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1. Ийса Мухаддес Жазыўда бизлерге төмендеги әңгимени баян еткен еди:

Еки адам Қудайға дуўа етиў ушын Ибадатханаға келипти. Олардың биреўи диний басшы, ал
екиншиси Қудайға исенбейтуғын наҳақ адамлар менен тығыз қарым-қатнаста ислесетуғын напәк ҳүкимет
хызметкери екен.
Диний басшы өзине исенимли ҳалда турып, былай деп дуўа етипти: «Қүдиретли Қудайым! Мен басқа
адамлардай уры, наҳақ, неке ҳадаллығын бузыўшы, ҳәтте, мына бузық ҳүкимет хызметкери сыяқлы
болмағаным ушын, Саған шүкирлик билдиремен. Мен ҳәптесине еки рет ораза тутаман ҳәм барлық
тапқан табысымның оннан бирин Саған беремен».
Ал ҳүкимет хызметкери көзин жоқарыға көтериўге де батылы бармай, қатты өкинип: «Қүдиретли
Қудайым! Мендей напәк ҳәм гүнакар адамға реҳим ет!» – депти.
Ийса сөзин жуўмақлай отырып: «Сизлерге айтатуғыным: диний басшы емес, ал ҳүкимет хызметкери
ақланып үйине қайтыпты. Себеби өзин жоқары тутқан ҳәр бир адам пәс болады, ал өзин пәс тутқан адам
жоқары болады», – деди.
Сонлықтан мен де кеширим сорап, дуўа еткенимди Ийсаның еситетуғынына исенемен. Ал сизлер
қалай ойлайсызлар?

2. Петр ҳәм Корнелий Елшилердиң ислери 10:1-23-48; 11:1-4, 14, 18

Ҳәзир мен сизлерге Корнелий туўралы қызықлы әңгиме айтып беремен.
Ийса өлимнен тирилгеннен кейин, Оның шәкиртлери Қудайдың Руўхына толып, ўәде етилген
Қутқарыўшы ҳаққында Хош Хабарды даўам етип жәриялай берди. Қудай басқа халық адамларын да
Ийсаға исениўге таярлап барды.
Ибрайымның урпағынан болмаған Корнелий атлы бир әскербасы бар еди. Ол Қудайдан қорқатуғын
ҳәм бәрқулла дуўа ететуғын еди. Бир күни күндиз Корнелий аян көрди. Аянда периште Корнелийге:
«Корнелий!» – деди. Корнелийди қорқыныш бийледи ҳәм ол көзлерин периштеге тигип: «Неўе, Ийем?»
– деп сорады. Периште оған жуўап берип: «Қудай сениң дуўаларыңды еситти ҳәм кәмбағаллар ушын
қылған қайыр-сақаўат ислериңди көрди! Енди адамларыңды жиберип, Петр деген адамды шақырт. Ол
басқа бир қалада, теңиз жағасында жайласқан үйде қонақта. Оннан өзиңе келиўди өтиниш ет», – деди.
Өзи менен сөйлескен периште кеткенде, Корнелий өзине жақын хызметшилерин шақыртып алып,
оларға болған ўақыяны айтып берди ҳәм оларды Петрди таўып келиўге жиберди.
Келеси күни Корнелий жиберген адамлар қалаға жақынласқанда, Петр дуўа етиў ушын тамның
төбесине шыққан еди. Күнниң ярымы аўғанлықтан, ол аш болып, аўқат жегиси келди.
Аўқат таярланып атырғанда, Петр аян көрди. Ол аспанның ашылғанын ҳәм дастурхан сыяқлы бир
нәрсениң төрт мүйеши асылған ҳалында жерге түсип киятырғанын көрди. Дастурханда ҳайўанлардың,
жер баўырлаўшылардың ҳәм қуслардың барлық түрлери (булар диний нызам бойынша жеўге қадаған
етилген ҳайўанлар еди) бар еди. Сонда бир даўыс оған: «Петр, тур. Сойып же», – деди.
Петр жуўап берип: «Яқ, Ийем. Мен ҳеш қашан ҳарам ямаса патас зат жеген емеспен», – деди.
Қудай былай деди: «Қудайдың ҳадаллағанын сен ҳарам деме». Бул үш мәрте қайталанғаннан соң,
дастурхан аспанға көтерилип кетти.
Петр албырап қалды. Бул аян нени аңлатыўы мүмкин? Сонда Корнелий жиберген адамлар Петр
болып атырған үйди таўып, дәрўаза алдында тур еди. Петр көрген аянының нени аңлататуғынын ойлап
турғанда, Қудай оған: «Әне үш адам сени излеп жүр. Қәне, төменге түс. Ҳеш екиленбестен, олар менен
бирге кет. Себеби оларды Мен жибердим», – деди.
Петр келген адамларды қарсы алып, олардан қандай жумыс пенен келгенин сорады. Олар жуўап
берип: «Бизлерди Корнелий деген бир адам сени үйине шақырып келиўимиз ушын жиберди. Ол сениң
келип, қутқарылыў туўралы айтып бериўиңди сорады», – деди. Ертеңине Петр, Корнелий жиберген

адамлар ҳәм басқа исениўшилер Корнелийдиң үйине жетип келди. Корнелий ағайин-туўғанларын ҳәм
жақын досларын жыйнап, әлле қашан Петрди күтип отырған еди.
Петр үйге киргенде, Корнелий оның аяқларына жығылып, оған табынды. Бирақ Петр оны орнынан
турғызып: «Тур, мен де адамман-ғо», – деди. Корнелий орнынан турды ҳәм ҳәммеси биргеликте адамлар
жыйналып отырған бөлмеге кирди.
Сонда Петр оларға былай деди: «Бизиң диний нызамларымыздың яҳудий адамның басқа миллет
адамының үйине барыўын қадаған ететуғынын билесизлер. Бирақ Қудай маған ҳеш бир адамды ҳарам
деп санамаўым кереклигин көрсетти. Сонлықтан шақырылған ўақтымда-ақ, мен дәрҳал жетип келдим.
Енди мени не себептен шақырғаныңызды билсем бола ма?»
Корнелий былай деп жуўап берди: «Үш күн алдын усындай ўақытта үйде дуўа етип отыр едим.
Тосаттан жарқыраған кийим кийген бир адам алдымда пайда болып, маған: „Корнелий! Қудай сениң
дуўаңды еситти“, – деди. Оның буйрығы бойынша, мен сизге дәрҳал адам жибердим. Енди бизлер
ҳәммемиз Ийемиздиң саған айтыўды буйырған ҳәр бир нәрсесин еситиў ушын Қудай алдында отырмыз».
Сонда Петр былай деп сөзин баслады: «Мен Қудайдың адамлардың айырмайтуғынын енди анық
көрип турман. Ҳәр бир халықта Өзинен қорққан ҳәм ҳақ ис ислеўши ҳәр бир адамды Ол унатады. Ол
Өзи менен ўәде етилген Қутқарыўшы арқалы ғана жарасыўымызға болатуғыны ҳаққында Хош Хабарды
Ибрайымның урпақларына жиберди. Ийса – ҳәр бир адамның Ийеси. Қудай Ийсаға исенген ҳәр бир
адамның гүналары Оның аты менен кеширилетуғыны ҳаққында Хош Хабарды барлық адамларға
жәриялаўымызды буйырды.
Петр еле усы сөзлерди айтып турғанда, Қудайдың сөзлерин еситкен ҳәр бир адамның үстине
Мухаддес Руўхы түсти. Олар Қудайды алғыслады ҳәм өз гүналарынан ўаз кешкенин, Ийсаға деген
исеними арқалы Қудайға келгенин көрсетиў ушын, суўға шомылдырылыў рәсиминен өтти. Буннан
кейин, Корнелий Петрден және бир неше күн қалыўды өтинди.
Сизлер ҳәзир Мухаддес Жазыўдан алынған ҳақыйқат әңгимени тыңладыңыз.

3. Жаратылыстан баслап Қутқарыўшыға дейин болған ўақыяларға шолыў

Мен ҳәзир сизлерге жаратылыстан баслап Қутқарыўшыға дейин болған ўақыяларды айтып
бермекшимен.
Ең баста Қүдиретли Қудай бар еди. Ол Өз сөзи менен бул дүньяны ҳәм ондағы ҳәмме нәрсени
жаратты. Ол айрықша жаратылысты, яғный Өзине уқсатып, ер адам менен ҳаял адамды да жаратты. Оның
адамлар менен қарым-қатнасы минсиз еди. Ол адамлар менен сейил қылатуғын, сөйлесетуғын ҳәм олар
Оның алдында гүна ислеўге дейин, оларға ғамхорлық қылатуғын еди. Бул ўақыядан соң, олардың қарымқатнасы үзилип қалды. Себеби адамлар Қүдиретли Қудайдан алыслап кеткен еди.
Еркек пенен ҳаял балалар туўып, олардың балалары да балалы туўғанлықтан, олар көбейип кетти.
Бирақ адамлар еле Қүдиретли Қудайдан алыста еди. Дүнья адамларға толып кеткенде де, Қүдиретли
Қудай Өзиниң айрықша жаратылысы болған адамларды ҳеш қашан умытқан жоқ. Ол еле де оларды
жақсы көретуғын ҳәм олар менен жақын қарым-қатнаста болғысы келетуғын еди. Бир күни Ол Ибрайым
деген адамды шақырып, оған: «Мен саған үлкен хожалық беремен. Сеннен уллы халық жаратаман ҳәм сен
арқалы ҳәмме халықлар жарылқаў алады. Мен олардан уллы халық шығараман», – деди. Ибрайым
қартайып қалғанына ҳәм бийперзент болыўына қарамастан, Қүдиретли Қудайға исенди. Қүдиретли
Қудай менен Ибрайымның арасындағы қарым-қатнас Ибрайымның исеними себепли беккем болды.
Қүдиретли Қудай Ибрайымға берген ўәдесин орынлады. Ибрайым уллы болды ҳәм ол да улларды
дүньяға келтирди. Қүдиретли Қудай Өзи ўәде еткендей, Ибрайымның хожалығы арқалы уллы халық
пайда етти. Гейде олар Қүдиретли Қудайдың жолы менен жүрди, бирақ көбинесе олар биринши ер адам
ҳәм ҳаял сыяқлы, Қудай алдында гүна ислейтуғын еди. Сонлықтан Өзи менен қалай жақсы қарым-қатнас
ислеў кереклигин көрсетиў ушын, Қүдиретли Қудай адамларға Өз пайғамбарларын жиберди.
Оның пайғамбарларының бири Муўса атлы адам еди. Ибрайымның үрим-путағы қуллықтан
Қүдиретли Қудайға деген исеними себепли азат болды. Себеби олар Муўсаның буйрығы бойынша
қурбанлық берген еди. Олар өзлерине берилген қурбанлық себепли ҳүким етилиўден азат болды ҳәм
қозының қаны себепли аман қалды.
Қүдиретли Қудайдың және бир пайғамбарының аты Ийшая еди. Ийшая Ибрайымның үрим-путағына
ўәде етилген Қутқарыўшы ҳаққында үмит хабарын әкелди. Ийшая арқалы Қүдиретли Қудай былай деген
еди: «Мен Қутқарыўшыны жиберемен. Ол азап шегеди, Оны жек көреди, азаплайды ҳәм сизлер Оның
жарақатлары арқалы шыпа табасызлар. Ол бизлердиң гүналарымыз ушын жазаланып, өлтириледи. Бирақ
Ол өлимнен тириледи. Бул арқалы көп адамлар Мениң менен жақсы қарым-қатнасқа ийе болады». Сол
ўақыттан баслап, олар ўәде етилген Қутқарыўшыны күтип жасады.
Қүдиретли Қудай Өз ўәдесиниң үстинен шықты. Ол адамларға ўәде етилген Қутқарыўшы болған
Ийсаны жиберди. Ийса – Қүдиретли Қудайдың жалғыз Улы еди. Ол Өзине адамлардың гүналарын
жүклеген минсиз Қозы еди.

Ийса Өзиниң ўәде етилген Қутқарыўшы екенин Өзи ислеген көп кәрматлары ҳәм адамларды
шыпалағаны арқалы дәлилледи. Және де, Ол бизлер жүрип жасаўымыз тийис болған жаңа жолды
көрсетти. Ийса ким болса, ҳәмме де Он солайынша қабыл ете бермеди. Бирақ көп адамлар Оның изине
ерди. Ийса Өзине ергенлерге Қүдиретли Қудай менен жақсы қарым-қатнасқа қалай ийе болыўға
болатуғынын үйретти. Ҳәтте, Ол Өзине исенгенлерди «досларым» деп атады. Өйткени олардың Ийсаға
деген исеними Қудай менен жақсы қарым-қатнасқа ийе болыўға жәрдем берди.
Айырым адамларға Ийсаның үйреткен нәрселери жақпады. Сонлықтан олар Ийсны қолға алды.
Қудайдың Ийшая арқалы айтқанындай, олар Ийсаны жек көрди, Оны азаплады ҳәм Ол минсиз қозы
сыяқлы бизлердиң гүналарымыз ушын қурбанлық болып, Өз өмирин қыйды. Деген менен, Қудайдың
Ийшая арқалы айтқанындай, кейин Ийса өлимнен тирилди!
Ийса Өзиниң көп санлы избасарлары алдында пайда болып, оларға тәлим бериўин даўам етти. Ийса
оларға: «Барыңлар, Мен туўралы ҳәм не жүз бергенин айтып бериңлер. Оларды Мениң сизлерге
үйреткенлериме бойсыныўға үйретиңлер. Олар исенсе, суўға шомылдырыў рәсимин өткизиңлер. Суўға
шомылдырылыў рәсими адамның өз гүнасынан ўаз кешип, Маған деген исеними арқалы Қүдиретли
Қудайға қайтқанын билдиреди. Мен сизлерге Қудайдың Руўхын жиберемен ҳәм сонда сизлер ҳәмме
жерде адамларға Мен туўралы айтыў ушын күшке ийе боласызлар».
Күнлердиң биринде, Ийса аспанға көтерилип кетти. Ийсаның шәкиртлери Оның аспанға көтерилип
баратырғанына қарап турғанда, еки периште пайда болып: «Ийсаның қалай көтерилгенин
көргениңиздей, Ол анық солай қайтып келеди», – деди.
Ийса Өзи ўәде еткендей, Өз шәкиртлерине Қүдиретли Қудайдың Руўхын жиберди. Руўх оларға ҳәмме
жерде адамларға Ийса ҳаққында айтыў ушын күш берди. Ийсаның шәкиртлери ҳәзир де усы исти даўам
етпекте! Ийсаға исенген адамлар өз гүналарынан ўаз кешкенин ҳәм Ийсаға деген исеними арқалы
Қүдиретли Қудайға қайтқанын көрсетиў ушын, суўға шомылдырылыў рәсиминен өтеди. Ийсаның
шәкиртлери Қүдиретли Қудайды алғыслаў, Ийса туўралы үйрениў, бир-бирине ҳәм жәмәәтке ғамхорлық
көрсетиў ушын бирге жыйналып турады.
Мен де ҳәзир усылай ислеп, адамларға Ийса ҳаққында айтып жүрмен.

4. Дүньяның жаратылыўы (Жаратылыс 1-ши ҳәм 2-бап)

Ҳәзир мен сизлерге дүньяның жаратылыўы ҳаққында қызық әңгиме айтып беремен.
Ең баста Қудай бар еди. Ол Өз сөзи менен дүньяны: жерди, аспанды, қуяшты, айды ҳәм олардағы
басқа ҳәмме нәрселерди жаратты. Қудай балықлар менен ҳайўанлардың ҳәмме түрлерин жаратты. Ал ең
соңында, Қудай Өзине уқсатып адамды жаратты.
Қудай адамды топырақтан жаратып, оған өмир демин үпледи. Ол адамды Эден атлы гөззал бағқа
орналастырды. Қудай бул бағта мазалы мийўелердиң көп түрлерин жаратты. Олар арасында жақсылық
ҳәм жаманлықты билиў, яғный өмир тереги де бар еди. Адамға барлық тереклердиң мийўелерин жеўге
рухсат етилди. Оған тек жақсылық ҳәм жаманлықты билиў терегинен жеў ғана қадаған етилген еди.
Өйткени ол сол теректиң мийўесин жеген күни-ақ өлип қалатуғын еди.
Қудай адамның жалғыз болыўын қәлемеди ҳәм Ол адамға терең уйқы берип, оны уйықлатып таслады
ҳәм оның бир қабырғасын алып, оннан ҳаялды жаратты ҳәм оны адамның алдына алып келди. Сонда
адам: «Ол мениң етимнен алынған ет ҳәм сонлықтан ҳаял деп аталады», – деди. Сонлықтан Қудай ер адам
өз ата-анасын қалдырып, ҳаялына қосылады ҳәм екеўи бир дене болады, деп шешти. Солай етип, ол
Адамның ҳаялы болды. Ҳаялдың аты Ҳаўа еди. Олардың екеўи де жалаңаш болса да, уялмады.
Қудай олардың өсип-өнип көбейиўи ҳәм жер бетиндеги барлық тиришилик үстинен ҳүкимдарлық
етиўи ушын, оларды жарылқады.
Қудай жаратқан ҳәмме нәрсе жүдә жақсы еди. Қудай жер жүзин ҳәм ондағы ҳәмме нәрсени алты күн
ишинде жаратты. Ал жетинши күнди Қудай жарылқап, сол күни барлық ислеринен дем алды. Сизлер
ҳәзир Мухаддес Жазыўдан алынған қызықлы әңгимени тыңладыңыз.

5. Қудай алдында исленген биринши гүна (Жаратылыс 3-бап)

Ҳәзир мен сизлерге Қудай алдында исленген биринши гүна ҳаққында қызықлы әңгиме айтып
беремен.
Қудай жаратқан барлық ҳайўанатлар ишинде ең ҳийлекери жылан еди. Бир күни шайтан жыланға
кирип алды. Шайтан Қудайға көп хызмет еткен периштелердиң бири еди. Бирақ ол өз орнына кеўли
толмай, Қудайға қарсы шыққан еди. Сонда Қудай оны Өз Патшалығынан қуўып жиберген еди.
Сонлықтан шайтан Қудайға бәрқулла қарсы шығатуғын еди. Шайтан Қудай жаратқан адамларға да
бәрқулла қарсы шығып, оларды Қудайдан айырыў нийетинде еди. Сол себептен ол Ҳаўаны азғырмақшы
болып: «Қудайдың ҳеш бир теректиң мийўесинен жемеңлер дегени рас па?» – деди. Ҳаўа жуўап берип:
«Жақсылық пенен жаманлықты билиў терегиниң мийўесинен басқа, барлық тереклердиң мийўелеринен

жеўимизге болады. Сол теректиң мийўесин жеген күни өлип қаламыз», – деди. Бирақ шайтан: «Яқ,
өлмейсиз. Ал Қудай сыяқлы, жақсылық ҳәм жаманлықты билетуғын боласызлар», – деди. Сонда сол
теректиң мийўеси Ҳаўаға жағымлы болып көринип, ол теректиң бир мийўесин алып жеди. Мийўеден
қасындағы күйеўине де берди ҳәм күйеўи де жеди. Сонда олардың көзлери ашылып, жалаңаш екенин
көрди ҳәм өзлерине жапырақлардан алжапқыш тигип алды.
Күнниң салқын ўақтында Қудайдың бағды аралап жүргенин еситип, Адам ҳәм Ҳаўа жасырынып
қалды. Сонда Қудай Адамды: «Сен қаяқтасаң?» – деп шақырды. Адам жуўап берип: «Сениң бағда
жүргениңди еситип, қорқып кеттим ҳәм жалаңаш болғанлығым себепли жасырынып қалдым», – деди.
Қудай оннан: «Саған жалаңаш екениңди ким айтты? Я болмаса, Мен саған жеме деген теректиң
мийўесинен жедиң бе? – деп сорады. Адам жуўап берип: «Сен маған берген ҳаял мийўедең берди ҳәм мен
жедим», – деди. Қудай Ҳаўадан: «Сен не қылып қойдың?» – деп сорады. Ҳаял жуўап берип: «Жылан мени
алдады ҳәм мен жедим», – деди.
Сонда Қудай оларды ислеген гүнасы ушын жазалады. Ол жыланға: «Мен сени бул ушын жазалайман.
Сен өмириң бойы топырақ жеп, қарның менен сүйрелип жүретуғын боласаң. Мен сениң урпағың менен
ҳаялдың урпағы арасына душпанлық саламан. Ол сениң басыңды езеди, ал сен оның табанын шағасаң», –
деди. Қудай ҳаялға былай деди: «Ҳәмиледар ўақтында азапларыңды күшейтемен. Перзентлериңди
қыйналып туўатуғын боласаң». Ал Адамға: «Ҳаялыңның сөзин тыңлап, Мен жеме деп буйырған теректиң
мийўесинен алып жегениң ушын, жерге қайтаман дегенше, аўыр мийнет етип, жерден азық алатуғын
боласаң. Өйткени сен топырақсаң ҳәм және топыраққа қайтасаң. Қудай териден кийимлер ислеп, оларды
Адам ҳәм Ҳаўаға кийгизди. Өмир терегиниң мийўесинен алып жеп, мәңги жасамаўы ушын, Қудай оларды
Эден бағынан қуўып жиберди. Теректи қараўыллаў ушын периштелерди қойды.
Сизлер ҳәзир Мухаддес Жазыўдан алынған ҳақыйқый әңгимени тыңладыңыз.

6. Ибрайым (Жаратылыс 12:1-7; 15:1-6)

Ҳәзир мен сизлерге Ибрайым ҳаққында қызықлы әңгиме айтып беремен.
Адам ҳәм Ҳаўа өзиниң гүнасы себепли Қудайдан айырылған еди. Бирақ Қудай ҳеш қашан оларды
таслап кеткен емес. Жер жүзиндеги барлық халықларды жарылқаў ушын, Қудай бир адамды таңлап алды.
Бул адамның аты Ибрайым еди. Қудай Ибрайымға былай деди: «Өз елиңди қалдырып, әкеңнен бөлинип
шық. Мен саған көрсететуғын жерге бар. Мен сеннен уллы халық жаратып, сени жарылқайман. Сени
жарылқағанларды Мен жарылқайман, сени нәлетлегенлерди Мен нәлетлеймен. Сен арқалы жер
жүзиндеги барлық халықлар жарылқаў алады».
Солай етип, Ибрайым жолға атланды. Ол ҳаялы Сара ҳәм хызметшилери менен жолға шықты. Сонда
ол жетпис бес жаста еди. Ибрайым Қудайдың өзине көрсеткен жерине келип жетип, жерди көзден
кеширип шықты. Қудай Ибрайымға ўәде берип: «Мен усы жерди сениң үрим-путағыңа беремен», – деди.
Ибрайым сол жерде өзине көринген Қудай алдында бас ийип, Оған тәжим етти.
Буннан соң, Қудай Ибрайымға бир аянда көринип, оған: «Қорқпа, Ибрайым! Мен – сениң
қалқаныңман, сениң сыйлығың жүдә үлкен болады», – деди.
Сонда Ибрайым Қудайға: «О, Қудай Ийем, Сен маған не бере аласаң? Мен елеге дейин
бийперзентпен. Мениң мийрасым үйимди басқарыўшыға қалады», – деди. Бирақ Қудай Ибрайымды
тынышландырып: «Сениң мийрасхорың өз улың болады», – деди де, оны далаға алып шығып: «Аспанға
қара, жулдызларды санай алсаң, санап шық. Сениң үрим-путағың усындай есап-сансыз болады», – деди.
Ибрайым Қудайға ҳәм Оның ўәделерине исенди. Ибрайымның исеними себепли, Қудай менен
Ибрайымның арасындағы қарым-қатнаслар ҳақыйқаттан беккем болды.
Ҳәзир сизлер Мухаддес Жазыўдан алынған ҳақыйқый әңгимени тыңладыңлар.

7. Үмит хабары (Ийшая 53-бап)

Ҳәзир мен сизлерге үмит хабары ҳаққында айтып бермекшимен.
Даўыт патшадан кейин, Ибрайымның үрим-путағы Қудай алдында гүна ислеўди даўам ете берди.
Буған қарамастан, Қудай Өз халқын умытқан жоқ. Сонда Ол халқына үмит хабарын жеткизиў ушын
Ийшая пайғамбарды жиберди. Ийшая оларға: «Қудай сизлерге Өзи ўәде еткен Қутқарыўшыны береди.
Адамлар Оны жек көреди, Ол азап шегеди ҳәм Қудай алдында бизиң гүналарымыз, қайғыларымыз бенен
аўырыўларымызды Өз мойнына алады. Ол бизлерге Өз тынышлығын бериў ушын, өлим көреди.
Бизлер өз шопанынан кетип, жойтылып кеткен қойларға қусаймыз. Сол сыяқлы, Қудайды
тыңламағанымыз себепли, бизлер де Қудайдың жолынан адастық.
Ўәде етилген Қутқарыўшы шалыныўға алып барылатуғын қозыдай болады. Ол үнсиз турып, Қудай
алдында бизиң гүналарымыз ушын жазаланды ҳәм өлтирилди. Бирақ Ол өлимнен тириледи ҳәм бул
себепли көп адамлар Қудай менен жақын қарым-қатнасқа ийе болады. Ийшаяның халыққа берген үмити
усыннан ибарат. Усы ўақыттан баслап, олар ўәде етилген Қутқарыўшыны күтип жасады.

Ҳәзир сизлер Мухаддес Жазыўдан алынған ҳақыйқый әңгимени тыңладыңлар.

8. Жин урған адамның шыпа табыўы. Марк 5:1-20

Мен сизлерге жин урған бир адамның шыпа тапқаны ҳаққында қызықлы әңгиме айтып
бермекшимен.
Бир көлдиң бойында үңгир болып, ол аўылға жақын жайласқан еди. Үңгирде жин урған бир адам
жасайтуғын еди. Жин урғаны себепли, ол адамлардан бөлек жасайтуғын болып, өз аўылына да кире
алмайтуғын еди. Өйткени ишиндеги жаўыз руўхлар бул адамды соншелли қыйнағанлықтан, ол күни-түни
қәбирлерди айланып жуўырып, өзин таслар менен урып жарақатлайтуғын ҳәм қышқырып бақыратуғын
еди. Жин урған адамды тоқтатпақшы болған адамлар да болып, олар оның аяқ-қолын шынжырлап
таслап та көрди. Бирақ жин урған адамды жаўыз руўх ийелегенликтен, ол шынжырларды үзип
таслайтуғын еди.
Күнлердиң биринде, Ийса Өз шәкиртлери менен бирге көлдиң сол жағасына қайықта жүзип барды.
Ийса қайықтан түсип, жағаға шыққанда, жин урған адам жуўырып келди де, Оның алдында дизе бүгип,
қатты қышқырыўы менен: «Қүдиретли Қудайдың Улы Ийса! Қудай ушын Сеннен өтинемен: мени
қыйнама!» – деди. Себеби Ийса жаўыз руўхқа бул адамнан шығып кетиўди буйырған еди. Сонда Ийса
жиннен: «Сениң атың ким?» – дeп сорады. Жин Ийсаға жуўап берип: «Үлкен топар, себеби бизлер
көппиз», – деп жуўап берди. Сонда жаўыз руўхлар Ийсадан: «Бизлерди бул жерлерден қуўып жиберме,
жақсысы, бизлерди шошқалардың ишине жибер», – деп өтинип, сол жердеги таўдың етегинде жайылып
жүрген шошқаларды көрсетти. Ийса сол ўақытта-ақ оларға рухсат етти. Жаўыз руўхлар шошқаларға
кирди. Сонда еки мыңға шамалас шошқа көлге секирип түсип, суўға батып кетти.
Шошқа бағыўшылар жуўырып барып, болған ўақыяны қалаға жайды. Ийсаның әтирапына көп халық
жыйналды. Олар ишинде жаўыз руўхлар болған адамның үстине кийим кийип, еси-ақылы киргенин
көргенде, қорқып кетти. Олар Ийсадан олардың жерин таслап кетиўди өтинди.
Ийса қайыққа мингенде, жаўыз руўхлардан азат болған адам Ийсадан: «Сениң менен бирге болыўға
рухсат ет», – деп жалынды. Бирақ Ийса оған рухсат етпей: «Үйиңе бар, үй-ишиңе Қүдиретли Қудайдың
саған не ислегенин ҳәм қандай мийрим-шәпәәт көрсеткенин айтып бер», – деди. Сол адам барып, қала
ҳәм аўыллардың ҳәмме жеринде өзи ушын Ийсаның не ислегенин айтып бергенде, ҳәмме таң қалысты.
Бул Мухаддес Жазыўдан алынған ҳақыйқый әңгиме болып табылады.

