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Ruhlara, gözbagçylyga we jadygöýlige ynanmak

1. Ysraýyllylaryň arasyndaky pal atýan we jadygöýlik edýän adamlary Hudaýyň ölüme buýrandygyny bilýäňizmi?
«Jadygöýlik bilen meşgullanýan her bir aýaly
öldüriň» (Çykyş 22:18).

2. Ruhlar ýa-da ölüler bilen aragatnaşyk etmek
adamy murdar edýändigini, şondan soň ol adamyň
Hudaý bilen gatnaşyk edip, Onuň öňünde durup
bilmeýändigini bilýäňizmi?
«Jadygöýlere we palçylara ýüz tutmaň. Olardan
maslahat sorap, özüňizi murdar etmäň. Siziň
Hudaýyňyz Reb — Mendirin» (Lewiler 19:31).

3. Porhanlara, jadygöýlere we gözbagçylara
kömek sorap ýüz tutany Hudaý Öz ysraýyl halkynyň
içinden sogrup taşlandygyny bilýäňizmi?
«Eger kimde-kim biwepalyk edip, jadygöýleriň
we palçylaryň yzyna eýerse, Men ondan ýüz öwrerin
we ony öz halkymdan çetleşdirerin» (Lewiler 20:6).

4. Köne Ähtde Hudaýyň hökümi boýunça ölüleriň
ruhuny çagyran her bir adama daşlanyp öldürilmek
jezasynyň berlendigini bilýäňizmi?
«Jadygöý, palçy bolan erkegu-aýal daşlanyp
öldürilsin. Olaryň gany öz boýunlarynadyr»
(Lewiler 20:27).
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5. Jadygöýlik, pal atmaklyk, merhumy çagyrmak,
hiromantiýa (eliň aýasyna seredip, täleý garamak) — bularyň barysy ruhlara ynanmaga
ýakyndygyny we Hudaýyň berk ýazgarýan zatlarydygyny bilýäňizmi?
«Siziň araňyzda hiç kim ogluny ýa-da gyzyny
oda ýakyp, gurbanlyk bermesin. Palçylyk etmäň,
müneçjim ýa-da bilgiç bolmaň, jadygöýlik etmäň.
Şeýle hem, hiç biriňiz gözbagçylyk edip, arwahjynlar ýa-da ruhlar bilen maslahatlaşmaň, ýa-da
çözgüdiň jogabyny ölülerden gözlemäň» (Kanun
taglymaty 18:10-11).
6. Jadygöýlik we onuň bilen baglanyşykly adatlary sebäpli Hudaýyň kenganlary çykaryp
kowandygyny bilýäňizmi?
«Siziň araňyzda hiç kim ogluny ýa-da gyzyny
oda ýakyp, gurbanlyk bermesin. Palçylyk etmäň,
müneçjim ýa-da bilgiç bolmaň, jadygöýlik etmäň.
Şeýle hem, hiç biriňiz gözbagçylyk edip, arwahjynlar ýa-da ruhlar bilen maslahatlaşmaň, ýa-da
çözgüdiň jogabyny ölülerden gözlemäň. Çünki bu
işleri edýänler Reb üçin nejisdir. Ine, şu nejis işleri
üçin Hudaýyňyz Reb olary siziň öňüňizden kowup
çykarýar» (Kanun taglymaty 18:10-12).
7. Şamuwel Şawulyň boýun egmezlik günäsiniň
agyrlygyny iň güýçli deňeşdirme bilen deňeýär.
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Onuň günäsini jadygöýlik bilen deňändigini siz
bilýärsiňizmi?
«Çünki topalaň palçylyga barabar günädir.
Tekepbirlik şere we butparazçylyga barabardyr....»
(Şamuweliň birinji kitaby 15:23).

8. Hudaýyň wepaly guly bolan Ysraýylyň
patyşasy Şawulyň, ähli jadygöýleri (palçylary) öz
ýurdundan kowandygyny bilýäňizmi?
«...... Şawul bolsa porhanlardyr jadygöýleri
çykaryp kowupdy» (Şamuweliň birinji kitaby 28:3).

9. Şawulyň öz günäsi zerarly Hudaý bilen gatnaşygy kesileninden soň, onuň jadygöýe ýüz
tutandygyny bilýäňizmi?
«Şawul Rebbe ýüz tutdy, ýöne Reb oňa ne
düýşde, ne Urymyň üsti bilen, ne-de pygamberleriň
üsti bilen jogap berdi. Soňra Şawul öz hyzmatkärlerine: «Maňa bir porhan aýal tapyň. Men onuň ýanyna gidip, ondan bir zady haýyş etjek» diýdi.
Hyzmatkärler oňa: «Endorda bir porhan bar» diýdiler» (Şamuweliň birinji kitaby 28:6-7).

10. Şawulyň tagtdan agdarylmagynyň we biwagt
ölüminiň sebäbi, onuň ruhlara ýüz tutandygy zerarly
Hudaýyň jezasydygyny bilýäňizmi?
«Şeýdip, Şawul öz biwepalygy üçin öldi. Ol
Rebbiň buýrugyny berjaý etmän, Oňa biwepalyk
etdi. Üstesine-de, ol Rebden maslahat soraman,
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jadygöýden maslahat sorady. Şonuň üçin hem Reb
ony öldürdip, patyşalygyny Essäniň ogly Dawuda
berdi» (Ýyl Ýazgylarynyň birinji kitaby 10:13-14).

11. Azgyn Manaşe patyşanyň eden günäleriniň
sanawynyň jadygöýlikden, palçylykdan, porhançylykdan ybaratdygyny bilýäňizmi?
«Ol ogullaryny Hinnom jülgesinde otdan geçirdi. Müneçjimlik, jadygöýlik, palçylyk etdi, gözbagçylar we ruhlary çagyrýanlar bilen gatnaşyk açdy.
Rebbiň gaharyny getirmek üçin Onuň nejis görýän
gaty köp işlerini etdi» (Ýyl Ýazgylarynyň ikinji
kitaby 33:6).
12. Hudaýyň Ysraýyldan ýüz öwürmeginiň
sebäpleriniň biri — ysraýyllaryň jadygöýlik we
ruhalry çagyrmak bilen meşgullanandyklary üçindigini bilýäňizmi?
«Çünki Sen halkyňy, Ýakubyň neslini terk etdiň,
çünki olar gündogaryň urp-adatyndan doldular,
piliştliler kimin palçy boldular we kesekileriň çagasy
bilen el-ele berýärler» (Işaýa 2:6).

13. Siz Hudaýa ýüz tutmagyň deregine ölülere ýüz
tutsaňyz, onda siz hakykatdan hem Hudaýa dil
ýetirýändigiňizi bilýärsiňizmi?
«Size:”Pyşyrdaşýan we hümürdeşýän jyn tutýanlara we jadygöýlere ýüz tutuň” diýenlerinde:”Bir halk diriler üçin öz Hudaýyna däl-de, ölüle5

re ýüz tutarmy?” diýiň» (Işaýa 8:19).

14. Siz palçylaryň däli-telbe hem bolýandygyny
bilýäňizmi? Mysal üçin Pawlus Isanyň ady bilen
Filipiden bolan gyzyň içinden erbet ruhlary çykardy.
«Soňra doga okalýan ýere barýarkak, pal
atmaklyk bilen hojaýynlaryna uly gazanç getirýän,
palçy ruhly bir kenize duş geldik. Bu gyz Pawlus
dagymyzyň yzymyza düşüp: «Bu adamlar hemmelerden beýik Hudaýyň gullary, olar bize gutulma ýoluny
wagyz edýärler!» diýip gygyrýardy. Ol gygyrmasyny
ençeme günläp dowam edensoň, Pawlus gaty
tolgundy, yzyna öwrülip, ruha: «Onuň içinden çykmagy Isa Mesihiň adyndan saňa buýurýaryn!» diýdi.
Ruh şol sagadyň özünde daşary çykdy» (Resullaryň
Işleri 16:16-18).
15. Hakyky mesihileriň, meselem, edil Efesdäki
mesihiler ýaly porhançylyk we jadygöýlik bilen hiç
hili bagly bolmaly däldiklerini bilýäňizmi?
«Jadygöýlik bilen meşgullanýanlaryň bir topary
kitaplaryny üýşürip, hemmäniň gözüniň alnynda
ýakdy. Olaryň bahasyny hasaplanlarynda, elli müň
kümüş pula ýetdi» (Resullaryň Işleri 19:19).
16. Siz Injilde jadygöýligiň ten günäsine deň diýlip
ýazylandygyny we kim onuň bilen meşgullansa
Hudaýyň Patyşalygyna girip bilmejekdigini
bilýärmisiňiz?
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«Ten işleri bellidir. Olar zynahorlyk, murdarlyk,
ahlaksyzlyk, butparazlyk, jadygöýlik, duşmanlyk,
dawa, göripçilik, gahar, jenjel, bölünişik, pyrgalar,
içigaraçylyk, adam öldürmeklik, serhoşluk, aýşyeşret we şunuň ýaly zatlardyr. Bulary edýänleriň
Hudaýyň Patyşalygyny miras almajagyny ozal
aýdyşym ýaly, ýene-de aýdýaryn» (Galatýalylar
5:19-21).

17. Kim jadygöýlik bilen meşgullanýan bolsa
Gögüň Patyşalygyna girmejekdigini we Hudaýyň
hemişelik ondan ýüz öwürjekdigini bilýäňizmi?
«Emma gorkagyň, imansyzyň, ýigrenjiniň, ganhoryň, zynagäriň, jadygöýiň, butparazyň, bütin
ýalançylaryň soňy kükürt bilen ýanýan ot kölüdir.
Ikinji ölüm budur» (Ylham 21:8).

«Itler, ýagny jadygöýler, zynagärler, ganhorlar,
butparazlar, ýalany söýüp, işlerini ýalan bilen ýöredenleriň bary daşarda galar» (Ylham 22:15).

18. Siz arwah-jynlaryň Hudaýyň öňünde titreşýändiklerini we Onuň beýik güýjüne boýun
egýändiklerini bilýäňizmi?
«Sen Hudaýyň birligine ynanýarsyň; ýagşy
edýärsiň; jynlar hem ynanýar, sandyraşýar»
(Ýakup 2:19).

19. Arwah-jynlar
tarapyndan
ynandyrylýan
heläkleýji taglymata eýerýänleriň sany artanda —
7

bu soňky günleriň, ýagny basym hökümiň golaýlaşýandygyny öňünden duýdurýan alamatlaryň biridigini bilýärsiňizmi?
«Ruh nygtap aýdýar: soňky wagtlarda käbir
adamlar imandan däner.Ynsaplaryna dag basylan
ýalançylaryň ikiýüzlüligi zerarly aldawçy ruhlara,
jynlaryň taglymatlaryna gulak asar» (1 Timoteos
4:1-2).

Biz ýokarda mysal getirilen aýatlara görä, ruhlara ynanmak, gözbagçylyk we jadygöýlik — şeýtan
bilen gönümel baglanşyklydygyny, Hudaýa biwepalyk edip, şeýtana boýun egmekdigini görýäris.
Hudaýyň Patyşalygyna girmek üçin, bu
günäleriňi toba etmek bilen bulary goýup, Isa Mesih
bilen täze durmuşa başlamak gerek.
Hudaý size ýardam bersin!
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