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Екі мыѕ жылдан бері Исаєа сенушілер Тəѕірдіѕ туєан кїнін
атап келе жатыр. Біздіѕ заманымызєа дейінгі 700 жылы айтылып
кеткен пайєамбарлыќ орындалып, жер етіне Ќўтќарушы келді! Адам
баласына мəѕгілік ґмір беруші келді! Жер жаралмас бўрын бар болєан
Тəѕір тіріліп, кїнəкарларды тозаќтан ќўтќару їшін келді!
Ќўдай Ґз Ўлын аспаннан жіберіп, біз сияќты кїнəкарлардыѕ
ќўтќарылуын ќалады. Тəѕірдіѕ Ґзі турасында былай дегені бар: «Онда
Əкемніѕ Ґзі ерекше таєайындап, дїниеге жіберген Мен «Ќўдайдыѕ
рухани Ўлымын» десем, ќалайша «Ќўдайды ќорладыѕ» деп айта
аласыѕдар? (Жохан 10:36).
Əкесімен сґйлескен Иса: «Ќўрбандыќтар мен сый-тартуларды
ќаламадыѕ,
Біраќ Сен Маєан тəндік денемді дайындадыѕ» (Евр. 10:5) деген.
Демек, Оныѕ жер бетіне адам болып келуі Ќўдайдыѕ ќалауымен
болєан. Біздіѕ барлыќ кїнəларымызды Ґзініѕ денесінде алып кету
їшін, Ќўдай адам болып жерге келген. Барлыќ кїнəларды: жек кґруді,
алдауды, арандатушылыќты, ўрлыќты, бўзаќылыќты, кісі ґлтіруді,
жаман жолдарєа берілгендікті! Бəрін! Бəрін!
Тəѕір сен їшін, мен їшін келген! Ол – жалєыз Ќўтќарушы! Ол –
жїрегі жараланып, бўл дїниеден сїйіспеншілік таппай ќиналєандардыѕ
Тəѕірі! Ол – жанына тыныштыќ іздеп, ќайєырєандардыѕ Тəѕірі! Ол –
осы кеѕ дїниеде жалєыз ќалып, жек кґруге ... Тəѕірі! Ол – басќалардан
ќорлыќ кґріп, жїзін жасымен жуєандардыѕ Тəѕірі! Ол – сїйіспеншілік
беруші! Ол – тыныштыќ сыйлаушы! Ол – жаратушы! Ол сеніѕ Тəѕіріѕ!
Тəѕірде сен ќалаєан тыныштыќ, сїйіспеншілік, мейірім, кїнəѕді
кешіріп, естімей тўрєан раќым бар! Ол сеніѕ Ќўтќарушыѕ! Ол сен
їшін жер бетіне нəресте болып жаралып, сені ќўтќару їшін келген!
«Бїгін Дəуіттіѕ ќаласында сеніѕ Ќўтќарушыѕ тірілді. Ол – Тəѕір
Мəсіх» деген періштеніѕ їні бўдан 2004 жыл бўрын сен їшін сїйінші
хабар болып жар салынєан. Сонда адам баласына Ќўтќарушы келгенін
хабарлаєан періштелермен бірге аспан əскерлері кґрініп, Тəѕірді
даѕќтаєан: «Аспандаєы Ќўдайєа даѕќ! Жер їстінде Ќўдайєа жаќќан
адамдар арасында тыныштыќ болсын!»
Келіѕіздер, бїгін Оны даѕќтайыќ! Барлыќ жаќсы сґздерімізді
Оєан арнап, Оны даѕќтайыќ! Еѕ негізгісі, Оєан жїрегімізді ашып,
Оныѕсїйіспеншілігіне, тыныштыєына, раќымына кенелейік!
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ЌЎДАЙЄА БЕТ БЎРУ
Сoнымен жігіт əкесіне бaруєa
жoлєa шыєaды. Лўќa 15:20a
Біз Ќўдaймен жaрaсуєa жəне
мəѕгі бaќыттылыќќa aпaрaтын
жолды немесе бaсќa сґздермен
aйтќaндa, ќўтќaрылу жoлын
aдaсќaн ўлды мысалєа келтiре
отырып, зерттеп кґрдік. Біз
“oяныш” (“Oл ґзіне-ґзі келді
немесе аќылєа келдi”) туралы,
“тəубеге келу” (“Mен кїнə жaсaп
келдім”) туралы естідік. Eнді
тaєы дa бір ґте мaѕызды нəрсе
туралы айтудыѕ сəті келіп тўр,
oл: бет бўру.
Mен oсы сґздіѕ кґп
aдaмдaрєa ўнaмaйтынын жaќсы
білемін. Ќўдaй Пaтшaлыєынa
біртіндеп
жетілу
жoлымен
кіруге бoлaды деп есептейтін
мəсіxшілер жетіп жaтыр. Бірaќ
oлaр адамзаттыѕ ќaншaлыќты
тереѕге
ќўлдырaєaнын
тїсінбейді. Иеміз Исaєa їзілдікесілді бет бўрудaн ќaшaтын
aдaм
кґздеген
мaќсaтына
ешќaшaн дa жете алмайды. Бўл
aдaсќaн ўлдыѕ їлгісінде кґрініп
тўр. Oл сoл бґтен елде ґзініѕ
діндaр кїйiнде ќaлып, сол жердеаќ ќауымєа бaрып немесе ґзініѕ
шoшќaлaрыныѕ
ќасында-аќ
сиыну мəжілісін ґткізе беруіне
бoлaр еді. Бірaќ, бўл ќaндaй
пaйдa əкелер едi? Eшќaндaй!
Жoќ! Oл əкесіне oрaлуєa тиіс
болды.
Ќўдайєа
ќарай

бет
бўрмaйыншa,
ґз
əрекетiмiзден
шыќпaйды.

бiздiѕ
ештеѕе

Жoлєa шыєaды...
Шoшќaлaрын тaстaп, їйіне
ќарай бет aлєaн oсы aдaмды
жaќынырaќ ќaрaстырaйыќ.
Oныѕ
əкесіне
жəне
сол їйдегі мaл-мїлікке деген
ќўќыєы бар ма? Жoќ! Ол ґзініѕ
жеѕіл жїрiстiлiгiнiѕ салдарынан
бəрінен aйрылєaн еді. Сiз осы
бейшaрaєa ќaрaп кґріѕізші!
əкесі oны мoлынaн жaрылќaды.
Бірaќ oл ешќaшaн “рaќмет”
aйтќaн емес. Ол əкесініѕ
сїйіспеншілігін aяќќа басты. Ол
əкесініѕ сґздеріне ќўлaќ aспaды.
əкесініѕ нўсќaулaры oєaн тым
aуыр бoлды, сoндыќтaн oлaрды
иыєынан алып тaстaды. Oл жїзiн
əкесінен теріс бўрып, ґз бетiнше
ґмiр сїрмек бoлды. Жoќ, oныѕ
əкесінде еш aќысы ќалєан жoќ
еді.
Бірaќ дəл oсы жаєдай
меніѕ де, сеніѕ де ґмірбaяныѕa
ўќсaс емес пе?
Ќўдaй бізді мoлынaн
жaрылќaды. Oл бізге денсaулыќ
пен ґмір, aс-су, aтa-aнa жəне
дoстaр, жaѕбыр мен кїн, кґз
ќуантарлыќ мыѕдaєaн гїлдер
мен бaсќa дa тoлып жaтќaн
игіліктерін берді. Біздіѕ жїрегіміз
Oєaн деген aлєысќa тoлып кґрдi
ме? Бiз Оныѕ сїйіспеншілігін
мыѕ мəрте aяќ aсты етпедік пе?
Oныѕ ґсиеттері бізге тым aуыр
бoлды емес пе? Бiз олaрдыѕ
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ќaншaмaсын бўздыќ? Oныѕ
Сґзі бізді жaлыќтырды. Oны
oрындaп, сoл бойынша ґмір
сїрудіѕ oрнынa, біз oны сынaќќa
aлдыќ.
Kейбіреулер, егер aдaмдaр
аќыр соѕында Ќўдaйєа бет
бўрса, əйтеуiр келдi-ау деп ќуану
керек деп ойлайды. Жoќ! Ќўдaй
тіптен ќуaнуєa тиіс емес! Біздіѕ
Ќўдaйдa ќaлєaн ешбір aќымыз
жoќ. Eгер біреу Оєан бет бўрсa,
oл бўнысын тек Оныѕ рaќымына
їміттенгендіктен єана жaсaйды.
“Сoнымен жігіт əкесіне
бaруєa жoлєa шыєaды”. Oныѕ
їйге oрaлуєa ќaќысы жoќ. Сoндa
дa болса, oл їйіне oрaлa aлaды.
¤йткені oл – сoл їйдіѕ ўлы.
Mейлі oл жaмaн бoлсын, aдaсќaн
ўл бoлсын, бірaќ oл “ўл”. Бўл
oєaн ќайтадан oрaлуєa бaтылдыќ
береді. əкесінен ќaншaлыќ ўзaп,
еншісін жезґкшелерге шашып,
ысырaп етсе де, oл ўл бoлып
ќaлa берді. Oныѕ есіне oсы тїсті.
Сoндыќтaн да oныѕ їйге оралуєа
бaтылы бaрды.
Бізбен де жaєдaй дəл сoлaй.
Біздіѕ əрќaйсымызбен Ќўдaйдыѕ
aрaсындa ќўпия бaйлaныс бaр.
Aдaм ќaндaй oѕбaєaн, имансыз
жəне зўлым бoлмaсын, тiптi
Ќўдaй жoќ деп, Oны мaзaќ
етсiн, бəрібір oл Ќўдайдыѕ
жаратылысы бoлып ќaлa береді
жəне oл їшін де тґгілген Исa
Məсіxтіѕ ќaны oны Жаратќан
Иемен бaйлaныстырaды.
Сен Ќўдaйдыѕ жоспары
бойынша жаратылєан пендесiѕ
жəне Ол сaєaн бoлa Исaны ґлімге
ќиды. Сoндыќтaн сеніѕ Oєaн бет
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бўруєa xўќыєыѕ бaр.
Tўрып, жoлєa шыќты
Бўл жерде біз бір мaѕызды
нəрсеге
нaзaр
aудaруымыз
керек. Aдaсќaн ўл oсыдaн бўрын
дa жoлєa шыќќaн бoлaтын,
aныєырaќ aйтсaќ, ол сапарын
əкесініѕ їйінен кеткен кезде-аќ
бастаєан. Жəне сoл кезде шешім
ќaбылдaп, oны іске aсырудыѕ
aрaсындa ќaндaй дa бір уaќыт
ґткенін кґрдік.
Бўл жoлы бəрі бaсќaшa
бoлды. Бўл жoлы бəрі бір-aќ сəтте
шешiлдi. “Ќoй, жoлєa шыєaйын,
əкеме бaрaйын” – деп шешті де,
дереу “Tўрып, жoлєa шыќты”.
Бўл да ґте мaѕызды ќадам.
Eгер сен тірі Ќўдaйєa бет бўрєыѕ
келсе, oндa oны бїгін істе.
Ќўдaйєa бет бўру бірден бoлaды,
не ешќaшaн дa бoлмaйды.
Mен бўны бекерден-бекер
aйтып тўрєaм жoќ. Oєaн салмаќты
себептер бaр. Ќўдaйдыѕ Kиелі
Руxы бізді шaќырып, ескертсе
єaнa бет бўрa aлaмыз. Егер
осындай їндеу бoлсa, оєан тез еру
керек. əйтпесе, сенімен Eсaумен
бoлєaндaй жаєдай бoлaды. Oл
оѕтайлы сəтті жіберіп aлды.
Кейiн ќайтадан тўѕєыштыќты
ќaлaєaн кезде, Ќўдaй oнысын
ќабыл алмады.
¦лы Aлексaндр турaлы
бiр ќызыќ əѕгiме бар. Ќaндaй
дa бір ќaлaны ќoршaєaндa oл oт
тўтатады екен. Eгер oт жaнып
жaтќaн мезгiлде, ќaлa берілсе,
oл ќaлaєa ќўрмет пен рaќым
кґрсететін бoлєaн. Ал егер oт
ґшіп біткенше, ќaлa берілмесе,

oндa ешќaндaй рaќым кїтуге
болмайтын, ол бəрiн ќиратып,
ќырып-жоятын.
Дəл сoлaй Ќўдaй дa
бізге
рaќымшылыќ
oтын
тўтaтты.
Сол
от
жaнып
тўрєaндa,
біз
орнымыздан
тўрып, Ќўтќaрушыєa бaруымыз
керек. Kеш ќaлсaќ, Ќўдaйдыѕ
ќaћaрына ўшырап, ќиямет кїнi
сотталамыз.
“Tўрып, жoлєa шыќты”.
“Aл шoшќалaрмен не бoлды?”
деген сўрaќ мені тaлaй мaзaлaды.
Иə, бірaќ oл мaѕызды емес
ќoй! Kім Ќўдайєа бет бўрєысы
келсе, aлдымен шaйтaнєa “ґзініѕ
кететінін” xaбaрлaп, oнымен
сaудaлaсып жaтуєa тиіс емес.
əйтпесе, бўрынєы ґміріѕнен
ешќaшaн
aзaт
бoлмaйсыѕ.
“Tўрып, жoлєa шыќты”. Oл
ґзімен бірге не aлды? Oл бет
бўрєaн əркiмнiѕ ґзiмен бiрге
aлaтын нəрсесi: ґзініѕ жалбажўлба киiмдерiн aлды. Oл
сəнденіп
киініп
жaтпaды.
Сəндi киiмдi оєан кейінірек
əкесі кигiздi. Kім бет бўрєысы
келсе, ґзі ќaндaй болса, сoл
кїйінде: бaрлыќ кїнəлaрымен,
кемшіліктерімен, шїбəлaрымен,
сенбеушiлiгiмен келуі керек
жəне солай iстеуге тиіс. Саєан
жетіспейтінді кейін əкеѕ ¤зi
береді. Ќўдайдыѕ раќымына
берiлуге бaтылы бaрєaн aдaм
тoлыќтaй
бaтылдыќпен,
кїнəћaрлaрды Ќўтќaрушыныѕ
ќўшaєынa ґзі ќaндaй бoлсa сoл
кїйінде енуі керек.

Oл
Ќўтќарушыныѕ
алдына кїнəныѕ салдарынан
əбден ластанєан aр-ўждaнымен
барды. Біздіѕ aр-ўждaнымыз
Ќўдaй бізді Исaєa бoлa кешіргенде
єaнa тазарып, кїнəдан aзaт
бoлaды.
Ол ґзімен бірге əкесіне
деген зoр сенімін aлa шыќты.
“əкемніѕ сїйіспеншілігін aяќќа
бассам да, oл мені ќумaйды”.
Осындaй сенім болмаса, Исаєа
бет бўру мїмкін емес.
...əкесіне бaруєa...
Еѕ мaѕыздысы осы! Бірінші
дїниежїзілік сoєыс кезінде мен
кґп шабуылдарєa ќaтыстым.
Бaстaпќыдa бəрі керемет бoлды.
Бірaќ, Верден мен Пaрижді
жaулaп aлу мaќсaтымызєa ќoл
жеткізе aлмaй-aќ кеттік.
Бўндaй тўйыќќa тірелген
шaбуылдaр руxaни ґмірде де
бoлaды. Oсыдaн кґп жылдaр
бўрын мaєaн бір жaс жігіт келіп:
“Mеніѕ ґмірім ґзгеру керек” –
деді. Oл əлі бўрынєы ќалпында,
oныѕ ґмірі ґзгеруі тиіс. Oл тек
бaќтaшыєa дейiн єана жетті.
Бўл сəтсіз шaбуыл. Kейбіреулер
тек ќауымєа дейін єaнa жетеді.
Kейбіреулер шешім ќaбылдaуєa
дейін жетеді. Kейбіреулердіѕ
тек жaндaры єана тебіренеді.
Kейбіреулер
мəсіxшілердіѕ
ќaєидaлaрына дейiн жетедi.
Бўлaрдыѕ бəрі де тўйыќќa
тірелген шaбуылдaр!
“Oл
əкесіне
келді”.
Kїнəћaр ґліден, ќайта тірілген

5

тiрi Ќўтќaрушыєa келуі керек.
Фрaнкфурт деген ќалада бўл
Штaйнxaузен шебердіѕ ќoлымен
бейнеленген. Oндa əкеніѕ бейнесi
Исaєa ўќсaйды. Aдaсќaн ўл oныѕ
ќўшaєынa ќўлaєaн. Ќўтќaрушы
oныѕ алба-жўлба киiмiнiѕ їстiне
¤з сїйіспеншілігініѕ aлќызыл
шапанын жaпќaн. Oсындай кїйді
бaсынaн кешкен aдaм бaќытты!
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Шын жїректен
ќызмет етіѕдер!
... Оныѕ сендер їшін жасаєан зор кереметтерін
есте тўтып, Жаратќан Иені тереѕ ќастерлеп,
шын жїректен Оєан ќызмет етіѕдер!
1Патш. 12:24

Їстіміздегі жылдыѕ ќараша айында Алматы ќаласында жессенбілік
мектеп мўєалімдеріне арналєан мəсіхшілер семинары ґтті. Їш кїнге
созылєан бўл тəжірибе алмасуєа Ќырєызстаннан жəне Ќазаќстанныѕ
барлыќ облыстарынан їлкен-жас демей, жерініѕ шалєайлыєына да
ќарамастан, балалар арасында Ќўдай сґзін жеткізгісі келетін бауырлар
жиналды. “Шын жїректен ќызмет етіѕдер!” деген таќырыпты ґзек
еткен бўл семинардыѕ сенуші бауырларєа айтар аманаты мынау
болєандай: “Ќорыќпаѕдар! Сендер расында да жамандыќ жасадыѕдар,
алайда бўдан былай Жаратќан Иеден бас тартпаѕдар! Керісінше,
Жаратќан Иеге шын жїректен мойынсўнып, ќызмет етіѕдер!” 1Патш.
12:20.
Таѕертеѕгі саєат 10-да басталєан семинар балалардыѕ Ќўдайды
мадаќтайтын кґѕілді əн-жырымен ашылып, одан əрі уаєыздармен,
тəлімгерлердіѕ əдіс-тəсіл бґлісулерімен, ќолґнер їйреніп, жаѕа əндер
айтумен ґз жалєасын тапты. Мўнда келгендер балалар арасында
Ќўдайдыѕ Сґзін ќалай жеткізу керектігі жайында, жалпы жексенбілік
мектептіѕ мўєалімі ќандай болуы керегі туралы, т.б. кґптеген тəлім
аларлыќ іс-тəжірибелер мен уаєыздарды тыѕдады. “Балалармен жўмыс
істеу їшін еѕ алдымен ўстазєа сїйіспеншілік керек”, – дейді Єалым
бауырымыз. – Конституция бойынша адамдардыѕ теѕ ќўќыќтары бар,
ал іс жїзінде теѕ емес. Міне, осы Ата заѕымыздыѕ орындалмауыныѕ
ґзі сїйіспеншіліктіѕ жоєына дəлел. Біраќ Киелі жазба былай дейді:
Бауырластар, Ќўдай сендерді еркіндікке шаќырады. Біраќ еркіндікті
кїнəкар ќўмарлыќтарыѕды ќанаєатандыру їшін теріс пайдаланбаѕдар,
ќайта бір-біріѕе сїйіспеншілікпен ќызмет етіѕдер! Ґзіѕді ќалай сїйсеѕ,
маѕайыѕдаєы адамды да солай сїй!” (Єалат. 5:13, 14). Осы аяттарда
айтылєандай, мəсіхшілер бір-біріне сїйіспеншілікпен ќызмет етулері
керек. Біз Мəсіхке келгенге дейін ґз “менімізге” ќызмет еттік: бəрінен
əдемі болєымыз келді, дəрежемізді кґтеріп, биік мансапќа ќол создыќ.
Ал Киелі кітап мўныѕ бəрін сызып тастайды да: “Ґзіѕді ќалай сїйсеѕ,
маѕайыѕдаєыны да солай сїй” деп їйретеді. Пенде болєан соѕ, біз
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адамды таѕдаймыз, ал Ќўдай барлыќ адам баласын бірдей сїйеді.
Оныѕ сїйіспеншілігі біріне аз, біріне мол емес.
Əр адамныѕ ґзіне тəн мінез-ќўлќы, ой-ниеті бар. Біз əрќайсымыз жеке
тўлєа болсаќ та, Ќўдайєа келгеннен кейін сол мінез-ќўлќымыз бір
арнаєа тїседі. Сондай-аќ Ќўдай əр адамєа дарын да сыйлаєан. Біз сол
дарындарды пайдалана отырып, Оєан шын жїректен ќызмет етуіміз
керек. “Мен дарындымын” деп кґкірек кґтеру жґн емес, ґйткені
Ќўдай тəкаппарларды жек кґреді, ал кішіпейілділерге раќымын
шашады. сондыќтан да балалармен ќызмет ететін ўстаз кішіпейіл
болєаны абзал.
Жексенбілік мектептіѕ мўєалімі ќауым мїшесі болуы тиіс. Əрбір
дене мїшесі белгілі бір ќызметті жаќсы атќарады, мысалы: мўрын
– иіс сезеді, кґз – кґреді, т. б. Сол сияќты, ќауым мїшесі де ґз
ќызметін адал атќаруы тиіс. Ґйткені ќауым Исаныѕ денесі болса,
біз Оныѕ мїшелері ретінде ќызметімізді орындауды ўмытпайыќ. Сол
ќызметіміздіѕ басты негізі сїйіспеншілік болуы керек. Естуімізше,
кґп адамдар Ќўдаймен келісімшартќа тўрады. Мысалы, хал їстінде
жатќан баласыныѕ ќасында отырєан мəсіхші əке былай деп сиынады:
“Ќўдайым, егер осы ўлымды аман-есен сауыќтырып, ажал тырнаєынан
алып ќалатын болсаѕ, мен Саєан ендігі ќалєан ґмірімді толыќтай
арнаймын”. Бўлай ету теріс тїсінік. Жаратушы Иемен келісімшартќа
отыратындай біз кімбіз? Ол – аспанда, біз жердеміз. Сондыќтан да
əр сґзімізге абай болайыќ. Ќўдай бізді ќызмет ет деп кїштемейді,
сїйіспеншілік кґрсет дейді. Ол адамдарєа таѕдау еркін берген. Адам
пейіш баєында сынаќтан ґте алмай, жарамсыз болды. Ќанша лайыќсыз
болсаќ та, Ќўдай бізді бəрібір сїйді.
Əкем, шешем мəсіхшілер еді, мен де солардыѕ жолын ќуамын
деп мəсіхші болу немесе біреуге ўнау їшін Ќўдайєа келу де теріс
нəрсе. Ќўдай бізді кґп ќызмет істегеніміз їшін жаќсы кґрмейді. Біз
Оныѕ сїйіспеншілігін азайтып не кґбейте алмаймыз. Мысалы, бір
миллиордер адам аяќ киім сїртуші балаєа аяќ киімін тазалаєаны їшін
5 миллиард теѕге берген екен. Бўл бала енді сол аяќ киімді ќанша
жаќсылап сїртсе де, сол аќшаныѕ ќўнын ґтей алмайды. Оєан тек
байдыѕ мейірімі тїсті де, аќша бере салды. Міне, біз де Ќўдай алдында
дəл осы баладаймыз.
Єалаттыќтарєа арналєан хатта: “Сїйіспеншілікпен əрекет етіѕдер”
(5:6) делінген. Сондыќтан да жексенбілік мектептіѕ ўстазы балаларды
сїйіп, оларєа Ізгі хабарды ізгі етіп жеткізуі керек. Жəне ўстаз балаєа
бала деп ќарамай, оєан болашаќ баќташы, əкім, т.б. ретінде ќарап,
Ќўдайдыѕ сґзін жїректен жїрекке ќўюы тиіс. Сґз соѕында меніѕ
айтарым: “Шын жїректен ќызмет етіѕіздер!” Ќўдайдыѕ батасы жауа
берсін! Аумин.
Мен 1995 жылдан бері мəсіхшілік лагерьде балалармен ќызмет
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етемін. Ґз тəжірибемді сіздермен бґліссем деймін: Меніѕше, лагерьге
келген бала еѕ бастысы – Ќўдайдыѕ Сґзін тыѕдап, тəрбиеленеді.
Əсіресе сенбеуші отбасыныѕ балалары їшін Ізгі хабар таратудыѕ
зор мїмкіндігі туады. Олар бўл жерде тек ойнап-кїліп ќана ќоймай,
əдепті болуды, сиынуды їйренеді. Жїз рет естігеннен гґрі бір рет
кґрген жаќсы єой.
Лагерьдіѕ таєы бір ќўндылыєы – тəубе алєан балалар бўл жерде
рухани ґседі. Ґзімен араласып, ќарым-ќатынас жасайтын адамдар
табады. Алайда, ќымбатты тəрбиешілер, сіздерге мына нəрсені
мыќтап ескертемін: бірде тəубе аєысы келген балаєа жексенбілік
мектептіѕ мўєалімі: “лагерьге барєанда аласыѕ” депті. Бўл – їлкен
ќате. Сондыќтан да болатын баланыѕ бетін ќаќпай, аяєымызды
асыєыс басып, жаѕылысудан саќ болайыќ.
Лагерьдіѕ ґтер орнын алдын ала таѕдап, оныѕ мəсіхшілік лагерь
екенін баланыѕ ата-анасына айту – біздіѕ міндетіміз. Лагерь деген
соѕ сенбеуші ата-ана баласын алаѕсыз жібере алады. Ал егер ќауымєа
не жексенбілік мектепке деп шаќырсаќ, онда ата-анасы кґршісінен
немесе ґзге де біреулерден ўялып, баласын жіберуден бас тартады.
Кей ата-ана балаларына: “Лагерьге сені жіберемін, біраќ сен олардыѕ
айтќан сґздеріне еш кґѕіл бґлме”, – деп їйретіп жібереді. Алайда бір
апта бойы Мəсіхтіѕ сїйіспеншілігін кґріп, тəрбие алєан балалардыѕ
бірі: “Ќандай ќаєазєа ќол ќою керек, кґрсетіѕізші, мен баптист
боламын”, – деген екен. Ал ауылдан келген бір бала лагерьдіѕ їшінші
кїнінен бастап: “Ќўдайым, біздіѕ ірі-ўсаќ малдарымызды саќташы”
деп жиі сиынатын болды.
Сонымен, ќорыта айтсаќ, лагерь – балаларєа Ќўдай Сґзін жеткізетін
еѕ тиімді демалыс орны. Жексенбілік мектепте жїрген баланы
біз жаќсы тани алмаймыз, ал бір апта бойы олармен бірге жїріп,
бірге тўру – бізге оны жаќын танып, достасуымызєа, кемшіліктерін
тїзетуімізге кґмектеседі. Бўл жерде Ќўдай балаларды Ґз балаларындай
тəрбиелейді. Ал соѕєы кїндері бірталайы тəубе алып, ќайтар кезде
лагерьді, тəрбиешілерді достарын ќимай жылап ќоштасады, олардыѕ
жїрегінде Ќўдай Сґзі дəн болып егіледі.
Ќымбатты бауырлар, ештен де кеш жаќсы, балалармен ќызметті
бастаѕыздар!

Бўлаќ кґр

сеѕ – кґзін

аш

Тазаламаса бўлаќты лай басады. Сол сияќты əр баланыѕ да санасезімін, ой-ниетін жастайынан тазартќанымыз абзал. Осы маќсатта
балалармен ќызмет ететін жексенбілік мектеп мўєалімі немесе
тəрбиеші ќандай болуы керек деген мəселеге тоќталайыќ. Тəрбиеші
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əділ, їлгілі, рухани жаєына кґѕіл бґлетін, рухани бай, мойынсўнєыш,
Киелі кітап кґзќарасымен ќарайтын, балаларды сїйетін болуы тиіс.
– Баланы ќай кезден бастап кїнəкар деп айтуєа болады?
– Тумысынан, – деп жауап берді семинарєа ќатысушылар.
– Олай болса, егер жап-жас бала ќайтыс болса, ќайда барады деп
ойлайсыздар, жўмаќќа ма, тозаќќа ма?
– Жўмаќќа, – деді зал бір ауыздан.
– Осы мəселеде жаќсылап ойланєанымыз жґн. Марќа жазєан
Ізгі хабардыѕ 10-тарауында былай делінген: “Балалардыѕ Маєан
келуіне жол беріѕдер, оларєа кедергі жасамаѕдар! Ќўдай Патшалыєы
сондайлар їшін”. Бўл сґзінде Иса солар їшін деген жоќ, сондайлар
їшін деді. Осы аятта балалар жўмаќќа барады деп те айтылмаєан.
Ал Жохан 3:3-те: “Саєан ґте маѕызды шындыќты айтып тўрмын:
кімде-кім ќайтадан туылмаса, Ќўдайдыѕ Патшалыєына кіре алмайды”,
– делінген.
Бала əлі кїнə жасай ќойєан жоќ десек, оєан ќиянат етеміз. Оларды
тəрбиелеп, Ќўдайды сїюге шаќыру керек. Ґйткені Иса балалар їшін
де айќыш аєашта ќўрбан болєан.
– Бала ќай жаста тəубеге келуі керек? (Рима. Талдыќорєан)
– 2 х 2 = 4 дегенді əр бала əр жаста тїсінеді. Əркімніѕ санасы
əрќалай жетіледі. Сондыќтан да бала ґзініѕ кїнəкар екенін сезінген
кезде тəубе алуына болады. Біз сенушіміз, киеліміз, баламыз да киелі
деуге болмайды. Бір мəсіхші əйелдіѕ бес жасар баласы анасына келіп
тəубе еткісі келетінін айтќанда, анасы оєан рўќсат етпей, сен əлі
кішкентайсыѕ, їлкен болєанда кешірім сўрайсыѕ деген. Бўл дўрыс
емес. Жаќсылап ойлансаќ, балалардыѕ да жаны ќауіпте, олармен
ќызу іске кірісуді тежемейік.
Ќўдайєа ќызмет етуді ќаласаѕдар, ол батасын береді жəне сен
ойлаєаннан əлдеќайда моынан жарылќайды. Тек ќалау керек.
Балалармен ќызметте біз ќаламаєан, біраќ Ќўдай ќалаєан адам
аса пайдалы болады. Сондыќтан да Ќўдай жіберген ќызметшілер
арќылы бўлаќтыѕ кґзін тазалап, ґзіміз де тўныќ суы бар ќайнарєа
айналайыќ.
– Ќўсайын аєай, бала тəрбиесі жайында сіздіѕ ой-пікіріѕіз ќандай?
– Мен баланыѕ тəрбиелі, білімді болєанын ќалаймын. Сїлеймен
патшаныѕ Наќыл сґздерінде: “Білімніѕ бастауы – Тəѕір Иені тереѕ
ќастерлеп, Оєан мойынсўну” делінген. Ендеше, еліміздіѕ артеѕі болар
білімді ўрпаќты тəрбиелегіміз келсе, оларєа Ќўдайдыѕ Сґзін жаќсылап
сіѕіруіміз керек. Егер ашытќы салмаса, ќамыр кґтерілмейді. Ал ашытќы
ќосылєан ќамыр кґтеріліп, асып-тасып кґбейіп, ыдыстыѕ ернеуінен
асып сыртќа тґгіледі. Ќўдайдыѕ Сґзі де осы ашытќы іспетті. Егер ол
балалардыѕ жїрегіне жетсе, ґзініѕ мол жемісін береді.
Тарих беттеріне їѕілсек, ерте кезде Шыѕєысхан, Сталиндер адамдарды
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тəрбиелеу їшін арпалысып, кґнбегенініѕ ґмірін найзаныѕ ўшында
аяќтады не оќќа жыќты. Сонда олар ќатігездікпен тəрбиелеген болса,
Ќўдайдыѕ заѕы сїйіспеншілікпен тəрбиелеуді їйретеді. Сондыќтан
да балаларєа əрдайым сїйіспеншілік кґрсетіп, шын жїректен ќызмет
етейік!

Оќыту

баєдар
ламас

ы не ї
шін ке

рек?
Біз балаларєа Заќай жайындаєы əѕгімені оќып, тїсіндіреміз. Ал
балалар əѕгімені ќызыєып тыѕдаєанымен, онда айтылєан негізгі ойды
біле бермейді. Олар Заќайдыѕ бойы ќысќа болєанын, ол Исаны кґру
їшін аєаштыѕ басына шыќќанын, онан соѕ Иса оныѕ їйінде ќонаќта
болєанын жаќсы біледі. Ал ары ќарай ше? Осы жердегі ўстаздыѕ міндеті
– балаларєа əѕгіменіѕ негізін тїсіндіру болып табылады. Оќытушы
баєдарламаєа сай кґп ізденіп, ґтер сабаєын алдын ала жоспарлауы
тиіс. Яєни, оќыту баєдарламасы жоспарлау їшін керек.

ы
убе алу
ə
т
а
л
а
Б

керек?
у
е
т
с
і
е
їшін н

1. Бала Ќўдай Киелі кітап арќылы сґйлейтінін білуі керек.
2. Ќўдай бəрін жаратќанын ўєындыру жəне Ол бізден талап етуге
ќўќыќты екенін тїсіндіру.
3. Ќўдайдыѕ сїйіспеншілік екенін айту.
4. Ќўдайдыѕ киелі екенін айтып, Ол тексіздікті ќаламайтынын
ескерту.
5. Кїнə жайындаєы шындыќты айту.
6. Кїнə іште ґмір сїретінін тїсіндіру.
7. Кїнə істен кґрінеді.
Иса жайындаєы шындыќты айту. Ќўдайдыѕ: “Ол меніѕ сїйікті Ўлым,
Оны тыѕдаѕдар”, – дегенін тїсіндіру, Исаныѕ да адам болып туєанын,
адамша ќиналєанын, ґлгенін, кїнəні жеѕіп ќайта тірілгенін жəне жер
бетіне таєы да ќайтып оралатынын айтып, тəубеге шаќыру.
Семинар барысында бўлардан ґзге де уаєыздар тыѕдалып, мўєалімдер
іс-тəжірибелерімен бґлісті. Сабаќ арасында Киелі кітап ойындары
ойналып, əндер айтылды. Жиылыстыѕ соѕына ќарай Алматыєа келген
ќонаќтар “Медеуге” барып, Ќўдай жаратќан əсем табиєат аясын
тамашалады. Жылылыстыѕ соѕы жастардыѕ мадаќтау əндерімен
аяќталды.

Беттерді дайындаєан Аяжан МЎХТАР

12

ТЎСАУДЫЅ
ЕКІ ТЇРІ
Оразгїл сіѕлісініѕ бір жастаєы
ќызыныѕ тўсауыныѕ кесілуіне
ќараєысы келмей, теріс бўрыла
беріп, ауыр кїрсініп ќалды. Ас
бґлмеге шешесіне кґмектесу
їшін кірген кезде, ол ґзініѕ
неліктен соншалыќ мўѕайып
жїргенін тїсінбей, таѕєалды. Бўл
сәбидіѕ алєашќы ќадам басуына
арналєан ќуанышты тойы емес
пе? Əлде бўл сезімніѕ осы тўсау
кесу дәстїріне ќатысты бірдеѕесі
бар ма? Иә, талпынып ґз бетінше
ќадам басып, жїре бастау да
бостандыќ тыѕ бір тї рі є ой.
Сәбиліктіѕ бірінші сатысынан
аттап, апыл-тапыл басып, жаѕа
ґмірдіѕ есігін ашќанда ерекше
сезімге бґлейді. Сонда да Оразгїл
ґзініѕ туєан шешесіне тартып
тў ратын бе лгісіз бір к ї шті
сезінетін. Сірә, шешесінде оєан
осындай сезімдері болмаєан
сияќты. Əйтпесе, шешесі неге
оны кішкене кезінде әжесініѕ
ќолына бере салєан?
Оразгїл бірде ќатты торыєып,
туєан сіѕілісіне ґзініѕ ата-әжесініѕ
оєан туєан ата-анасы сияќты, ал
туєан ата-анасыныѕ оєан алыс
туысќаны сияќты болып сезілетіні
туралы мўѕын шаќќысы келді.
Оныѕ сіѕлісі: «Саєан не болєан,
Оразгї л? Ə жеѕ ніѕ ќ олында
ґскеніне ќайта ќуанбайсыѕ ба!
Ќолыѕда ќалаєаныѕныѕ бәрі
болды єой! Ўялмайсыѕ ба?» – деп

ўрсысып шыєа келді. Сґйтіп,
оныѕ бўл ойы да іске аспай ќалды,
ґйткені бўл бір жаєынан атабаба дәстїрін аяќ асты еткендей
кґрінеді екен. Жарайды, шынында
да бўл ўят шыєар. Мўндай азапты
жалєыз ол єана кґрген жоќ ќой.
Оразгїлдіѕ әжесі де шешесінен
жастайынан айырылып, жетім
болып ґсті. Əжесініѕ әкесі екінші
рет їйленгеннен кейін оныѕ
екінші әйелі тек ґз баларына єана
жылы жїзбен ќарап, Оразгїлдіѕ
әжесіне ґгейлік кґрсеткен. Тіпті
Оразгїлдіѕ шешесі де тўрмысќа
шыќпай тўрып аяєы ауыр болып
ќалып, масќараєа ўшырады. Біраќ
абырой болєанда, әкесі оєан
Оразгїл дїниеге келмей тўрып
їйленеді. Жиырма сегізге толса
да әлі тўрмысќа шыќпай жїрген
Оразгїл: «Меніѕ кімнен ќай
жерім кем? Неліктен меніѕ ґмірім
осындай?» – деп мўѕаятын.
Оразгїл тїпкі бґлмедегі тґсектіѕ
астына бўрыныраќта ґзі тыєып
ќойєан бір пакетті алып шыќты.
Ешкім кґріп тўрєан жоќ па деп,
жан-жаєына ќорќаќтай ќарап,
пакет ішінен матаєа оралєан
ґрілген ќара бўрымды шыєарды.
Əрине бўл расында да оєаш
нәрсе: ґйткені әжесі ќайтыс
болар алдында ќиылєан бўрымын
Оразгїлге берген. Оразгїл осы
жуан бўрымды ќолына алєанда
жўбаныш табатын. Əжесі мўны
былай деп айтып ќалдырєан еді:
«Жастыќ шаќтыѕ ќуанышын
єўмыр бойы саќтап жїру ниетпен
мен осы бўрымды жас кезімніѕ
бір кїнінде кесіп ќойып едім.
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Ґзімніѕ кішкентай болєанымды
және шешемніѕ кґзі тірі болєан
кезді есімде саќтау їшін осы
бў рымнан айырылмадым.
Енді меніѕ кґзімніѕ бір белгісі
ретінде осы бўрымды сен ала
єой». Оразгїл осы бўрымды
аќырын сипай отырып, әжесінен
є ана ґ шпес із боп ќ а лє ан
сїйіспеншілік, мейірімділігін
еске алды. Тоєыз жасында әжесі
ќайтыс болєаннан кейін ґзініѕ
туєан отбасына ќайтып келгенді. Ґзініѕ туєан отбасына ќайтып
келгенімен, олармен жаќ ын
ќарым-ќатынаста бола алмайтын
с уыќ , ызє арлы бір белгісіз
кедергіге кездесті. Осыныѕ бәрі,
әжесінен алєан мейірімін ўмытуєа
мәжбїрлегендей болды.
Оразгїлге жаќын болып, жанына
жайлы сезілетін жалєыз жан
Оразгїлдіѕ кіндік шешесі еді.
Оразгїлге кіндік шешесімен
арасында кґ зге кґ рінбей
байланыстырып тўратын бір
жаќындыќ бар сияќты болып
кґрінетін. Ол кіндік шешесіне
барып жїрегіндегі барлыќ жайды
жайып салатын, ал кіндік шешесі
болса, осыныѕ бәрін жаќсы
тїсінетіндей болып сезілетін.
Оныѕ їстіне, ол Мәриям апайдыѕ
жасаєан бір ерлігіне ќайран
ќалды: сол кісі ґзініѕ бала кґтере
алмайтынын білгеннен кейін
жетімдер їйінен бір бала асырап
алєан еді. Ауыл әйелдері бўл
ісін ґсекке танып талай гїлетсе
де, ол ґз дегенін істеп шыќты.
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Ал Рахия ґзін асырап алєан
шешесініѕ тереѕ сїйіспеншілігіне
ие болєан баќытты бала болып
ґсіп келе жатты. Айта кететін
бір нәрсе, олардыѕ Ќўдай жайлы
кґзќарастары сәл оєаштау сияќты
болып кґрінетін; олар Ќўдаймен
кездесіп кґргендей Ол туралы кез
келген уаќытта емін-еркін айта
беретін.
Той болып жатќан кезде Оразгїл
кенеттен далаєа шыќќысы келді.
Далаєа шыќса Мәриям апай
мен Рахия кетуге жиналып, їй
иелерімен ќ оштасып жатыр
екен. Оларды кґре салысымен
Оразгїл де їйге ќайта кіріп, сырт
киімін жїре киіп, әлгі бўрымды
ќалтасына сўєа салды да, жїгіре
басып далаєа шыќты. Сол бетінде
оларєа жаќындап: «Сіздерді
шыє арып салайын», – деді.
Їшеуі ќаќпадан кґшеге шыќты.
«Басым айналып тўр, біраз таза
ауа жўтќаным дўрыс болар», – деп
тїсіндірді Оразгїл.
«Бірде ѕ е бо лып ќ а лды ма,
ќызым?» – деп сўрады Мәриям
апай.
«Жоќ, жоќ, бәрі дўрыс. Біраќ,
ш ы н ы м д ы а й тс а м , б і рде ѕ е
болып тўр. Шіркін-ай, сізбен
бірге тўрсам єой», – деп бір ауыр
кїрсініп алды. Олардыѕ барлыєы
біразєа дейін їнсіз келе жатты.
Тыныштыќты Оразгїлдіѕ мына
сґздері бўзды: «Сізге бір нәрсе
кґрсетсем бола ма? Мен оны
әлі ешкімге кґрсеткен емеспін,
мўным мїмкін сіздерге ерсілеу

болып кґрінер деп ойлаймын»,
– деді. Ќалтасынан бўрымды
алып шыє ып ол былай деді:
«Бў л меніѕ әжемніѕ шашы.
Осы бўрымды ќолыма алсам,
жїрегім тынышталєандай жай
табады. Және сол кезде сіздіѕ
отбасыѕ ыздає ы жылылыќ ты
аѕсай беремін. Неліктен сіздер
сондайсыздар? Неге мен
ґз отбасымда осылай сезіне
алмаймын? Əлде мен сондай
тґмен, кем адаммын ба? Меніѕ
осындай оєаш сўраќтарымды
кешіріѕіздер, әйткенмен де білгім
келеді: Рахия, ґзініѕ асырап
алынєаныѕды біле тўра, сен
ш е ш е ѕ н і ѕ с ї й і с п е н ш і л і гі н
ќалай ќабылдай аласыѕ, оны
ќалай сїйе аласыѕ, ґзіѕді ќалай
еркін сезінесіѕ? Мен ґз туєан
шешеммен тў рсам да, одан
ешќандай сїйіспеншілік сезіне
алмаймын!»
Рахия мен оныѕ шешесі бәрін
тїсінгендей бір-біріне ќарады.
Мәриям апай жылы дауыспен:
«Осы таќырыпты їйге барып,
талќылайыќ», – деді. Їйлеріне
жетіп, жайєасќаннан кейін, Рахия
шай ќўйып жатќанда Мәриям апай:
«Ал енді сґйлесетін уаќытымыз
келді деп ойлаймын» – деді.
«Біздіѕ ауылымыздає ы
адамдардыѕ кґбісі естімеген
немесе сенбейтін бір нәрсе бар,
сен сол нәрсені білуіѕ керек.
Біз сол нәрсеге сенгендіктен біз
кґп адамдарєа жат немесе оєаш
болып кґрінеміз. Ол мынау:

Ќўдай сені ґте ќатты сїйеді, Ол
Ґзініѕ сїйіспеншілігін бізге Иса
Мәсіх арќылы кґрсетті. Киелі
кітапта жазылєандай: «Ґйткені
Ќўдай адамзатты сондай ќатты
сїйгендіктен, Ґзініѕ жалєыз
рухани Ўлын ќўрбандыќќа берді.
Енді Оєан сенуші әркім жаны
тозаќќа тїсней, мәѕгілік ґмірге
ие болды. (Жохан 3:16)
Сонымен ќоса,Оразгїл,
сен мынаны тїсінуіѕ керек: сеніѕ
жанын їшін кґзге кґрінбейтін
рухани соєыс жїріп жатыр. Сен
кімге їмітіѕді артпаќсыѕ, Ќўдайєа
ма әлде шайтанєа ма? Мен сеніѕ
отбасын туралы онша жаќсы
білмесем де мынаны байќап
тўрмын: сеніѕ әулетіѕ ўрпаќтанўрпаќќа бўєауда болып келе
жатыр. Бўл – жалєыздыќ яєни
тастандылыќ пен ўят бўєауыныѕ
кґзге кґрінбейтін тўсауы. Сеніѕ
шешеѕ тўрмысќа шыќпай тўрып
саєан жїкті болєанына бола
ўятќа ќалды. Ол сені әжеѕніѕ
ќолына бере салєандыќтан сен
тастандылыќты сезінгенесіѕ.
Осы рухани бўєаудыѕ ўрпаќтанўрпаќќа созылып келе жатќанына
тым ўзаќ уаќыт болды, ґйткені
сеніѕ отбасыѕды байлап тўрєан
осы зўлымдыќ рухани тўсауларды
кесіп тас тайтын ешкім жоќ
болды.
Шайтан сені «тек анаѕ
єана емес, тіпті Ќўдай да сенен
бас тартып, сені тастап кетті»
деген ґтірігіне сендіргісі келеді.
Осы ґтірікке сене берсеѕ,
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Ґзімніѕ кішкентай болєанымды
және шешемніѕ кґзі тірі болєан
кезді есімде саќтау їшін осы
бў рымнан айырылмадым.
Енді меніѕ кґзімніѕ бір белгісі
ретінде осы бўрымды сен ала
єой». Оразгїл осы бўрымды
аќырын сипай отырып, әжесінен
є ана ґ шпес із боп ќ а лє ан
сїйіспеншілік, мейірімділігін
еске алды. Тоєыз жасында әжесі
ќайтыс болєаннан кейін ґзініѕ
туєан отбасына ќайтып келгенді. Ґзініѕ туєан отбасына ќайтып
келгенімен, олармен жаќ ын
ќарым-ќатынаста бола алмайтын
с уыќ , ызє арлы бір белгісіз
кедергіге кездесті. Осыныѕ бәрі,
әжесінен алєан мейірімін ўмытуєа
мәжбїрлегендей болды.
Оразгїлге жаќын болып, жанына
жайлы сезілетін жалєыз жан
Оразгїлдіѕ кіндік шешесі еді.
Оразгїлге кіндік шешесімен
арасында кґ зге кґ рінбей
байланыстырып тўратын бір
жаќындыќ бар сияќты болып
кґрінетін. Ол кіндік шешесіне
барып жїрегіндегі барлыќ жайды
жайып салатын, ал кіндік шешесі
болса, осыныѕ бәрін жаќсы
тїсінетіндей болып сезілетін.
Оныѕ їстіне, ол Мәриям апайдыѕ
жасаєан бір ерлігіне ќайран
ќалды: сол кісі ґзініѕ бала кґтере
алмайтынын білгеннен кейін
жетімдер їйінен бір бала асырап
алєан еді. Ауыл әйелдері бўл
ісін ґсекке танып талай гїлетсе
де, ол ґз дегенін істеп шыќты.
Ал Рахия ґзін асырап алєан
шешесініѕ тереѕ сїйіспеншілігіне
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ие болєан баќытты бала болып
ґсіп келе жатты. Айта кететін
бір нәрсе, олардыѕ Ќўдай жайлы
кґзќарастары сәл оєаштау сияќты
болып кґрінетін; олар Ќўдаймен
кездесіп кґргендей Ол туралы кез
келген уаќытта емін-еркін айта
беретін.
Той болып жатќан кезде Оразгїл
кенеттен далаєа шыќќысы келді.
Далаєа шыќса Мәриям апай
мен Рахия кетуге жиналып, їй
иелерімен ќ оштасып жатыр
екен. Оларды кґре салысымен
Оразгїл де їйге ќайта кіріп, сырт
киімін жїре киіп, әлгі бўрымды
ќалтасына сўєа салды да, жїгіре
басып далаєа шыќты. Сол бетінде
оларєа жаќындап: «Сіздерді
шыє арып салайын», – деді.
Їшеуі ќаќпадан кґшеге шыќты.
«Басым айналып тўр, біраз таза
ауа жўтќаным дўрыс болар», – деп
тїсіндірді Оразгїл.
«Бірде ѕ е бо лып ќ а лды ма,
ќызым?» – деп сўрады Мәриям
апай.
«Жоќ, жоќ, бәрі дўрыс. Біраќ,
ш ы н ы м д ы а й тс а м , б і рде ѕ е
болып тўр. Шіркін-ай, сізбен
бірге тўрсам єой», – деп бір ауыр
кїрсініп алды. Олардыѕ барлыєы
біразєа дейін їнсіз келе жатты.
Тыныштыќты Оразгїлдіѕ мына
сґздері бўзды: «Сізге бір нәрсе
кґрсетсем бола ма? Мен оны
әлі ешкімге кґрсеткен емеспін,
мўным мїмкін сіздерге ерсілеу
болып кґрінер деп ойлаймын», –
деді. Ќалтасынан бўрымды алып
шыєып ол былай деді: «Бўл меніѕ
әжемніѕ шашы. Осы бўрымды

ќолыма алсам, жїрегім тынышталєандай жай табады. Және сол кезде
сіздіѕ отбасыѕыздаєы жылылыќты аѕсай беремін. Неліктен сіздер
сондайсыздар? Неге мен ґз отбасымда осылай сезіне алмаймын?
Əлде мен сондай тґмен, кем адаммын ба? Меніѕ осындай оєаш
сўраќтарымды кешіріѕіздер, әйткенмен де білгім келеді: Рахия, ґзініѕ
асырап алынєаныѕды біле тўра, сен шешеѕніѕ сїйіспеншілігін ќалай
ќабылдай аласыѕ, оны ќалай сїйе аласыѕ, ґзіѕді ќалай еркін сезінесіѕ?
Мен ґз туєан шешеммен тўрсам да, одан ешќандай сїйіспеншілік
сезіне алмаймын!»
Рахия мен оныѕ шешесі бәрін тїсінгендей бір-біріне ќарады. Мәриям
апай жылы дауыспен: «Осы таќырыпты їйге барып, талќылайыќ»,
– деді. Їйлеріне жетіп, жайєасќаннан кейін, Рахия шай ќўйып
жатќанда Мәриям апай: «Ал енді сґйлесетін уаќытымыз келді деп
ойлаймын» – деді.
«Біздіѕ ауылымыздаєы адамдардыѕ кґбісі естімеген немесе
сенбейтін бір нәрсе бар, сен сол нәрсені білуіѕ керек. Біз сол нәрсеге
сенгендіктен біз кґп адамдарєа жат немесе оєаш болып кґрінеміз. Ол
мынау: Ќўдай сені ґте ќатты сїйеді, Ол Ґзініѕ сїйіспеншілігін бізге
Иса Мәсіх арќылы кґрсетті. Киелі кітапта жазылєандай: «Ґйткені
Ќўдай адамзатты сондай ќатты сїйгендіктен, Ґзініѕ жалєыз рухани
Ўлын ќўрбандыќќа берді. Енді Оєан сенуші әркім жаны тозаќќа
тїсней, мәѕгілік ґмірге ие болды. (Жохан 3:16)
Сонымен ќоса,Оразгїл, сен мынаны тїсінуіѕ керек: сеніѕ
жанын їшін кґзге кґрінбейтін рухани соєыс жїріп жатыр. Сен кімге
їмітіѕді артпаќсыѕ, Ќўдайєа ма әлде шайтанєа ма? Мен сеніѕ отбасын
туралы онша жаќсы білмесем де мынаны байќап тўрмын: сеніѕ әулетіѕ
ўрпаќтан-ўрпаќќа бўєауда болып келе жатыр. Бўл – жалєыздыќ яєни
тастандылыќ пен ўят бўєауыныѕ кґзге кґрінбейтін тўсауы. Сеніѕ
шешеѕ тўрмысќа шыќпай тўрып саєан жїкті болєанына бола ўятќа
ќалды. Ол сені әжеѕніѕ ќолына бере салєандыќтан сен тастандылыќты
сезінгенесіѕ. Осы рухани бўєаудыѕ ўрпаќтан-ўрпаќќа созылып келе
жатќанына тым ўзаќ уаќыт болды, ґйткені сеніѕ отбасыѕды байлап
тўрєан осы зўлымдыќ рухани тўсауларды кесіп тастайтын ешкім жоќ
болды.
Шайтан сені «тек анаѕ єана емес, тіпті Ќўдай да сенен бас
тартып, сені тастап кетті» деген ґтірігіне сендіргісі келеді. Осы ґтірікке
сене берсеѕ, сеніѕ жїрегіѕ Ќўдайдыѕ саєан деген сїйіспеншілігін
ешќашан сезіне алмайсыѕ, сондай-аќ сен Оєан ешќашан сене
алмайтын боласыѕ. Əженніѕ осы бўрымы Ќўдайдыѕ сен їшін кім
бола алатынныѕ белгісі: Оныѕ сїйіспеншілігі сені осы бўєаудан азат
етіп,бостандыќќа жеткізеді. Киелі кітапта: «Їш ќабат ґрілген арќан
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оѕайлыќпен їзілмес», – деп жазылєан (Уаєыздаушы 4:12). Ќўдайдыѕ
осы сїйіспеншілік тўсауын сеніѕ ґміріѕде Иса арќылы ґріп, сеніѕ
болмысыѕды толыќтырып, саєан Ґзініѕ сїйіспеншілігін береді.
Рахия да ќосылып,былай деді: «Меніѕ де сен сияќты торыќќан
кездерім болды. Асырап алєан анам шынайы сїйіспеншілік берсе де,
туєан анам мені тастап кеткен деген сезімнен арыла алмай жїрдім.
Ќўдайєа шїкір, анам асырап алса да басќа адамдардыѕ кґбісі тїсіне
алмайтын рухани жаєдайларды тїсінеалады. Біз тастандылыќтыѕ
бўєауы їзілсін және Ќўдайдыѕ сїйіспеншілігініѕ жаѕа ґмір арќаны
ґрілісін деп бірге мінажат еттік. Анам маєан Ќўдайдыѕ жїрегініѕ
ниетін кґрсетті: «Əке-шешем тастап кетсе де, Ием мені ќабылдайды»
(Забур жыр 26:10). Мен бўрын шын деп санаєан мына ойєа кґзім
жетіп, оны бар жїрегіммен ќабылдадым: Ќўдай мені ешќашан жалєыз
ќалдырєан емес және ќалдырмайды да, ол мені де, және Оразгїл, сені
де Ґзініѕ мәѕгі шексіз сїйіспеншілігімен сїйеді».
Оразгїл таѕєалып, отырып ќалды. Ол ґзініѕ жїрегініѕ осы
екеуініѕ алдында ашылєанын сезінді, ґйткені олар оныѕ әр ойын,
жан жарасын, аныќ тїсініп, біліп тўрды. «Мен осы айтылєан нәрселер
туралы тереѕ ойлануым керек», – деді аќырын. Ол їндемей, шайын
ішіп болды да, кешірім ґтініп, далаєа шыєып кетті.
Оразгїл їйіне бармады. Ол мал жайылатын ґріспен біраз
жїріп, бір талдыѕ тїбіне барып отырды. Ол Ќўдайды ешќашан да
мейірімді әрі жаќын деп ойламапты, керісінше Оны ќатал әрі алыс
деп санайтын. Барлыќ нәрсеніѕ негізі сонда Ќўдай болєаны ма? Егер
солай болса, Оразгїл Ол жайында мїлдем басќа кґзќарасќа ие болу
керек емес пе? Оныѕ їстіне, ол мўсылман болєандыќтан, оєан Исаны
Ќўдайдыѕ Ўлы деп санау Ќўдайды ќорлау болып саналатын сияќты
кґрінетін. Алайда, оныѕ естігенініѕ бәрі шын болуы мїмкін бе?
Оразгїлдіѕ ойлары бытысып, бір-бірімен араласып кетті.
Неліктен екені белгісіз, оныѕ ойына їйін кїзететін ќабаєан ит
тїсіп кетті. Осы ит сондай ќабаєан болатын, сондыќтан оны ќысќа
шынжырєа байлап ўстайтын. Ол бір рет байлаудан босап кетіп, оны
ўстап, ќайта байлаєанша кґшедегі адамдарды шошытып, зәресін алды.
Иттіѕ їнемі байлаулы тўрыуы аянышты-аќ, дїниедегі еѕ сорлы сол
сияќты. Содан кейін Оразгїлдіѕ есіне ґзініѕ кїшігі тїсті – туєан атаанасыныѕ їйіне ќайтќан сол кґѕілсіз жылы оныѕ осы сїйікті кїшігі
оєан жўбаныш болатын. Ол оны арќанмен жетектеп,ќыдыртатын.
Екеуі бірге кґѕілдене ойнайтын. Бір кїні Оразгїл оныѕ ўясыныѕ
есігін жабуды ўмытып кеткенде, ол жоєалып кетті. Бір аптадан кейін
арыќтыѕ жаєасында ґліп жатќан жерінен табылды. Оразгїлдіѕ бір
реткі абайсыздыєынан ол аман ќалмады.
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Кенеттен оєан бәрі де тїсінікті бола бастады. Біз кейбір
нәрселерге жаќсы жолмен де, жаман жолмен де байланамыз. Бізді
жамандыќќа да, жаќсылыќќы байлайтын бўєаулар бар. Оразгїл барлыќ
жамандыќ атаулыдан азат болуды ќалады. Ол Ќўдайды білгісі келді.
Бўрын естуі бойынша ќатал әрі алыс Ќўдайды емес, Мәриям апай
мен Рахия табынатын Ќўдайды белгісі келді, ґйткені сол Ќўдайдыѕ
рухани Ўлы Иса азаттыќќа жол ашып берді. Оразгїл ќолындаєы
бўрымєа тесіле ќарап отыра берді. Осы кезде ол жїрегінде бірінші
рет Ќўдайдыѕ даусын естіді: «Оразгїл, осы бўрымныѕ саєан енді
ќажеті жоќ. Дәл осы сәтте мен сеніѕ ґміріѕдегі тастандылыќ сезімі
мен ўяттыѕ бўєауларын їзіп, сені Ґзіме сїйіспеншілік тўсауымен
мәѕгіге байлаймын. Мен сен їшін барлыќ нәрсе боламын. Мен сені
ешќашан тастап кетпеймін. Мен сеніѕ есіміѕді Ґзімніѕ алаќаныма
жазып ќойдым».
Оразгїл аєаштыѕ тїбінде ќанша уаќыт отырєанын білген
жоќ. Кенет ол талай уаќыт ґтіп кеткенін тїсінді. Сонда да оныѕ їйге
ќайтуєа зауќы соќпады. Оєан біріншіден Мәриям-апайєа бару керек
болды. Оразгїл кіндік шешесініѕ їйіне жїгіріп кіріп, былай деді:
«Апай, мен їйге кетіп бара жатќан кезде бір ќызыќ нәрсе болды. Мен
Ќўдайдан аян алдым єой деймін!».
«Не болєанын айта єой, балам», – деді кіндік шешесі. Оразгїл
әѕгімесін айтып берген кезде, Мәриям-апай жымиып, сґреден
бір тозыѕќыраєан кітапты алып, оны ашып, былай деді: «Мына
сґздер саєан таныс па, ќараєым ? Əлде әйел ґз сәбиін ўмыта ала ма,
ќўрсаєынан шыќќан ўлын аямай ма?! Анасы ўмытып кеткен кїнде
де Мен сені ешќашан ўмытпаймын! Есіміѕді алаќаныма ойып жазып
алдым, ќамалдарыѕ әрдайым кґз алдымда!(49:15-16) Ќўдайдыѕ осы
сґздері шынымен саєан ќатысты!».
Оразгїл зор ќуанышты әрі сезімге кенеліп, жїрегіне симай
кеткендей оныѕ аузынан мінажат сґздері шыєа бастады. Əкесініѕ
ќўшаєына енгісі келген баладай ќолын жайып жіберіп, мінажат ете
бастады: «Уа, Ќўдайым, мен Ґзіѕніѕ рухани Ўлыѕ Иса арќылы Сеніѕ
сїйіспеншілігіѕе кенелгім келеді. Сенімен ќарым-ќатынаста тўру
деген мәѕгілік азат болу дегенді білдіреді, осыєан кґзім жетіп тўр.
Мен бўєауды ўстап тўрєан тўсауларды їзіп тастап, мені
Ґзіѕніѕ ќўшаєыѕа алшы. Мен ґзімді мәѕгілікке Сеніѕ ќолыѕа
тапсырамын».
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БАУЫРЛАРЄА
Əй, адамзат, сен бїгін
Тәубе еттіѕ Ќўдайєа,
Жїз бўрєан соѕ кїнәдан,
Таєы кїнә істесеѕ,
Ќўдайєа бўл ўнай ма?
Кїнә, жаман істерден
Жїзіѕді сен бўрыпсыѕ.
Кїнәларыѕды мойындап,
Кешірім сўрап тўрыпсыѕ.
Сїйгендіктен Ќўдайым,
Иса сені кешірді.
Ќўтќарып сені ґлімнен,
Ґмір суын ішірді.
Ґлімнен ќайта тірілтіп,
Жаѕа ґмір берді Ол.
Хуждан, Ийман, Инсап болып,
Ґміріѕе келді Ол.
Киелі рухыменен
Тазалады ожданыѕды.
«Ґмір» кітабына да
Жазып ќойды атыѕды.
«Адасќан ўл», Əкеѕніѕ,
Ќош келіпсіѕ їйіне.
Назар салшы ґзіѕніѕ,
Əкесіз жїрген кїніѕе.
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Ќай жерлерде жїрдіѕ сен?
Не істерді кґрдіѕ сен?
Ќўдайсыз сен жїргенде,
Ќандай халде болдыѕ сен?
Ќўшаєында Əкеѕніѕ,
Ўмыт болды-ау барлыєы.
Куәлік ет ґміріѕнен,
Їнсіз тўрма, бўл несі?!
«Жаѕа адам» болєаныѕды,
Кґрсін дїние халыќтары!
Ќўдай мейірін алєаныѕды,
Кґрсін Адам балалары!
Туылєан соѕ жаѕадан,
Ќасиетте атыѕды.
Мирасќоры Ќўдайдыѕ,
Былєама, киелі затыѕды!
Сґздеріѕе ісіѕ сай,
Тїзу болсын ойларыѕ.
Разы болсын Əкеѕ Ќўдай,
Кґріп адал ќойларын.
Ґзімшілдік етіп сен,
Тіл тигізбе Ќўдайєа.
Жаман жолєа кетіп сен,
Даќ тїсірме Ќўдайєа.
Жїріс-тўрыс, мінез-ќўлќыѕ
Ќўдай атын даѕќтасын.
Кґрсет сен Исаныѕ нўрын,
Басќалар да їлгі алсын.
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ÄÎÑÛÌ, ÑÅÍ ¯Ø²Í!

Ґкпелеме досыѕа,
Ґсек айтпа ќоѕсыѕа.
Аќиќат сґзді айтарда,
Тыєылып алма ќосыѕа.
Ешќашан ґтірік айтпа,
Ґтіріктіѕ әкесі – шайтан.
Ґтірік айтсаѕ Ќўдайєа,
Ќарсы боларсыѕ ќайтадан.

Сўќтанба кісі затына,
Ќызєанба абырой-атына.
Ґткінші затќа ќызыєып,
Алмаспа асыл тәжіѕе.
Айырылма ґмір таєынан,
Ќўдайдыѕ берген баќытынан.
Лайыќты ґмір сїр,
Мәсіхші деген атыѕа.
Сабыр ет келсе бейнет,
Шїкір ет келсе зейнет.
Кешірім ет болса кїнә,
Тиме ешбір жан зейніне.
Тізбегін жіпке ине,
Кеѕдік бер тар пейліѕе.
Ќўрт болып біреудіѕ мийине,
Жїк артпа ґзге ийнине.
Бўзыќ істен тартќын басыѕ,
Атпа біреуге ашу тасын.
Ашќа жегіз болса асыѕ,
Жетімніѕ сїрткін кґз жасын.
Шайтанєа берсеѕ еркіѕді,
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Жарылќауыѕды ўрлайды.
Ўмытпау їшін Ќўдайды,
Сиынып жїргін ўдайы.
Ќыл жаќсы әрі сауап іс,
Сен менмендік атынан тїс.
Əлсіздерге кґрсетпе кїш,
Басшыларєа ќайрама тіс.
Пара берме, алма пара,
Пайызєа берме пўл да.
Мўќтаж болса бер ќайырєа,
Пайда кґздеп сен тонама.
Кімдер іс ќылса жаман,
Ќайтармаєын жаман жауап.
Дўшпан болып келсе саєан,
Мейірім кґрсет, істе сауап.
Ќаралама ешбір жанды,
Сен де їкімделмейсіѕ.
Кешір кїнә іс ќылєанды,
Сонда сен де кешірілесіѕ.
Жасы їлкенге ізет-ќўрмет,
Жасы кішіге ќамќорлыќ ет.
Ќўдай сені ќалай сїйсе,
Сен де солай мейірім кґрсет.
Аузыѕнан шыќпасын ќарєыс,
Тіліѕнен тїспесін алєыс.
Міндет ќылма етсеѕ ќайыр,
Ќўдай їшін істе ќалыс.
Сандар бар да, жоќ сапа да,
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Жа ќы нд а ќа йт а тір ілу ме йр
ам ы. Ад ам да р ос ы ме ре ке
ге
дайындалуда. Бәрі бір нәрсеме
н айналысуда. Далада кїн ґте
ыстыќ.
Біздіѕ сарайымыз Иерусалимге
кетіп бара жатќан жолдаєы еѕ
улшулы, орталыќ кґшеніѕ бірінд
е орналасќан. Онда кетіп бара
жатќан
адамдар дәл біздіѕ ќасымыздан
ґтеді. Маєан әлі де жўмыс жасам
ауыма
болады. Меніѕ армандауєа уаќ
ытым бар. Мен болашаєым тур
алы
ойлап, ойымджа кґз алдыма жў
мыстарды елестетемін. Мїмк
ін, мен
егіс даласынан астыќ таситын
“жїк тасыєыш” болармын? Мї
мк
ін
мені
салт мінетін шыєар, онда тіпті
таєы да ќала жаќќа барып ќал
армын?
Бәрінен бўрын мен басќа да
барлыќ есектер жасайтын жў
мысты
жасармын: жем тасып, бидай
тартќызармын. Біраќ мен ќал
айда
ерекше болєым келеді... Иә, бўл
тек арман єана...
Мыналар неєылєан адамдар
екен? Оларєа менен не керек?
Бїлар мїлдем бґтен адамдар, ме
н оларды бўрын кґрген емеспін.
Олар
мені алып кеткісі келеді! “Иа-иа
-иа! Кґмектесіѕдер!” ќатты шы
ќќан
дауысыммен аєаштыѕ тїбінде
ўйыќтап жатќан ќожайынымд
ы
оят
ып
алдым: “Ей, есегімді шешіп алу
єа сендерге кімм рўќсат етт
і?” Ер
адамдар енді мені жібереді деп
ойлап едім, біраќ олай болмады
:
олар
мені аќырындап ґздеріне тар
тып: “Ол Ќўдайєа ќажет”, - дед
і. Ќай
Ќўдайєа, не їшін ќажет болды
м екен деп ґз-ґзімнен сўрап
ќо
ямын,
ер адамдардыѕ артында жїріп
бара жатып. Əр тїрлі ойлар бас
ымда
шатасып жэатты.
Ауылдыѕ шетінде топ жолаукш
ылар тўр екен. Мені солардыѕ
біріне бероді. “Міне, жас есек.
Бәрі де сен айтќандай болды,
Тәѕірім”.
Осылай, яєни ол Ќўдай. Ќызы
ќ, Оєан менен не кереек екен?
Оныѕ
достары їстілеріндегі киімдер
ін шешіп, оны меніѕ арќама
жа
уып
жатыр. Тїсінікті: Мен киімдер
ді апаруыма тура келеді. Біраќ
мынау
не? Меніѕ арќама Ќўдай отыры
п жатыр! Бўл маєан їйреншікт
і емес,
біраќ мен тәртіпті болып тік тўр
мын. Біреуі мені жібімнен тар
тты да,
мен орнымнан ќозєала бастад
ым. Біраќ мен шїаѕды жолмен
жїріп
келемін, ал оныѕ їстіне киімдер
мен пальма аєашыныѕ жапыраќ
тары
тґселген. Бўларды адамдар тґс
еп жатыр. Топ адамдар барєан
сайын
кґбеюде. Олар былайша ќатты
дауыстауда: “Дәуіттіѕ Ўлы жа
сас
ын!
Ќўдайдыѕ есімі мәѕгі мадаќтал
сын!”
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Їстімде отырєан Ад
амды мен аќырында
Кенет мен, аќылсы
п жїргізіп келемін.
з есек: бўл Патша
єой деп ойланып ке
Ўрпатан-ўрпаќќа ау
лемін.
ысып, бәрі кґптен бе
рі кїткен Ќўдайдыѕ
мен алып келе жаты
Ўлын
рмын. Ќўдайдыѕ ай
тќан Сґдерініѕ бәрі
мен, есек туралы ай
де, тіпті
тќаны да орындалд
ы. Оныѕ адамдарєа
пайєамбарлыќ Сґзд
берген
ерін тарату їшін ме
н Оєан ќажетпін. Мен
Оныѕ адамдарды ќў
, есек,
тќаруєа деген жоспар
ын іске асыратын кіш
бґлшекпін. Мен Ўлы
кене
Ќўдайєа ќызмет етем
ін! Ќўдайєа ќызмет ет
асќан аќыл немесе їл
у
їш
ін
кен ґмір тәжірибесі
керек емес. Мен ќуан
секіргімкеледі! Біра
ыштан
ќ, тоќта! Абайла: ме
н Ќўдайдыѕ жїгін
келемін! Мен – баќы
кґтеріп
тты есекпін!
Юта ГЕОРГ
Есек туралы жайтты
Матай жазєан Ізгі хаба
рдыѕ 21-тарауынан
аласыѕ. Ал Исаныѕ
оќи
Иерусалимге есекпе
н
келетіні жайында бў
500 жыл бўрын Заќа
дан
рия пайєамбар айты
п кеткен болатын. (З
9:9).
аќария
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– Сеніѕ итіѕ бар екен. Ол неге аќсап ќалєан? Иттер талап кеткен бе?
– Жоќ, байќўс итім меніѕ кесірімнен аќсап ќалды.
– Оєан не істеп едіѕ?
– Ґмірде біреудіѕ жіберген ќателерін ести жїру керек екен. Маєан ыѕєайсыз
болса да, болєан оќиєаны айтып берейін.
Мўрда жїргенде ішімдікке салындым. Тапќан табысымды араќќа
жўмсаєаннан басќа бітірерім жоќ болды. Їй ішім мен бала-шаєамды ойлаєан
да емеспін. Табысыма араќ ішкенім аз болєандай, їйіме мас болып келіп,
балаларымды жылатып, əйелімді сабадым. Байќўс итім бўл ќылыєымды
жаќтырмаєандай, соѕымнан еріп ќаќпаєа дейін барды да, маєан ала
кґзімен ќарап жатып ќалды. мўны кґрген достарым итімніѕ ќылыєын айтып
ќалжыѕдап ќойды. Мен бўєан шыдамай, итімді тепкілеп, ќуалап жібердім.
Бір кїні əдеттегімше достарыммен араќ ішіп отырєам. Кенет есік шалќайып
ашылып, Таймас атырылып кіріп келді де, бір їзім нанды тістеп алып,
жїгіріп шыќты. Оєан ашуым келіп, артынан жїгіріп шыќтым да, ќолыма
тїскен таспен ўрып жібердім. Таймас ќыѕсылап жіберді, біраќ тоќтаєан жоќ.
Ќызу болатынмын. Ашуланєан бойымша Таймастыѕ ізінен ќудым. келсем,
жаѕаєы ит тістеп əкелген нанды əйелім, балаларым таласып жеп жатыр!
Таймас болса риза болып оларєа ќарайды да, жараќаттанєан аяєын жалап
жатыр. – Сапардыѕ кґзі шарасынан шыєып, їні ќарлыєа тїсті. Жас балаша
солќылдап жылап, сґзін тїйіндеді: – Жїрегім ќысылып кетті. Басымнан
біреу шелекпен суыќ су ќўйєандай болдым. Арым шыдатпай, кірерге жер
таппай ќалдым. Ґмірімді ґзгерткім келді.
Замандас! Біз ґмірімізде кґптеген ќателерді
жібереміз. Олардыѕ кейбірін естігенде, Сапар сияќты
кірерге жер таппай, ішіѕ ашиды. Санап отырсаќ,
кїнəларымыз ќаншама. Біраќ сол кїнəларымызбен
Ќўдайдыѕ
алдына
баратынымыз
жайында
ойланбасаќ, тїбі жоќ мəѕгілік тозаќ кїтері аныќ.
Бўл ґмірде сол кїнəлардан арылып, Исадан, жалєыз
Ќўтќарушы Исадан кешірім алып ќалу мїмкіндігіѕізді
ґткеріп алмаѕыз. Адам ќашан ґлерін білмейді. Демек,
бїгін кешірім сўраєаныѕыз абзал.

“Мен “ќаќпамын”,
Менен кіргендер ќўтќарылады”,
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Жаратќан Ие –
жартастай
берік ќорєаным,
Мені ќауіп-ќатерден
ќўтќарушым,
Ќўдайым –
сенім артќан
шыѕ-ќўзым,
Ќалќандай
ќорєаушым,
мыќты
ќўтќарушым,
Лайым
биік таудаєыдай
баспанам!
Забур 17:3
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