Киелі Қ ұ д а й
“Сендер Мені кімге ўќсатасыѕдар,
Кіммен Мені салыстырасыѕдар? – деп
Сауал ќояды Киелі Ќўдай.
– Аспанєа кґз жіберіп ќараѕдаршы:
Кім жаратты ондаєы жўлдыздарды?!”
Бір-бірлеп алып шыєып шоќжўлдыздарды,
Əрќайсысын ґз атымен шаќырады.
Тəѕірдіѕ ќўдіреті сонша зор болып,
Біреуі шет ќалмай, бəрі Оєан баєынады.
Ол жаратты жердіѕ тїкпір-тїкпірін.
Ешќашан Ќўдай шаршап-шалдыќпайды,
Ол ќалжыраєанєа ќуат сыйлайды,
Ќажып, шаршаєанєа кїш дарытады.
Ишая пайєамбардыѕ жазбасы 40:25-29
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Көктем

Ең бастысы – Сүйіспеншілік

Ќаћары кетіп ќаќаєан ќыстыѕ ызєарлы,
Ерітті
сел ќып жылуыданалыќ
кїнніѕ ќўрсаєын
барлыќ
мўз ќарды.
Сїйіспеншіліксіз
адамды
айлакер
етсе,
Кґктем де келді, жандантып ерек сай менен бїкіл саланы,
Оятып
ўзаќ ўйќыда жатќан
Сїйіспеншіліксіз
сенімсергіте алып–даланы.
жанкешті,
Кеберсіп
ќалєан былтырєы
ескі тїбірден,
Сїйіспеншіліксіз
абырой
– тəкаппар,
Шыєыпты ґскін бой алып ерек кґгеріп.
Кґктемніѕ
шуаќ лебінбилік
сезіп, бусана,
Сїйіспеншіліксіз
– зорлыќшы,
Жарыпты бїршік аєаштар кїллі еѕсесін бїкіл кґтеріп.

Сїйіспеншіліксіз білім

– ерегіспе,

Жанданып тоєай, сан алуан ќўстыѕ їніне толып сайраєан,
Кґгалда
тїлеп, кґгеріп
бəрі кілемдей тїсті
жайнаєан.
– мінегіш,
Сїйіспеншіліксіз
шындыќ
Аязда тоѕып жəндіктер жїрген ыќтасын іздеп бїрісіп,
Жылынып
бойы кетіпті
бəрі жўмылып іске
кірісіп.
– сараѕ,
Сїйіспеншіліксіз
байлыќ
Келеді
кґктем жыл сайын
бізге аќыры жазєа
ўласып,
– ќўбылмалы,
Сїйіспеншіліксіз
тəрбие
Бўл екі маусым тўрєандай бізге ерекше айќын сыр ашып.
Шаруадан
босап, шуаєына
кґктем кїнініѕ,
– ашушаѕ,
Сїйіспеншіліксіз
парызмол шомылып
Ўмытып ќыстыѕ ызєарын суыќ алыстап кеткен ќыр асып.

Сїйіспеншіліксіз жайдарлыќ

– екіжїзді,

Біздегі ґмір жайдары жайсаѕ кґктемі жанныѕ достарым,
Ґмірдіѕ
мынау ќайтара
келген ґткеніѕ сеніѕ
жас шаєыѕ.
– ќатыгез,
Сїйіспеншіліксіз
əділдік
Аспаныѕ ашыќ, алдыѕда Əке беретін тозбас ќазына,
Кґктеміѕ
даєы ўласпаќ
мəѕгі ґмірдіѕ жарќын
жазына.
əдепсіз
етер.
Сїйіспеншіліксіз
жауапкершілік
Бекбаев Тўрєанбек
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Ќымбатты бауырластар! Бїгін сіздерге Ќўдай Əкеміздіѕ кґзќарасымен ґте маѕызды жандар туралы ойыммен бґліскім
келеді. Біз адамдар, соныѕ ішінде ќазаќ халќы бала дегенде
ішкен асымызды жерге ќоятын халыќпыз. Əрине, тек ќана
біздіѕ ўлт емес, бїкіл жер бетіндегі адамзат, сонымен ќатар
тіршілік иелерініѕ бəрі сондай деп ойлаймын. Аумин!
Ќўдайєа шїкір, бəріміз біреудіѕ сїйікті ўлы немесе ќызымыз.
Бəріміздіѕ ата-аналарымыз бар немесе ґкінішке орай, бір
кездері болды, ал ќазір əр тїрлі себептермен жоќ. Мїмкін,
кейбіреулерімізді əке-шешелеріміз ґсіріп, баќпаєан да шыєар.
Біраќ та бəрібір осы ґмірде ата-ананыѕ орнын басќан жандар
болды. Олар – ата-əжелеріміз немесе ґгей əке-шешелеріміз.
Осы уаєызды оќып отырєан оќырмандардыѕ кґбі ќазіргі
кезде де ата-аналар деп сенемін. Біздіѕ де отбасымызда
Ќўдай сыйлаєан їш баламыз бар. Біреуі ўл, екеуі ќыз бала.
Жаратќан Иеге солар їшін мыѕ да бір алєысымды айтамын.
Егер сіз əлі де біреуге ана немесе біреуге əке болмасаѕыз,
ерте ме, кеш пе бəріміз ата-ана болуєа шаќырылдыќ. Осы туралы Жаратылыстыѕ басталу кітабында аныќ жазылєан: «...
Оларєа оѕ батасын берiп: «Ґсiп-ґнiп кґбейiѕдер! Ўрпаќтарыѕ
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жайылып, жер бетiн толтырыѕдар!» – деді. Бўл біздіѕ арєы тїп
атамыз Адам-ата мен Хауа-анаєа ќалдырєан негізгі ґсиеті.
Сондыќтан да бїгінгі жазылып отырєан сґздер сіздердіѕ
ґмірлеріѕізден маѕызды орын алады деп ойлаймын.
Киел кітаптаєы Иеміз Исаныѕ сґзіне кґѕіл аударатын болсаќ, Матай жазєан Ізгі хабардыѕ 18:1–4 аяттарында мынадай
сґздер жазылєан:
«Сол уаќытта шəкiрттерi Исаныѕ ќасына келiп: – Ќўдай
Патшалыєында кiмнiѕ жолы еѕ їлкен? – деген сўраќ ќойды. Иса
бiр кiшкентай баланы шаќырып алып, орталарына тўрєызып
ќойды да, былай дедi:
– Сендерге шындыєын айтайын: терiс пiкiрлерiѕнен ќайтып,
бала сияќты (кiшi пейiл) болмасаѕдар, Ќўдай Патшалыєына
еш кiре алмайсыѕдар! Кiм ґзiн осы сəби сияќты кiшi тўтса,
Ќўдай Патшалыєында соныѕ жолы еѕ їлкен». Иеміз Иса балаларєа жауапкершілікпен ќарауымыз керектігін жəне олардыѕ мінез-ќўлыќтарыныѕ ќаншалыќты маѕызды екені туралы
айтќан. Яєни, балалардыѕ Ќўдай Патшалыєында орны бґлек.
Ќўдай біздіѕ осы ґмірде балалар сияќты сенгіш, ќарапайым,
мойынсўнєыш болєанымызды ќалайды.
Енді мынадай сўраќ туады. Ата-ана болу деген не? Тек
ќана «Ќўдайдыѕ ґсиетін орындап ќойдым» дегенді білдіре ме?
Əрине, жоќ. Жаратќан Иеніѕ алдында ата-ана болу деген – бўл
Оныѕ алдында їлкен жауапкершіліктіѕ бар екенін мойындау.
Ґкінішке орай, біздіѕ заманымызда ќазір ата-ана болуєа немќўрайлы ќарап жатамыз. Айналаѕызєа ќарасаѕыз, біздіѕ ќоєамда келеѕсіз жəйттер кґптеп кезігеді. Соныѕ ішінде, «жетім
балалар їйінде» ќаншама тастанды балалар ґмір сїріп жатыр.
Ќазаќстандаєы тастанды балалардыѕ санын естісеѕіз, де-неѕіз
тїршігіп кетеді. Меніѕ ґз халќымды айыптаєаным емес, бўл –
факт. Бўл Жаратушыныѕ кґзќарасымен їлкен кїнə. Ґйткені,
бўл Ќўдай Таєаланыѕ берген баєа жетпес керемет сыйына
жауапкершіліксіз ќарау.
Екіншіден, балалы болу сізге не береді? Əрине, бўл – жарылќау, Ќўдайєа мойынсўнып, Оныѕ ґсиетін орындау. Мўны
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Жаратушы Ие ўнатады жəне толыќтай ќўптайды. Сондай-аќ
бўл ґз отбасыѕыздаєы, ата-аналарыѕыз немесе бїкіл туєантуыстарыѕыз їшін їлкен ќуаныш. Халќымыз їшін кішкене
болса да теѕіздіѕ бір тамшы суындай ќосќан ќуанышты їлесіѕіз. Сонымен ќатар, сіз їшін таєы да жауапкершіліктіѕ ґсуі.
Сол себептен, сіз балалы болєан кезіѕізде осыларды Ќўдайдан
деп ќабылдаѕыз.
Енді кґз алдыѕызєа келтіріѕіз, бала дїниеге шыр етіп келген
кезде, сіз енді бала емессіз, есейдіѕіз. Оныѕ орнына «енді мен
əке немесе анамын» деген тїсінік келуге тиіс. «Ќўдайдыѕ
берген сыйына ќандай жауапкершілікпен ќарауым керек?»
деген сўраќќа Ќўдай сґзінен жауап іздеѕіз.
Мен ґзім 23-жасымда əке болдым, ал жўбайым 22-жаста
ана болды. Ол кездері əйеліміз екеуіміз де жаспыз, бізге балалы болу оѕай соќќан жоќ. Ґйткені біріншіден, мен жоєары
оќу орнында студент едім. Екіншіден, шынайы Ќўдайды
білмейміз, «əйтеуір бір Жаратќан Ие бар єой» деген оймен
ґмір сїріп жаттыќ. Ќўдай сґзін оќу керектігін немесе Оныѕ
алдында їлкен жауапкершілігім бар екенін мїлдем білгеніміз
жоќ. «Иə, Ќўдай берді, біраќ ќалай ґсірсеѕ, солай ґсір» деген
тїсінік ќана болды. Ќўдайєа раќметімді айтамын, ќайын
жўртым бізге жаќын тўрып, олардыѕ кґп кґмегі тиді. Əрине,
ата-ана ретінде екеуіміз де бірдей оны жаќсы кґрдік. Сол кезде Тірі Ќўдайды білмесек те, бар білген сїйіспеншілігімізді
ўлымызєа жайып салдыќ. Кішкене ауырып ќалса, жанымыз
ашып, кґтеріп алып, емханаєа жїгіреміз.
Əлі есімде, ўлымыз екі айлыќ кезінде іші ќатты ауырып,
тїні бойы жылап шыќты. Содан не істерімізді білмей, кґршілерімізге «бір кґмегі тиер» деген їмітпен кеѕес сўрап бардыќ.
Себебі сол кезде олардыѕ їш жасар балалары болды. Кґршіміз
абыржыєаннан алып-ўшып келіп, отќа ќыздырылєан ыстыќ
ќой майын дəкеге ќўйып, баланыѕ ќарнына басып ќалєаны, бала ќатты шырылдап жылап ќоя берді. Ол сасќанынан
«ештеѕе етпейді, жылап-жылап ќояды» деді. Ўлымыз байєўс
жылай-жылай шаршап, бір кездері ўйыќтап ќалды. Содан
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таѕєа жуыќ дəкені басќан орнын ќарасаќ, ќан сорєалап аєып
жатыр. Ќатты кїйгендіктен, терісі етімен ойылып ќалыпты.
Содан ќан аєып жатыр екен. Сасќанымнан не істерімді білмей,
жїгіріп дəріхананыѕ сатушысына келіп: – Кїйікке жаєатын
ќандай май (мазь) немесе ќандай дəрілер бар, соныѕ бəрін
сатып аламын, – деппін. Сґйтіп 5-6 майдыѕ тїрін жаєып, əреѕ
аман алып ќалєанбыз.
Ќўдайєа шїкір, сол кезде Жаратќан Иеніѕ Ґзі араласып,
аман алып ќалды деп сенемін. Шынайы ата-ана ќандай
болу керек екенін Ќўдай сол кезде бізге аныќ кґрсетті. Ќазір
ўлымныѕ жасы 17-де. Ќауымдаєы мадаќтау тобында, музыкалыќ аспапта ойнап, Жаратушы Иемізді мадаќтап жїр.
Сол оќиєадан кейін тґрт жылдан соѕ, біз «Ќўтќарылу жолы»
ќауымына барып, тəубе етіп, Исаны «Ќўтарушымыз» деп
жїрегімізге ќабыл алдыќ. Сол кезде бізге кґп нəрсе тїсінікті
болды.
Енді бала тəрбиесіне келетін болсаќ, Киелі жазбаныѕ Ефестіктерге арналєан хатыныѕ 6:4 аятында былай делінген: «Ал
ата-аналар, балаларыѕа шектен тыс ўрыспаѕдар, керiсiнше,
аќылмен жґн сiлтеп, Иемiзбен жїргендерге лайыќты тəрбиелеѕдер!». Ќўдай сґзі ата-аналарєа ескерту ретінде айтќысы
келеді, «балаларыѕа шектен тыс ўрыспаѕдар». Ґкінішке орай,
бізде: “Бала ата-анасынан ќаншалыќты ќорыќса, соншалыќты мойынсўнєыш келеді” деген ќалыптасып ќалєан тїсінік
бар. Шын мəнінде, бўл Ќўдай сґзіне сай емес. Яєни, біз балаларымызды жўдырыќтыѕ кїшімен ќорќытып тəрбиелей алмаймыз. Ќўдай сґзін естіп, Оныѕ ґсиеттерін білген ўл немесе
ќыз ата-анасын сыйлап ґседі. Тек ќана оларєа «...аќылмен жол
сілтеп», Ќўдай сґзін їйретіп отыру керек. Балаларыѕыздыѕ
ќауымєа ґзіѕізбен бірге баруына ешќашан кедергі болмаѕыз.
Кейін ґскеннен соѕ ґкініп ќаласыз. Керісінше, ќауымдаєы
жексенбілік сабаќтардан ќалдырмай, тəрбиешілерініѕ берген
тапсырмаларын орындап отыруєа кґмек беріп отырыѕыз.
Біздіѕ еѕ кішкентай ќызымыз ќазір бес жаста. Есімде, сол
їш жасында, ґзініѕ ќуыршаќтарын жинап, отырєызып ќойып,
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«ќауым» ойнайтын. Яєни, ќауымда кґргенін істейді. Содан
оларєа уаєыз айтады, соѕында, «кім тəубе еткісі келеді» деп
сўрайды. Кейін ќуыршаќтары «тəубе» етіп жатады. Ќызыќ, балалар тез ќабылдаєыш жəне тез тїсінгіш келеді. Сондыќтан да
бала кезінен ќауыммен бірге тəрбиелеѕіз. Дїние ґртеніп кетсе
де, ќауымнан ќалдырмаѕыз. Бірге мінажат етуді їйретіѕіз.
Ґзіне жеке Киелі кітап алып беріѕіз. Жасына сай балаларєа
арналєан Киелі жазбадан оќып отырыѕыз. Ґсе келе кəдімгі
їлкен Киелі кітапты сыйлаѕыз. Кішкентай кезінен Ќўдайєа
ќызмет етуді їйретіѕіз. Кґзге кґрінбейтін, ўсаќ-тїйек ќызмет
болса да, адамдарєа жаќсылыќ жасауды їлгі етіѕіз. Аумин!
20-жастаєы бір ќыздыѕ əкесі сенбеуші, ал анасы Ќўдайєа
мойынсўнєан сенуші болєан екен. Біраќ та ќызына əкесініѕ
ыќпалы кґп тиген болса керек. Бір кїні ќызы айыќпайтын
ауруєа шалдыєып, ґлім аузында жатќан кезде əкесінен:
– Əке, сенен ґлім алдында рўќсат болса бір нəрсе сўрайын,
«ґлгеннен кейін бəрі бітеді» дегеніѕ шын ба? Əлде анамныѕ
«Ќўтќарушы Иса бар» дегені шын ба? Мен сіздердіѕ ќайсыларыѕа сенейін?» – деп сўрайды.
Сонда əкесі бірден жауап бере алмай, біраз ойланып,
ќызыныѕ ќиналып жатќанын кґргеннен соѕ, оєан:
– Ќызым, анаѕныѕ айтќан сґздеріне сен! – деген екен. Сол
кїні ќызы ќайтыс болып кеткен, кейін əкесі отыра ќалып
Жаратќан Иеге тəубе етіпті.
Осы оќиєадаєыдай, балаларымызєа Ќўдай сґзіне сай тəрбие
бере алмасаќ, ертеѕ ґкініп ќаламыз. Сондыќтан да Елші
Пауылдыѕ «...Иемiзбен жїргендерге лайыќты тəрбиелеѕдер!»
дегеніндей, Ќўдай ґсиетін іс-жїзінде орындаушылар болайыќ.
Аумин!
Ал енді осы хаттыѕ 6:1–3 аяттарында былай делінген:
– Балалар, Иемiздiѕ еркiне мойынсўнып, əке-шешелерiѕнiѕ
тiлiн алыѕдар, ґйткенi осылай iстегендерiѕ дўрыс. «Атаанаѕды сыйла! Бўл Ќўдайдыѕ бiр уəдемен байланыстырып
берген алєашќы ґсиетi: – Сонда баќытты болып, жерде ўзаќ
ґмiр сїресiѕ».
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Бўл жерде балалардыѕ ата-аналарына деген кґзќарасы
туралы айтады. Балалар ретінде ата-аналарымызєа ќўрметсый кґрсету, Ќўдайдыѕ алдында басты да маѕызды ґсиет.
Кім əке-шешесін сыйламаса, ол кісі сенбеушіден де ары. Яєни,
Ќўдайєа сенбейтін, Оныѕ ґсиеттерін білмейтін имансызбен
теѕ. Егер осы ґмірде ата-аналарымызды сыйлап ґтетін болсаќ,
Ќўдай сґзі уəде еткендей: «...Сонда баќытты болып, жерде ўзаќ
ґмiр сїретін боласыѕ»
Ќымбатты бауырластар, біздіѕ ата-аналарымызєа деген
кґз-ќарасымыз ґзгеруге тиіс. Алысќа бармай-аќ ќояйыќ,
тіпті біздіѕ ќаламыздаєы «ќарттар їйі» лыќ толы, орын жоќ.
Мен соларды ґз кґзіммен кґрдім. Бір кездері сол жерде
ќайырымдылыќ іс-шарасын ґткізгенбіз. Олардыѕ арасында
барлыќ ўлттардыѕ ґкілдері бар. Бўл нені білдіреді? Демек,
ќазіргі ўрпаќтыѕ ата-аналарына деген ќарым-ќатынасын
кґрсетіп тўр. Бўл Ќўдайдыѕ алдын-да жиіркенішті кїнə
болып есептеледі. Ата-аналарымыздыѕ ќадірін тірі кезінде
біліп жїрейік. О дїниеге аттанып кеткеннен кейін, оларєа
кґрсеткен сый-ќўрметтеріміздіѕ еш пайдасы жоќ. Əсіресе,
олардыѕ ќўтќарылуы їшін кґп дўєа етейік. Ґйткені олардыѕ
кґбініѕ санасында бўрынєы кеѕес їкіметінен ќалып ќойєан
тїсінік бар. Ал кейбіреулерін діншілдіктіѕ рухы жаулап алєан.
Сондыќтан ата-аналарымыз їшін дəнекерлік мінажатында
Ќўдай алдында тўрайыќ.
Ќорытындылай келе, ата-аналар, балаларыѕыз їшін рухани
кїресуге дайын болыѕыз. Мына дїние азєырып, ґз ќалауын
балаларымыздан алєысы келеді. Бала тəрбиесін ќолдарыѕыздан
шыєарып алмаѕыздар. Ґсіп кеткен соѕ кеш болады. Їмітіѕізді
ешќашан їзбеѕіз. Бар мїмкіншілікті дер кезінде пайдаланып
ќалыѕыздар. Ґйткені Ќўдай Патшалыєы балалардікі.
Киелі кітаптаєы 1-ші Патшалыќ кітабы 1:26–28 аяттарында
былай жазылєан: «Ханна оєан: «Мырзам, шынымды айтамын:
мен баяєыда осы жерде, сiздiѕ ќасыѕызда тўрып, Жаратќан
Иеге сиынєан əйелмiн єой. Сол кезде мына баланы сыйлай
кґрсiн деп жалбарынєан едiм. Тəѕiр Ие ґтiнiшiмдi жїзеге
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асырды. Ендi мен де уəдемдi орындап, баланы ґмiр бойы Оныѕ
ќызметiне баєыштаєым келiп отыр», – дедi. Сонда олар иiлiп
Жаратќан Иеге єибадат еттi». Міне, Ханна деген əйелдіѕ ґз
ўлын Ќўдайєа толыќ баєыштаєаны туралы оќыдыќ. Бўл оќиєаныѕ аяєын білесіздер. Сол ўл, Ќўдайдыѕ адамдарєа жіберген
пайєамбары – Самуил еді.
Ал енді, балалар! Ата-аналарымызєа оѕ кґзбен ќарайыќ.
Оларды ќўрметтеп, оларєа ќызмет етейік. Олардыѕ біз їшін
тґккен терін, еѕбектерін ќадірлейік. Жоєарыда айтылєандай
Ханна Ќўдайдан ќалай жалынып, жалбарынып ўл баланы
сўрап алды? Сол сияќты біздіѕ де əке-шешелеріміз бізді де
Ќўдайдан сўрап алды, біз їшін тїн ўйыќысын тґрт бґліп,
ґсіріп баќты. Егер ата-аналарымызды ќўрметтеп ґтсек, сонда
Жаратушыныѕ еркін толыќ орындаймыз. Ќўдай сіздерге жар
болсын! Аумин!

Ўлдар - игілік Жаратќан Иеден келген,
Балалар - Оныѕ сыйы раќымымен берген
Ізгі ниетпен,
бауырларыѕыз,
Ќанатбаев Нўрлан

Даналықтың шақыруы

Сонымен, балалар, ќўлаќ салыѕдар,
Ќандай баќытты – жолымды саќтаєандар!
Ґсиетімді тыѕдап, дана болыѕдар,
Еш уаќытта одан бас тартпаѕдар!
Ќандай баќытты – кїнде тілімді алєан,
Сергек болып ќаќпамда кїтіп тўрєан.
Ґйткені мені тапќан шынайы ґмір табады,
Жаратќанныѕ ризалыєына ие болады.
Сїлейменніѕ наќыл сґздері 8:32-35
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Ўяда не кґрсе...
* Егер бала басќаларды сынап-мінегеннен басќаны
білмейтін ортада ґскен болса – айыптау мен
кінəлаудан басќа еш нəрсе їйренбейді.
* Егер бала ќастандыќ пен дўшпандыќ жайлаєан
ортада ґскен болса – ґшпенділікке їйренеді.
* Егер бала басќаларды келеке-мазаќ етуге бейім
ортада ґскен болса – ол ґзін де, басќаларды да
жаратпайтын адам болып есейеді.
* Егер бала шыдамдылыќ пен тґзімділік кґрсетілген
ортада ґссе – ол сабырлы болып есейеді.
* Егер бала жігерлі ортада ґскен болса – ол батылдыќќа əрі ныќ сенімділікке їйренеді.
* Егер бала маќтаулы ортада ґскен болса – басќаны
ќўрметтеп, ќадірлей білуге їйренеді.
* Егер бала сенімдері ныќ адамдардыѕ ортасында
ґскен болса – сенім артып їйренеді.
* Егер бала бір-бірін ќолдаєан ортада ґскен болса –
басќаларды сыйлап їйренеді.
* Егер бала сыйластыќты кґріп ґссе – ол сїйіспеншілікке їйренеді.
11

Мерей той

Осы жылы ақпанның 10-жұлдызында Алматы қаласындағы
«Құтқарылу жолы» қауымы 15 жылдық мерекесін атап өтті. Осыдан
90 жылдай уақыт бұрын Алматы (Верный) қаласына Ізгі хабар жетті.
Қалада үлкен қауым құрылды. Қауым құрамындағы сенушілер орыс және
неміс ұлттарынан еді. Сенушілердің жүрек түкпірінде жатқан бір арманы
– Иса Мәсіхтің қауымында қазақ халқының да болуы. Мәсіхшілер қазақ
халқына «ҚҰТҚАРЫЛУ ЖОЛЫ» ашылсын деп Тәңірге мінәжат ете
бастады. Сиыну бірнеше жылдарға созылды. Сиынудың жауабы ретінде
1991 жылы заңды тіркеуден өткен алғашқы қазақ мәсіхшілерінің Құдайға
құлшылық жиыны пайда болды.
1992 жылы 27-желтоқсанда 17 адамнан құралған жиналыста жеке
қазақ-орыс қауымының болуына бірауыздан келісті.
Ал 1993 жылы 25-қаңтарда қауым «Құтқарылу Жолы» деген атпен
тіркеуге тұрды.
1993 жылы 3-сәуірде алғашқы шомылдыру рәсімі болып, төрт адам
шомылдырудан өтті. Олар – Ахаман, Әлімхан, Бает және оның анасы
Мақат апа еді.
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Мереке басталып та кетті. Есіктен кіріп келгенде: «Осыєан
дейін Жаратќан Ие бізге кґмектесіп келді», – деп кґмкеріле
жазылєан аятќа кґз тоќтатпау мїмкін емес. Иə, Жаратќан Ие
маєан кґмектесіп келесіѕ деп іштей ќайталап, жан-дїниеѕ
шексіз ризашылыќќа толады. Мерекені осы ќауымда тəубеге
келіп, ертесі кїні-аќ ґзі аќын, компазитор болмаса да Киелі
рухтыѕ жетелеуімен жазылєан Жўлдыз Абдуалиеваныѕ «Ќўдай
сонша жаќсы кґрді ќазаќ даласын» əнімен бастады.

Ќўдай сонша жаќсы кґрді ќазаќ даласын
Ќўдай сонша жаќсы кґрді ќазаќ даласын.
Ол жіберді Ґзі сїйген Иса баласын.
/Кїнəсынан ќўтќарылсын, аман болсын деп,
сїйгендіктен ќўрбандыќќа берді Баласын/ 2р.
О, Жаратќан неткен шексіз махаббатыѕ!
Бітпес сонша бізге тґгер шапаєатыѕ.
/Сиынамыз бір Ґзіѕе Ќўдай Əке.
Тыныштыќ та, ќуаныш та бір Ґзіѕде/ 2р.
Талай адамбілмей кетті бўл шындыќты.
Білсе даєы, ќабылдамай ќўрбандыќты.
/Ей, адамзат аялдашы, ќабылдашы.
Иса тґккен кїнəѕ їшін таза ќанды/ 2р.
Ќауым баќташысы ґз ќўттыќтауынан кейін алєашќы
сґзді Астанадан арнайы шаќыртылєан координатор Нўрлан
Тґлеуовќа берді.
– 15 жыл уаќыт аз да емес, кґп те емес, – деп
бастады ґз тілегін Нўрлан бауырласымыз.
– Бўл адамныѕ туылєан кїні емес, ќауымныѕ туылєан кїні. Ќауым – бўл Ќўдайдыѕ
сґзін естуге келетін жер. Ќауым шындыќты
айтатын жер. Осындай жердіѕ барына Ќўдайєа шїкір!
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Он жыл маєан ќарсы болып келген анам ауырєан кезінде
менен: – Балам шындыќ деген не? – деп сўрады.
Мен анама: – Сіз осы ауруыѕыздан айыќпайтын сияќтысыз.
Ґлімге дайынсыз ба? – дегенімде,
– Ґлімнен ќорыќпаймын, ґлімге дайынмын, – деді.
– Ґлімнен емес, ґлімнен кейін болатын нəрседен ќорќыѕыз.
Шындыќ деген Иса. Шындыќты біліп, Исаны танитындар жўмаќќа дайындалады. Ќайда баратынын білмейтіндер жўмаќќа
бара алмайтындар екенін тїсіндіргенімде, анам маєан:
– Тїсіндіретін адам бар болєанына Ќўдайєа шїкір, – деді.
Анам ґмірден ґтер алдында тəубеге келіп, Иса Мəсіхпен
жарасып кетті.
Ќауым їміт ететін жер. Ќауым шындыќты тїсіндіретін
жер. Ќауым уаќытша нəрсе емес, ќауым – мəѕгілік. Ќауым
– Иса Мəсіх денесіне ќаланєан тірі жандар жиыны. Осы жерге
барлыќ халыќтардыѕ да келе алатыны їшін Ќўдайєа алєыс!
“Сонымен сендер енді не бґтен, не кірме сияќты емес, Ќўдайдыѕ

халќы болып келген яћуди сенушілерімен бірдей, сол халыќтыѕ
азаматысыѕдар, тіпті “Ќўдайдыѕ от басыныѕ мїшелерісіѕдер”!
Аумин!
Ефестіктерге арналєан хат 2:19

– Меніѕ атым Алихан, келіншегім Алтынкїл екеуміз 1999
жылы Иса Мəсіхті танып біліп, тəубеге келдік. Еѕ бірінші болып
ортаншы балам Ерлан «Ќўтќарылу жолы» ќауымына келіп,
тəубе жасады. Одан кейін їлкен ўлым Еркін, кейінірек кіші
балам Ќуаныш та тəубеге келді. Иса Мəсіх ќўрєан «Ќўтќарылу
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жолы», «Аќиќат» ќауымдары жəне басќа да ќауымдардаєы
сенуші бауырларымыз арќылы сол жылдары ќиналып, ауырып жїрген кезде, жўбайым Алтынкїл екеуміз Ќўдайымыздыѕ шексіз сїйіспеншілігін ерекше ќабылдадыќ. Жїрегімізге
Иса Ґз тыныштыєын берді. 2004 жылы Ќўдайымыздыѕ
ерекше батасыныѕ арќасында ґзімізді ќызметке арнадыќ.
Ќазір «Ќўтќарылу жолы» ќауымында уаєыз айтып, сиыну
жиналысын ґткізу ќызметіндемін. Алтынкїл Иемізді мадаќтау
ќызметінде. Ќазірде жўмыс орнымызда жəне ґмірде Ќўдай
кездестірген адамдарєа Оныѕ кешірімі жайлы Ізгі хабарды
жариялаймыз. Бауырларєа тілегіміз:

«Ал сенім артќандар Тəѕір Иеге
Жаѕа кїш-ќуатты иемденеді,
Ќырандай ќанаттарын жайып кеѕге,
Самєай жґнеледі, алайда талмайды,
Жїре береді, біраќ болдырмайды»

Ишая пайєамбардыѕ жазбасы 40:31

Ґз ґмірімдегі Ќўтќарушымыз Иса Мəсіх арќылы Тəѕірімізбен
татуласќанєа дейінгі жəне татуласќаннан кейінгі ґткен
жылдар мен кїндерге ой жїгірткенде, Киелі жазбаныѕ сґзін
ґзіммен байланыстыра отырып, ќуана былай деп айтќым
келеді: “Міне, 19 жыл Жаратушы Ие, ґзіѕніѕ Ќўдайыѕ сені ґз
ќолыѕмен жасаєан кез келген істе батасынан ќўр ќалдырєан
жоќ.” Мен 1988 жылы кґктемде тəубеге келдім. Тəѕіріміз
меніѕ жїрегімді алєаш рет 20 жасќа келгенімде ќаќты. Бўл
1970 жылы, тамыз айы болатын. Ол кезде Алатау совхозында
ауруханада жўмыс істейтінмін. Бірде кезекші мейірбике біздіѕ
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бґлімшеге бір мəсіхші тїскенін, оныѕ кез келген сўраєыѕа
ќанаєаттанарлыќтай жауап беретіні жəйлі айтты. Мен жалпы
мəсіхшілер туралы біраз хабардар едім. Бўрыннан ґзімді
ойландырып жїрген бір сўраєым болєан. Неге адамдар ішеді?
Соныѕ салдарынан олардыѕ жанўясы, əсіресе балалары
зардап шегеді. Мен бала кезімнен мас адамдарды жек кґретінмін. Ґзім сондай жанўяда ґстім. Мас əкемді, ўрыс-керісті,
жылаумен жїретін анамды, керексіз 10 баланы есіме алсам
денем тітіркенеді. Енді, міне, медицина саласында ќызмет
ете бастаєаннан кейін, осы жамандыќпен кїресуім керек:
əѕгімелер ґткізу, ішімдіктіѕ зияны туралы ќабырєа газеттер
шыєару т.с.с. Бўл шара теѕізге тамєан бір тамшы судай єана іс
еді, ґйткені дїкен сґрелерінде тїрлі ішімдіктер сыќасып тўр.
Осы сенуші кісі маєан: маскїнемдік – бўл кїнə, оны тек Ќўдай
єана емдеп, тоќтата алады, – деді. Ол кезде мен Ќўдай єана
тоќтата алады дегенге тїсінген жоќпын, таєы да ол маєан ґмірде жолдар кґп екенін, соныѕ ішіндегі еѕ маѕыздысы Ќўдай
жолы екенін тїсіндірді. Маєан аќ параќќа: «Остановись» деген
жыр жазып берді. Бўл ґлеѕ маєан арналєанын, тоќтап, ќай
жолды таѕдау керектігін кейін тїсіндім. Ол кезде мен ґзіме
сеніп, тек мединститутќа тїсуді, карьераны армандадым. Їш
кішкене баламен мединститутты їлкен ќиындыќпен бітірдім.
Жанбаєыс та керек, базарда тўрып алма сатуєа тура келді.
Нəтижесі жаќсы болєан жоќ. Оќудан да балалар маѕызды еді.
Кейін дўрыс емесін мойындадым. Дəрігер болып жїргенімде,
меніѕ учаскемдегі бір келіншек мен їшін анасыныѕ сиынып
жїргенін айтты. Кейін сол адаммен «Голгофа» сиыну їйіне
бардым. Мен алєаш рет сиыну їйіне келгенде таѕєалдырєан
нəрсе – балалар. Олар періштелер сияќты, алдыѕєы ќатарда тыптыныш отыр. Айтылып жатќан əндердіѕ сґзі жаныма жаєып,
жїрекке жылы тиеді, кґзімнен жас парлап отыр. Жиналыстан
кейін жетекшіге жолыќтыќ. Меніѕ сўраќтарым ґте кґп еді.
Ол сґзініѕ аяєында: «Артына ќарай берген соќашыдай жалтаќ
адам Ќўдай Патшалыєы їшін тиімсіз» (Лўќа 9:62) деп жауап
берді. Осы аят əлі кїнге дейін ќўлаєымда жаѕєырып тўрады.
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Сол жолы тəубеме келіп, Ќўдаймен жарасып, шомылдыру
рəсіміне дайындалдым. Шомылдыру рəсімінен ґтетін уаќыт
таяєанда жолдасыма айтып, анам мен апайымды шаќыруєа
кеттім, ойым ќуанышыммен бґлісу. Анам жаќсылап тыѕдап,
бар шаруасын ќалдырып, маєан ілесіп келді, апайым да ќолдады. Біраќ ќалєан туєан-туыстар жиналып, мені шомылдыру
рəсіміне жібермеді. Меніѕ ќуанышым су сепкендей басылды.
Жїрегімді бўрынєыдан да ары ауыртпалыќ басты.
Бірде жан-дїниемді уайым басќанда кґкке кґзімді тігіп:
«Тəѕірім, не істеу керек?» – дегенім сол еді, уайым лезде
жоєалып, сиыну їйіне барєым келіп кетті. Ќайтадан сиыну
їйіне баруды бастадым. Їйге ќайтып келе жатќанда жолдасым ўрсады деген ќорќыныштан тізем дірілдейтін. Жїріп
келе жатып: «Ќўдайым, менен ќорќынышты алып тасташы»
– деп сиынатынмын. Сол сəтте: «Сїйіспеншілікте ќорќыныш
жоќ. Шынайы сїйіспеншілік ќорќынышты жолатпайды,
себебі ќорќыныш жазаєа байланысты. Ќорќатын кісіде
сїйіспеншілік маќсатына жеткен емес» (1Жохан 4:18) деген
аят есіме тїсті. Бір жылдан кейін Сайран кґлінде шомылдыру рəсімінен ґттім. Менен басќа да тїрлі ўлттан 100-ге жуыќ
адам ґтті. Меніѕ жанўямда їлкен ґзгеріс болды. Бар билікті
жолдасыма тапсырдым. Їйде тыныштыќ, татулыќ, ќуаныш,
береке орнады.
1989 жылы кїзде їлкен ўлымды əскер ќатарына ќабылдады. Уайымдап сиынып жїрдім, меніѕ ґтінішім бойынша
ќауымдаєы бауырластар да сиынды. Кейін оныѕ айтуынша,
əскерге бўрын келгендер кейін келгендерге кїш кґрсетіп, їлкен тґбелес болєан. Тек меніѕ ўлым єана дін аман шыќќан. Оны
кґргендердіѕ бəрі сен сол жерде болмаєансыѕ ба деп таѕќалєан.
Əрине, бўл біздіѕ сиынуєа Ќўдайдыѕ берген жауабы. Ќўдай Ґз
раќымын меніѕ жанўяма, жаќындарыма, туыстарыма шексіз
жаудырды. Біраќ жаќындарым бўны жасап жатќан Кім екенін мойындаєылары келмей, бўл кездейсоќтыќ деп ќабылдайды. «Ќўдай Ґзін мазаќтатып ќоймайды» (Єал 6:7). Ќўдай мені
Ґз сынаќтары арќылы жетелеуде, кейде отты сынаќтардан
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ґткізеді. Бўл меніѕ жолдасыма да, балаларыма да, жаќынжарандарыма да əсерін тигізеді. Ќиындыќ болєан сайын
Ќўдайєа жаќын боласыѕ. Алєашќы ќазаќ тілді «Ќўтќарылу
жолы» ќауымына мїше бо-луєа берген мїмкіндігі їшін де
алєысымды айтамын. Басќа ќауымєа ауысуєа ниетім болєан
кездер болды, біраќ Ќўдайдыѕ маєан: «Мен ќойєан жерден
табыл» деген сґзін тыѕдадым. Ґзін шын жїрегімен жаќсы
кґретін бауырластармен, Ґз халќымен кездестіргені їшін
Ќўдайєа ризамын. Аєам Бекет ґлер алдын-да, 2003 жылы
Ќўдаймен жарасып кетті. Ќыздарымныѕ біреуі сиынады, біраќ
ќауымєа келмейді. 2007 жылы анам Ќўдаймен жарасты.
Неліктен рухани жеміс аз? Себебі аз сиындым жəне
балаларымныѕ сенуші болуы їшін емес, олардыѕ білімі, жўмысы т.с.с. əбігер тіршілік їшін сиындым. Біреу былай айтќан
екен: «балалар болєанда тəжірибе болмады, тəжірибе болєанда балалар ќалмады». Енді сенбеуші балаларым немерелеріме
Иса туралы айтуыма ќарсы. Неліктен мен рухани əлсізбін,
жиі ќўлаймын? Меніѕ жанўям казаќ халќыныѕ оккультизмге
толы, əруаќтарєа, пўтќа табынатын ырым-сырыммен ґмір сїреді. Жолдасыммен ренжіспеу їшін осындай дəстїрді ўстанатындар шаќырєан жердіѕ бəріне баратынмын, артынан
кґ-ѕілім ќўлазып, сиынуєа, ќауымєа баруєа ниетім жоќ болып
ќалатын едім. Ґзімніѕ рухани əлсіздігімніѕ себебі осыєан да
байланысты екенін тїсініп, Ыбырайым сияќты сенбеушілерден
рухани бґлініп шыєу керек деген шешімге келдім. Мен Ќўдайєа
осыны айтып сиынєанда, Ол мені ерекше кереметпен ќолдады.
(Забур 90:4–те айтылєандай). Бəріне мəсіхші екенімді, басќа
нəрсеге табынуєа арналєан жиындарєа бара алмайтынымды
ашыќ айта бастадым. Біз ќолдау кїтетін бірден-бір есіміміз
– Кґк пен жерді Жаратќан Иеміз. Забур 123:8
Бəріне айтар тілегім:

«...їздіксіз Ќўдайєа сиыныѕдар»
Ќўдайдыѕ сґзінде ныќ тўрыѕдар. Сенушілермен ќарымќатынаста болыѕдар. Сонда жеѕіске жетесіѕдер.
Ќўдай сіздерге жар болсын. Аумин.

18

Мерей той

Мен Ресейдіѕ оќшау жатќан кішкене деревнясында, тўрмысы ауќатты жанўяда дїниеге келдім. Біздіѕ жанўяда əкешешем, 9 бала жəне бəрімізді тəрбиелеген сїйікті əжеміз болды.
Барлыќ балалардан гґрі мен əжеме жаќыныраќ едім, ґйткені
оныѕ Ќўдай жайлы əѕгімелері мен ертегілерін тыѕдаєанды
ґте ўнататынмын. Əжем Ќўдайды тереѕ ќастерлеп, дінге
байланысты парыздардыѕ бəрін ўстанатын. Бала кезден
бəрімізге Ќўдай бар, жўмаќ пен тозаќ бар деп їйретті. Біздіѕ
орныќты, тґзімді болып ґсуімізге кґп кґѕіл бґліп, ќатал болды.
Мен əкемнен ќатты ќорќушы едім, сондыќтан ренжітпеуге
тырысатынмын. Ал анам болса жўмсаќ жїректі, ќарапайым,
барлыќ жаєынан əкеме тəуелді əйел болатын. Біз мектепке
барєанда Ќўдай жоќ деп їйретті, біраќ меніѕ жан-дїнием
бўєан іштей ќарсылыќ білдіретін. Əжемніѕ аќыл-кеѕесін
жаќсы сіѕіргендіктен, сол кісініѕ айтќаны бойынша ґмір сїруге тырыстым. Бір нəрсені дўрыс істемесем, мен їшін ўятќа
ќалатын болды деп дереу ата-анам туралы олайтынмын. Ґйткені кґп адамдар їшін мен жаќсы жаєымнан їлгі едім жəне
жанўямызда бауырларым мен əпке, сіѕілілерім меніѕ пікірімді тыѕдайтын. Біраќ осымен бірге меніѕ жїрегімде менмендік
те пайда болды. Ештеѕеге кґѕілім толмай, жїрегімде бір нəрсе
жетіспейтіндей ќанаєатсызданып тўратынмын.
Жан-дїнием ќўлазып, тыныштыќ таппай, егер ґлім бар болса, адам не їшін ґмір сїреді деп ґзіме сўраќ ќойып, жиі ойєа
бататын болдым.
Арада жылдар ґтті. Тўрмысќа шыєып, бала сїйіп, ел ќатары
тіршілік кешіп жаттыќ. Бірде бізге Людмила Макаровна деген
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жаѕа кґрші пайда болды. Ол кісі «Альфа-Омега» ќауымына
барады екен. Маєан Ќўдай жайында тїсіндіріп, оќуєа тїрлі
кітаптар берді. Исаныѕ ќазаќтар їшін де ґлгенін естіп, білу
мен їшін таѕќаларлыќ жаѕалыќ еді. Ол мені ґзі барып жїрген
ќауымєа шаќырды, біраќ мен мўсылман бола тўрып ќалайша
орыс шіркеуіне барамын деп ойладым. Айќыштан ґзім бала
кезімнен ќорќатынмын. Ол кісі маєан бір кїні Киелі кітап
əкеп берді. Орыс шіркеуі мен барлыќ халыќтардыѕ сиыну їйі
арасындаєы айырмашылыќты тїсіндірді. Мен ґзімді кїнəћар
емеспін деп санасам да, бїкіл адамзаттыѕ кїнəлары їшін ґлген Мəсіх туралы кґбірек білуге ќўмартып, кітапты тездетіп
оќуєа кірістім. Людмила Макаровна маєан «Ќўтќарылу жолы»
ќауымына баруды ўсынды, мен келістім. Бўл 1994 жылдыѕ
14-шілдесінде еді. Ќауымда мені ґте жылы ќарсы алды. Басќа
бір əлемге кіріп кеткендей сезімде болдым. Ол жерде Астрахандыќ жерлестерім – Арсен, Абылай, жўбайы Жаѕылсынды
кездестірдім, олар мені ерекше рухани ќамќорлыќќа алды.
1994 жылы, 14-тамызда тəубеге келдім. Їйге келе жатќанда
жїріп емес, ќанат бітіп ўшып келе жатќандаймын. Ќауымєа
барып жїргеніме алєашында кїйеуім ќарсылыќ білдіргенмен,
кейіндеу меніѕ жаќсы жаєына ќарай ґзгере бастаєанымды
байќаєанда кедергі келтірмеді. 1994 жылы 17-желтоќсанда
шомылдыру рəсімінен ґттім.
Біздіѕ «Ќўтќарылу жолы» ќауымы рухани сынаќтар мен
рухани ќиындыќтарды бастан кешкен ауыр кезеѕдерден
ґтті, бўл жылдарда ќызметшілер жиі ауысты. Əсіресе рухани
бауырластардыѕ ќауымєа келмей кеткендері мен басќа аєымєа кеткендері жанымызєа ќатты батты. Біраќ Ќўдай былай
деген: «Сол іргетастыѕ їстіне Мен Ґзіме сенушілердіѕ ќауымын
саламын. Оны тіпті ґлімніѕ кїштері де жеѕе алмайтын болады». Матай 16:18.
Бїгінде ќауым Ќўдайдыѕ кґмегімен еѕбектенуде, ґмір сїруде. Осы ќауымда рухани туылып, Тəѕірдіѕ сїйіспеншілігініѕ
дəмін осы жерде татќандыќтан, бўл сиыну їйі маєан ґте
ќымбат. Ќауымныѕ 15 жылдыќ мерейтойы бəрімізге їлкен
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ќуаныш болды. Ќазіргі кезге дейін ґмір сыйлаєан Тəѕіріме
шексіз разымын. 13 жылдан бері осы ќауым мїшесімін, сондыќтан осы ќауымныѕ басынан ґткен жəйттіѕ бəрі меніѕ
жїрегімнен де ґтеді. Меніѕ тілегім:

Ќауым ќўтќарылєан жандарєа толса, рухани да ґсіп, бір рухта
болсаќ. Сондай-аќ Тəѕіріміз Иса Мəсіхке соѕына дейін адал болып ќалу.
Киелі кітаптан айтарым: «Ал сендер ґздеріѕді ќара тїнектен тамаша
нўрына шаќырєан Тəѕірдіѕ ќасиеттілігі мен ўлы істерін мадаќтап
жариялауєа таѕдалєан нəсілсіѕдер. Патшаныѕ діни ќызметкерлері,
ќасиетті ўлт — Ќўдайдыѕ меншікті халќы болдыѕдар!» 1Петір
2:9. Меніѕ басќа ўлттыќ бауырластарымныѕ жїрегіне ќазаќ халќы
їшін сиынуды салєан Тəѕір Иемізге шексіз алєыс! Иеміздіѕ аты мəѕгі
мадаќтала берсін! Аумин!

– Сіздерге Иса Мəсіхтіѕ тыныштыєы мен сїйіспеншілігін
тілей отырып, ґзім туралы куəлік жазуєа мїмкіндік берген
Ќўдай Əкеге шїкіршілік етемін. Мен 1966 жылы, Тараз ќаласы, Сарыкемер ауданы, Ленин ауылында дїниеге келдім. Жанўяда 5 ќыз, 3 ўл жəне ата-анам. Ата-анам ґз балаларына бар
ыќыласымен, даналыєымен тəрбие бере алєан жандар. Ќазір
зейнеткер. Ќўдайєа шїкір, бауырларымныѕ бəрі ґз алдына отау
тігіп, ґмірден алєан тиісті їлестерімен кїн кешуде. Ґзім 2000
жылы 26 мамырда тəубеге келдім. Ізгі хабарды сіѕілім Жанна
арќылы естідім. Ол Ізгі хабарды толыќтай айтып болєан соѕ,
Киелі кітапты сыйєа тарту етті. Сґз арасында барлыќ ўлттарєа арналєан сиыну їйіне бару керектігін айтты. Жаннаныѕ
айтуынша сол жерді іздеп тауып алдым. Їйдіѕ сыртында:
«Барлыќ ўлттарєа арналєан сиыну їйі», – деген жазуы бар екен.
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Осы жазуды оќыєаннан кейін еш тартынбастан əр жексенбі
сайын барып тўрдым. Жиын орыс тілінде жїреді, яєни ол
жерде орыс бауырлар жиналады екен. Əр жексенбі сайын осы
жерде айтылатын уаєыз жəне рухани əндерді тыѕдай отырып,
Иса меніѕ кїнəм їшін айќышта ќўрбан болєанын жəне ґзімніѕ
кїнəћар екенімді сезіп, ылєи жылап отыратын едім. 3 апта
ґткен соѕ ќауымєа басќа жаќтан ќазаќ бауырластар келіп,
уаєыздар жəне рухани əндер айтты. Сол кезде маєан ґте əсерлі
болєан 218-əнніѕ ќайырмасы:

Киелі кітап – ырысым,
Кїнəєа ќарсы ќылышым.
Тастай боп ќатќан жїректер,
Сґзіѕді естіп жібісін.
Мўздай боп тоѕєан кґѕілдер,
Оларды оќып жылысын.
2000 жылы, 6-шілдеде шомылдыру рəсімінен ґттім. Шомылдыру рəсімінен ґткеннен кейін, жексенбілік мектепте
ќызмет ете бастадым. Бауырлар кґмек кґрсетіп кґп жетеледі.
Ќауымда балалармен айналысып жїріп, Алматы ќаласында
жылына 2 рет болатын балаларєа жетекшілікке дайындайтын
семинарєа ќатысып тўрдым. Əр семинарєа келген сайын меніѕ тїсінгенім: Ќўдай əр баласынан Ґзініѕ заѕын орындап,
Оєан сенім артып, Сґзін басќаларєа жеткізуді талап етеді
екен. 2001 жылы желтоќсан айында ґткен семинардан кейін
Алматы ќаласында ќалып, «Ќўтќарылу жолы» ќауымына мїше
болдым. Бауырластар мені ќўшаќ жая ќарсы алып, балалармен ќызметімді жалєастыра беруіме ыќылас білдірді. Барлыєын рет-ретімен дайындап ќойєан Жаратќан Иеге шексіз
алєысымды айтамын.
2002 жылы 21-маусымда АЌ «Рахат» фабрикасына жўмысќа тўрып, фабриканыѕ жатаќханасынан орын алдым. Сенушіге, əлбетте, жаѕа тўрмыс пен жаѕа жўмыс орнында кґптеген
ќиындыќтар кездеседі. Алайда, Жаратќан Ие істерімніѕ сəтті
болуына əрдайым ќолын созды. Жїсіпке жар болєандай маєан
да Ќўдай жар болды. Ол шамаѕнан артыќ жїк кґтертпейді.
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120-забурде айтылєандай, ата-ана ґз баласын ќалай жаќсы
кґріп, еш жамандыќќа ќимаса, Жаратќан Ие де Ґзініѕ
жаратќан пендесін ґте жаќсы кґреді. Мен осы аят арќылы
Жаратќан Иеге кґбірек сиынуым ќажеттігін ўєындым. Бауырластардыѕ мінажатына жауап ретінде ќауымда кґптеген
істер алєа басып, жастар шомылдыру рəсімінен ґтіп, мїшелікке ќабылданды. Міне, осылайша жылдар жылжып, ќауымныѕ ќўрылєанына 15 болып ќалыпты. Бїгін соны тойлаудамыз.
Осы салтанатты мерекеде меніѕ жїрегіме Ќўдай Əке таєы
Ґзініѕ сїйіспеншілігініѕ зор екенін айтты. Ќазаќ халќы їшін
жан сала ќызмет етіп жїрген кґптеген бауырлар ґз ґмірлерінен куəлік келтірді. Сол бауырластарєа шын жїректен
алєысымды айтамын. Тəѕір алдында ќай ўлттыѕ баласы болса да ќўлшылыєымыз бірдей.
Сенушініѕ барлыќ ґмірін Жаратќан Ие Ґзініѕ баќылауына алып тўрады. Жаратќан Иеге алєысымды білдіре отырып,
Дəуіт пайєамбардыѕ мынандай жыр шумаќтарын айтќым
келеді:

«Аузымнан шыќќан дəріптеуімді, уа, Ием,
Ерікті сый-тарту деп ќабылдай гґр менен,
Сондай-аќ їйрете гґр шешімдеріѕді Сен».
Забур 118:108
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Ќўдай халќыныѕ ќатарында екеніме ќатты ќуанамын. Тїрлі
ќиындыєымызбен, тїрлі мінездерімізбен, ўќсайтын-ўќсамайтын
жаќтарымызбен біз бəрібір де бір жанўямыз. Себебі рухымыз бір,
Ќўдай Əкеміз бір. Бўл жанўя маєан ыстыќ. Мен тəубеге алєаш
келген жылдары туєан сіѕілімніѕ отбасы ґздерімен араласпауымды
кесіп айтты: “ Сіз кəпірсіз, біздіѕ їйге мїлдем келмеѕіз,” – деді.
Маєан туєан сіѕілімніѕ отбасымен, туыстармен ќатынаспау,
əрине, ќиын болды. Біраќ Киелі Жазбада: “Адамдардыѕ ыєына
ќарай жыєылмаѕдар, Ќўдай Сґзін дəл мен уаєыздаєандай берік
ўстаныѕдар...” – деп жазылєан єой. Олар солай шешкеннен кейін
мен араласпадым, біраќ сиынып жїрдім. Ќўдайєа кішкене істе
адал болсаѕ, оны орындауєа кішкене ниетіѕ болса Ќўдай Ґзі сен
їшін бəрін жасайды. Содан бері біраз жылдар ґтті. Ќўдай Ґз
жўмысын жасап жатыр. “Резуан апай, бізге мїлде жоламаѕыз”
дейтін ќыз, ќазір осы ќауымєа келіп тўрады. Оныѕ бір науќасы
бар, наќты диагнозы ќойылмаєан. “Лор дəрігерлері стомотологќа,
стомотологтар лор дəрігеріне жібереді. Не істеуіме болады?” деп
менімен аќылдасады. Ќўдайєа мінəжат ет деймін. Ќазірше оєан
осы сґз жеткілікті. Анасына Резуана апай дўрыс айтады, сиыну
керек дейді екен. Ќазір олар мені їйіне жиі шаќырады, араласып
тўрєанымды ќалайды. Бірге туєан апайымныѕ ќызы жаќында
əдейілеп меніѕ туылєан кїніме келді. Ќасында ўлы жəне таєы
бір танысы бар. Бізде сол кїні сиыну жиналысы болатын. Олар
уаєыз тыѕдады, бірге тамаќтандыќ, кейін əлгі кісі концертіне
шаќырды. Бўл да бекер емес, Ќўдайдыѕ жўмысы. “Сґз шыќпай
тўрып-аќ меніѕ аузымнан Оны толыќ білесіѕ уа, Жаратќан!
Керемет єажап – жасаєан істеріѕ, мўны мен шын жїректен
мойындаймын” деп Дəуіт пайєамбар айтпаќшы, шынымен де
Ќўдайдыѕ істері керемет єажап!
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“Ќўтќарылу жолы” ќауымыныѕ жастары
– Барлыєыѕызєа сəлем. Бїгінгі 15 жылдыќ
мерей той ќўтты болсын! Сенім сїрлеуіндегі ґмірлеріѕізде кезігетін барлыќ ќиыншылыќтардан
жеѕімпаз болып шыєуларыѕызды тілеймін!
– Сїйікті бауырластарым, бір-бірімізді сїйейік!
Себебі сїйіспеншілік Ќўдайдан;
сїйетін адам – Ќўдайдыѕ баласы, ол Ќўдайды біледі.
Жоханныѕ 1-хаты 4:7
– Бїгінгі мерей той ќўтты болсын бауырластар!
Барлыќтарыѕызєа Иса Мəсіхтіѕ нўры жаусын!
– Бізге Иеміз Иса Мəсіх арќылы жеѕісті сыйлайтын
Ќўдайєа мəѕгі шїкірлік етілсін!
Ќорынттыќтарєа арналєан 1-хат 15:57-58

– Ќауымды
бїгінгі мерей тойымен шын
жїректен ќўттыќтаймын! Жастар ќўтќарылып,
ќауымда жастар кґбейе берсін. Барлыєыѕызєа
Ќўдайдыѕ
тыныштыєы
мен
амандыєын
тілеймін!

“Ал Киелі жазбада: “Саєан сендім, сондыќтан
айттым” делінген. Осындай сенімніѕ рухымен біз де
Оєан сенеміз, сондыќтан Ол туралы айта береміз”
Ќарынттыќтарєа арналєан 2-хат 4:13

– Барлыќ бауырларымды “Ќўтќарылу жолы”
ќауымыныѕ 15 жылдыќ мерей тойымен ќўттыќтаймын! Бауырластарыма тілегім:
– Сїйіспеншілік шыдамды да мейірімді, Ол еш
ќызєанбайды, маќтанбайды, паѕданбайды. Сїйіспеншілік не
жїгенсіз, не ґзімшіл, не ашушаѕ емес, Ол кек те саќтамайды.
Сїйіспеншілік əділетсіздікті ќўптамай, Аќиќатќа ќуанады.
Ќорынттыќтарєа арналєан 1-хат 13:4-7
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Езутартар
Баєушыєа хат:

– Ќымбатты баєушы, жаќында болатын футбол

ойынына мінажат етіѕізші. Ќўдай бізге Ґзі кґмектессін
не жаќсы жаттыќтырушы жіберсін!
*****
– Ќымбатты баєушы, меніѕ папам маєан Он Ґсиетті
жатќа білуіѕ керек деп айтады, ал мен оны жаттаєым
келмейді, ґйткені їйде онсыз да ережелер жеткілікті!
*****
– Ќымбатты баєушы, Ќўдай кімніѕ жаќсы, кімніѕ жаман
адам екенін ќайдан біледі? Оєан сіз айтып бересіз бе,
əлде Ол газеттен оќып алады ма?
*****

Əркімге тиістісін бер

Мəскеудіѕ Киелі кітап Семинариясында тəлім алып
жїрген бір студент бауырымыз кїн кґріс їшін майдашїйде сатып саудаєа шыєыпты. Ал ол сауда жасайтын
жерде «крышаѕ» болмаса жўмыс істеу мїмкін емес
кґрінеді жəне əр сатушы ґз «крышасына» ќандай да бір
салыќ тґлейді екен.
Сґйтіп бір кїні əлгі бауырымыз жўмыста отырєанда,
тоќыр басты “кґке” келіп, одан:
– Кімге жўмыс істейсіѕ?, - деп сўрайды.
Студент: – Элохимге! – деп жауап береді.
Əлгі “кґке” Элохимді танитындай сыѕай танытып:
– Ал сен оєан неше тґлейсіѕ? – деп сўрайды.
Студент: – Тапќан табысымныѕ он пайызын!
– Мəс-са-єан, сонда ґзіѕе не ќалады?! Ал мен «крышама»
небəрі бес-аќ пайыз тґлеймін!
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