
Эл аралык апологетикалык Декларация 

     «Ошентип, Теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн: Кудай 

тарабынан чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла, бардык учурда 

момун, жоош жана чыдамдуу болгула, бири-бириңерге сүйүү менен мамиле 

кылып, көтөрүмдүү болгула. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу 

сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, Рух бирөө, чакырылып алынганыңарда, 

бир үмүткө чакырылгансыңар. Теңир бирөө, ишеним бирөө, чөмүлдүрүү бирөө, 

бардыгынын үстүндө, бардыгы аркылуу жана бардыгынын ичинде болгон, 

бардыгынын Кудайы жана Атасы бирөө» (Эф. 4:1-6). 

Киришүү: 

Көптөгөн убакыттан бери эле машаякчылык жыйындар жана мессиандык деп 

аталган коомдун мүчөлөрү ишенүүчүлөрдү библиялык окутуудан четтете 

турган жана Кудай менен мамилелешүүдөн алыстатууга багытталган ар кандай 

жалган окутуулардын таасирине тынымсыз кабылып келишет (1 Жкн.:22-23, 

4:1-4). Жалган окутуулардын артында «башка Ыйсаны» жана «башка жакшы 

кабарды» жайылткан «азгыруучу рухтар» турат ( 1Тим. 4:1; Гал. 1:6-12; 2Кор. 

11:1-4). 

Кудай Сөзү бизге эскертүү берип турат: Сак болгула, бир туугандар: эч ким 

силерди адамдык окутууга жана дүйнөнүн түшүнүктөрүнө негизделген 

философия менен, жалган түшүнүктөр менен адаштырбасын, анткени булар 

Машайактын окутуусу эмес (Кол. 2:8). Жакшы Кабардын библиялык окутуусу 

Падыша Ыйса Машаякка (Иешуа ха Машиях) негизделген: Биз болсо 

Машаяктын айкаш жыгачка керилип өлгөнүн жар салып жатабыз. Бир жагынан, 

иудейлер буга ишене алышпаса, экинчи жагынан, башка улуттагыларга бул 

келесоолуктай көрүнөт. Бирок Кудай Өзүнө чакырып алган иудейлер үчүн да, 

башка улуттагылар үчүн да Машаяк — Кудайдын бизге көрсөткөн кудурети 

менен акылмандыгы (1 Кор. 1:23-24). Өз Сөзүндө Теңир: «ыйыктарга бир кезде 

берилген ишенимди коргоо керектигин» эскертет (Жүйүт 1:3).  

Түзүлгөн кырдаалга жооп иретинде Теңир ар кайсыл жактагы жыйындардын 

кызматчыларын ишенимди коргоого багытталган Эл аралык Декларация 

түзүүгө үндөп жатат. Мындай документ түзүүнүн зарылчылыгы абдан чоң. 

Апологетика – бул библиялык ишенимди коргоого алуу (1 Пет.3:15). 

Декларация алдына Жыйындарга же мессиандык коомдорго тийиштик кылууну 

көздөбөйт ( 2 Кор. 2:17; 13:18; Гал. 4:16). Андан көрө, Декларация Кудай таануу 



илими менен бирге, ошондой эле апологетика тармагындагы даярдалган 

каражаттар ишенүүчүлөргө аларды түйшөлткөн суроолоруна жооп табышына 

(Жакшы Кабар үчүн бир кишидей күрөшүүгө (Флп. 1:27) жардамы тиет деп 

ишенебиз жана үмүттөнөбүз. 

Бул Декларациянын максаттары болуп төмөнкүлөр саналат: 

Библиялык ишенимдин негизги принциптери: 

1. Библиялык ишенимдин негизги принциптерин белгилөө; 

2. Учурдагы машаякчылык жана мессиандык жыйындарда көп учурай 

турган теологиялык жана практикалык адашууларды көрсөтүү; 

3. Библиялык окутуунун негизинде ишнүүчүлөрдүн ортосунда рухий 

биримдик болушуна көмөкчү болуу. 

Декларация көздөйт: 

I. Библиялык ишенимдин негизги принциптерин белгилөө; 

1. Библия: Библиядагы 66 китеп Кудайдын бирбен-бир катасыз жана 

бузулгус Сөзү (2 Тим. 3:16-17). Библия биздин доктриналардын жападан 

жалгыз негизи болушу керек.  

Байыркы жана учурдагы кайсыл бир жүйүттүк жана машаякчылык 

тексттердин баалуулугу шексиз (өзгөчө тарыхый мааниси бар, мисалы: 

Макквейдин китептери байыркы жүйүттөрдүн апокрифтеринин бир 

бөлүгү болуп саналат), бирок Эски жана Жаңы Келишимдер (Танах жана 

Брит Хадаша)  ишенүүчүлөр үчүн Кудайдын Руху менен жазылган бирден 

бир ишеничтүү китептер болуп саналат. 

Теңир Өз Сөзүнө кошуп жазууга же андан сөздөрдү алып салууга бир 

нече ирет тыюу салган жана андай кылгандарга келе турган анын 

кесепеттери жөнүндө эскерткен (Мыйз. 4:2, 12:32; Нак. 30:6; Аян 22:18-

19). 

2. Бир Кудай: Ысрайылдын Кудай Теңири Жахаба жалгыз, ошол эле учурда 

Ал – Уул (Ыйса Машаяк – Иешуа ха Машиях) жана ыйык Рух (Руах ха 

Кодеш) (Мыйз. 4:35, 6:4; Мт. 28:19-20; 2 Кор. 13:13). Уул, Ал түбөлүк бар 

болчу, бирок Ыйса Машаяк болуп келди (кишинин денесине ээ болуп); 

Бир Кудайдын экинчи Инсаны болуп келди (Жкн. 1:1-18; 1 Тим. 3:16; Эвр. 

1:1-3). Ыйса Машаяк (Иешуа ха Машиях) жана Ыйык Рух (Руах ха 

Кодеш) Кудайлык касиеттери боюнча Кудай Ата менен тең (Мт.28:19-20; 

2 Кор.13:13. 



3. Ыйса Машаяк (Иешуа ха Машиях): Иса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) 

инсандыгы эки касиетти бириктирет – кудайлык жана адамдык (Жкн.1:1-

18, 10:30; Кол. 2:8-9; Эвр. 4:14-15). Теңир Ыйса Машаяк чыныгы Кудай 

жана түбөлүк өмүр. Ыйса Машаяк (Иешуа ха Машиях) Кудай Ата менен 

адамзаттын ортосундагы жападан жалгыз арачы (1 Тим. 2:5-6). Библияда 

жазылган: Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, 

жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүшү үчүн, 

«Ыйса Машайак – Теңир, Кудай Атанын даңкы» деп, ар бир тил ачык 

таанышы үчүн ушундай кылды  (Флп. 2:10-11). тЫйса Машаяк (Иешуа ха 

Машиях) жеткилең жашоо менен жашады, биздин күнөөбүз үчүн 

Голгофада айкаш жыгачка кагылып, жанын берди, ыйык Жазууга ылайык 

үчүнчү күнү өлгөлдөрдүн арасынан тирилип чыкты, 1 Кор. 15:1-4 

айтылгандай: асманга көтөрүлүп кетти, кайра жерге көзгө көрүнөө 

даңкталган Денеде түшүп келет (Мт. 24:29-30; Зах. 12:10; 14:3-4; Элч. 1:6-

11; 1 Тес. 1:7-10; Аян 1:7). 

4. Куткарылуу: Исаны кабыл алуу (жогорудан төрөлүү) куткарылуунун 

ажырагыс бөлүгү, мындай учурда жаңы ишенген киши өзүнүн Кудайга 

карата жана күнөөгө карата болгон мамилесин кескин өзгөртөт, муну 

күнөөдөн тобо кылуу (тшува) жана ишенүү деп атайбыз (2 Жылн. 7:14; 

Жкн. 3:18; Элч. 3:19; 2 Кор. 5:17). Биз (эврейлер же эврей эместер сыяктуу 

эле) Иса Машаяктын (Иешуа ха Машияхтын) кун төлөөсү жана тирилүүсү 

аркылуу акталдык жана бир гана ишеним аркылуу куткарылдык (Эф. 2:1-

10; Рим. 10:9-13; Эф. 2:14-15), ошондуктан Жакшы Кабар (бесора) бардык 

элдерге, эч кимисин калтырбастан таратылуусу керек (Мт. 10:5-6, 15:24, 

28:19-20; Рим.1:16). Кудай ишенүүчү ар бир кишинин жүрөгүнө жакшы 

иштерди кылууга каалоо салат (Жкп. 2:14-26); Флп. 2613; Гал. 6:9-10). 

5. Ысрайыл жана Жыйын: Кудай тарыхтагы Ысрайыл (эврей эли) менен 

кандай иштесе, Жыйын (Исага (Иешуага) ишенип калган эврейлер жана 

эврей эместер) менен дагы кызуу иштейт. Эврейлер дагы эле Кудай 

тарабынан тандалган жана сүйүктүү эл. Замандын акыры келгенде, эврей 

эли айкаш жыгачка кадалган Иса Машаякты (Иешуа ха Машияхты) көрүп, 

Ага ишенбестик күнөөлөрү үчүн тобо кылышат да, Аны өздөрүнүн 

Машаягы (Машиях) катары кабыл алышат, Кудай тарабынан кабыл 

алынып Жаңы Келишимге ылайык мамилелешүүгө өтүшөт (Жер. 31:1; Зах. 

12:10, 13:1; Рим. 11:11, 12, 26-29). Ыйса Машаякка (Иешуа Машиях) 

ишенген эврейлер (мессиандык эврейлер катары белгилүү болгон, Еудим 



Мешихим) Ааламдык Жыйынга тиешелүү бөлүгү болуп саналышат. 

Библия аларды Ысрайылдын «калдыгы» деп атайт (Рим. 11:1-5). Бардык 

элдердин арасындагы Ыйса Машаякка (Иешуа Машиях) ишенүүчүлөр 

Ыбрайымдын рухий уругу катары эсептелинишет дагы, Кудайдын 

Убадасына ылайык, Анын мураскорлору болуп саналышат (Гал. 3:26-29). 

Бардык ишенүүчүлөр семит уруусуна каршы (антисемитизм) багытталган 

иштерди ашкерелеп (эврей элине каршы душмандык мамиле жана 

эврейлерди басынтуу), расимздик чыдамсыздыкты жана анын негизинде 

алардын укугун тепселөө сыяктуу иштерди айыпташы, ошондой эле эврей 

элини куткарылуусу жана Иерусалим үчүн тынчтык сурап сыйынышы 

керек (Рим. 1061; Заб. 121:6), Иса Машаякка (Иешуа ха Машиях) 

ишенүүчүлөрдүн ортосунда библиялык окутуунун негизинде чыныгы 

рухий биримдик болуусуна ынтаалуулук менен өбөлгө түзүш керек (Башт. 

12:1-3; Зах. 8:2-23; Эст. 4:13-14; Жкн. 4:22; Рим. 9:1-5, 11:17-22). 

     «Силерге айтамын: Машайак сүннөттүүлөргө Кудайдын ата-

бабаларыбызга берген убадасын аткарыш үчүн, Кудайдын чындыгын далилдөө 

үчүн кызматчы болду. Ал эми бутпарастарга Кудайды даңкташсын үчүн, 

Кудайдын аларга көрсөткөн ырайымы үчүн кызматчы болду. Ыйык Жазууда: 

«Теңир, Сени бутпарастардын арасында даңктаймын, Сенин ысымыңды 

даңктап ырдаймын», – деп жазылган. Ыйык Жазуунун дагы бир жеринде: 

«Бутпарастар, Анын эли менен бирге кубангыла», – деп жазылган. Ошондой эле: 

«Бардык бутпарастар, Теңирди мактагыла, бардык элдер, Аны даңктагыла», – 

деп да жазылган.  Ышайа пайгамбар да: «Жышайдын тукумунан Бирөө чыгат, 

Ал бардык элдердин үстүнөн бийлик жүргүзөт. Ага бутпарастар 

үмүттөнүшөт», – деп айткан» (Рим. 15:8-12). 

II. Машаякчылык жана мессиандык чөйрөлөрдө азыркы учурда 

теологиялык жана иш жүзүндө көбүрөөк кездешип жүргөн төмөнкү 

адашууларды белгилөө: 

1. Эски жана Жаңы Осуяттын (Танах жана Брит Хадаша) китептеринин 

катасыздыгын жана Кудайдын Рухунун жетеги менен 

жазылгандыгын тануу. 

2. Маркионитство ( Эски Осуяттагы китептердин (Танах) Кудайдын 

Руху менен жазылгандыгын четке кагуу жана алардын 

маанилүүлүгүн басынтуу, ошондой эле дуалисттик көз караштагы 



(каардуу жана өч алуучу Эски Осуяттын кудайы жана сылык, дайыма 

жакшылык кылуучу Жаңы Осуяттын кудайы) жалган окутуу. 

3. Канонго кирбеген ар кандай тексттерди кудайдан деп кабыл алуу 

(жүйүттөрдөн жана алгачкы машаякчылыкка тиешелүү апокрифтер, 

Талмуд, Мидраш, Жыйындын аталарынын жазмалары ж.б.). 

4. Бир Кудайдын Ата, Уул жана Ыйык Рух экендигин тануу. 

5. Ыйса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) Кудай Теңир экендигин тануу. 

6. Ыйса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) адам болуп келгенин тануу. 

7. Ыйык Рухтун (Руах ха Кодеш) Кудай Теңир экендигин тануу. 

8. Иса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) Голгофадагы айкаш жыгачта 

кун төлөп куткаруучу өлүмүн, Анын өлгөндөрдүн арасынан даңкка 

бөлөнгөн Денеде тирилип чыгуусун, асманга көтөрүлүп кетүүсүн, 

келечекте көзгө айкын көрүнүп келип, Өзүнүн Миң жылдык 

Падышачылыгын орнотуп, борбору кылып Иерусалимди тандаганын  

тануу (Ыш. 2:1-5; Жер. 23:5-8, 33:14-26; Мих. 4:1-8; Зах. 8:1-8, 12-14-

бөлүмдөр толугу менен; Аян 20:1-10).  

9. Өлгөндөн кийинки жашоону, Ыйса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) 

өлгөндөрдүн арасынан тирилип чыгуусун жана келечекте 

адамдардын өлүмдөн тирилүүсүн (өлгөндөрдүн арасынан биринчи 

тирилүү – «өмүргө тирилип чыгуу», жана өлүмдөн экинчи тирилүү – 

«айыпталуу үчүн тирилүү» (Жкн. 5:28-29; 1 Кор. 15:51-52; 1 Тес. 

4:13-18; Аян 20:11-15). 

10. Шайтандын жана жиндердин (жаман рухтардын) бар экендигин 

тануу. 

11. Ар кандай түрдөгү көз боочулук: өзүн руханий киши катары 

көрсөтүү, жүйүттөрдө жана машаякчылыкта кездеше калып жүргөн, 

мисалы: Каббала, көзү өтүп кеткен ыйыктарга сыйынуу, астрология, 

сайентология, Жаңы Доордун окутуусу (Нью Эйдж), адаттагыдан 

башка (нетрадиционные) медициалык ыкмалардын түрлөрү ж.б. 

12. Куткарылуу бир гана Ыйса Машаякка (Иешуа ха Машиях) ишенүү 

аркылуу Кудайдын бериле турган ырайым экендигин тануу. 

13.  Антиномизм (Кудай ишенгендерден Өзүнүн мурда Библия аркылуу 

берген адеп-ахлакка чакыруучу мыйзамдарын сактоосун талап 

кылбайт). 

14.  Машаякчылык универсализм (акырында баары бир бардык адамзат 

куткарылат деген окутуу). 



15.  Кошоктолуп жүрүүчү Осуят тууралуу окутуу («Иешуа эврейлер 

үчүн эмес», алардын куткарылуучу өз жолу бар, алар Ыйса Машаякка 

(Иешуа ха Машиях) жеке ишенбей эле куткарылууга жетишет.  

16.  Орун алмашуу теологиясы Ыйса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) 

Миң жылдык Падышачылыгы жерде орноп жаткан кезде эврей эли 

жөнүндө айтылган пайгамбарчылыгынын түздөн-түз аткарылышын 

четке кагып, Кудай тарабынан тандалган эл өз статусун жоготуп, 

Ысрайылдын ордуна Жыйын турду деп үйрөтөт. 

17.  Машаякчылык чөйрөдө семит уруусуна каршылык (эврей элине 

каршы мамиле жана аларга үстөмөндүк кылуу). 

18.  Машаякчылык ишенимдин эврейлик тамырын тануу. 

19.  Библиялык пайгамбарчылыктарга ылайык, келечекте Кудай 

Ысрайыл жергесинде эврейлерди чогултарын тануу (Ыш. 14:1-2, 

43:5-7, 49:22; Жер. 16:14-16: Жез. 37:1-14; Зах. 12:9-14). 

20.  Мессиандык эврейлердин өз элине тиешелүүлөр катары эврейлерге 

таандык жашоо менен жашашын, Теңирдин майрамдарын 

библиялык календарларга ылайык майрамдоо жана алардын 

аткарылышын Ыйса Машаяктын (Иешуа ха Машиях) жашоосунда 

пайгамбарчылыктарга ылайык аткарылуусун, ошондой эле 

пайгамбарлар (Зах.14:16-19) аркылуу айтылган келечектеги 

окуяларда аткарылышын кабыл албастык. 

    «Мурда Ысрайыл элинин ичинен да жалган пайгамбарлар чыгышкандай, 

силердин ичиңерден да жалган окутуучулар чыгып, туура эмес окутуп, ак 

жолдон адаштырышат жана күнөөдөн куткарган Ээсин танышып, ошонусу 

менен башына түшө турган кырсыкты тездетишет» (2 Пет. 2:1). 

III. Ишенүүчүлөрдүн ортосунда библиялык окутуунун негизинде 

биримдик болуп туруусуна төмөнкүчө өбөлгө түзүү: 

1. Ыйык Жазууну үйрөнүүдө жана окутууда анын Библия жазылып 

жаткандагы эврей жана грек тилдерин, алардын ошол кездеги 

маданиятын эстен чыгарбоо. 

2. Эврейлердин жана машаякчылыктын салттарын сыйлоону адатка 

айландыруу, албетте, алар бутпарастык салттар болбосо жана 

библиялык окутууга каршы келбесе (Мт. 15:6; Элч. 15:20-21; 1 

Кор. 10: 20-22, 31-33, 1261-2; Кол. 2:16-17; 1 Тес. 1:9, 5:20-21; Аян 

2:14-15).  



3. Мессиандык эврейлер менен машаякчы ишенүүчүлөрдүн

ортосунда биринин үстүнөн бири үстөмөндүк менен карабастан,

ыклас мамилелешүүлөр болуп турушун камсыздоо (Лука 18:14;

Рим. 11:17-22; Эф. 2:11-22).

4. «Эврейлер иудаизм үчүн» (мессиандык эврейлерге каршы), «Бней

Ноах» (Нухтун уулдарынын уюму) жана машаякчылыкты 

жамынган культтар «Жахабанын күбөлөрү» жана мормондор 

(Нак. 24:11-12; Эф. 4:14-16; 1 Жкн. 4:1-4) сыяктуу кыймылдардын 

таасирине кабылып калган кишилерге рухий жардам көрсөтүү. 

5. Рухий темадагы ар түрдүү иш-чараларды, Ысрайыл жана Жыйын,

ошондой эле куугунтукка кабылган Ысрайыл жергесиндеги жана

башка өлкөлөрдөгү ишенүүчүлөр  үчүн бириккен сыйынууларды

өткөрүү (Заб. 121:6; Ыш. 62:1-7; Рим. 9:1-3, 10:1, 15:27; 1 тим. 2:1,

4:16).

6. Жакшы Кабар тартуунун натыйжалуу ыкмаларын иштеп чыгып,

Ысрайылда жана бүткүл дүйнө жузундө колдонуш керек (Мт.

28:19-20; Рим. 1:16, 10:1).

    «Силер бир ой менен, бир ооздон Теңирибиз Машайак Ыйсанын Кудайын 

жана Атасын даңкташыңар үчүн, чыдамдуулук жана кайраттуулук берүүчү 

Кудай Өзү Ыйса Машайактын үйрөтүүсү боюнча силерге өз ара бир ой берсин.  

Кудай даңкталышы үчүн, Машайак силерди кабыл алгандай, силер да бири-

бириңерди кабыл алгыла» (Рим.15:5-7). 


