѕ жїрегіне ќарайды.
Осыєан ќуанбайсыз ба?
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Тұлға

Осыдан жиырма єасыр бўрын табиєат заѕдылыєына
ќарсы, Адам ўлы дїниеге келген. Бўл Адам кедейшілікте
ґмір сїріп, бізге толыќтай белгісіз мəдениетте тəрбиеленген. Ол аз саяхаттап, тек нəресте кезінде – Мысырєа
отбасымен ќашќан кезде, бір рет ќана Отаныныѕ шекарасынан аттап шыќќан.
Оныѕ ешќандай лауазымы, не болмаса байлыєы болмады. Туыс-туєандары ќарапайым, сауаты жоќ адамдар
болєан. Нəресте кезінде патшаныѕ тынышын алєан,
жігіттік шаєында табиєатты басќарып, толќынныѕ їстімен кґпірмен жїргендей жїріп, теѕізді тыныштандырєан. Ол еш дəрі-дəрмексіз бўќара халыќты сауыќтырып,
ќызметіне сый-аќы дəметпеді де.
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Тұлға
Ол бірде-бір кітап жазбады да.
Бірақ Ол туралы жазылған кітаптар біздің еліміздің
кітапханаларына сыймайды. Ол бірде-бір ән шығармады.
Бірақ та Ол дүниедегі бүкіл сазгерлер қосылып жырласа
да тауыса алмайтын әндерге тақырып болды.

Ол бірде-бір мектептің негізін қаламады.
Бірақ әлемнің барлық оқу орындарының түлектерін қосып
есепке алған күннің өзінде, олар Оның шәкірттерінің
санымен теңесе алмайды.

Ол ешқашан қалың әскерді басқарып көрмеген еді,
басқару былай тұрсын, әскерге ешкімді шақырмады да,
сондай-ақ мылтықтан оқ атып көрмеген. Ешбір мемлекет
басшысында бұйрықты бұлжытпай орындап мыңдаған
бүлікшілердің қаруын тастатып, бағындыратын ерікті
жауынгерлер саны Оның ерікті сарбаздарының санының
маңайына да жуымайды.
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Тұлға
Ол ешқашан психиатрия саласымен айналысқан емес,
бірақ бүкіл әлем дәрігерлерінің атқарған ісін қоса есептесе
де Оның емдеп-жазған жаралы жүректер санымен
салыстыруға да тұрмайды.

Әр апта сайын әлем бойынша сауда-саттық пен өнеркәсіп
атаулының қозғалысы тоқтап, қалың бұқара халық Оған
сүйспеншілік пен ерекше қадір-құрметтің сыйын көрсету
үшін мінажат жиналыстарына қарай
лек-легімен ағылады.

Әлемнің ұлы және маңғаз, тәкаппар билеушілерінің
есімдері қайда, кәне олар? Бұрынғының ғалымдарының,
пәлсапашыларының және дін мұғалімдерінің есімдері
қайда? Бірақ бұл Адамның есімі жиі-жиі естіліп жүр.
Уақыт Оның айқыштағы өлімі мен біздің ұрпағымыздың
арасына жиырма ғасыр қашықтықты салды, бірақ Ол әлі
тірі. Ирод патша Оны өлтіре алмады, ал тозақтың көрі Оны
ұстап та қала алмады.
Ќўдайдыѕ таєайындауымен Ол кґктіѕ ќўрметті,
еѕ жоєарєы орнына шыќты.
Оєан періштелер баєынып, киелілер сиынады.
Ал жындар келуге жаќын тірі Тəѕіріміз,
əрі Ќўтќарушымыз – Мəсіхтен ќорќып дірілдейді.
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Жантеков С.

Жыр күнделігінен

Исаєа сенгендер тірілер
Бекбаев Тўрєанбек
Кірлетпе кґѕілдіѕ кестесін,
Жарыєыѕ жїректен ґшпесін.
Исамен біргесіѕ ќашанда,
Еске алма ґткен кїн ґкпесін.
Домбыраѕ жыр тґгіп шертілсін,
Исамен жарыќсыѕ еркінсіѕ.
Кґѕілдіѕ мўздарын жібітіп,
Исаєа тапсыр да серпілші.
Тарихын ќозєама ґткенніѕ,
Ќорсынып бауырым сґккен кім.
Əзəзіл кїштерге жол берме,
Сен їшін Иса ќан тґккен шын.
Адассаѕ ќайта орал жолыѕа,
Шырмалма əзəзіл торына.
Шаршасаѕ, шалдыќсаѕ тек Иса,
Кїш беріп жетелер ќолыѕнан.
Ерінбей еѕбек ет халыќќа,
Сеніммен шыєарсыѕ жарыќќа.
Исада болсын тек жїрегіѕ,
Бауырым кґзіѕді аш ќамыќпа.
Исаєа сенгендер тірілер,
Бір дене, бір бас боп бірігер.
Еліѕде жарыќ боп жанбасаѕ,
Исаныѕ туын кеп кім ілер.
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Нақыл сөздер
Тәлім алып, Тәңірге мойынсұнудың
зор пайдасы
Балам, берген нўсќауларымды еш ўмытпа,
Ґсиеттерімді меніѕ жїректе саќта!
Ґйткені олар єўмырыѕды ўзартар,
Амандыќ пен тыныштыќ молынан дарытар.
Мейірім мен шындыќтан ешќашан безбе,
Мойныѕа байлап, жазып ќойєандай жїрекке.
Сонда ўнамды болып Ќўдай мен адамєа,
Ие боласыѕ зор ќўрмет-абыройєа.
Паѕданып ґзіѕді «данышпанмын» деп ойлама,
Ќўдайды шын ќастерле, зўлымдыќќа жолама,
Тўла бойыѕ сергіп, сауыєатын болар сонда
Тəѕірді ќўрметтеп сыйєа бер мал-мїлкіѕнен,
Алєан бар ґніміѕніѕ алєашќы тїсімінен.
Сонда астыќќа кенелер ќамбаларыѕ,
Ернеулеп толар шырынєа ыдыстарыѕ.
Ґз аќыл-санаѕа сїйеніп жїрме,
Сенім арт шын жїректен Жаратќан Иеѕе.
Бар жаєдайда да мойында Тəѕір Иеѕді,
Сонда Ол тура жолмен жетелер сені.
Данышпан Сїлейменніѕ
наќыл сґздерінен їзінді.
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