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Уағыз дегеніміз не? 

Сізді ӛз уақытыңызды бӛліп Тәурат жазуларына кӛңіл бӛлгеніңізді 

кӛру ӛте жақсы. Мүмкін сіз дінге сақ кӛзқараспен қарайтын 

шығарсыз. Шіркеуге барған кезде, салтжораларын ӛткізген кезде, 

салт дәстүрлерді орындаған кезде. Әрине біз сізбен келісе аламыз. 

Тәурат, Құдайдың сӛздеріне құлақ аса білген әр адамның жүрегінде 

оның ӛмір сүретініне оқытады. Біз, Тәураттың ӛзі ғана түсіндіретін 

рәсімдерді ұстануымыз қажет – және бұл рәсімдер Тәуратта ӛте аз 

ғана.  Суға шомылдырып ат қою және әр жұма сайын Исаның 

құрметіне нан бӛлісу рәсімдері, екі ең басты болып есепетеледі.  

Мүмкін сіз жеке тұлға ретінде Құдайды тек жеке ӛміріңізде 

болғанын қалап, бірақ тереңге шомылуды қаламайтын шығарсыз. 

Бәлкім бұл бәріміздің шындығымыз болып, тек қана кішкене діни 

кітапшаларды оқып, Тәурат жӛнінде дәріс алып әлде оларды 

талқылаумен шектелетін шығармыз. Құдайдың бар екеніне сенуіміз 

ӛте тамаша; әрине Ол бар. Бірақ, Оның сӛздерін оқып, Тәуратты 

оқып ӛте кӛп нәрселерді ізденіп табуымыз қажет, Оны ұғынып және 

де Оның бақилық жоспарларының бір бӛлігі болуымыз мүмкін. Бұл 

кітап Оның рухани бастамасын оны жазған адамдарға ықпалын 

тигізе жазылған -  бұл әр кітаптағыдай жәй адамның сӛздері емес. 

Сондықтанда бұл кітап оны оқуды тұрады.  

Мүмкін сіз бұл кітапты түгелдей білемін деп ойлайтын шығарсыз. 

Сіз Тәуратты қарап шығып, сіз оны ұғындыңыз. Бірақ асыра 

шыншыл болсаңыз, бір нәрсенің жетіспейтінін байқайсыз. Әлгі бір 

үңгірлі сезім, болашақтың алдындағы үрей, келешек тағдырдың 

алдындағы сенімсіздік... әлгі бір күдік қара ит бейнесінде әрбір 

адамды молаға шейін қудалаған. Ал сізге мен былай дер едім: Тағы 

да сынап кӛріңіз. Мүмкін адам баласының интерпретациясы сіздің 

Тәурат жӛніндегі түсінігіңізбен шатысып кеткен шығар. Тәураттың 

мәтініне қайта оралыңыз.   

Әлде сіз Христиандықты «келесі бір интеллектуалды оқиға» ретінде, 

уақытша әуес болатын ермек ретінде, басқа бір тартушылық, немесе 

келесі бір жол бойындағы қала ретінде қарастырсаңыз – бұның бәрі 

сізді болсын болмасын молаға әкеліп соқтырады. Ғұмыр ӛте қысқа, 
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мынадай аса арсыз кӛзқарас бар болуын тұрмайды. Күндердің 

күнінде сен де ӛз молаңа жатарсың,  күндердің күнінде жан 

түршіктіретін ӛлім келіп сіздің үстіңізге тӛне кетеді. Сондықтанда 

қазірдің ӛзінде Тәураттың мәтініне шын пейілмен құлақ салыңыз. 

Ӛзіңіздің игілігіңіз үшін, ӛз ӛміріңіздің аз да болса уақытын бӛліп не 

жӛнінде айтылып жатырғанына кӛңіл бӛлуіңізді сұраймыз.  

Сонымен, бір сұрақ қоюыма болама екен, Уағыз дегеніміз не?  

Матфейдің Жаңа Есиетін ашыңыз 1:1. Бұл Матфейдің Уағызды 

түсіндірудің басы. Бұл былай оқылады:  

Бұл Исаның ұрпағының кітабы, Давидтың ұлы, Авраамның ұлы. 

Әрине бұл біздің күткеніміз емес. Ол Иса Давид пен Авраамның 

ұрпағы дейді. Сондықтан да бұл Матфейге Уағыздың басы болып 

есептеледі. Павелде бұны сол бағытта қарастырады. Галатиянға 

назар аударыңыз 3:8:  

 Тәурат Құдайдың кәпірлерді сенім арқылы ақтауын, Авраамға 

уағыздап айтады, сен арқылы барлық адам баласы бата алады.. 

Сӛйтіп Уағыз Авраамға уәделенген. Павелде осыны айтады. 

Сондықтанда біз Құдайдың Авраамға не деп уәде бергенін түсінсек, 

Уағыз не екенін сонда ғана түсінеміз. Сонымен Ескі Есиетке қайта 

оралып Құдайдың Авраамға не дегенін қарастырайық. Біз 

жаратылыс туралы Генесиске, Тәураттың бірінші кітабына оралайық, 

Генесис 17:8:  

Мен де саған беремін, және сен ӛзіңнен соң тұқым сеп, ӛзің 

тұрған елде жат елді адамды айтақтат, Ханаанның бар 

аумағын ӛмір бақи билеп және, мен олардың Құдайы боламын. 

Сӛйтіп Авраамға және оның ұрпақтарына жер бетінде мәңгі ӛмір 

сүретіні айтылды. Сондықтан да мәгілік ӛмір деген Ескі Есиеттен 

шыққан қағида. Тәураттың аса маңызды жолдауы әсерінен бәрі де 

бірдей. Бұл қалай болғандағысы? Генесисті ашыңыз 22:17,18:  

Бата бергенде мен саған бата беремін, және кӛбейткенде сенің 

ұрпағыңды аспандағы жұлдыздардай, теңіз жағалауындағы 

қиыршықтай кӛбейтемін; сондықтан сенің ұрпағың ӛз 

жауларының қақпасын жаулап алуы тиіс; Және сенің 
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ұрпағыңның атынан жер бетіндегі бар адам заты бата алсын; 

себебі тек сен ғана менің сӛзімді бұлжытпай орындайсың. 

Авраамның бүкіл әлемге бата беретін бастауы ретінде баласы болуы 

керек еді. Қәзір Тәуратты түсіну дегеніміз бұл Тәураттың ӛзі бізге 

қалайша түсініктеме беретінін кӛру. Қәзір осы ғана оқыған сӛздер 

дәйексӛз ретінде Жаңа Есиетте келтірілген – 3:25,26. Ал енді сонда 

барып түсініктеме қарастырайық.   

Сіз пайғамбардың балаларысыздар, және де есиет біздің 

әкелеріміз бен қатар Құдай жаратқан, Авраамға айтылған сӛз, 

және де сенің ұрпағың жер бетіндегі барлық ағайыншылық 

қасиетті бата алады. Сізге ең алдымен Құдай Баласы Исаға 

жан беріп, сізге бата беруге, әрбіреуіңізді заңсыздықтан бет 

алуға жіберді.  

Сонымен Авраамның ұрпағы кім? Иса. Және қандай бата беру 

мүмкіндіктерін дүние жүзіндегі барлық адам баласына тудырады? 

Кешіру батасын, күнә және арылту батасы. Әрі қарай жүрелік. 

Галатиансқа қарай 3:16:  

Бірақ Авраамға оның ұрпақтары мен кешірімдер берілді. Бірақ 

келесі айтылмаған: ұрпақтарыңа да, барша ретінде сол жерде 

де жалғыз ретінде: және сенің ұрпағыңа Христос ретінде. 

Сонымен Авраамның ұрпағы тек бір ғана адам болған, Иса. Бірақ 

сол бір адам аспандағы жұлдыздардай қалайша кӛбейген? 

Галатиянсты оқылық 3:27-29.  

Осы баршаңыз Хритосқа сенген Христос кейіпне айналдыңыз. 

Енді Иудей жоқ, құл да жоқ басы бос Адам да жоқ; еркек 

жынысы да жоқ әйел жынысы да жоқ: ӛйткені сіз барлығыңыз 

да Иса Христостың ішіндесіздер. Егер де сіз Христос ұрпағы 

болсаңыз, онда сіз Авраам ұрпағысыз, сондықтан да сіз 

ізбасарысыздар.  

Тек Христосқа сенгендер ғана осы қасиеттіліктердің жартысы бола 

алады – жер бетіндегі мәңгілік ӛмір қасиеттілігі. Сол себептен де біз 

құтқарылғымыз келсе, сенуіміз керек! Павелдың айтуы бойынша 

оның сенімі «Израильге сенім» болған (28:20). Ол ӛліммен бітпе – 

бет кездескендегі сенімі бұл Израильге деген сенім. Сонымен 
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шоқыну дегеніміз не? Бұл тек су шашу емес. Жаңа Есиет Грек 

тілінде жазылған, және бұл сӛз «шоқыну» аударылғандағы 

мағынасы шомылдыру деп берілген. Бұл кеменің суға батып бара 

жатырғанда, немесе киімді суға салғанда бір түстен екінші түске 

боялғанда қолданылған. Матфейдің жазуларына қарайық 3:13-16:  

Сол бір кезде Иса Галиледйен Иорданға Иоаннан шоқынуға 

келеді. Иоанн Оны ұстамай айтқан: мен Сенен шоқынуым 

қажет, енді Сен бе маған келіп тұрған? Бірақ Иса оған жауап 

беріп: Қойшы енді, барлық шындықты біз орындауымыз қажет. 

Сол кезде [Иоанн] Оны жібереді. Шоқынғаннан соң Иса сол 

мезетте судан шығады – Оған аспанның барлығы ашыла кетеді, 

сол кезде [Иоанн] Құдайдың Рухын кӛгершін ретінде Оның 

үстіне қонып жатырғанын кӛреді. 

Иса суға «түсіп» судан «шығады».  Ол сәби ретінде емес ересек 

Адам ретінде шоқындырылды; су бүркумен емес суға шомылу 

ретінде. Сондықтанда бұл рәсім ӛзен бойында жасалған. Енді Ол 

шоқындырылса бізде шоқынуымыз қажет. Бұл суға шомылдырып 

шығару Исаның ӛлімі мен қайта жандануын білдіреді, енді біздің 

шешіміміз Оның ӛлімі мен қайта жандануын ӛзіміздің ӛліміміз бен 

қайта жандануымыз ретінде қабылдау.  

Сондықтан да бұл су бүрку емес суға шомылдыру бойынша болуы 

тиіс. Римдіктерге қарайық 6:3-5:  

Біздің Исаға, Оның ӛліміне шоқынғанымызды білмейсіз бе? 

Сонымен біз ӛлімге шоқынумен қатар Онымен бірге жерлендік, 

Ол әкесінің мәртебесімен ӛлімнен қайта жанданғандай бізде 

жаңа ӛмірде жүруіміз қажет. Бізде Оның ӛлімі секілді Онымен 

бірге болсақ онда Оның қайта жандануы секілді қосылуымыз 

қажет 

Сондықтан да біз сізді шоқынуға шақырамыз – бұны, Исаны 

қабылдауды ӛз ӛміріңіздің басты мақсаты етіңіз! Исаға 

шоқынғанымыз бен бірге біз Оның бір бӛлігі боламыз, сӛйтіп 

барлық әулеттілік бізге қонады. Сондықтан да Ол қайта оралғанда, 

біз қайта жанданамыз, тӛреленіп сонан соң, біз Құдайдың сӛзін 

тұтып шындықпен ӛмір сүрген болсақ, бізге Ӛзі сүріп жатырғандай 

мәңгілік ӛмір береді. Сонан соң біз жер бетіндегі Құдайдың 
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Патшалығында мәңгі ӛмір сүреміз. Егерде сіз сенетін болсаңыз ӛмір 

басқа мағынада кӛрінеді. Қайдағы бір материалды мәселелер болсы 

біз оларды тек уақытша екенін түсінеміз, және Христос қайта 

оралғанда Ол бізге жаңа мәңгілік ӛмір сыйлайды. Сондықтан да 

Тәурат және Христоста шын СЕНІМ бар. Болашаққа деген сенімнің  

биік болғаны сонша, біздің осы күнгі мәселелеріміз ӛте аз болып 

кӛрінеді. 

Бірақ қалайша Иса бізді құтқарып қалады? Ол біздің уәкіліміз, 

сондықтанда біз Оның ӛлімі мен қайта жандануына шоқынуымыз 

қажет; Ол да біз сияқты болғандықтан. Иудаға жазғанына кӛз 

салайық. 2:14-18:  

Балалар қанмен тұлғаға қатынасындай Ол да ӛз ӛлімімен ӛлім 

державасының күштерін жою үшін сондайды қабылдап, яғни 

шайтан, және де ӛмір бойы ӛлімнен қорқып құлдылыққа 

салынғандарды құтқару үшін. Бірақ Ол періштелерді 

қабылдамай, Авраамның ұрпағын қабылдай отырып. Сондықтан 

да Ол барлық әрекеттерінде ағайындарына тән рақымды да 

шыншыл болып Құдайдың алдында ең алғаш дін қызметшісі 

болып халықтың күнәларына рақымшыл болу үшін. Ӛзі де 

азғырлықты шыдаған соң азғырланғандарға да кӛмек ете алады.  

Кӛңіліңізді бӛліңіз, шайтан жануар әлде айдаһар емес. Бұл жерде 

күнәні кейіптеу ретінде берілген. “Күнәнің жазасы ӛлім” 

(Римдіктерге 6:23), бірақ бұл жерде біз былай оқимыз „шайтан‟ 

“ӛлім күші бар” деп. Біз ӛзіміздің кӛрінбейтін сырт жағымызға 

қарсы емес, табиғатымызға қарсы күресуіміз қажет. 14 ӛлең жолы 

бір затты бірнеше рет қайталайды – Ол ӛзі біздің табиғатымыздай 

бірдей табиғатты қабылдайды. Кӛпшілік Христиан топшалары үштік 

ішінде үш Құдай бар деп үйретеді, және олардың бірі Иса деп. Бірақ 

бұл Тәураттың ішіндеге жазуға қарсы. Иудаға сай болсақ, Иса 

жӛніндегі түсінігіміз дұрыс болғаны ӛте маңызды. Ол дәл біздің 

табиғатымызға сай болған. Жазушы бұған тӛрт қайтара екпін қойып 

отыр! Ол да біздей азғырланған.  

Ал біз қалай азғырландық? Ӛзіміздің адам табиғатымызбен. Иаковқа 

кӛз жүгіртелік 1:13-15:  
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Азғырғанда ешкім айтпасын: Құдай мені азғарады деп; себебі 

Құдай зұлымдықпен азғырылмайды және ӛзі де ешкімді 

азғырмайды, бірақ әрбір Адам азғырылады, ӛз ынтазарлығмен 

құмарланса; ынтазарлық ұрықтанып күнә туғызады, ал 

жасалған күнә ӛлімді туғызады. 

Бұл Исаның біздің табиғатымыздай табиғатта екенін кӛрсетеді. 

Құдай азғырланбайды дейді, бірақ Иса азғырланған, Иуда айтады. 

Сонымен Иса Құдайдың Ӛзі емес. Ол адам болған, туғаннан 

Құдайдың Баласы, Давид пен Авраамның ұрпағы Мария арқылы. 

Сол сияқты, Құдай дүниеге келе алмайды; бірақ Иса дүниеге келді; 

Құдай ӛле алмайды; бірақ Иса ӛлді. Біз Құдайды кӛре алмаймыз; 

бірақ адам баласы Исаны кӛріп Онымен кездесті. Иса ӛзі дүниеге 

келместен бұрын да болған жоқ. Ол Мария арқылы Құдайдың 

Баласы болған. Лукаға кӛз жүгіртелік 1:31-35:  

 

Енді жатырыңа бала біткізіп, дүниеге ер Бала әкелесің және 
Оның атын Иса деп қоясың. Ол ұлы данышпан болып Тәңір Ие 
Баласы болып аталады, және Құдай ӛз Әкесі Давидтың тағына 
отырғызады; Иаков үйінде Ол мәңгі патшалық құрады, және де 
Оның патшалығының соңы болмайды. Ал Мария перішетеге 
былай деген: Бұл қалай болғаны, мен күйеімді білмегенде? 
Періште жауап береді: Ақ Аруақ сені тауып, Тәңір Ие күші 
Саған ойға келеді; сондықтан дүниеге келіп жатырған Аруақ 
Құдайдың Баласы болып аталады. 

 

Назарларыңызды келешек уақытқа аударыңыз! Ол Құдайдың 
баласы болады, Мария жатырына бала бітіреді – осы жерден 
Исаның ӛмірі басталады, бірақ идеясы, Исаның суреті, басынан 
бастап Құдаймен бірге болған. Марияның қарапайым әйел 
болғанына назар аударыңыз. Иса Авраам мен Давидтің ұрпағы 
болған, бұның ӛзі тек оның шешесі олардың ұрпағы 
болғандықтан. Егерде Иса Құдай болса, онда Мария Құдайдың 
шешесі болуға тиіс, сондықтан да Мария қарапайм әйел 
болмаған. Егерде Тәурат оқытқандай Иса Құдайдың Баласы 
болса және де “адам баласының баласы болса”, Авраам мен 
Давидтің Мария арқылы ұрпағы болса, Мария қарапайым әйел 
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болғаны әлбетте. Сонымен бұл барлығы әлде ештеңе – шын, 
дұрыс сенім системасы, әлде бұрыс сенім. Дұрыс заттарға 
сенген ӛте маңызды, ӛйткені ойтұжырым біздің ӛмірімізге 
әсерін тигізеді. Иудаға кӛз салайық 4:15,16:  

 

Әлде бізге қажет алғаш діни қызметкері емес, біздің 

дәрменсіздігімізде рақымдылық білдіре алмайтын, бірақ біз 

сияқты күнәдан басқа барлық заттарда азғырланған. 

Сондықтан да батылдықпен берекелі таққа кірісейік, дер кез 

кӛмек алуға мейірбандық пен рақымдылық алу үшін. 

Иса біздің табиғатымыздай болған сондықтан да біз Ол арқылы 

Құдайға сеніммен сыйына аламыз. Біздің намазымыз қабыл болуы 

үшін бізге адам ретінде діни қызметкері де шіркеу ғимараты әлде 

пасторда қажет емес. 

Сонымен осы талқылағанымызды қорытындылауға рұқсат етіңіз: 

1. Тек бір ғана Құдай бар, үштік емес  

2. Иса Құдайдың Баласы, Құдайдың Ӛзі емес; Ол Ӛзі дүниеге 

келместен бұрын болмаған.  Ол адам баласының күйзелістерін 

азғырлығын алды, бірақ ешқашан күнаһар болған емес. Ол ӛз 

ӛмірін бізге бейнет ӛлімде берді, бірақ сонан соң күнәһар 

болмағандықтан Құдай Оны ӛлімнен қайта жандандырды.  

3. Христосқа шоқыну арқылы, ересек адам ретінде суға шомылу 

арқылы біз Оның ӛлімі мен қайта жанданғанын бірге бӛлісеміз.  

4. Сонымен Иса Христос қайта оралғанда, Ол қайта жанданады, 

тӛреленіп Оның Патшалығында мәңгі ӛмір береді – ол Патшалық 

осы жер бетінде орнайды. Бұл Патшалық әлем Жұмақ саябағы 

секілді болады, Құдай ең алғаш адамды дүниеге келтіргендегідей 

– және одан да бетер. Қазіргі кезде жер бетіндегі барлық 

мәселелер – соғыс, аштық, қайғы, ӛлімнің ӛзі де, ақыр соңында 

аяқталады – мәңгі. 

5. Ӛлгеннен кейін біз есімізден айрыламыз – „тозақ‟ тек „мола‟ 

дегенді білдіреді. 
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6. Жан мәңгі емес; біз құмнан жаратылып құмға қайта ораламыз. 

Жан біздің арамыздағы ӛмір күші, оны Құдай біз ӛлгенде 

қайтарып алады. Біз ӛлгеннен кейін әрі қарай ессіз тіршілік ете 

бермейміз. 

7. „Шайтан‟ дегеніміз бұл символ ішімізден азғыратын зұлымдық, 

оған қарсы біз күресуіміз қажет; бұл тіршілікте бар бір 

айдаһардың әлде болмаса бір құбыжықтың аты емес. Құдай 100% 

құдіретті; Ол ӛз құдіретін шайтанмен бӛліспейді. Барлық 

мәселелеріміз Құдайдан келеді, шайтаннан емес, сондықтан да 

олардың жағымды рухани мақсаты бар. 

8. Ӛзімізге Тәуратты оқығанда біз Құдайға деген шын жолды таба 

аламыз. 

Мен сізді осы заттарды оқуға шақырамын, және Уағыз не екенін 

әбден білгенше ӛзіңізге демалыс бермеңіз. Сіз біздің ақысыз Тәурат 

курсын оқиды деп сенемін; ӛзіңізге мақсат қойып алыңыз, бір күні, 

суға шомылу арқылы шоқынамын деген. Сӛйтіп сіз мәңгілік ӛмірге 

сенімді ала аласыз. Жарайды біз мәңгі ӛмірді кӛзге елестете 

алммаймыз. Менің сізге ұсынысым ретінде, ұзын бір сызықты 

елестетіңіз, аяғы жоқ сызық, үлкен қашықтыққа созылған; енді біз 

осы ӛмірде ең басындағы тек аз ғана миллиметрі боламыз. Бұл біздің 

шын сенуіміз, егерде біз Исаға шоқынсақ және Оның ішінде ӛмір 

сүрсек. Мен сізге жалынамын, бұның бәрін байсалдылықпен 

қарастырыңыз, және бұне жәй ғана дін деп, қарапайым зат екен деп 

ойламаңыз. 

Дункан Хистер 

 

 

 

 

ТӘУРАТТЫ ТИІМДІ ОҚУДЫ ҮЙРЕН 

 

АҚЫСЫЗ 

Тек бір ғана Тәурат бар, бірақ кӛптеген шіркеулер де бар. Сізге 

айтарымыз Тәуратты, оның нағыз дұрыс жазуларын түсіну үшін 

ӛзіңіз үшін мұқият оқып шығыңыз. Біз Құдайдың тек біреу екеніне 
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сенеміз, Ол Иса Құдайдың Баласы, Ол тек біздің табиғатымызды 

жаратты, енді біз Оның ӛлімі мен қайта жандануы үшін толық 

шомылып шоқынуымыз қажет. Жақында Ол жер бетінде Құдай 

Патшалығын орнату үшін қайта оралады. Тәуратты оқығанда сізге 

кӛмек болатын ақысыз буклетті алу үшін, осы тӛменде берілген 

арызды толтырыңыз. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Аты жӛніңіз: ______________________________________________  
 

Мекен жайыңыз: ___________________________________________  
 

______________________________Тел: ________________________  
 

Ана тіліңіз:   
 

Салып жіберіңіз: 

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND 
 

info@carelinks.net  
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