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БУ СЕРИЯ ХАЙДАХ 
ҮӨСКЭЭБИТИН ТУҺУНАН

 2:7 Серия Христос дьиҥ үөрэнээччилэрин ии-
тэргэ саҥа көрүүнү биэрэр материал буолар. Бу эл-
бэх үҥүү-сүктүү, көрдөөһүн, түмсүүлэргэ тургутуллу-
бут уонна ырытыллыбыт,  христоска итэҕэйээччилэр 
опыттарыгар уонна Ытык Суруйууга олоҕуран бэлэмнэммит 
хомуурунньук буолар. Серия чуолаан итэҕэлгэ бөҕөргөөһүҥҥэ 
уонна духуобунай үлэҕэ туһалаах алта куурустан турар. 
 Бу Серия тоҕо 2:7 диэн ааттааҕый? Бу аата Колоссяннарга 
сурук иккис түһүмэҕин сэттис хоһоонугар, «Киниттэн силис 
тардан, Кини акылаатыгар олоххутун тутан, итэҕэлгитинэн 
бөҕөргүтүнэн, ис сүрэххититтэн өрүү махтанан, Кинилиин 
биир буолуҥ», - диэн апостол саҥа Кэс Тыл түмсүүтүгэр анаан 
суруйбут  тылларыгар олоҕурар. Серии 2:7 сыала тугуй? 
 Бу үөрэх сыалын туһунан, Колоссяннарга 2:7 сурукка 
Айыы Тыын апостол Павел нөҥүө этиитэ олус өйдөнүмтүөтүк 
тириэрдэр: 
 1.  Христоска итэҕэйээччини Иисус Христоска 
силистээһин уонна итэҕэлгэ бөҕөргөтүү. Бу эрээт куу-
рустар Библияны үөрэтиигэ практическэй ньымалары, Су-
руйуу хоһооннорун өйгө хатыырга эрчиллиигэ, үҥэргэ уон-
на Таҥараны кытта кэпсэтиигэ үөрэтэр. Үөрэнээччилэр 
хайдах тупсаҕайдык уонна судургутук үөрүүлээх илдьи-
ти, дьон болҕомтотун тардардыы кэпсииргэ үөрэнэллэрэ. 
 2.  Христоска итэҕэйээччини олоҕугар Таҥараҕа күннэтэ 
махталынан туолбут сүрэхтээх буоларга үөрэтии.  Бу 
серия хас биир үөрэнээччини кытаанах итэҕэллээх уонна 
Таҥаралыын олоҕугар халбаҥнаабакка батыһарга үөрэтии буолар. 
 3.  Христоска итэҕэйээччини үөрэтии. Үөрэтии киһини 
итэҕэллээхтэр түмсүүлэрин чилиэнэ оҥорор, кини бэйэтин 
холобурунан тулалыыр дьонугар, эйгэтигэр үтүөтүк дьайар.



6

 2:7 серия туох түмүгү биэрдэ?  Бу серияны ааспыт 
үөрэнээччилэр өйдөрө-санаалара уларыйан, бэйэлэрин 
түмсүүлэригэр эппиэтинэстээхтик уонна таһаарыылаахтык 
үлэлииллэр. Кэргэнниилэр уонна оҕолоох ыаллар өй-
санаа өттүгэр көмө ылаллар, онно кинилэр хас биирдиилэ-
рэ  Таҥараны кытта өйдөрүн санааларын  түмүүлэрэ уон-
на бигэргэтиилэрэ улахан оруоллаах. Кууруһу бүтэрбит 
кытаанах өйдөөх-санаалаах итэҕэйээччилэр Христос иннигэр 
кэлээччилэргэ бигэ күүс-көмө оҥороллор, ону таһынан, Христо-
ска кэлэ иликтэргэ бэйэлэрэ сүбэ-ама оҥорор сыһыаннаахтар. 

 УОПСАЙ БЭЛИЭТЭЭҺИННЭР
 1.  2:7 серия хас биирдии кууруһа 12 уруоктан турар
 2.  Үөрэнэр группаҕа аҕыстан элбэҕэ суох үөрэнээччи 
баар буолуохтаах,    ол хас   биирдии үөрэнээччигэ сөптөөх 
бириэмэ, болҕомто ууруллуннун диэн.   Ону таһынан,  итин-
ник группалар   быдан доҕордуу сыһыаны үөскэтэллэр (со-
рох группалар 10-нуу үөрэнээччилээх буолуохтарын сөп).
 3. Иккис дьарык кэнниттэн группаҕа атын үөрэнээччини 
эбэр биһирэбилэ суох. 
 4.  Бу кууруһу ситиһиилээхтик түмүктүүр туһугар, аҕыйах 
ыарахана суох, ол эрээри дьоһуннаахтык сыһыаннаһар  
ирдэбиллэри толоруохха наада. Бу кууруһу үөрэнэргэ, бүтэрэргэ 
кыһаллыахха наада. 
 5.  Сыаналаах барыта кытаанах санааны, кыһаллыыны  
тоҕоостуурун умнумаҥ. 
 6.  Уруокка бэлэмнэнэргитигэр биир, икки чаас кэриҥэ би-
риэмэ ирдэниллэр. 
 7.  Сорудаҕы бириэмэтигэр оҥорон, толорон иһии 
– үөрэхтэн дуоһуйууну уонна үөрэххэ ситиһиини аҕалар.
 8.  Иккиттэн элбэх дьарыгы көтүтэр биһирэммэт, көтүтүүнү 
ситинэр олус ыарахан. 
 9.  Бу серия лекция быһыытынан барбат, хас биир-
дии үөрэнээччи дьарык аайы холкутук бэйэтин санаатын этэр, 
үллэстэр, ыйытар кыахтаах. 
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МАТЫРЫЙААЛЛАРЫ 
ҮӨРЭТЭР ДНЕВНИК

 Бииргэ үөрэнэр доҕоргуттан  бу куурус сорудахтарын 
төһө сөпкө толороргун бэрэбиэркэлииригэр көрдөс. Хас биирдии 
түһүмэххэ бэрэбиэркэлииллэригэр  ааттарын уонна күнү-дьылы 
суруйаллар.  

ҮӨРЭТИЛЛИЭХТЭЭХ ХОҺООННОР

“Христостуун саҕалааһын” 
балаһа хоһоонноро

Аата Күнэ-
дьыла

«Быыһабылга эрэбил». 
1 Иоанн 5:11-12
«Үҥээһиҥҥэ хоруйу эрэнии». 
Иоантан Үтүө Сурах  16:24
«Кыайыыга эрэнии». 
1 Коринфяннарга 10:13
«Бырастыы гынылларга эрэнии». 
1 Иоанн 1:9
«Таҥара салайааһыныгар эрэнии». 
Соломуон 3:5-6
“Христостуун саҕалааһын” 
балаһа хоһооннорун барытын билии
“Христостуун саҕалааһын”  балаһа 
хоһооннорун 14 күн иһинэн барытын 
хатылааһын
 29-30 с. хатылааһын түмүгэ

ТАҤАРАЛЫЫН БИИРГЭ БУОЛУУ КЭМЭ
Бастакы 14 күн түмүгүн, Библияны 
ааҕааһын дневнигар бэлиэтээһин
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ БЫҺААРЫЫТА: 
«Христостуун эн  олоҕуҥ»

(Үөрэнии кэрдиистэрэ. 1  Куурус)
Аата Күнэ-

дьыла
1 бас. «Таҥара эн тускар кыһаллар»
2 бас. «Иисус Христос тус бэйэ уратыта»
3 бас. «Иисус Христос миссията»
4 бас. «Айыы Тыын эн сүрэххэр»

ЫСТАТЫЙАЛАРЫ ҮӨРЭТИИ

«Ыксаллаах түбүктэр  батталлара»
44 сирэйгэ ырытыыны түмүктээһин

АРААС
 91 сирэйгэ “Көлөһө” ойууну 
сыаналааһыны түмүктээһин
97-99с. Библия хоһооннорун нойосуус 
үөрэттээһин сүрүн оруолун сыаналааһын 
түмүгэ

БӨЛӨХ САЛАЙААЧЧЫТЫН БЭРЭБИЭРКЭТЭ
Библияны ааҕыыны бэлиэтэнэр дневник-
ка биэс бэлиэтээһини суруйуу
 Бастакы кууруһу ситиһиилээхтик 
түмүктээһин
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1-кы ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1.  Бииргэ үөрэнэр доҕотторгутунаан билсиһиҥ
 2.  “Бу серия хайдах үөскээбитэй” (5 с)  диэн балаһаны ааҕыҥ.
 3.  “Христостуун эн олоҕуҥ” диэн балаһаны (23 с) көрүҥ. 
Бу кууруска Библияны ити балаһанан үөрэтии буолар, киирии 
тылын ааҕыҥ.
 4.  Библияны ааҕар интэриэһи өссө үрдэтэр туһугар, бу 
түһүмэхтэри үөрэтиҥ: 
 а. “Библияны ааҕыыга тупсаҕайдык бэлиэтэнии 
туһунан” (9 с)
 б. “Библияҕа ханна ааҕыы туһунан” (12 с)
 5.  Ааҕааһыҥҥа бэлиэтээһиннэри оҥорорго эрчиллиҥ (12 с)
 6.  “Христостуун саҥа олоҕу саҕалааһын” балаһаны уон-
на биэс кылгас хоһооннору  Суруйууттан  аах. (13-19 с)
 7.  “Хоһоону тупсаҕайдык үөрэтии” диэн балаһаны аах 
(19-20 с)
 8.  Иккис дьарык сорудахтарын аах (22 с) 
 9.  Дьарыгы үҥэн көрдөһүүнэн түмүктээ.

БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫГА  БЭЛИЭТЭНИИ ТУҺУНАН 

 Бэлиэтээһиннэри оҥорууга анал кумааҕынан тиһиллибит 
Библия көрүҥүн туттуоххутун сөп. Бэлиэтээһиннэри уруучуканан, 
эбэтэр харандааһынан оҥорор ордук. Чараас илиискэ бэлиэтээһин 
оҥорорго фломастер барсыбат. Бэлиэтээһиннэри оҥорорго ман-
нык тутулу тутус:
 1.  Хоһооннору түөрт муннук скобкатынан бэлиэтээ [....]
 2.  Сүрүн суолталаах этии саҕаланыытын бэлиэтииргэ   
кылгас, туора түһэр сурук бэлиэтэ туттуллар  /
 3.  Ордук сүрүн суолталаах хоһоону икки хос туора түһэр 
сурук бэлиэтинэн көрдөрүллэр //
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 4.  Төгүрүтүллэн эмиэ бэлиэтээһин оҥоруохха сөп   
 5.  Туруору сурук бэлиэтинэн кытыыга бэлиэтээһиннэри 
оҥоруохха сөп |
 6.  Сүрүн суолталаах тылы эбэтэр этиини аннынан тарды-
ахха сөп _________________
 Араас бэлиэтээһиннэри барытын туттуохха сөп, эбэтэр 
бэйэҕит  атын бэлитээһиннэри оҥоруоххутун эмиэ сөп. 
 Салгыы Библияттан үс бэлиэтээһини көрдөрөр  холобур-
дары көр, өйдөө: 
ИСАЙА 11:1-7 
      Иессей силиһиттэн умнас 
тахсыа, кини силиһэ лабаала-
ныа. 2 Киниэхэ Айыы Тойон 
Тыына баар буолуо, [өркөн өй 
уонна мындыр санаа тыына, 
сүбэ уонна бөҕө буолуу тыына, 
сирдиир тыын уонна сиэрдээх 
буолуу тыына].  3Айыы Тойону 
Ытыктааһынынан Кини туолуо, 
тас көстүүнэн да, сурах хоту да 
Кини кими да дьүүллүө суоҕа. 
4 Кини дьадаҥылары кырдьык-
таах дьүүлүнэн, сордоохтор 
дьыалаларын дьиҥ кырдьыгы-
нан быһаарыа. Кини тыла кым-
ньыы курдук сири дьүүллүө, 
Кини уоһун тыына хара дьай-
даах киһини самнарыа. 5 Кини 
кырдьыгы кур оҥостуо, дьиҥ 
чахчыны өттүгэр бааныа.  
6 Оччоҕо бөрө бараан оҕотун 
кытта бииргэ сылдьар буолуо, 
барс козел оҕотун кытта бииргэ 
күөлэһийэр буолуо, ньирэй уон-
на эдэр хахай, уонна оҕус бары 

бииргэ сылдьыахтара, кинилэ-
ри кыра оҕо маныыр буолуо. 
7 Ынах тыһы эһэни кытта би-
иргэ мэччийиэхтэрэ, оҕолоро 
бииргэ сытыахтара, хахай оҕус 
курдук оту сиир буолуо.
СААРЫСТЫБАЛАР 3-һүс 
кинигэлэрэ 12:3-13
3 уонна кинини ыҥыттара ыып-
пыттара. Онуоха Иеровоам уон-
на Израиль бары түмсүүлэрэ 
Ровоамҥа кэлбиттэрэ уонна 
эппиттэрэ: 4 Эн аҕаҥ биһиэхэ 
ыар баттык уурда, [оттон эн ол 
аҕаҥ      аһыммакка    биэрбит    
үлэтин уонна ыар баттыгын 
чэпчэт, оччоҕуна биһиги эйиэхэ 
көмөлөһүөхпүт, үлэлиэхпит]. 
5 Онуоха кини эппит: били-
гин барыҥ уонна үс хонугу-
нан хаттаан кэлээрит. Норуот 
барбыт.  6 Ровоам ыраахтааҕы, 
аҕата Соломуон тыыннаах 
эрдэҕинээҕи табаарыстарын 
кытта сүбэлэһээри эппит: но-
руотум иннигэр эппиэттиирбэр 
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туох диэн сүбэлиигит?  7 Кини-
лэр эппиттэр: [өскөтүн эн нору-
оккар хамначчыт буолар уонна 
үлэлиир, көмөлөһөр буоллах-
хына, кинилэр наадыйыыларын 
толорор уонна кинилэргэ истиҥ 
тыллары этэр эбит буоллаххы-
на, кинилэр үйэҥ тухары эн 
кулуттарын буолуохтара]. 8 Ол 
эрээри кини аҕа саастаах дьон 
сүбэтин аанньа ахтыбакка, аны 
бииргэ улааппыт эдэр саастаах, 
убаастыыр  дьонугар сүбэ ыла 
кэлбит 9 уонна эппит: норуотум 
иннигэр  эппиэттиирбэр туох 
диэн сүбэлиигит, миэхэ кини-
лэр “аҕаҥ биһиэх  ыар баттык 
уурда ону эн чэпчэт” диэтилэр.
10 Онуоха  кини бииргэ улаап-
пыт эдэр дьоно эппиттэр: эйиэ-
хэ: “аҕаҥ биһиэхэ  ыар баттык 
уурда ону эн чэпчэт” диэбит 
дьоҥҥо эт: “мин кыра тарбаҕым  
аҕам биилинээҕэр суон; 11 
Онон, мин аҕам эһиэхэ ыар 
баттык ууран эрэйдээбит эбит 
буоллаҕына, мин ону өссө улаа-
тыннарыам; мин аҕам эһигини 
кыһалҕа кымньыытынан  эрэй-
дээбит, оттон мин эһигини дьа-
аттаах харамайынан накаасты-
ам. 12 Иеровоам уонна бүттүүн 
норуот Ровоамҥа үһүс күҥҥэ 
ыраахтааҕы бэйэтэ эппитин 
курдук кэлбиттэр. 

13 Ыраахтааҕы кырдьаҕастар 
сүбэлэрин улахаҥҥа уурбакка,  
аһыныыта суох эппиэтин биэр-
бит. 
1 ФЕССАЛОНИКИЕЦТАР-
ГА 1:1-7
1 Аҕа Таҥараны  уон-
на Айыы Тойон Иисус 
Христоһу итэҕэйээччилэр 
Ф е с с а л о н и к а т а а ҕ ы 
түмсүүлэригэр – Павелтан, 
Силуантан уонна Тимофейтан. 
[Эһиэхэ Аҕа Таҥарабытыттан 
уонна Айыы Тойон Иисус 
Христостан бары илгэлэ-
эх үтүөнү кытта эйэ-ил тос-
хойо туруохтун!]    2 Биһиги 
үҥэрбитигэр эһигини өрүүтүн 
өйдөөн-санаан тураммыт, ба-
рыгыт иһин Таҥараҕа махта-
набыт.   3 Эһиги итэҕэлгитин 
олоххутунан, тапталгытын 
сыралаах үлэҕитинэн, Айыы 
Тойон Иисус Христоска эрэл-
гитин кытаанах тулуургутунан 
көрдөрбүккүтүн биһиги Аҕа 
Таҥарабыт иннигэр хаһаан да 
умнубаппыт. 4-5 Бырааттарбыт, 
биһиги бу биллэрэр Евангелия-
бытын эһиэхэ аҥаардас тылбы-
тынан эрэ буолбакка, [күүстээх 
дьайыыбытынан], Сибэтиэй 
Тыынынан эрэмньилээхтик 
тиэрдэммит, Таҥара эһигини 
таптыырын, талан ылбытын 
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бигэтик билэбит. Өссө эһигини 
кытта бииргэ эрдэхпитинэ, 
эһиэхэ туһалаатарбыт диэн 
хайдах быһыылаахтык олор-
буппутун бэйэҕит өйдүүгүт. 6 
Онон эһиги төһө да элбэх эрэйи 
көрүстэргит/ Таҥара тылын Си-
бэтиэй Тыын биэрэр үөрүүтүнэн 

ылынаҥҥыт, биһигини уонна 
Айыы Тойону батыспыккыт.     
7 Инньэ гынан Македонияла-
ах Ахайя итэҕэйээччилэригэр/ 
бука барыларыгар холобур бу-
оллугут.

БИБЛИЯҔА  ХАННА ААҔЫЫ ТУҺУНАН

 1.  Өскөтүн, эһиги Библияны ааҕаргытын саҥа саҕалыыр 
буоллаххытына, бастаан Саҥа Кэс Тыл кинигэтин  ааҕары 
саҕалыыр ордук. (Сорох дьоҥҥо Матфейтан Үтүө Сурах 
ааҕааһына өйдүүргэ ыарахан буолуон сөп, онон Марктан эбэтэр 
Иоантан Үтүө Сураҕы ааҕар ордук).
 2.  Ааҕа сылдьар кинигэҕитин  бүтэрэ иликкитинэ, 
саҥа кинигэни ааҕары саҕалаамаҥ. 
 3.  Библия кинигэлэригэр саамай ыарахан Арыллыы уонна 
Левит кинигэлэрэ буолаллар. Ити кинигэлэри Бастакы кууруһу 
бүтэрэн баран ааҕыаххытын сөп. 
 4.  Үтүө Сурахтары ааҕыыны, араас атын кинигэлэри кыт-
та солбуһуннаран, арыттаан  ааҕар ордук.
 5.  Эргэ Кэс Тылы ылынарга бэлэммин диэн 
быһаарыннаххына, салгыы ааттанар кинигэлэртэн саҕалааҥ:
Иисус Навин, 1 Саарыстыбалар, 2 Саарыстыбалар, 3 Саарыстыба-
лар, 4 Саарыстыбалар, Айыллыы, Даниил. Бу кинигэлэргэ ааҕарга 
ыарахаттары көрүстэххитинэ, көрөн, өйдөөн кэбиһиҥ, онтон кэн-
ники быһаарыытын булуоххут. 

 Бэлиэтээһини оҥорууга эрчиллии
 Дьарыктанар матырыйаал оҥосторго Римляннарга Сурук  
12-с баһын туттуҥ. Бу дьарыгы толорорго эһиги:
 1.  Таҥара бэйэтин Тылынан эһигини кытта кэпсэтэригэр 
көрдөһүҥ.
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 2.  Быһа тардыыны ааҕан, өйдөөн, толкуйдаан көрүҥ
 3.  Сүрүн суолталаах, наадалаах дии санаабыккытын 
бэлиэтээҥ.
 Дьарыгы оҥорон бүтэрэн баран, бииргэ үөрэнэр дьоҥҥутун  
кытта санааҕытын үллэстиҥ. 

 РИМЛЯННАРГА 12
 Онон, бырааттарым, Таҥара амарах санаатын туһугар 
эһигиттэн көрдөһөбүн: бэйэҕитин бүүс бүтүннүү Киниэхэ 
сөбүлэтэр тыыннаах Сибэтиэй сиэртибэ быһыытынан Таҥараҕа 
бэриниҥ – ол буолуо эһиги Киниэхэ дьиҥ духуобунай сулууспаҕыт. 
2Бу аньыылаах дойду сиэрин-майгытын батыһымаҥ, ол оннугар 
Таҥара көҥүлүн, Кини тугу үтүө, сөптөөх, эҥкилэ суох үчүгэй 
диирин билэр туһугар, өйдүүн-санаалыын төрдүттэн уларыйыҥ. 
3Апостол буолар аргыстаах бырааптаммыт киһи быһыытынан, 
эһиэхэ барыгытыгар этэбин: бэйэҕитин үрдүктүк санаммат 
буолуҥ, Таҥара хас биирдиигитигэр биэрбит итэҕэлинэн көрөн 
сөптөөхтүк сыаналаныҥ. 4Холобура, бу бэйэбит эппитин-
сииммитин да ылан көрүөҕүҥ: биир бэйэбит элбэх миэстэлэрдэ-
эхпит, ол миэстэлэрбит бары тус-туспа аналлаахтарын курдук, 
5биһиги эмиэ элбэх да буолларбыт, Христостуун холбоһоммут 
бука бары биир Эт-сиин буолабыт, оттон тус-туһунан ыллахха, 
бары биир Эт-сиин сороҕунабыт. 6Онон, Таҥараттан араас дьоҕуру 
бэлэх ыламмыт, бары тус-туһунан аналлаахпыт: Таҥара этэрин 
дьоҥҥо тиэрдэр кыахтаах пророк, итэҕэлин кыаҕынан көрөн, 
Таҥара этэрин тиэртин, 7ким сулууспалыыр – сулууспалаатын, 
ким үөрэтэр – үөрэттин, 8ким бөҕөргөтөр – бөҕөргөттүн, ким бэр-
сэр – ис сүрэҕиттэн бэристин, ким салайар – кыһамньылаахтык 
салайдын, ким үтүөнү оҥорор санаалаах – ол үтүөнү үөрэ-көтө 
оҥордун.  9Тапталгыт истиҥ буоллун; куһаҕантан тэйэ туттуҥ, 
үчүгэйи тутуһуҥ. 10Бырааттыы дьон быһыытынан бэйэ-бэйэҕитин 
истиҥник таптааҥ, атыттары бэйэҕитинээҕэр үрдүктүк тутуҥ; 
11эрчимҥитин энчирэтимэҥ, сүрэххит төлөнүн сөҕүрүтүмэҥ, 
Айыы Тойоҥҥо сулууспалааҥ; 12эрэлинэн уоскутунуҥ, ыарахат-
тарга кытаанах, тулуурдаах буолуҥ, тиһигин быспакка үҥүҥ; 
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13Сибэтиэйдэр кыһалҕаларынан үллэстиҥ; айан дьонун ама-
рахтык көрсүҥ. 14Эһигини сойуолаһар дьону алҕааҥ, кинилэ-
ри кыраабакка-таныйбакка алгыыр эрэ буолуҥ. 15Үөрэри кытта 
үөрсүҥ, ытыыры кытта ытаһыҥ. 16Бэйэҕит икки ардыгытыгар ил-
лээх буолуҥ, үрдүктүк сананымаҥ, кыраҕа-хараҕа, кыһалҕалаахха 
чугас буолуҥ, бэйэҕитинэн дуоһуйумаҥ;  17куһаҕаҥҥа куһаҕанынан 
хардарымаҥ, бар дьон иннигэр үтүөнү эрэ оҥорорго кыһаллыҥ. 
18Эһиги өттүгүтүттэн кыаллар буоллаҕына, дьону барытын кыт-
та эйэ-дэмнээх буолуҥ. 19Доҕотторуом, хаһаан даҕаны куһаҕаны 
иэстэспэт буолуҥ, иэстибили Таҥараҕа хаалларыҥ. ““Иэстэбил – 
Миэнэ, Мин иэстэһиэҕим”, - диир Айыы Тойон” диэн суруллубута. 
20Онон, “өстөөххүн аччык буоллаҕына, аһат, утаппыт буоллаҕына, 
утаҕын ханнар, иннэ гынан эн кинини кыбыһыннарыаҥ”.  
21Куһаҕаҥҥа кыайтарыма, куһаҕаны үтүөҕүнэн кыай. 

      Иисус Христос эппитэ: “Бу 
кэлэн ааҥҥытын тоҥсуйа тура-
бын; Ким Мин саҥабын истэн 
аанын аспыкка дьиэтигэр кии-
рэммин, киэһээҥи аһылыгар 
олорсуом, кини эмиэ Миигин 
кытта бииргэ олорсуо” (Иоаҥҥа 
Арыллыы 3:20). Итинник 
истиҥ кырдьыгы кытта, Кини 
эппит тыллара сибээстэнэр: 
“Оттон ылыммыттарга, Ки-
нини итэҕэйээччилэргэ, Кини 
Таҥара оҕолоро буолар быраа-
бы биэрбитэ” (Иоантан Үтүө 
Сурах 1:12).
     Өскөтүн эһиги Таҥара Уо-
лун, Иисус Христоһу бэйэҕит 
быыһааччыгыт курдук ылым-

мыт эбит буолларгыт, Айыы Су-
руйуутунан, эһиэхэ Иисус Хри-
стос олорор Таҥара оҕолоро 
буолаҕыт. 
      Олус элбэх киһи быыһанар 
эрэллэрин тус санааларыгар 
тэҥнээннэр сыыһаллар. Оннук 
сыыһаны оҥорумаҥ. Таҥараҕа 
итэҕэйиҥ. Кини салгыы этэр 
тылларын өйдөөҥ: 
      “Бу маны мин эһиэхэ, 
Таҥара Уолун аатыгар 
итэҕэйээччилэргэ, эһиги Ки-
нини итэҕэйэн бараммат олох-
тоноргутун билэргит туһугар 
суруйдум” (Иоанн апостол ба-
стакы суруга 5:13).
      Христоһу ылынан, олохто-

ХРИСТОСТУУН  САҤА ОЛОҔУ САҔАЛААҺЫН: 
БЫҺААРЫЫ
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ро тупсубут, үтүө түмүктэммит 
дьоннор тустарынан, хас да 
кинигэ сирэйигэр суруйан 
сатаан кэпсэниллибэт. Оҕо 
баай дьиэ кэргэҥҥэ төрүөн 
сөп, үчүгэй төрөппүттэрдээх, 
эдьиийдэрдээх-балыстардаах, 
убайдардаах-бырааттардаах бу-
олуон сөп, сир, дьиэ хаһаайына 
буолуон эмиэ сөп. Ол гынан 
баран, кини төрүүрүгэр ону 
этэр наадата суох. Оннооҕор 
сүрүн, бастакынан кыһалларга 
наадалаах элбэх буолар. Саҥа 
төрөөбүт оҕо көмүскэбилгэ на-
адыйар, тоҕо диэтэр кини элбэх 
өстөөх олорор сиригэр төрүүр. 
Быраастар, балыһа үлэһиттэрэ 
оҕону биристээҥкилээх тутан-
нар, оҕоҕо туох да туора дьайы 
киллэрбэттэр. Кинилэр бу 
саҥа күн сиригэр кэлбит көмүс 
олоҕу харыстыыллар, тоҕо диэ-
тэр, саҥа оҕо төрөөбүт олоҕор 
ыстанардыы, киртитэрдии бэ-
лэм хара дьай баарын билэл-
лэр. 
      Эһиги Таҥара оҕолоро буол-
лугут, өй-санаа өттүнэн Кини 
Дьиэ кэргэнигэр төрөөҥҥүт. 
Хас биирдии киһи олоҕор - бу 
олус улахан суолталаах. Адьа-
рай дьайыытыттан сэрэхтээх 
уонна көмүскэллээх буоларгы-
тыгар, биһиги эһиэхэ хас да бо-

рустуой кырдьыгы арыйыахпы-
тын баҕарабыт.  Петр Апостол 
бастакы 2:2 суругар ааҕыаххыт: 
“быыһанар курдук үүнэн тахсар 
туһугар, саҥа төрөөбүт кыһыл 
оҕолуу, Таҥара тылын ыраас 
үүтүн иһэргэ дьулуһуҥ”. Оттон 
Сибэтиэй Апостоллар 
дьайыыларыгар 20:32 ман-
нык суруллар: “Аны билигин 
эһигини Таҥараҕа уонна Кини 
эһигини бөҕөргөтөр, Бэйэ-
тин бары дьонун кытта тэҥҥэ 
нэһилиэстибэ биэрэр кыахта-
ах илгэлээх үтүө тылыгар тут-
тарабын”.  Аны Кини Тыла 
эһиэхэ дууһаҕытын, өйгүтүн 
санааҕытын  аһатыаҕа уонна 
эһиги итэҕэлгэ кэлэргитигэр 
көмөлөһүөҕэ. Эһиэхэ Библия 
эбэтэр,  саатар    Саҥа  Кэс Тыла    
баар   буолуохтаах. Оттон суох 
эбит буоллаҕына, Айыы Суруй-
ууларын ылыҥ уонна күн аайы 
ааҕыҥ. Библияны ааҕааһыҥҥа 
уонна үҥэн    көрдөһөргө    хай-
аан    да    бириэмэ    буларгыт    
наада,    сарсыарда     эрдэ буо-
лара  ордук. 
      Таҥара тылын тупсаҕайдык 
хайдах ылынар туһунан 
кэпсэтиэххэйиҥ. Саалтыыр 118 
биһиги ааҕабыт: “Эдэр киһи 
хайдах бэйэтин суолун ыраа-
стык туттунарый? – Эн Тылгы-
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нан бэйэтин харыстанан” (9-с 
хоһ); ол кэннэ ыллыыр саал-
тыыр Таҥараҕа этэр: “Бүттүүн 
сүрэхпинэн Эйигин көрдүүбүн; 
Эн кэһиллибэт быраабыла-
ларгын тутуһарбар көмөлөс” 
(10-с хоһоон). Эһигини эмиэ 
ити тыллары сүрэххитигэр кил-
лэрэргитигэр баҕарабыт, уон-
на өйдүүргүтүгэр ыҥырабыт. 
Биһиги бу кууруска  Айыы 
Суруйууларыттан, саҕалыырга 
аналлаах  биэс сүрүн кэрдиис 
киллэрдибит. 
         Биһиги наар эһиги ду-
хуобунай аһылыккытын кэп-
сэттибит. Кылгастык эһиги 
көрсүөхтээх өстөөххүт туһунан 
кэпсэтиэххэйиҥ. Иисус Хри-
стоска итэҕэйэ иликкитинэ, 
адьарай эһигини аҕыйахтык 
сүгүннээбэтэҕэ буолуо; ол 
гынан баран, билигин эһиги 
итэҕэллээх буолаҥҥыт, кинини 
олус       күүскэ       кыыһырдар 
хардыы оҥордугут. Эһиги 
Таҥара Уолугар итэҕэйэн, 
эрэнэн, адьарай илиитигэр 
сылдьар дьону хаалларды-
гыт. Адьарай эһигини номнуо 
салайар кыаҕа суох буолла; 
аны эһиги, эһигини ыарахан 
сыанаҕа ылбыт -  Бэйэтин 
Хаанын кириэскэ тоҕон атыы-
ласпыт Киһи киэнэ буолаҕыт.  

Аны адьарай эһигини сотору-
сотору абардыа, кыыһырдыа. 
Кини араастаан кимэн 
киириэҕэ, ол эрэн, биһиги 
кэпсэтиэ этибит, кини хайдах 
сатабыллаахтык кубулунан 
уонна кимиэхэ чугаһыырын 
туһунан.
        Биһиги бу адьарайы 
Таҥараттан бэриллибит батас  
көмөтүнэн эрэ кыайабыт. Па-
вел этэр: “быыһаныы дуулаҕа 
бэргэһэтин төбөҕөтү-гэр кэтиҥ 
уонна Сибэтиэй Тыын батаһын 
– Таҥара Тылын илиигитигэр 
ылыҥ” (Ефесяннарга 6:17).  Ол 
эрэн, Тыл – духуобунай ба-
тас эрэ буолба-тах, кининнэн 
биһиэхэ итэҕэл кэлэр уонна 
өстөөхтөрбүт ытыалыыр ох-
торуттан      кунах       буолан   
көмүскүүр. Онон, Таҥара Тыла 
көмүскэнэр, хаххаланар уонна 
батас быһыытынан биһигини 
көмүскүүр. 
     Холобур, толкуйдаан көрүҥ: 
биһиги Таҥарабытын адьарай үс 
араастык ымсыырдан көрбүтэ, 
ону Иисус сырыы аайы кинини 
хотор этэ Суруйууларга сигэн, 
этэрэ: “Суруллубута...” (Мат-
фейтан 4 көр). Биһиги Таҥара 
тылын батас оҥостон  олус на-
адыйабыт, тоҕо диэтэр Христос 
адьарайы хайдах кубулунарын 
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билэр. Биһиги барытыгар бэлэм 
буолуохтаахпыт, уонна адьа-
райга этиэхтээхпит: “Суруллу-
бута...” эбэтэр “Таҥара инник 
диир...” диэн. 
1. БЫЫҺАБЫЛГА ЭРЭНИИ. 

    Суруйуулартан биэс 
хоһоон эһигини өстөөхтөртөн 
быыһыырга диэн анаммыт-
тара. Кини бастакы хар-
дыылара эн ис санааҕар, 
дууһаҕар, сүрэххэр Таҥара 
уларыппытыгар саарбаҕалата 
сатыыр быһыылар буолаллар; 
эһиги       кини          куолаһын 
истибэккит эрээри, кини 
сипсийэрэ эһиги сүрэххитин 
таарыйыаҕа: “Христос баа-
рыгар итэҕэйбитиҥ уонна 
Кинини ылыммытыҥ иһин 
быыһанным, бырастыы гыны-
лынным дии санаама. Ити олус 
аҕыйах!”
     Эһиги эппиэккит хайдах 
буолуохтааҕый?  Итинник 
кимэн киирээһинтэн харыста-
нарга  эһиги соҕотох эрэлгит 
Таҥара Тылын истии, көрүү 
буолар. Таҥара итинник 
түгэннэргэ туох диирэ олус 
суолталаах. Бастакынан, эһиги 
өйгө үөрэтэр хоһооҥҥутугар 
этиллэр (Быыһаныыга эрэ-
нии, 1 Иоанн 5:11-12): “Кини 
туоһута маннык: Таҥара 

биһиэхэ бараммат олоҕу би-
эрбитэ, онтон бу олох Кини 
Уолугар баар. Уолун ылынар 
киһи – олоҕу ылынар, Уолун 
ылыммат киһи – олоҕу ылым-
мат”.  
      Өскөтүн, бу аҕыйах күн иһигэр 
эһиги саарбаҕаланыылаах 
түгэҥҥэ киирэн ити тыллар-
га төннөр эбит буоллаххы-
тына, ити тыллар      эһиги   
сүрэххитигэр киирбиттэр. Ити 
суруллубут Таҥара тылыгар  
олоҕуран, Таҥара Иисус Хри-
стос  эһиэхэ баарыгар  итэҕэйэр 
уонна Кинилиин үйэлээх олоҕу 
олоруом диир  буоллаххына – 
бастакы ыарахаттары этэҥҥэ 
ааһарыҥ мэктиэлэнэр. 

2. ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ХОРУЙ 
БААРЫГАР ЭРЭНИИ 

      Баҕар, адьарай аныгыскы 
сырыыга эһиэхэ үҥээһиҥҥэ 
хоруй суоҕар итэҕэтээри кубу-
лунуо. Баҕар кини эһиэхэ сип-
сийиэ: ”Эн, Таҥара эйигин эрэ 
интэриэһиргиир дии саныыгын 
дуо? Кини эйигиттэн ыраах 
уонна эйигиннээҕэр буолуох 
сүрүн наадалаах дьыалаларда-
ах. Эн үҥэргин кини истэр дуо 
ама? Кини онно эппиэттиэҕэ 
диэн эрэнэр отой дааны акаары 
санаа”.
      Билигин  бу Иисус Христос 
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эһиги Быыһааччыгыт уонна 
Таҥараҕыт буолбутун кэннэ, 
Халлааннааҕы Аҕабытын кытта 
кэпсэтэр кыахтанныгыт. Онон, 
көмө эрэйэр кэммитигэр Таҥара 
үтүө сыһыанын, амарах тапта-
лын көрсөрбүт туһугар, илгэ-
лээх     үтүө   сыһыанын, үтүө 
бүрүстүөлүгэр, куттаммакка 
чугаһыаҕыҥ (Еврейдэргэ сурук 
4:16)    уонна туох да санаатыгар 
ылларымаҥ, үҥэргитигэр бары 
кыһалҕаҕытын барытын мах-
талы кытта Таҥараҕа арыйан 
биэриҥ (Филиппиецтарга 4:6). 
Иккис өйгө үөрэтиллиэхтээх 
хоһооҥҥо (Иоантан Үтүө Су-
рах 16:24)
Иисус   биһиэхэ   үҥээһиҥҥэ 
эппиэт    биэрэр:    “Эһиги  
эрдэ    Миигиттэн    тугу          да     
көрдөспөтөххүт; үөрүүгүт толо-
ру буоларын туһугар көрдөһүҥ 
уонна ылыҥ”.
     Бэлиэтээн көрүҥ эрэ, Ии-
сус эрдэ үөрэнээччилэрэ тугу 
да көрдөспөтөхтөрө диэ-
бэт. Биллэн турар, кинилэр 
көрдөспүттэрэ. Эһиги даҕаны 
алдьархайга, куһаҕаҥҥа 
киирбиккитигэр хаста да 
көрдөстөххүт. Билигин эһиги 
Иисус    туһугар көрдөһүөххүтүн 
сөп, тоҕо диэтэр, эһиги Кини 
киһитэ буолаҕыт. Кини туһугар 

көрдөһүү диэн - ол аата  Кини 
былааһыгар уонна үтүөтүгэр 
эрэнэн көрдөһүү. Аҕабыт, Ии-
сус үҥээһинигэр хайдах эппиэт-
тээбитэ да, оннук хоруйу эһиэхэ 
Иисус туһугар көрдөстөххүтүнэ  
биэриэҕэ. Кини эһиэхэ эппиэт-
тиирин, эһиги баҕаҕытын толо-
роруттан үөрэр. Ити үтүө эрэн-
нэриини өйдөөҥ, олоххо туттуҥ, 
туһаныҥ уонна үҥэргитигэр хо-
руйу ылыаххыт. 

        3. КЫАЙЫЫГА ЭРЭЛ
     Адьарай эмиэ араастаан ки-
миэн сөп: “Сөп чэ, эйиэхэ олох 
бэриллибит, ол эрэн онно туох 
туһата баарый: эн мөлтөх, ту-
охха да, кимиэхэ да наадата, 
туһата суох киһигин дии, он-
нуккун, оннук этиҥ даҕаны”.
     Ханнык эмит аньыыгытын 
хараҕытын санатыа. Эһиги 
бэйэҕит билэр туоххутун эмит 
үтэн-анньан көрүөҕэ: ”Эн мөл-
төххүн, уонна бу иннигэр са-
таан турбаккын. Баҕар атыт-
тартан аккаастатыаҥ, ол эрээри 
бу туһуттан буолбатах” диэҕэ. 
       Киниэхэ хайдах эппиэтти-
эххэ сөбүй? Бэйэҕит өйгүтүгэр-
санааҕытыгар эрэнэ-ҕит 
дуо? Туох эмит дакаас-табыл   
көрдүүгүт дуо?     Ким эрэ, 
хаһаан эрэ ити туһунан тугу ди-
эбитин өйдүү-саныы сатыыгыт? 
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Эбэтэр кыайыллыбат, хотул-
лубат Тылга көрдөһөҕүт дуо?  
Эһиги үһүс хоһооҥҥут (Корин-
фяннарга 10:13) адьарай итин-
ник саба түһэригэр быыһанар 
суол: “Эһиги көрсүбүт ыарахан 
быһыыгыт-майгыгыт – киһи 
тулуйар тургутуута. Таҥара 
эппит тылын эрчи толорор, 
онон хаһаан даҕаны эһигини 
кыаххыт таһынан тургуттарыа 
суоҕа; итиэннэ тургутуллар 
кэмҥитигэр, тулуйаргыт туһугар 
эһиэхэ күүс да биэриэҕэ, тахсар 
суолу да көрдөрүөҕэ”. 
     Манна эһиэхэ араас дьайыы-
лартан харыстанарга,  кыай-
ыыга эрэл бэриллэр. Кыайыы 
Таҥараттан эрэбиллэнэр. Кини 
оҕото буоларгыт быһыытынан, 
кыайыы эһиэнэ буолар. Итини 
итэҕэйиҥ, киһи сатаабатын, 
Таҥара сатыыр.  Кини дохсун 
күүһүнэн киһи араас куһаҕан 
кэмилдьитэ алдьанар, сүтэр. 
Ити    хоһоону   өйдөөҥ  уонна 
сүрэххитигэр тутуҥ.

       4. БЫРАСТЫЫ 
ГЫНЫЛЛАРГА ЭРЭНИИ. 

     Адьарай эһигини умнубат. 
Төһө да кыайыы эһигинниин 
буолтун иһин, эһиги ханнык 
эмит кэмҥэ туораан биэриэххи-
тин сөп. Аньыы хара алҕаска, 
эмискэ эһигини кыайыан сөп, 

оччотугар өстөөх ким хайа 
иннинэ аттыгар баар буо-
ла түһэр: “Иэдээни оҥордуҥ! 
Бэйэҕин итэҕэллээх киһинэн 
өссө ааҕынаҕын! Христо-
ска итэҕэйээччилэр итинник 
быһыыламматтар”.
     Таҥара Бэйэтин Тылыгар 
этиллибитэ, кини оҕолоро сорох 
ардыгар бэриниэхтэрэ, охтуох-
тара, самныахтара диэн; быра-
стыы гынылларга эрэл туһунан 
биһиги төрдүс хоһооммутугар 
этиллэр (Иоанн бастакы суруга 
1:9): “Оттон аньыыбытын,  бу-
руйбутун Таҥара иннигэр били-
нэр буоллахпытына, Кини эрэл-
лээх уонна кырдьыктаах буолан, 
биһигини бырастыы гыныаҕа, 
бары куһаҕантан ыраастыаҕа”. 
Буруйу билинии диэн – арыл-
лан, Таҥара хайдах этэринэн, 
тиэрдэринэн ааттааһын буолар. 
Ис сүрэхтэн билинээһин, киһи 
буруйун көннөрүөн баҕарарын 
көрдөрөр (Соломуон 28:13) 
Таҥара бырастыы гынары эрэ 
эрэннэрбэт, өссө ыраастыырын 
эрэннэрэр. Биһиэхэ хайдахтаах 
курдук сыһыаннаһарын көрүҥ!
5. ТАҤАРА САЛАЙАРЫГАР 

ЭРЭНИИ
      Инники этиллибит түөрт 
Сибэтиэй Суруктар, эһиэхэ 
адьарай кимэн киириитит-
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тэн көмүскэнэргэ аналлаах-
тар этэ. Бэһис үөрэттиэхтээх  
хоһооҥҥуттын сыаллаах. 
      Эһиги инникигитигэр 
сыһыаннаах ыйытыыларга хо-
руй биэриэҕэ. “Мин саҥа олох-
пор миигин туох күүтэрий? Мин 
олохпор Таҥара тугу уларытар? 
Кырдьыктыы Кини миигин 
Бэйэтэ суолбун арыйыа дуо?” 
бу Соломуон 3:5-6 хоһоонноро, 
Таҥара эйигин салайарыгар 
эрэбил биэрэллэр. 
   “Таҥараҕа бүттүүн сүрэххинэн 
эрэн, бэйэҥ санааҕар эрэни-
мэ. Суолгар барытыгар Кини-
ни билин, оччоҕо Кини эйиэ-
хэ сөптөөх суолу көрдөрүө”. 
Бэйэҕит бүттүүҥҥүтүнэн Кини-
эхэ эрэннэххитинэ, Кини эһиэхэ 
сөптөөх суолу ыйан бириэҕэ. Бу 
хоһооннору өйдөөҥ, күннээҕи 
олоххутугар хатылыы, са-
ныы сылдьыҥ, оччоҕуна Кини 
сөптөөх суолга сиэтэ сылдьар 
илиитин билиэххит. 

***

     Бу хоһооннору тупсаҕайдык 
үөрэттэргитигэр сүбэ биэрэ-
бит:
     Бастыкыттан саҕалаан, ол эбэ-
тэр, Иоанн апостол бастакы су-
ругун 5:11-12 хоһоонноруттан. 

Хас да төгүл хатылаан ааҕыҥ, 
хоһоон сыалын ис өйдөбүлүн 
ылынар гынан. Ол кэннэ, кыра 
кэрчиктэргэ араарыҥ. Ааҕа, 
ааҕа өйдөөҥ, санааҥ, кэрчик-
тэри салгыы үөрэттиҥ. Суруй-
ууларга үөрэтэргитигэр хоһоон 
нүөмэрин, ыйыытын өйдөөҥ. 
Оннук хоһоону ааҕаргыт ин-
нинэ, онтон ааҕан бүтэн баран 
эмиэ хатылааҥ. Ити эһиэхэ 
кэлин Библияттан буларгы-
тыгар, ааҕаргытыгар чэпчэ-
тии биэриэҕэ. Иҥнибэккэ этэр 
гынан үөрэттэн баран, иккис 
хоһооҥҥутугар кириэххитин 
сөп. Иккис хоһоону инники 
этиллибит сүбэнэн үөрэттиҥ, 
онтон бастакы хоһоону хатылы-
ыргытын умнумаҥ. Ити курдук 
чуо бааччы үөрэтэн, өйдөөн ис-
тэххитинэ, салгыы үһүс, онтон 
төрдүс уо д а үөрэттиҥ. 
      Өрүү хатылыы сырыттах-
ха, киһи түргэнник өйдүүр, 
ылынар. Хас күн аайы саҥа 
хоһоону үөрэтэ сылдьаҥҥыт, 
эрдэ үөрэппит хоһооннору  
хатылаан ылыҥ. Илиибити-
гэр өрүү илдьэ сылдьар ор-
дук, онон хоһоонноргутун 
суумкаҕытыгар, эбэтэр 
мөһөөччүктээн баран сиэпки-
тигэр укта сылдьыҥ. (Оннук 
мөһөөччүк холобура бу үөрэтии 
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кинигэтин бүтэһик сирэйигэр 
баар) .
  Хоһооннору үөрэттэн, ис 
хоһоонун өйдөөн бараҥҥыт, 

олоххо туһанар, тутуһар буол-
лаххытына, сүрэххитигэр ки-
ирбит Таҥара Тылын күүһүн, 
алгыһын билиэххит.      

ХОҺООНУ ТУПСАҔАЙДЫК ҮӨРЭТИИ

Хоһоону үөрэтиини саҕалааһыҥҥа (“Христостуун саҕалааһын” 
баска), бастаан хаста да искитигэр ааҕыҥ. Хас сырыы аайы тиэ-
мэтин, нүөмэрин, хоһоонун хатылааҥ; онтон нүөмэрин өссө төгүл 
хатылааҥ. Хоһоон тугу этэрин, сүбэлиирин өйдүү сатааҥ (Бу бас 
быһаарыытыгар ити биэс хоһоон ис хоһоонноро, тугу этэллэрэ, 
туохха үөрэтэллэрин  быһаарыллыбытын өйдөөҥ, ааҕыҥ).

СУРУЙУУЛАР ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТИИГЭ САЛАЙЫЫ

 1.  Искитигэр кыратык саҥа таһааран үөрэттэ сатааҥ.
 2.  Бастаан тематын уонна нүөмэрин, ыйыытын өйдүү 
сатааҥ.
 3.  Тематын  уонна ыйыытын үөрэттэн баран, бастакы 
кыра кэрчигин эбэн үөрэттиҥ.
 4.  Бастакы кыра кэрчиги, тематын уонна ыйыытын хаста 
да хатылаан баран, иккис кыра кэрчиги эбэн үөрэттиҥ. Хоһоону 
барытын өйдүөххүтүгэр диэри, сыыйа баайы кыра кэрчиктэри 
эбэн үөрэтиҥ. 
 5.  Хоһооннору хатылыыр, өйдүүр кэмҥитигэр олоххо хай-
дах туһаныахха сөбүн толкуйдааҥ, санааҥ. 
 6.  Хоһоону наар маннык ситимнээхтик үөрэтиҥ: 
 а. ТЕМАТА: “Быыһабылга эрэнии”.
 б. ЫЙАР НҮӨМЭРЭ: “Иоанн  апостол бастакы суруга, 
бэһис баһа, уон биирис уонна уон иккис хоһоонноро”.
 в. ХОҺООН/НОРО/: “Кини туоһута маннык: Таҥара 
биһиэхэ бараммат олоҕу биэрбитэ, оттон бу олох Кини Уолугар 
баар. Уолун ылынар киһи – олоҕу ылынар, Уолун ылыммат киһи 
– олоҕу ылыммат”. 
 г. ЫЙАР НҮӨМЭРЭ: “Иоанн  апостол бастакы суруга, 
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бэһис баһа, уон биирис уонна уон иккис хоһоонноро”.
 7.  Хоһоону барытын өйгөр үөрэтэн баран, сатаан этэр кэп-
сиир буолан баран, син биир ХАТЫЛЫЫ сылдьар ордук (тема-
тын, ыйар нүөмэрин, хоһоону уонна эмиэ ыйар нүөмэрин), уон-
на алҕаһаабакка, сыыспакка этэ үөрэтиҥ. Ити кэннэ хас да күнү 
быһа наар ХАТЫЛЫЫ сылдьыҥ. Ол кэннэ, күҥҥэ биирдэ 
хатылыыр син биир наада. Сорох дьон, сатаан өйгө өрэппээппит, 
хатаабаппыт дииллэр. Дьиҥинэн, дьоҥҥо үксүгэр кылгаһы өйдүүр 
өй бэриллэр. Таҥара биһиэхэ умнары биэрбитэ, тоҕо диэтэххэ со-
рох буолбуту умнар наада, ол иһин. Ол эрэн, Кини өйдүүр, өйгө 
хатыыр дьоҕуру эмиэ биэрбитэ. Ону туһанар туһугар, биһиги 
өйбүт сүрүн принцибин тутуһуохтаахпыт. Ол саамай сүрүнэ 
– ХАТЫЛААҺЫН буолар. Хоһоон кылгастык үөрэтиллэр, 
умнуллар, өссө үөрэтиллэр, эмиэ сороҕо умнуллар уонна өссө 
үөрэтиллэр. Үөрэтии кэмэ сырыы аайы кыра кэми ирдиир, умну-
уну  билиигэ, өйдөөһүн соторунан баһылыыр. 
Ити этиллибити ойуулаан көрдөрүүнү салгыы кэлэр сирэйгэ көр.
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(Холобурга 10 мүнүүтэ)
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КЭМ КЭРДИИҺЭ

 Бу бириэмэ иһигэр эһиги 
биир хоһоону олох үчүгэйдик 
үөрэттиэххитин сөп.

БЫҺААРЫЫТА:

       Хас да чаас ааспытын кэннэ, 
эһиги сатаан өйгүтүттэн кэпсиир этэр 
кыаххыт суох буолан хаалар, онон 
эмиэ хат үөрэттэҕит, ол эрэн арыый  
аҕыйах бириэмэ, сыра бараныа. 

 Эһиги тугу эмит умнуох-
хут, ол эрэн хас хатылааһын аайы, 
өйдүүргүтүгэр кыра бириэмэ барар.

 Эһиги син биир тугу 
эмит умнуоххут, ол эрэн хаттаан 
үөрэтэргитигэр, хатылыыргытыгар 
кылгастан кылгас бириэмэ баранар.

Эһиги чэпчэкитик уонна эрэллээхтик 
хоһоону кэпсиир, этэр кыахтанаҕыт.
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 2-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:
 1.  Суруйуулары үөрэтии: “Христостуун саҕалааһын” 
диэн бас быһаарыытын  болҕомтолоохтук ааҕыҥ, бэриллэр биэс 
хоһоон ис хоһоонун өйдөөҥ уонна кылгас бэрэбиэркэтин 29-30 
сирэйдэргэ оҥоруҥ. “Быыһаныыга эрэнии” икки хоһоонун өйгө 
үөрэтиҥ (1 Иоанн 5:11-12).
 2.  Библияны ааҕааһын: Библияны күн аайы ааҕыҥ уонна 
бэлиэтээһиннэри оҥоруҥ. 
 3.  Библияны үөрэтээһиҥҥэ салайыылар: “Таҥара эн ту-
скар кыһаллар”  бас 1-12 ыйытыыларыгар хоруйдаа, Библияны 
үөрэтии сүбэлэрин 1-кы баска көр (25-28 с). 
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

ҮӨРЭНИИ КЭРДИИСТЭРЭ

БАСТАКЫ КУУРУС

ХРИСТОСТУУН ЭН ОЛОҔУҤ
 Бу сиргэ олорор дьонтон үс гыммыт биирэ аччык 
утуйаллар. Ол эрэн, дууһата аччык киһини санаатахха – ол олус 
ыарахан уонна хомолтолоох. Иисус Христос хас да сүүһүнэн сыл-
лар анараа өттүгэр эппит тыллара хаһаан да эргэрбэттэр:  “Киһи 
аҥардас килиэбинэн эрэ буолбакка, Таҥара этэр хас 
биирдии тылынан олоруоҕа” (Матфейтан 4:4).
 Кэнники кэмҥэ Библияны үөрэтэр, ааҕар киһи олус 
элбээн эрэр, тоҕо диэтэххэ сүрэх аччыктыырын Таҥара Тыла эрэ 
аһатан тоторор, утаҕын ханнарар. Таҥара итинник аһатарыгар, бу 
саҥа киниэхэ кэлээччилэр эрэ буолбакка, Христоһу номнуо хас да 
сыл сүрэхтэригэр киллэрбит дьон эмиэ наадыйаллар. 
 Бу 2:7  серия “үөрэтии кэрдиистэрэ” эһиэхэ көмөлөстүн 
диэн: 
•  Таҥара Тылын үөрэтэргэ бэйэ программа оҥостор наада;
•  Библияҕа суруллубут улуу кырдьыктары үөрэтии;
• Үөрэнээччи сүрүн туруктарын ылыныахха уонна тутта 
үөрэниэххэ наада. 
     Бастакыттан алтыс кууруска диэри тохтобула суох, 
утумнаахтык үөрэннэххитинэ, быдан туһалаах, тахсыылаах 
буолар. Үөрэтэр матарыйааллар алта куурус киэнэ барыта 
ситимнээхтэр, онон дьарыгы көтүтэр сатаммат. 
 Саамай маҥнайгынан эйиэхэ наада – Библия. Бэриллэр 
ыйытыыларга хоруйу эһиги Сибитиэй Суруйуулартан 
булуоххут. Өйдөөн ааҕан, толкуйдаан баран, бэйэҕит 
тылгытынан хоруйу суруйаҕыт. Ыйар нүөмэрэ эһиэхэ кинигэни, 
хаһыс баһын, хоһоонун көрдөрөр. Холобур, “Арыллыы 3:20”, 
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бу “Иоаҥҥа  Арыллыы, 3-с баһа, 20-с хоһооно” диэн көрдөрөр. 
Хас дьарыгы малыыппанан саҕалыахха наада. Таҥараттан 
“Христостуун эн олоҕуҥ” үөрэтиини тупсаҕайдык ылынар 
туһугар көрдөс. 
Ити 4 бастан турар:
•  Таҥара эн тускар кыһаллар
•  Иисус Христос личноһа
•  Иисус Христос Миссията
•  Эн сүрэххэр Айыы Тыын
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

1 БАС
ТАҤАРА ЭН ТУСКАР КЫҺАЛЛАР

1 ТҮҺҮМЭХ

 Эн – боростуой киһи буолбатаххын!
 Ити кырдьык, тоҕо диэтэр, Таҥара эйигин оннук саныыр, 
итинник диэн этэр. Эн Киниэхэ күндүгүн, Кини ис санаатыттан 
эн тускар кыһаллар, эн олоххор туох буола турара, эн хайдах оло-
роргун Кини интэриэһэргиир, билэр-көрөр уонна кыһаллар. Бу 
баска түөрт этии баар, ити туһунан бигэргэтэр: 
  Таҥара эйигин айбыта;
  Таҥара эйигин билэр;
  Таҥара эйигин таптыыр;
  Таҥара бэйэтин дьиэ кэргэнигэр эйигин киллэрбитэ. 

 ТАҤАРА ЭЙИГИН АЙБЫТА

 1.  Айыллыы кинигэтэ бу Саҕаланыы Кинигэтэ. Бастакы 
баһыгар Таҥара хайдах сири дойдуну айбытын туһунан 
кэпсэнэр. Айыллыы  1:1-5 ааҕыҥ, уонна аллара үс сүрүн 
сир дойду айыллыбыт түгэнин бэлиэтээҥ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 2.  Таҥара аан дойдуну хайдах айбытай? Еврейдарга 1:3
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 3.  Туох баар сир үрдүгэр баары тоҕо Таҥара айбытай? 
Арыллыы 4:11
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 4.  Эһигини тоҕо Таҥара айбытай? Исайа 43:7
_______________________________________________________
  (“Аатырыы” бу хайҕал эбэтэр  чиэс)

 5.  Таҥара киһиэхэ биэрбит быһыыта, киэҥ туттуута, бу 
кини уратытын, былааһын, туохха аналлааҕын көрдөрөр. Айыл-
лыы  1:26-28  ол этиллибити ааҕыҥ. 
 а. Киһи уратыта ___________________________________
_______________________________________________________

 б. Киһи былааһа ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 в. Киһи анала _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 ТАҤАРА ЭЙИГИН БИЛЭР
 6.  Саалтыыр 138:1-6 Давид бэйэтин олоҕун хас да түгэнин 
этэр, уонна ону Таҥара билбитин, холоммутун этэр. Ол туһунан 
түөрт бэлиэтээһиннэ оҥор.  Ол кэннэ, бэйэҕит олоххутун Таҥараҕа 
аспыт түгэннэргин эмиэ “галочканан” бэлиэтээ. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 7.  Давид Таҥараҕа хайдах эппиэттиирий, кини олоҕун 
Үрдүк Аар Тойон билэрин өйдөөн баран? 
Саалтыыр 138:23-24
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 8.  Иисус эппитэ, Таҥара эн олоҕун кып-кыра да 
ыараханын, чымпыгын  барытын сэргиир. 
Матфейтан 10:29-31_____________________________________
_______________________________________________________

 ТАҤАРА ЭЙИГИН ТАПТЫЫР
 9.  Таҥара эһигини таптыырын туһунан туох туоһулууруй?  
1 Иоанн 4:9-10
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Аһыныы манна сиэртибэни атыылаһан ылыыны бэлиэтиир)

 10.  Иоантан 3:16 хоһоонун аллара  бэриллэр ойуутун 
кытта  үчүгэйдик толкуйдаан үөрэттиҥ: 

ТАҤАРА БУ ААН ДОЙДУНУ ОЛ КУРДУК ТАПТААН... 
БЭЙЭТИН ТӨРӨППҮТ СОҔОТОХ УОЛУН ,

КИНИНИ ИТЭҔЭЙЭР ХАННЫК БАҔАРАР КИҺИ ӨЛБӨТҮН, 
БАРАММАТ ОЛОХТОНОРУН ТУҺУГАР БИЭРБИТЭ

 а. Таҥара дьону-сэргэни таптаан тугу оҥорбутай? _______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 б.  “Бэйэтин төрөппүт соҕотох Уолун биэрбитэ” диэн тыл-
лары хайдах өйдүүгүн?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 в. Үйэлээх олоҕу хайдах олоруохха сөбүй?
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 11. Иоантан 10:9-16 хоһоонноругар Иисус Бэйэтин 
дьоҥҥо  тапталын, дьон туһугар хайдах кыһалларын, бараан 
көрөөччү барааннарыгар хайдах кыһалларын кытта холообута. 
Ити хоһоон тылларыгар олоҕуран, Иисус эһиэхэ тугу биэрээри 
гынарын ааттаталааҥ. 
           
              ХОҺООН                        ИИСУС ЭҺИЭХЭ ТУГУ
                                                         БИЭРИЭН БАҔАРАРЫЙ 
_____________________             ___________________________
_____________________             ___________________________
_____________________             ___________________________
_____________________             ___________________________
_____________________             ___________________________
_____________________             ___________________________

12.  Ити ааттаммыттан эһиэхэ туох саамай сүрүн суолталааҕый? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Биир мүнүүтэ тохтоон, ааҕыллыбыты уонна суруллубуту 
толкуйдаан көр. Таҥараҕа махтанан  үҥүн, Кини улуу 
кыахтааҕар, эһиги тускутугар тугу оҥорорго, биэрэргэ 
бэлэмин сыаналаан. Иисуска хайҕабылгытын биллэриҥ 
Киниэхэ. Кини эһиэхэ бэйэҕит ханнык да күүскүтүнэн сатаан 
арыйбат ааҥҥытын тэлэччи аспытыгар. 



31

2-с ДЬАРЫК
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1.  Бэйэ бэйэҕитин кытта салгыы билсиһиҥ.
 2.  Бастакы дьарык тутулун, былаанын өссө төгүл көрүҥ
 3.  Бу нэдиэлэҕэ Библияны аахпыккыттан уонна 
бэлиэтэммиккиттэн атастаргын, доҕотторгун кытта санааҕын 
үллэһин
 4.  Бөлөхтөргө арахсыҥ уонна бары бииргэ үөрэппит 
хоһоонноргутун хатылааҥ (1 Иоанн 5:11-12)
 5.  Хоһоону тупсаҕайдык үөрэтии миэтэдин өссө төгүл 
көрүҥ уонна хатылааҥ.
 а. Хоһооннору искэр хатылаа
 б. Хатыланар сыыһаларгытын бэлиэтээҥ уонна көннөрүҥ
 в. Үөрэх ийэтэ – хатылааһын. Күн аайы хоһооннору 
хатылааҥ!
 6. “Христостуун саҥа олоҕу саҕалааһын” кылгас бэрэби-
эркэтин ырытан көрүҥ (аллара көр).
 7.  “Таҥара эн тускар кыһаллар” балаһа 1-12 ыйытыыла-
рын көр, быһаар, ол туһугар Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр 1-кы 
баһын көр (25-28 с)
 8.  3-с дьарык сорудахтарын көр (31 с).
 9.  Эрчиллиини малыыппанан түмүктээ. 

ХРИСТОСТУУН САҤА ОЛОҔУ САҔАЛААҺЫН:
КЫЛГАС БЭРЭБИЭРКЭ

 Ааспыт дьарыктарга барбыт,  “Христостуун саҥа олоҕу 
саҕалааһын” балаһаттан, салгыы кэлэр ыйытыыларга эппиэттээ. 
(ыйытыы үксэ 13-19 сирэйдэргэ суруллубукка сыһыаннаах)
 1.  2:7 Серия бастакы кууруһуттан өйдүөхтээх тиэмэлэр-
гит 
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уонна ссылкаларгыт манныктар:

ТЕМА                                                           ССЫЛКАТА
_______________________эрэнии         _______________
_______________________эрэнии         _______________
_______________________эрэнии         _______________
_______________________эрэнии         _______________
_______________________эрэнии         _______________

 2.  Ханнык хоһоон маннык тылларынан саҕаланарый? 
“Ааҥҥар турабын уонна тоҥсуйабын” (13 с) _________________
_______________________________________________________

 3.  Этиини салҕаа: «Быыһанарга эрэниилэрин мээрийдиир, 
кэмнээн көрөр дьон  -  сыыһар____________________________»

 4.  Этиини салгыы суруйуҥ (1 Петр 2:2; Дьайыылар  20:32;14 
с) “Аны Кини Тыла эһиэхэ туһалыа _______________________
уонна __________________________________________________
_________________итэҕэл баар буолуо”

 5.  Таҥараны айхаллаан ыллааччы (Саалтыыр 118:11 
хоһоонугар) “Эн Тылгын мин сүрэхпэр киллэрдим”. Бу этии тугу 
бэлиэтиирий? (14-15 с) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 6.  Адьарай    тургутуутуттан харыстанарга, киниэхэ 
төттөрү утаарарга Таҥара биһиэхэ ханнык харыстанар батас би-
эрбитэй? (Ефесяннарга 6:17, 15 с)__________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7.  Адьарай Иисуһу ымсыырдыбытыгар, Кини туох диэн 
хоруйдаабытай? _________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
 
 3-ҺҮС ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1.  Суруйуулары үөрэт: “Малыыппаҕа хоруйу эрэйии” 
диэн тиэмэҕэ хоһоону үөрэт (Иоантан 16:24)
 2.  Библияны ааҕыы: Библияны наар ааҕа сылдьыҥ уонна 
бэлиэтээһиннэри оҥоруҥ. 
 3.  Библияны үөрэтии сүбэлэрэ: 13-17 ыйытыыларга 
хоруйдааҥ уонна “Таҥара эн тускар кыһаллар” диэн балаһа 
кылгас ис хоһоонун аах, Библияны үөрэтии сүбэлэрин бастакы 
баһын,  
иккис чааһы  (32-34 с)
 4.  Араас “Ыксаллаах түбүктэр батталлара” диэн И.Чарльз 
ыстатыйатын болҕойон аах. 36-34 сирэйдэргэ Хаммеляны. Онно 
наадалаах, сүдү суолталаах  дии санааабыккытын бэлиэтээҥ. 44 
сирэйгэ 1-4 ыйытыыларга хоруйдааҥ (“Ыксаллаах түбүктэр бат-
таллара” ыстатыйаны ырытыҥ).
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

БАСТАКЫ БАС

ТАҤАРА ЭН ТУСКАР КЫҺАЛЛАР. 

ИККИС ТҮҺҮМЭХ

ТАҤАРА ЭЙИГИН БЭЙЭТИН ДЬИЭ КЭРГЭНИГЭР 
ЫЛЫММЫТА

 13.  Иисус хайдах Бэйэтин үөрэнээччилэрин Таҥараҕа 
сыһыаннаһалларыгар үөрэппитэй?  Матфейтан 6:9 __________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 14.  Таҥара барыбытыгар Аҕабыт диэн кырдьык дуо? 
Тоҕо?  
Иоантан 8:42-44 ________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 15.  Киһи хайдах Таҥара дьиэ кэргэнигэр төрүүрүй? 
Иоантан 1:12-13 _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Быыһаныыга эрэллээх буолуу миэхэ сөҕүмэр суолталаах, ол 
эбэтэр мин сатаан Таҥараны таптыам суоҕа этэ уонна киниэхэ 
үлэлиэм суоҕа этэ, өскөтүн мин Кини миигин таптыырын, 
Бэйэтин оҕотун курдук көрөрүн билбэтим эбитэ буоллар”. 
 Эндрю Мюррей
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 16.  Таҥара оҕото буоларбыт туох үчүгэйдээҕин Римлян-
нарга суруйуулартан 8:15-17 көрүҥ. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 (Авва диэн – сымнаҕастык эрэнэн туран аҕаҕа 
туһулааһын, “аҕа” диэн тылга чугас тыл). 

 17.  Кылгастык суруйуҥ, эһиги Таҥара – мин Аҕам дии 
саныыр санааҕытын _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Эһиэхэ, итэҕэйээччилэргэ, үйэлээх олоҕу биэрбит эһиги 
Аҕаҕыт – Таҥара буолар, онно эһиги итэҕэйиэхтээххит. Киһи са-
наата өрүү уларыйа сылдьар, ол эрэн ити итэҕэл Таҥара Тылыгар 
олоҕуран эһиги искитигэр иҥэн сылдьар. 
“Бу маны мин эһиэхэ, Таҥара Уолун аатыгар итэҕэйээччилэргэ, 
эһиги Кинини итэҕэйэн бараммат олохтоноргутун билэргит 
туһугар суруйдум” (Иоанн 1 суруга 5:13).
 Салгыы кэлэр үс хоһоон элбэх итэҕэйээччилэргэ 
быыһаныыга эрэниини биэрбитэ. Итинтэн, эһиэхэ саамай бар-
сар, сөп түбэһэр диэбиккитин талыҥ. Баҕар ону эһиги нойосуус 
үөрэтиэххитин баҕарыаххыт. 

 •  “Дьиҥ кырдьыгы эһиэхэ этэбин: Мин этэр тылбын ис-
тэр, Миигин Ыыппыты итэҕэйэр киһи - бараммат олохтоох; кини 
өлөр өлүүттэн туораан бараммат олоххо киирбит буолан, дьүүлгэ 
турбат” 

Иоантан Үтүө Сурах  5:24

 •  “Кини туоһута маннык: Таҥара биһиэхэ бараммат олоҕу 
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биэрбитэ, оттон бу олох Кини Уолугар баар. Уолун ылынар киһи 
– олоҕу ылынар, Уолун ылыммат киһи – олоҕу ылыммат”.
     Иоанн 1 суруга 5:11-12

 •  “Бу кэлэн ааҥҥытын тоҥсуйа турабын; ким Мин 
саҥабын истэн аанын аспыкка дьиэтигэр киирэммин, киэһээҥҥи 
аһылыгар олорсуом, кини эмиэ Миигин кытта бииргэ олорсуо”.

Иоаҥҥа Арыллыы 3:20

КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ

 Таҥара эһигини  Бэйэтэ туруоруммут  сыаллаах айбыта, 
уонна Бэйэтэ аатырарын туһугар. Эһигини  Кини Бэйэтин курдук 
майгыннатан, саамай үчүгэй өттүнэн айбыта. Эһиги Киниэхэ олус 
күндүгүт. Кини эһигини олус үчүгэйдик билэр, оннооҕор бэйэҕит 
бэйэҕитин билэргитинээҕэр үчүгэйдик билэр. Кини эһигини олус 
күүскэ таптыырыттан, Бэйэтин Уолун эн тускар кириэскэ тиирдэ-
рэ ыыппыта. Ити барыта эһиэхэ көрдөрөр, Кини эһиэхэ үйэлээх 
уонна дэлэччи бары барыта баар олоҕу биэрээри гынарын. Хри-
стостуун олоҕу ылынаҥҥыт, эһиги үөһээ төрөөҥҥүт Таҥара дьиэ 
кэргэнигэр киирдигит. Кини – эһиги Аҕаҕыт.  Эһиги -  Кини 
оҕотоҕут.  
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3-с ДЬАРЫК

 ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. “Хоһоону өйгө хайдах үөрэттиэххэ” диэн баһы үөрэтиҥ  
(аллара көр).
 2.  Хоһооннору 2лии-3түү буолан түмсүүлэргэ  арахсан 
хатылааҥ:
 а. “Быыһабылга эрэнии” – Иоанн 1 суруга 5:11-12
 б. “Үҥээһиҥҥэ хоруй баарыгар  эрэнии” Иоантан16:24
 3.  Бу нэдиэлэ устата бөлөххүтүгэр аахпыккытын уонна 
бэлиэтэммикитин кэпсэтиҥ, санааҕытын үллэстиҥ.
 4. “Таҥара эн тускар кыһаллар” диэн бастан, кылгас 
быһаарыытыттан 13-17 ыйытыылары ырытыҥ (32-34 с)
 5. “Ыксаллаах түбүктэр батталлара” диэн ыстатыйаны 
ырытыҥ (36-44 с).
      6. “Ааҕыы Дневнигынан хайдах туттуу туһунан” теманы 
билсиһиҥ (45-46 с)
      7.  4-с дьарык сорудахтарын ааҕыҥ (46 с)
     8. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээн.

ХОҺООНУ ӨЙГӨ ХАТЫЛААҺЫН ТУҺУНАН

 1.  Биир да сыыһата суох билэр хоһооҥҥутуттан саҕалааҥ
 2.  Бөлөххүтүгэр эйэлээх сыһыаны тутуҥ. Бэйэ бэйэҕитиҥ 
өйөөҥ, үчүгэйдик сыһыаннаһыҥ, ситиһиигэ эрэллээх буолуҥ, 
хас биирдиигитигэр көмө, өйөбүл уонна хайҕабыл  наадатын 
умнумаҥ. 
 “Соҕотох киһитээҕэр иккиэ буолбут ордук, кинилэр 
үлэлэрин түмүгэ үтүө:  ол эбэтэр биирэ оҕуннаҕына иккиһэ 
доҕорун туруоруо. Оттон соҕотох киһи охторо иэдээн, аттыгар  
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туруоруох айылаах суох эбээт”. Екклесиаст  4:9-10.
 3.  Хоһоон хас биирдии тылын нойосуус үөрэтии эһиги сы-
алгыт буолар, тоҕо диэтэр: 
 а. Эһиги хоһоону сөпкө ааҕар, истээччигэ тириэрдэр эбит 
буоллаххытына, дьон эһиэхэ эрэнэр уонна кинилэргэ көмөлөһөр 
кыахтанаҕыт 
 б. Тылыттан тылыгар нойосуус үөрэтиллибит хоһоон бы-
дан чэпчэкитик өйдөнөр. 
 в.  Өскөтүн, эһиги хоһоон ис хоһоонун ситэ билбэт буол-
лаххытына, дьоҥҥо тириэрдэргитигэр эрэлэ суоххут. 
 г. Тугу эмит ылсар буоллаххытына, үчүгэй түмүктээх буо-
ларын ситиһиҥ. “Тугу гынаргытын барытын, дьон туһугар буол-
бакка, Айыы Тойон туһугар оҥоробут диэн, ис дууһаҕытыттан 
толоруҥ” (Колоссяннарга 3:23).
 4. Атын киһи хоһоон этэ, кэпсии олорорун истэ олороҥҥун, 
алҕас сыыстаҕына, хайдах эмит бэлиэ биэр, ол эрэн кини бэйэтэ 
көрдөһө илигинэ, ону көннөрөн саҥара олорума.
 5. Кини сыыһатын көннөрөн баран, ити хоһоонун өссө 
биирдэ, сыыһата, алҕаһа суох эттин, ол эрэ кэннэ атын хоһоону 
саҕалыан сөп. Бэйэ бэйэни сөпкө өйдөһөр туһуттан улаханнык 
уонна чуолкайдык саҥарыҥ. 

ЫКСАЛЛААХ ТҮБҮКТЭР  БАТТАЛЛАРА
Чарльз И. Хаммель

           Сууккаҕа    30    чаас 
баара буоллар диэн хаһаан эмит 
баҕарар    этигит дуо? Эбии би-
риэмэ биһиги ис турукпутун 
уоскутарбытыгар көмөлөһүө 
этэ. Биһиги олохпутугар олус 
элбэҕи ситэ оҥорбокко хаала-
быт: эппиэттэммэккэ хаалбыт 
суруктар; көрсүһэ барбатах 
доҕотторбут; суруллубатах 

ыстатыйалар; ааҕыллыбатах 
кинигэлэр... Кыратык толкуй-
данан, түмүктэнэ санаары гын-
нахха, өрүү ол санаарҕабыллар 
биһиги дууһабытын   уоскуп-
паттар. Ити санаарҕабылтан 
тахсаары баҕардахпытына, 
төттөрүтүн өссө ол иһигэр 
түһэн, быыһаныыта суох хаала-
быт.
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       Ама сууккаҕа 30 чаас баа-
ра буоллар чахчы көмөлөһүө 
этэ дуо? Сотору кэминэн син 
биир бу сууккабытыгар баар 
24 чааспыт курдук уларый-
ан, үөрэнэн хаалыахпыт суоҕа 
дуо? Ийэ түбүгэ хаһаан да 
түгэҕэ көстүбэт, үөрэнээччи, 
учуутал, Таҥара үлэһитэ  эбэ-
тэр    ким    эмит,    биһиги би-
лэр да дьоммут – бары элбэх 
түбүктээхтэр. Эбии бириэмэ 
биһигини быыһыыра саарбах. 
Оҕо элбиир, кинилэр улаатал-
лар, кинилэргэ ууруллар бириэ-
мэ өссө элбэх наада буолар. Идэ 
уонна үлэ  таһыма улааттаҕына, 
биһиги сыалбыт, сорукпут ыа-
рыыр, эппиэтинэспит улаатар. 
Онон, биһиги үлэбит элбиир, 
ол эрэн үөрүү аҕалара аччыыр.

ТУОХ СҮРҮН 
СУОЛТАЛААҔЫЙ?

        Туох эмэ кыһалҕаҕа ыллар-
быппыт биричиинэтэ, бириэмэ 
тиийбэтиттэн буолбатах диэн 
толкуйдаан быһаарынабыт. 
Дьиҥэр,  биһиги сатаан сүрүн 
биричиинэни булан, онон дьа-
рыгырары сатаабаппыт. Ыара-
хан    үлэ биһиэхэ буортута суох. 
Сүрүн ыксаллаах түбүктэри 
оҥороору өр кыһалларбытын 
билэбит. Сылаабыт уонна сылай-
ыыбыт бүтэрбит үлэбититтэн 

ааһар, санаабыт    көтөҕүллэр. 
Олорбут ыйдарбытын     уонна        
сылларбытын санаатахпыты-
на, саҕалаан баран ситэрбэтэх 
үлэлэрбитин өйдөөн кэллэхпи-
тинэ, биһигини ыарахан санаа 
хам тутар, ол буруйа ыарахан 
үлэ буолбатах, саарбаҕалааһын 
уонна сыыһа сабаҕалааһын 
этэ. Биһиги санаабытыгар туох 
эрэ сүрүн суолталааҕы куот-
тарбыт курдукпут. Атын дьон 
ирдэбилэ биһиги олохпут ха-
раабылын санаарҕабыл биэрэ-
гэр таһааран кэбиһэр. Биһиги 
Айыы этиитигэр аньыыны 
оҥорбуттуу кэмсинэбит. Иэ-
спитин  оҥорбокко, толорбокко 
сыыспыппытын уонна наадата 
суоҕу оҥорбуппутуттан кэмси-
нэбит. 
       Хас да сыл анараа өттүгэр 
биир сүрдээх муударай, уопут-
таах, фабрика директорыттан 
истэн турардаахпын: “Ыксалла-
ах дьыалаларбытын толорорбу-
тугар сүрүн дьыалаларбыт 
мэһэйдииллэрэ -  саамай   ула-
хан  суһал кутталлаах”. Кини     
ити          тылларынан  миигин 
хайдах соһуппутун санаабатаҕа 
да буолуо. Ити тыллар мин 
дууһабын өрүү сэмэлииллэр, 
толкуйга тириэрдэллэр, ба-
стакыннан тугу оҥоруохха 
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уонна тугу кэлиҥҥигэ хаалла-
рарга. Биһиги ыксаллаах уон-
на сүрүн түбүктэр  икки ар-
дыларыгар хайдабыт. Сүрүн 
түргэнник оҥоһуллуохтааҕа 
аҕыйахтык буолар. Үҥээһини, 
Библия ааҕыытын, итэҕэлэ 
суох киһини кытта кэпсэтиини  
кэтэһиннэриэххэ сөп.   Ыксал-
лаах  түбүктэргэ  болҕомто 
ууруллуохтаах, түмүгэ суох 
түбүгэ биһигини биир да күн,  
биир да чаас тохтоппот. 
 “Мин дьиэм - мин 
кириэппэһим” диэн эппэк-
кин, кини биһигини ыксал-
лаах түбүктэртэн хаххалыыр 
кыаҕа суох - төлөппүөнүнэн 
кэпсэтиилэр биһигини ирдэ-
биллээхтик аймыыллар уонна 
кэтэһиннэриллибэт хамсаныы-
ларга кучуйаллар. Ол бириэ-
мэтигэр биһиги санаабытыгар              
утары турарбыт сатаммат, ки-
нилэр биһиги күүспүтүн сэниэ-
битин барытын сииллэр. Би-
риэмэ ааспытын кэннэ, биһиги 
бастакыннан оҥоһуллуохтаах 
буолбут албынын өйдүүбүт, 
уонна сүрүн дьыалабытын кэн-
никигэ хаалларбыппытын са-
наан, элбэҕи сүтэрбиппитин 
өйдүүбүт. Биһиги саныыбыт, 
дьэ саҥа  өйдүүбүт -  ол ыксал-
лаах түбүктэргэ кулут буолбуп-

путун. 

БЫЫҺАНАР СУОЛ БААР 
ДУО?...

         Ити хаайтарыыттан тахсар 
суол баар дуо? Маннык олоҕу 
хайдах уларытыахха сөбүй? 
Биһиги Таҥарабыт олоҕуттан 
ити ыйытыыга хоруй була-
быт. Христос өлүөн иннинээҕи 
бүтэһик түүнүгэр Бэйэтин улуу 
көрдөһүүтүгэр  олус дьикти 
тыллары эппитэ, ол Иоантан 
Үтүө Сурах 17 баһыгар сурул-
лубута: “Мин сиргэ Эн кэрэ-
мэн килбиэҥҥин көрдөрдүҥ, 
Эн соруйуугун толордум” (4-с 
хоһоон). “Толордум” Кини хай-
дах итинник эппитэй? Кини бу 
сиргэ үс сыллаах үлэтэ олус 
кылгас этэ, Киниэхэ наадыйар 
киһи олус элбэх хаалбыта. Си-
мон бырааһынньыгын эримсэх 
дьахтара бырастыы гыныллы-
быта уонна саҥа олохтоммута, 
ол эрэн өссө төһө элбэх киһи 
уулусса устун хаамаайы буола 
сылдьарый, маннык дьол баарын 
билбэккэ. Бүтэһик түүнүгэр, 
Таҥара сатаан оҥорботох төһө 
да элбэх наадалаах ыксалла-
ах түбүктэннэр, Кини дууһата 
сынньалаҥ этэ - Кини билэрэ, 
Кини Таҥара Киниэхэ биэрбит 
соругун толорбута. 
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      Христос хайдах ыарахан-
нык үлэлээбитин   Үтүө Су-
рахтар дакаастыыллар. Марк 
Кини, толору үлэлэммит күнүн     
туһунан     кэпсии олорон суруй-
ар:   “Киэһэ күн киириитэ, Ки-
ниэхэ бары ыарыһахтары уон-
на абааһы   буулаабыт дьонун  
аҕалтаабыттара. Дьиэ    ааны-
гар     куорат      дьоно мустубут-
тара. Иисус араас ыарыылаах 
элбэх киһини үтүөрдүбүтэ, 
үгүс абааһыны дьонтон үүрэн 
таһаарбыта; абааһылар Кини 
Христос буоларын билэллэрин 
иһин, саҥаралларын бобор этэ” 
(1:32-34).
       Аныгыскы  сырыыга элбэх 
ыарыһах уонна эмсэҕэлээх 
дьон кэлэннэр,  Кини киэһээҥи 
аһылыгын көтүтэн өргө 
диэри үлэлээбитэ, Кинини  
үөрэнээччилэрэ: «өйүттэн 
тахсыбыт” - дииллэрэ. Биирдэ 
Иисус мустубут дьону олус 
кыһамньылаахтык үөрэтэн, 
үөрэнээччилэрин кытта Генни-
саретскай күөлү туоруу сыл-
дьан оҥочоҕо  утуйан хаалбы-
та. Кини олус күүскэ утуйбут 
буолан оннооҕор күүстээх 
тыал уһугуннарбатаҕа. Ити 
тугуй, ама өлбүттүү сылайыы 
буолбатах дуо? 
        Ол да буоллар  Кини олоҕо 

аймалҕан буолбатах этэ, Кини 
дьон туһугар хаһан баҕарар    
бириэмэ    булар этэ. Кини хас 
да чааһы быһа дьону кытта 
кэпсэтиэн сөп этэ. Кини олоҕо 
бүттүүнэ холку быһыылаах этэ, 
бириэмэтин суоттанар этэ. Ки-
ниэхэ бырааттара, Кинини Иу-
дейга ыытаары гыммыттарыгар 
Кини эппитэ: “Мин кэмим өссө 
да кэлэ илик...” (Иоантан 7:6). 
Иисус Бэйэтин дьоҕурун хаһан 
даҕаны ыксаан алдьаппатаҕа. 
А.И. Вайтхем бэйэтин “Киһи 
духовнай бэрээдэгэ уонна куль-
турата” диэн кинигэтигэр бэ-
лиэтиир: “Бу Киһи сыаллаах, 
Кини ону кыайар, ис дууһатын 
сынньалаҥа кинини  толору 
туолбут түбүктэрин кыһалҕата 
суох буолууга киллэрэр. Ону 
таһынан, Кини кистэлэҥнээх 
уонна сатабыллаах - куһаҕан 
өттүттэн олоххо буолууну,  кэ-
лэйиини, эрэйдэниини, абааһы 
көрсүүнү, өлүүнү  -бары-
тын ааһырдынар, Таҥараны 
истиҥник улуу аатырдар. 
Кини   өлүүтэ олоҕун отут үс    
сааһыгар сыаналаах    хоруо-
на  курдук кэлбитэ. Киһи кэрэ 
олоҕун үтүөтүн куһаҕанын са-
наан, таптаан көрдөххө биһиги 
олох маннык буолбутун өйдөөн 
көрөбүт. 
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ТАҤАРА СОРУЙУУТУН, 
ДЬАҺАЛЫН КҮҮТҮҤ

     Кини үлэтигэр туох кистэлэҥ 
баарый? Бу ыйытыыга хоруйу 
биһиги Марктан Үтүө Сурах-
тарга, Иисус биир күттүөннээх 
күнэ суруйуллубутуттан була-
быт: онтон сарсыарда, халлаан 
өссө сырдыы илигинэ туран 
дьиэттэн тахсан, иччитэх сиргэ 
баран  үҥпүтэ. (Марктан 1:35). 
Кини кистэлэҥэ итиннэ сы-
тар: Иисус үҥэригэр бэйэтин 
Аҕатыгар төҥкөйөрө уонна Ки-
ниттэн сорудах уонна ону то-
лорорго күүс күүтэрэ. Киниэхэ 
эрдэттэн күннээҕитэ сурулла 
сылдьыбат этэ. Иисуска Аҕата 
күн аайы санаа күүһүн Кини 
үҥтэҕин аайы биэрэрэ. Ити 
Иисуска ыксаллаах буолбакка, 
сүрүн суолталаах түбүктэри ба-
стаан оҥорору көҥүллүүрэ.
      Лаазар кэпсээнэ итини 
эмиэ туоһулуур. Марияттан 
уонна Марфаттан истибит 
сурахтааҕар суһал ыксаллаах 
Иисуска суох этэ: “Тойоммут, 
таптыыр киһиҥ ыалдьа сытар”. 
(Иоантан 11:3) Иоанн ити тыл-
лар кэннилэриттэн буолбуту 
маннык ойуулуур.
Иисус Марфаны, кини бал-
тын уонна Лаазары таптыыра. 
Лаазарь ыалдьыбытын истэн 

баран,  Иисус тохтообут си-
ригэр өссө икки күн буолбута 
(5-6 хоһ.) Ыксала, ыгыма ту-
охха этэй? Тапталлаах быраа-
та өлөрө сатаммат, быыһанара 
наада этэ, ол биллэр. Таҥараҕа 
туох саамай сүрүн суолталаах 
этэй? Лаазары өлбүттээхтэртэн 
төнүннэрэр?  Лаазарь өлбүтэ, 
кэнники кинини Таҥара Бэйэ-
тин этэр тылын бигэргэтэн,  
тилиннэрбитэ: “Мин өлүүттэн 
Тилиннэрээччи уонна Олоҕу 
Биэрээччи буолабын. Миигин 
итэҕэйэр киһи, өлөн да ба-
ран тиллиэҕэ” (25-с хоһоон). 
Биһиги бэйэбититтэн ыйыта-
быт, тоҕо биһиги Таҥарабыт 
үлэтэ итинник кылгас этэй? 
Тоҕо өссө биэс ду, уон ду сыл 
уһаабатаҕай? Тоҕо наһаа элбэх 
эрэйдээх киһи бэйэлэрин сор-
дорун кытта хаалбыттарай? 
Суруйууларга ити ыйытыыга 
хоруй суох, ити арыллыбатах 
кистэлэҥ.
Биһиги биири билбэппит: 
үҥээһин уонна Таҥара соругун 
күүтүү Иисуһу суһал, ыксалла-
ах түбүктэртэн босхолуур этэ. 
Онон, Кини ыйан кэрдэн бэрил-
лэрэ, хардыыта кытаанах, араас 
үлэни барытын оҥорор, Таҥара 
соругун толорор кыахтааҕа. Ол 
иһин, өлөр түүнүгэр Иисус эп-
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питэ: “Мин эн соруйуугун то-
лордум”.

ТУТУЛУКТАНАРЫҤ 
ЭЙИГИН КӨҤҮЛ ОҤОРОР

  Ыксаллаах, ыгым түбүктэртэн 
көҥүл буолууну биһиги 
Таҥарабыт биэрбит тылыгар 
булабыт. Иерусалимҥа   Ии-
сус фарисеяннары кытта 
мөккүһүүтүн түмүгэр, Бэйэ-
тин итэҕэйээчилэригэр эппи-
тэ: “Мин тылбыттан тахсыбат 
буоллаххытына, эһиги дьиҥ 
чахчы Мин үөрэнээччилэрим 
буолаҕыт. Эһиги кырдьыгы 
билиэххит, оччоҕо кырдьык 
эһигини босхолуо... Дьиҥ кыр-
дьыгы эһиэхэ этэбин: аньы-
ыны оҥорор киһи барыта - 
аньыы кулута... Онон эһиги, 
Уола босхолоотоҕуна эрэ, 
дьиҥнээхтик көҥүлү  булуох-
хут”. (Иоантан Үтүө Сурах 
8:31,32,34,36).
        Иисус элбэх киһини 
аньыытын иһин накаастанар-
тан быыһаабыта. Суһал, ыгым 
түбүктэртэн Кини биһигини 
босхолуурун көҥүллүүбүт дуо? 
Кини биһиэхэ суолбутун ыйар: 
“Мин тылбыттан тахсыбат бу-
оллаххытына”.
        Итинник буолбатын кур-
дук үҥүөххэ наада, Таҥараттан 
ыйар суол, көмө көрдүөххэ 

наада. Дональд Бейли, биһиги 
Таҥараттан тутулуктаахпытын 
бэлиэтии көрөн: “Иисус бу сир-
гэ олоҕун барытын Таҥараҕа 
анаан, Киниэхэ эрэнэн олор-
бута. Биһиги эмиэ оннук оло-
руохтаахпыт. Итинник олох 
киһи ис дууһатын, уйулҕатын 
алдьаппат. Киһи Таҥараҕа 
олоҕун бүттүүнүн анаатаҕына 
эрэ дьиҥнээхтик, толору бэйэ-
тин көрдөрөр. Оннук эрэ киһи 
бэйэтэ хайдаҕын көрдөрөр, 
дьиҥнээх олоҕу олорор. Ити - 
дьиҥ киһи быһыыта”. 
Таҥараҕа үҥэн көрдөһүүтэ суох 
олорор киһи, Киниэхэ үлэлиирэ, 
Кини тылын тарҕатара сатам-
мат. Холобур, футбол оонньуу-
тугар сынньалаҥҥа тохтобулга 
биһиги  салгыы хайдах оонньу-
урбутун саныыбыт. Таҥараҕа 
эрэнэн биһиги ыгым, ыксалла-
ах түбүктэртэн босхолонобут. 
Таҥара биһиэхэ бэйэтин     уонна       
биһигини бэйэбитин арыйар. 
Кини биһиэхэ Бэйэтин былаа-
нын, толкуйун этэр. Таҥара эрэ 
билэр, биһиги тугу кыайарбы-
тын, хоторбутун, сатыырбы-
тын, уонна ону ыытар. “Аҕа 
уолаттарын хайдах аһынарый, 
бырастыы гынарый да, Таҥара 
киниттэн куттанар дьону оннук 
аһынар, бырастыы гынар. Кини 
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биһиги турукпутун, тутулбутун 
олус үчүгэйдик билэр, өйдүүр, 
биһиги күдэн буоларбытын” 
(Саалтыыр 102:13-14). Биһиги 
санныбытыгар ыарыгы, ыары-
ыны, ыарахаттары Таҥара ыып-
пат. Ити барыта- биһиги олох 
арааһыттан тиийбит, түбэспит 
түмүкпүт.

СЭТТЭ ТӨГҮЛЛЭ 
КЭЭМЭЙДЭЭ

       Өскөтүн, аныгы урбаан-
ньык ситиһиилээх, тахсыы-
лаах үлэ түмүгүн баҕарар 
эбит буоллаҕына, кини 
өйдүөхтээх:     былаан    уонна 
түмүк сабаҕалыырга, оҥорорго 
хайаан даҕаны бириэмэ булан 
толкуйданыахтаах. Холобурга, 
“Дюпон” хампаанньа салайаач-
чыларыгар, Гринволт диэн киһи 
этэн турардаах: “Былааннанар-
га диэн анаммыт 1 мүнүүтэ, 
үлэни толорууга 3-4 мүнүүтэ 
түргэтэтэр”, - диэн. Киллэрэр 
барыыс үптэрин улаатыннаран, 
элбэх тэрилтэ ситиһиигэ тар-
дыспыта. Туох уларыйыыны 
киллэрбиттэрэй?
Кинилэр хас бээтинсэ ахсын 
эбиэт кэнниттэн, аныгыскы кэ-
лэр нэдиэлэлэрин былаанныыл-
лара, хайдах үлэлиэхтээхтэрин 
кэпсэтэллэр эбит. Өскөтүн,  са-
лайааччы бокуойа суох уонна 

былааннанарга бириэмэ бул-
бат буоллаҕына, кини үлэлиир 
миэстэтин атын киһи солбуй-
ар буолан хаалыан эмиэ сөп. 
Итинник, өскөтүн итэҕэйээччи 
соло булбат, Таҥараҕа үҥэрин, 
көрдөһөрүн        умуннаҕына, 
сотору кэминэн ыгым, ыксал-
лаах түбүктэр кулуттара буолан 
хаалар. Кини түүнү-күнү быһа 
үлэлиэн сөп, ол эрэн, кини 
Таҥара киниэхэ биэрбит сору-
гун толорбокко хаалыан сөп.
         Биһиги күммүтүн үҥэн  
саҕалыыр уонна күммүт туту-
лун толкуйдуур эбит буоллах-
пытына, ити аҕыйах бириэмэт-
тэн кэмсиниэхпит суоҕа, биһиги 
Таҥараҕа өссө чугаһыахпыт. 
Буолуохтаах бириэмэни толкуй-
дуургутугар, Кини    көҥүлүгэр   
эрэниҥ. Ити чуумпуран оло-
рор кэмҥитигэр сүрүн соҕус 
түбүктэргититтэн саҕалаан 
бүгүн тугу оҥоруохтааххытын 
санааҥ, ол эрэн умнумаҥ, 
бэйэҕитигэр ылбыт эппиэтинэ-
стээх түбүктэргитин. Уопутта-
ах генерал кыргыһыытын эрдэ 
былаанныыр, ол кэннэ салла-
аттарыгар өстөөхтөргө барар-
га     бирикээс биэрэр - кини 
хаһан атыттар саҕалыылларын 
күүппэккэ, сүрүн 
быһаарыныытын ылынар. Ол 
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эрэн,  кини күүппэтэх, кэтэспэ-
тэх, былааннамматах өттүттэн 
алҕас    тахсан хааллаҕына, 
кини бастакы ылыммыт бы-
лаанын уларытарга бэлэм буо-
лар.     Онон,       күҥҥэ   тугу 
былааннаммыккытын толо-
ро       сатаан,    онтон өскөтүн 
алҕас күүтүллүбэтэх түбэлтэ 
буоллаҕына, атын быһаарыныы 
ылынарга бэлэм буолуҥ. Холо-
бур, күүппэтэх өттүгүтүттэн 
ким эмит телефоннуон сөп.   
Туох эрэ саҥа этиигэ сөбүлэһэн 
кэбиһиэххитин        сөп.    Ол 
эрэн,       бастаан   кэпсэтэ оло-
рон,             иллэҥ     бириэмэ         
булан ылсыам дии санаатах-
хына даҕаны, хоруй биэрэргэ 
ыксаама, аҕыйах            күн         
толкуйдуом диэн көрдөс. Дьик-
титэ диэн, кэпсэтэ олорор 
киһиҥ         били      ыксал-
лаах, ыгым түбүгэ ол күннэри 
күүтэр буолар. Мээнэ ыксатыл-
лыбыт, ыгым ааттаммыт түбүгү 
көһөттөрөн бараҥҥыт, дьэ 
толкуйдаан - сөбүлэһэргитин 
суоҕун саныыгыт. Билигин 
эһиэхэ Таҥараҕа көрдөһөргө, 
сүбэлэтэргэ бириэмэлээххит.
 Таҥараны кытта күн 
аайы бииргэ буолбуккут иһин, 
нэдиэлэҕэ биир чаас ис дууһаҕыт 
туругун толкуйданаргытыгар 

анааҥ. Таҥара эһигини туохха 
үөрэппитин суруйа олорон, ин-
никигэр сыал сорук туруорун. 
Ый ахсын инникини былаанны-
ырга биир күнү аныыр буолуҥ. 
Сороҕор сатаммат, табыллыбат 
түгэннэр эмиэ баар буолуохту-
рун сөп. Былаан оҥостубакка 
уонна түмүк оҥорбокко элбэх 
түбүктээх буоллаххытына, соч-
чоннон ыарахан буолар, уон-
на бу сыаллары ситиһии эмиэ 
ыарыыр. Эһиги бэйэҕитин 
атын хайысхаҕа баран эрэр 
киһи       курдук,            ол эрэн 
ол хайысхатыгар икки төгүл 
түргэнник сүүрэр киһи курдук 
сананыаххыт. Итинник биир 
кэм түбүгүрүүлээх Таҥараҕа 
үлэлээһин, төттөрүтүн ки-
ниттэн киэр барыы курдук 
буолар. Оттон, өскөтүн, эһиги 
Таҥараны кытта кэпсэтэргэ, 
ис дууһаҕыт тутулугар түмүк 
оҥорорго бириэмэ буллахыты-
на, үлэҕитигэр саҥа көрүүнү 
арыйыаххыт.

СӨЛЛӨН ХААЛЫМАҤ...

 Итэҕэйээччигэ саамай 
ыарахана диэн - Таҥараны кыт-
та кэпсэтэргэ сөптөөх бириэмэ 
булааһын, нэдиэлэ, ый ахсын 
түмүк таһаарарга. Сороҕор 
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сылы быһа ити сатанааччы-
та суоҕа.  Адьарай биһиэхэ 
өрүү мэһэйдии сатыыр. Биһиги 
Таҥараны кытта кэпсэтэр, ки-
ниттэн сүбэ-ама, ыйан биэ-
рии ыларбытыгар, бириэмэ 
көстүбэтигэр - ити барыта 
адьарай      үлэтэ.    Биһиги онно     
үөрүйэ түбүктэртэн оннук эрэ 
буоллаҕына быыһанарбытын 
билэбит. Иисус Бэйэтэ ити-
ни тутуһар буолан, барытын 
ситиһэр этэ. Палестинаҕа Кини 
сорох ыксалаах түбүктэрин 
оҥорботоҕо, ол эрэн, Кини 
Таҥара Киниэхэ соруйбутун 
барытын толорбута. Өскөтүн, 
биһиги Таҥара сорудаҕын толо-
рор, кини этэрин тутуһар эбит 
буоллахпытына, ыксааһын, 
муҥурданыы биһиэхэ суоһаабат 
диэн эрэниэхпитин сөп. Ити 
эрэниини туох да уларыппат. 
Таҥара баҕа санаатын толо-
робун, оҥоробун диэн сана-
аттан ураты туох үчүгэй баар 
буолуоҕай? Онно эрэнэр буо-
ламмыт, сатаан ситэ оҥорботох 
түбүктэрбитин ыксаабакка, 
наҕыл санаалаах ахтабыт, ол 
туһунан холкутук саныыбыт. 
Таҥара биһиги туспутугар 
кыһалларын билэбит. 

 Пол Карлсон 
соторутааҕыта буулдьаттан 
дэҥнэнэн суох буолбута. Кини 
төһө       да       эдэр      буоллар, 
олорбут сааһыгар олус элбэҕи 
ситиспитэ - диссертациятын 
көмүскээбитэ, өссө да научнай 
чинчийиинэн ситиһиилээхтик 
үлэлиэхтээх этэ. Ол эрэн, 
кини  миссионер суолун 
талбатаҕа. Олус толоос өлүү? 
Кини дьылҕа хаана итинник 
олоҕу бэлэмнээтэҕэ, итинник 
кэмнээх-кэрдиистээх. Ол эрэн,  
Таҥара Киниэхэ тугу соруйтун 
- толорбута. Биһиги үксүбүт 
син өр олорон баран өлөбүт, ол 
эрээри,       олохтон           барар 
бириэмэбит кэллэҕинэ саныы-
быт уонна Таҥара соруйбутун 
оҥорбут эбит буоллахпытына 
холку санаалаах, үөрүү эрэл-
лээх барабыт. Таҥара тылын 
өрүү истэр, тутуһар буоллах-
пытына, биһиги Кини дьоһун 
үөрэнээччилэрэ буоларбыт 
биллэр суол. Уонна биһиги 
Кини соругун толорбуппут 
иһин, биһигини ыксаллаах, 
ыгым түбүктэртэн, санааттан 
босхолуоҕа. 
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«ЫКСАЛЛААХ ТҮБҮКТЭР БАТТАЛЛАРА» 
ЫСТАТЫЙАНЫ ЫРЫТЫЫ

 «Мин санаабар, биһиги үйэбит уратыта диэн - 
быһаарыыта суох сыал уонна муҥутуур үп-харчы»
                                                                     Альберт Эйнштейн                                

     «Үчүгэй-үксүгэр бастыҥ өстөөҕө»  
                                                                                  Биллибэт автор.

 1.  Ыстатыйаҕа “ыксаллаах, ыгым” диэн тыл туох 
өйдөбүллээх туттулларый? ________________________________
_______________________________________________________

 2.  “Сүдү, сүрүн суолталаах” диэн тыл ыстатыйаҕа туох 
өйдөбүллээҕий?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 3.  Ыстатыйаны ааҕыыга саамай өйдөнөн хаалбыт ис 
хоһоонноох туох этэй?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 4.  Доҕотторгутун, бииргэ үөрэнэр табаарыстаргытын 
кытта ырытаргытыгар, саамай интэриэһинэй ис хоһоонноох 
тугуй? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЫНАН ХАЙДАХ ТУТ-
ТУУ ТУҺУНАН

 Ааҕыы Дневнига эһиэхэ Библия ханнык бастарын, 
аахпыккытын көрдөрүөҕэ. Дневник эһиги Сибэтиэй 
Суруйуулары  ааҕаргытыгар уонна саҥа бастары, ыстатыйалары 
ааҕаргытыгар көҕүлүөҕэ.
 Кинигэ барыта Библияҕа хайдах тутулунан, бэрээдэгинэн 
сылдьар да, оннук ааттаналлар. Эргэ уонна Саҥа Кэс тыллар 
туспа суруллубуттара, Кинигэ аатын кэннэ турар чыыһылалар, 
ити кинигэлэр бастарын ыйаллар. Холобур, «Апостоллар 
дьайыылара» кинигэҕэ 28 бастаах, онон аатын кэннэ эһиги 28 
диэн чыыһыланы булуоххут.

Матфейтан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28

Марктан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

Лукаттан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Иоантан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21

Дьайыылар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28

Иаков 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 1 2 3
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 Холобур, эһиги Дьайыылар бастакы түөрт баһын аахпыт 
буоллаххытына, ону сотуоххутун сөп.
Дьайыылар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28

Иаков 1 2 3 4 5

Эбэтэр кириэстии сотуоххутун эмиэ сөп.
Дьайыылар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28

Иаков 1 2 3 4 5

Кинигэни барытын ааҕан бүтэрдэххитинэ, сотуллубут сыыппара-
лар бүтэһиктэригэр, ааҕан бүппүт күҥҥүтүн-дьылгытын туруору-
оххутун сөп.
Дьайыылар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 От ыйын 5 күнэ

Иаков 1 2 3 4 5

 
 Үксүгэр, эһиги бастаан биир кинигэни бүтүннүү ааҕан 
бүтэрэн баран, иккис кинигэҕэ киириэххит.
 Ааҕыы Дневнигын  күн аайы Библияҕытын кытта тэҥҥэ 
илдьэ сылдьыҥ. Аахпыккытын күн аайы бэлиэтэнэргитин 
умнумаҥ.
 Өрүү бэлиэтинэ сылдьаргыт, эһиэхэ салгыы Библияны 
ааҕарга көҕүтэр, тоҕо диэтэххэ, ол бэлиэтэммиккит - эһиги 
ситиһиигитин көрдөрөр.

4-С    ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1.  Суруйуулары үөрэтии: «Кыайыыга эрэнии» 
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(1 Коринфяннар 10:13) хоһоону нойосуус үөрэттиҥ.
 2.  Библияны ааҕыы: Библияны өрүү ааҕа сылдьыҥ. 
Ааҕыы Дневнигын туттуҥ. Аахпыккытын бэлиэтэнэ сылдьыҥ 
(151-153с.)
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: «Иисус Христос 
личноһа» диэн түһүмэхтэн 1-10 ыйытыыларга хоруйдаа, Библия-
ны үөрэтиигэ сүбэлэр бастакы чааһын, 2-с баһын аах (47-50с.)
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ
                                                        

ИККИС БАС

ИИСУС ХРИСТОС ЛИЧНОҺА

1-КЫ ТҮҺҮМЭХ

 «Кини харахха көстүбэт Таҥара уобараһа» 
(Колосяннарга 1:15). Киһи дьиҥ чахчы Таҥараны сатаан 
өйдөөбөт. Киһи аньыылаах, оттон Таҥара - сибэтиэй, ытык. 
Аньыылаах-харалаах киһини бэйэтигэр холбоору, аҕалаары, 
Таҥара киһигэ кубулуйан, Иисус Христос буолан дьоҥҥо 
кэлбитэ. Дьону кытта кэпсэтээри, дьон кыһалҕатын өйдөөрү, 
Кини киһи курдук быһыыланыахтаах этэ. Иисус Христос 
айылҕаттан айдарыыта икки өрүттээҕэ, Кини - Таҥара киһи.
 Иисус Христоһу личность быһыытынан өйдүүр туһугар, 
Кинини Таҥара курдук уонна Киһи быһыытынан чинчийиэххэ 
наада.

ИИСУС ХРИСТОС ТАҤАРА БЫҺЫЫТЫНАН

 Сорох дьон, Иисус Христоһу улуу киһи дииллэр. 
Сорохторго,  Кини - саҥа итэҕэли киллэрбит киһи. Ким эрэ 
кинини инникини көрөөччү, көрбүөччү диир. Оттон, Иисус 
Бэйэтэ этэринэн, Кини-Таҥара! Ити дьиҥнээх буолбатаҕа эбитэ 
буоллар, Кинини үчүгэй киһиннэн аахпат буолуо этибит. Кини 
албын уонна бэйэтин ааттанааччы буолуо этэ.
 Еврейдэргэ сурук бастакы чааһыгар  Христос Таҥара 
буоларын этэр. Ол түһүмэҕи ааҕыҥ уонна 1-4 ыйытыыларга 
хоруйдааҥ.
 1.  Аанньаллары Иисус баһыйарын туһунан этэллэр:
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 4-5 хоһооннор _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 6 хоһоон__________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 13-14 хоһоонор____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 2.  8-12с хоһооннору ааҕыҥ. Аллара этиллиилэргэ 
ситэрэн хоһоон нүөмэрин суруй.
   Иисус – Айааччы_______________________________________         
   Иисус – кубулуйбат_____________________________________                                                                                                  
   Иисус – үйэлээх________________________________________       
   Иисус – дьиҥнээх_______________________________________

(Жезл – чыыны бэлиэтиир киэргэллээх торуоска, 
скипетр – муҥур баһылык чыына – хаана)

 3.  Иисус туһунан саатар биир чахчыны эт, Кини биһиэхэ 
Таҥараны арыйарын туһунан. 3-с хоһоон____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 4. 8-с хоһооҥҥо Таҥара Иисууһу хайдах ааттыырый, ыҥы
рарый?_________________________________________________
_______________________________________________________
онтон 10-с хоһооҥҥо?____________________________________
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 5.  Иисус Бэйэтин туһунан туох диир этэй? 
Иоантан 10:28-0____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________
 «Арай хосхо Сократ кииртэ буоллар, биһиги бары кини 
иннигэр ытыктаан туруо этибит. Оттон Иисус киирбитэ буоллар, 
биһиги аллара сытан киниэхэ сүгүрүйүө этибит». 
     Наполеон
 Иисус сиргэ кэлбит кэмигэр, дьоҥҥо олус элбэх дьиктини 
көрдөрбүтэ, ол кини Таҥараттан күүстээҕин көрдөрөрө.

 6. Салгыы бэриллэр Матфейтан Үтүө Сурах хоһоонорго, 
Иисус Бэйэтин үрдүк күүһүн көрдөрбүтүн ааттаталаа.
 3-с хоһоон________________________________________
_______________________________________________________
 6, 13-с хоһооннор__________________________________
_______________________________________________________
 16-17с хоһооннор__________________________________
_______________________________________________________
 23-27с хоһооннор__________________________________
_______________________________________________________

 7. Иоантан Үтүө Сурах 11:39-44 хоһооннорго Иисус туох 
уратыны, дьиктини көрдөрбүтэ бэлиэтэнэрий?________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 8. Иисус олоҕун кэтээн, Кини күүһүн, кыаҕын көрөн уонна 
Кини Таҥара үөрэҕин тарҕатарын истэн Петр туох диэн түмүккэ 
кэлбитэй? Матфейтан 16:13-16____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 9. 63-64 сирэйдэргэ Иисус элбэх эппитэ туолбутун көрдөрөр 
таблица баар. Онно бэриллибит хоһооннор эһиги Иисуһу хайдах 
көрөргүтүгэр туох суолталаах буолла?_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 10. Иисус Христос Таҥараттан күүһүн туһунан түһүмэҕи 
хатылаан көрүҥ. Иисус Христос Таҥара буоларын итэҕэйэргит 
туһунан үс биричиинэни ааттааҥ.___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4-с ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:
        1. «Иккилии-үстүү буолан бөлөхтөргө арахсан,  хоһооннору 
хатылааҥ:
 а. «Быыһабылга эрэнии» - 1 Иоанн 5:11-12
 б. «Үҥээһиҥҥэ хоруйу эрэнии » - Иоантан 16:24
 в. «Кыайыыга эрэнии» - 1 Коринфяннарга 10:13
        2.  Түмсүүгүтүн кытта аахпыккытын уонна бу нэдиэлэҕэ 
Библияҕа бэлиэтэммит санааҕытын үллэстиҥ.
        3.  1-10 ыйытыылары «Иисус Христос личноһа» диэн 
түһүмэхтэн ырытыҥ, Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр 1-кы чааһа, 2-с 
баһа (47-50с.)
        4. Үҥээһиҥҥэ  оруннаах сүбэлэри үөрэтиҥ.
        5. 5-с эрчиллии сорудахтарын ааҕын.  
        6. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээн.

ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ОРУННААХ СҮБЭЛЭР
 1. Үҥүү  – бу Таҥаралыын кэпсэтии.
 а. Таҥараны кытта кэпсэтии туһунан хоһооннор сүрүн ис 
хоһоонноро тугуй? 
 1 Коринфяннарга 1:9_______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 1 Иоанн 1:3_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 б.  Кими  эмит кытта кэпсэтиини тэрийэргэ саамай сүрүн усу-
луобуйа, туох буоларый?_________________________________
_______________________________________________________
 в.  Таҥараны кытта сибээстэһиигэ биһиэхэ истэрбитигэр 
уонна кэпсэтэрбитигэр бириэмэ наада. Дьону кытта хайдах кэп-
сэтэбит да, Таҥараҕа оннук хоруйдуохтаахпыт, Кини биһигиттэн 
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ыйыттаҕына. Аллара бэриллибит уруһуйга Таҥараны кытта 
үчүгэй уонна куһаҕан сибээстэһии өтө көстөр.

             КУҺАҔАН СИБЭЭС
Хаҥас өттүгэр биһиги Би-
блия ааҕар уонна Таҥараны 
үрдүктүк тутар итэҕэйээчини 
көрөбүт. Ааҕан бүтэн баран 
кини малыыппалыыр. Кини 
көрдөһүүтүгэр, Таҥара билигин 
киниэхэ эппитэ суох. Холобур, 
табаарыспытын  кытта кэпсэ-
тэрбитигэр биһиги бэйэбит эрэ

туһунан буолбакка, бары өрүтү кэпсэтэбит, иккиэммитигэр 
сыһыаннааҕы. Ол эрэн сороҕор, биһиги Таҥараҕа сыһыаммыт 
оннук буолан хаалар – ити «куһаҕан сыһыан» диэн буолар.

ҮЧҮГЭЙ СИБЭЭС

____________________________

               Үҥэн көрдөһүү

____________________________
                 Чопчу наадалар

 Иккис уруһуйга «үчүгэй» сибээс көстөр. Итэҕэйээччи 
сүрэҕэр дьиҥ чахчыны Таҥара арыйдаҕына, кини көрдөһүүтүгэр 
Таҥара эппиэттиир буолар. Холобур, муударай өйү-санааны 
көрдөһүү, эбэтэр туох эмит үтүөнү олоххо киллэрээри көрдөһүү, 
эбэтэр Таҥараҕа хайҕабыл уонна Кини истиҥ тылларын, сүбэлэрин 
иһин махтал тыллары этии. Кини Таҥараны кытта ааҕа да олорон 
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кэпсэтэр, ааҕан бүтэн да баран ол аахпытын кэпсэтэр. Ол кэн-
нэ, Таҥараттан көрдөһө олорон, кини Библияны аахпытыгар эрэ 
сыһыаннааҕы буолбакка, атыны эмиэ көрдөһүөн сөп.

 2. Көрдөһүү көрүҥнэрэ:
 Айхаллаан хайҕабыл – Таҥара ис дьиҥин уонна хаачы-
стыбатын билинии.

1 Паралипоменон 9:11____________________________________
_______________________________________________________

Саалтыыр 144:1-6________________________________________
_______________________________________________________
     
 Ис санааны арыйыы, кэмсинии  – Таҥара иннигэр бэйэ 
буруйун билинии (сорохтор малыыппаны, көрдөһүүнү ис санаа-
ны арыйыыттан саҕалыыллар).

1 Иоанн 1:9_____________________________________________
_______________________________________________________ 

Саалтыыр  31:5__________________________________________
_______________________________________________________

 Махтаныы – Таҥара оҥорбутугар махтаныы.

Ефесяннарга 5:20________________________________________
_______________________________________________________

Саалтыыр 99:4___________________________________________
_______________________________________________________ 

 Көрдөһүү – Таҥараҕа үҥүү-сүктүү
Матфейтан 7:7-8_________________________________________
_______________________________________________________
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Иаков 4:2_______________________________________________
_______________________________________________________

 3. Сибэтиэй Троица   малыыппаҕа маннык баар: биһиги 
Аҕабытыгар Иисус Христос туһугар Айыы Тыын нөҥүө 
көрдөһөбүт.
  
 а. АҔА
 Матфей 6:9           Иоантан 16:23         Ефесяннарга 3:14

      б. УОЛА, ИИСУС ХРИСТОС

 Биһиги Кини туһугар көрдөһөбүт, Кини – биһиги 
Аҕабытыгар суолбут.

 Иоантан 14:13-14      Иоантан 15:16    Иоантан 16:23-24

     в. АЙЫЫ ТЫЫН
      Биһиги сүрэхпитигэр туох баарын кини Аҕабытыгар тириэр-
дэр. Биһиги ону сатаан этэр кыахпыт суох, тылбыт тиийбэт да 
кэмигэр, Кини ону оҥорор.
Римляннарга 8:26
    

5-с ДЬАРЫК СОРУДАҔА:
 1. Суруйуулары үөрэтии: аныгыскы дьарыктарга саҥа 
хоһоон үөритиллибэт. Ааспыкка үөрэттибит 3 хоһоону өйгүтүгэр 
хатаан, хатылыы сылдьыҥ. 
 2. Библияны ааҕыы: Библияны наар ааҕыҥ, ааҕыы 
Дневнигар бэлиэтээһиннэри оҥоруҥ. «Таҥаралыын бииргэ буо-
луу» түһүмэххэ (58с) 8-с хоһоон сүрүн ис хоһоонун суруйуҥ, 
бэлиэтээҥ. 
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: сорудах суох.
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5-С ДЬАРЫК
         

ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. а. «Иккилии-үстүү буолан бөлөхтөргө арахсан 
хоһооннору хатылааҥ:
 а. «Быыһабылга эрэнии» - 1 Иоанн 5:11-12
 б. «Үҥээһиҥҥэ хоруйу эрэнии» - Иоантан 16:24
 в. «Кыайыыга эрэнии» - 1 Коринфяннарга 10:13
        2. Түмсүүгүтүн кытта аахпыккытын уонна бу нэдиэлэҕэ 
Библияҕа бэлиэтэммит санааҕытын үллэстиҥ.
        3. Библияны ааҕыга, ааҕыы Дневнига туохха туһалааҕын, 
наадалааҕын кэпсэтиҥ (55-57с).
        4.  «Таҥаралыын бииргэ буолуу» түһүмэҕи ырытыҥ (58с).
        5.  «Суруйуулары үөрэттии уонна Библияны үөрэтии» баһы 
болҕойон ааҕыҥ (59-60с).
        6.  Матырыйааллары үөрэтэр Дневнигынан хайдах 
туһанары быһаарсыҥ (7с).
        7.   6-с дьарык сорудахтарын ааҕыҥ (60с).
        8.   Дьарыгы көрдөһүүнэн түмүктээҥ.

Библияны ааҕыыга бэлиэтэнии Дневнигын 
ТУТТУУ ТУҺУНАН 

 
 КҮН ААЙЫ:
 1. Бэлиэтээһиннэри оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
 2. Ааҕан бүтэрэн баран, аахпыккытын өссө көрүҥ 
уонна сүрүн санаатын, саамай интэриэһинэй уонна наадалаах дии 
санаабыккытын бэлиэтээҥ. Ол эбэһээт биллэр, аатырбыт этии бу-
олбакка, чопчу эһиги болҕомтоҕутун тарпыт этии буолуон сөп.
 3. Библияны ааҕыы дневнигын маннык толор:

О -  маннык төгүрүккэ тугу хатылыыргытын, эбэтэр тугу наар 
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хаттаан оҥороргутун бэлиэтээҥ. 
 Күнэ дьыла – хаһаан аахпыккытын бэлиэтээҥ.
 Мин бүгүн тугу аахтым – холобур,  Иоантан 3:1-21 диэн 
бэлиэтиэххитин сөп.
 Саамай сүрүн миэстэтэ: Ссылкатын – Иоантан 3:16___
 Ис хоһооно: Таҥара биһиги олус күүскэ таптыыра, ол 
иһин Бэйэтин соҕотох Уолун биһиги аньыыларбыт,  буруйдар-
быт туһугар ыыппыта. 
 Ити миэхэ туох суолталааҕый: Мин урут санаабат да 
этим, таптал диэн киһи тылынан этэрэ эрэ буолбатах, тап-
тал диэн бэйэтин быраабыттан уонна дьолуттан  аккааста-
нан  дакаастааһын. Ити – дьиҥнээх таптал.

 4. Өскөтүн, эһиги аҕыйах бириэмэлээх буоллахытына, хан-
нык баҕарар кумааҕы илииһигэр сурунуҥ:
 а.  Күнү – дьылы
 б. Бу күҥҥэ ааҕыллыбыты
 в. Бу күҥҥэ ааҕыллыбыт сүрүн ис хоһоонноох ссылканы
 г. Бэйэҕит санааҕытын (кылгастык).
 5.    Итинник бэлиэтээһиннэри хас да күн кумааҕыга 
сурунан бараҥҥыт, иллэҥ кэмнэннэххитинэ Бибилияны ааҕыы 
Дневнигар устуоххутун сөп. Ол эрэн, син биир Суруйуулары 
күн аайы ааҕан баран, ааҕыы Дневнигын сонно тута бэлиэтэнии 
үлэтин хойутаппакка толорор ордук.

БИБИЛИЯНЫ ААҔЫЫГА БЭЛИЭТЭНИИ ДНЕВНИГА 
ТОҔО НААДАНЫЙ

 1. Бэлиэтэнии Дневнига эһиги күнү быһа биир сүрүн 
ис хоһоону бэлиэтээн, талан ылбыккытын ырытаргытыгар, 
толкуйдуургутугар, дириҥ ис хоһоонун өйдүүргүтүгэр наада. 
Холобур, эһиги күн аайы Библияны ааҕа сылдьаҥҥыт ортотунан 
биэс сүрүн ис хоһооннооҕу бэлиэтии, өйдүү саныыгыт. Олортон 
биир саамай сүрүннэрин талаҥҥыт, аныгыскы ааҕыыга диэри 
ону ырыта, толкуйдуу сылдьаҕыт. Таҥара итинник, Сибэтиэй 
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Суруйууларын эһиги ааҕаҥҥыт, олоххутун үтүө өттүгэр тардар-
гытын, үчүгэйгэ уларыйаргытын ситиһэр. Өскөтүн,  эһиги өйгүт 
– санааҕыт, толкуйгут чуолкайа, чопчута суох уонна бутуллуула-
ах буоллаҕына, Таҥараҕа эһигини ааҕыыннан өйгүтүн байытар, 
эһиги олоххутун үтүөҕэ уларытара ыарахан соҕус буолар.

 2. Эһигини Таҥара ханна суоллуурун көрөргүтүгэр 
ааҕыы Дневнига көмөлөһүөҕэ. Өскөтүн,  эһиги күн аайы аахпык-
кын сүрүн суолталааҕын бэлиэтэнэн иһэр эбит буолларгыт, уонна 
оннук хас да күн, нэдиэлэнэн бэлиэтэнэн баран, Таҥара эһигини 
ханна сирдиирин көрүөххүтүн сөп. Ол эһиэхэ быһаарыныы 
ылынаргытыгар, инникини толкуйдуургутугар, ааспыты уонна 
билиҥҥини өйдүүргүтүгэр көмөлөһүөҕэ.

 3. Эһиги бэйэҕит санааҕытын доҕотторгутун 
кытта үллэстиэххитин сөп. Ити сүрүн суолталааҕы бэлиэ-
тэнэргит, холобур, эһигини дьарык ыытыҥ эбэтэр көрдөһүү 
мунньаҕын ыытыҥ диэтэхтэринэ,  олус тирэх, көмө буолуоҕа. 
Ити бэлиэтэммиккит эһиэхэ Таҥара арыйбыта буолар, ол чопчу 
кинигэҕэ эрэ суруллубут буолбатах (кинигэҕэ да баар көмө буо-
лар). Эһиги интэриэһинэй, сүрүн диэн бэлиэтэммиккит - эһиги 
доҕотторгутугар эмиэ олус оруннаах, сүрүн суолталаах буолуон 
сөп.

 4. Дневник эһиги өйгүтүн байытар уонна ситимнэ-
эхтик толкуйдуурга көмөлөһөр. Таҥара Тылын ааҕаҥҥыт сүрүн 
суолталааҕы талан толкуйдуургут эһиэхэ өрүү көмөлөһүө, өйгүтүн 
сайыннарыа, ханнык баҕарар кэмҥэ сүбэ-ама буолуоҕа, Библия-
ны үөрэтии дьарыгын ыытаргытыгар, дьиэ  кэргэҥҥитигэр ара-
ас үөскүүр ыйытыыларга хоруйдуургутугар, доҕотторгут даҕаны 
көрдөһүүлэригэр эппиэттииргэ көмө буолуоҕа.

 5. Дневник ситими уонна уларыйбаты Библия-
ны ааҕыыга көҕүлүөҕэ. Эһиги, атыттар да курдук, Библияны 
ааҕыыны Дневниккэ бэлиэтээһин - халбаҥнаабат ааҕыыны си-
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тимниирин бэлиэтии көрүөххүт. Дневникка бэлиэтэммэккэ, су-
руллубакка аһаҕас миэстэ хаалара, эһиги салгыы эбэтэр хатыла-
ан ааҕаргытын ирдиэҕэ. Атыннык эттэххэ, Библияны арыйбатах 
күҥҥүт диэн суох буолуон эмиэ сөп. Итинник быһыы, биллэн ту-
рар, ааҕыыга кучуйуу үчүгэй көрүҥэ буолбатах.  Ол  эрэн өссө 
саҥа көҕүлээһин киирэ илигинэ, ааҕыыга син кучуйар.

6. Бүтэһик бэлиэтээһин: ааҕыы Дневнигын толорууга, 
тылын ойуулааһыныгар наһаа элбэх бириэмэ бараама. Сурул-
лубут бэлиэтээһин өйдөнүллэр уонна кичэллээх буолуон наа-
да. Бу бэлиэтээһиннэр эһиэхэ хас да сылга туһалыахтара, онон 
бэлиэтээһини харандааһынан суруйумаҥ.

                ТАҤАРАЛЫЫН БИИРГЭ ХААЛЫЫ КЭМЭ

 «Христос майгыта чопчу сандаарбыт, алҕаабыт дьо-
но  уонна бэйэлэрин тулалыыр эйгэлэрин үтүөҕэ кубулуппут 
дьон – бу Таҥараны кытта бииргэ буолан, олохторун сөптөөхтүк 
быһаараммыт дьон буолаллар. Таҥараны кытта кылгастык бииргэ 
буолуу - Таҥараҕа кыра, кылгас буолуу».
                                                                                    И. М. Баундс
         1.   Таҥараны кытта бииргэ буолар бириэмэ диэн тугуй? 
 а.    Ити ыксаабакка Библияны ааҕыы уонна үҥээһин
 б.    Таҥараны кытта кэпсэтии төрүтэ буолар.

         2.    Таҥараны кытта бириэмэни атаарыы наадатын быһаарар 
икки төрүөт баар. 
(Аллара бэриллибит хоһооннору хайдах өйдүүргүн суруй).

 а.   ӨЙ-САНАА ҮҮНҮҮТЭ УОННА ӨЙ-САНАА 
АҺЫЛЫГА
 Сөпкө аһааһын киһи этэ-сиинэ сайдарыгар уонна доруо-
бай буолуутугар наадалаах. Өй-санаа, ис дууһа доруобуй буола-
рын туһугар -  Таҥара Тылынан өрүү аһатар наада. 
1 Петр 2:2 _____________________________________________
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Саалтыыр 118:103 _______________________________________

Иеремийэ 15:16 _________________________________________

Еврейдэргэ  5:12-14 ______________________________________

б.   ИИСУС ХРИСТОСТУУН ТЫЫННААХ КЭПСЭТИИ
       «Кинини кытта өрүү кэпсэтии, көҥүл уонна борустуой кэп-
сэтии биһиэхэ үөрүйэх буолбут. Онтон салгыы Таҥара биһиэхэ 
көстүбэккэ, аттыбытыгар баарын сэрэйэр этибит – Таҥара 
биһигинниин бииргэ». 

                                                                         Брют Лоренс

1 Коринфяннарга 1:9_____________________________________

Иоантан 15:4____________________________________________

Михей 6:8 _____________________________________________

Саалтыыр 15:11_________________________________________

ААҔЫЫ, СУРУЙУУЛАРЫ ӨЙГӨ ҮӨРЭТТИИ УОННА 
БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ НЬЫМАЛАРА

 1. Ааҕыы. Библияны ааҕыы биһиэхэ дуоһуйуу биэриэхтээх 
уонна биһи толкуйбутун, өйбүтүн, санаабытын сөрүүкэтиэхтээх. 
Дууһабыт өрө көтөҕүллэригэр ыҥырар. Библияны ааҕыыга 
биһиги хас биирдии тылга дириҥник киирэ сатыырбыт наадата 
суох, биһиги хоһоон ис хоһоонун, тугу этэрин, туохха угуйарын 
өйдүөхтээхпит. Сибэтиэй Суруйуулары Таҥара иннигэр сүрэххин 
аһан олорон аахтаххына, биһиги өйбүт – санаабыт, баҕа санаа-
быт уонна онно-манна көҕүйүүбүт ыраастанар. Итинник ааҕыы 
биһиэхэ Павел апостол сүбэтин толорорбутугар көмөлөһөр: «Бу 
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аньыылаах дойду сиэрин-майгытын батыһымаҥ, ол оннугар 
Таҥара көҥүлүн, Кини тугу үтүө, сөптөөх, эҥкилэ суох үчүгэй 
диирин билэр туһугар, өйдүүн-санаалыын  төрдүттэн уларыйыҥ 
(Римляннарга 12:2).  Таҥараны кытта бииргэ буолуу төрдө Таҥара 
Тылын ааҕааһын буолар».

 2. Суруйуулары үөрэтnии.   Үтүө Сурахтарга Иисус Эргэ 
Кэс Тыл хоһооннорун холкутук этэрин, кэпсиирин туһунан ха-
ста да ааҕабыт. Сибэтиэй апосталлар дьайыыларыгар Кини 
үөрэнээччилэрэ эмиэ оннук гыналлар. Улахан тэрилтэлэр тугу 
наадыйбыттарын түргэн үлүгэрдик компьютерга киирэн билии 
олоҕуттан ылалларын, көрөллөрүн, булалларын курдук, биһиги 
эмиэ Таҥара оҕолоро Суруйуулартан талбыт хоһоону этэргэ, кэп-
сииргэ бэлэм буолуохтаахпыт, итэҕэйбэт дьоҥҥо тириэрдэргэ, 
атын итэҕэйээччилэри сэҥээрдэргэ, бэйэбит ол-бу тургутуубутун  
кыайарга, туоратарга  уонна Бибилияны үөрэтии дьарыгын ыы-
тарга бэлэм буолуохтаахпыт. 
     Биһиги сүрэхпитигэр суруллубут Тыллары туох да сатаан ула-
рытар кыаҕа суох. «Мин бүгүн эйиэхэ этэр Кэс тылбын сүрэххэр  
иҥэрэ сырыт» (Сокуону хатылааһын 6:6). Давид ыйыппыта: 
«Эдэр киһи суолун хайдах ыраастык тутуой?» уонна эппиэтээби-
тэ «Эн Тылгынан бэйэтин харыстаннаҕына...» (Саалтыыр 118:9). 
Өскөтүн, биһиги  Христос буойуннара эбит буолларбыт, биһиги 
охсуһууга бэлэм уонна тэрээһиннээх буолуохтаахпыт.

 3. Библияны үөрэтии. Библияны ааҕыы кэмигэр биһиэхэ 
уопсай өйдөбүл үөскүүр, онтон Библияны үөрэтэммит биһиги 
Сибэтиэй Суруйуулар уопсай үөрэтиилэрэ туох ис хоһооннооҕун 
өйдүүбүт, испитигэр киллэрэбит. Ааҕыыны биһиги куорат үрдүнэн 
самолетунан көтөөһүҥҥэ тэҥниибит. Биһиги киэҥ нэлэмэҥ 
көстүүнү үрдүттэн көрөбүт, улахан тутуулар быһыыларын, өрүстэр 
суолларын, пааркалар күөх түөрт муннуктарын. Библияны үөрэтии 
ити куорат устун массыынанан айанныырга тэҥнэбиллээх. Биһиги 
онно саҥа уулуссалары билэбит, маҕаһыыҥҥа, почтаҕа, бааҥҥа 
хайдах барары өйдөөн хаалабыт, дьиэбит курдук сылдьарга үөрэнэ 
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сатыыбыт, тугу да ыарарҕаппакка ылынарга. Библияны үөрэтии 
барытын биир кэлим гына холбуурга уонна ол онно этиллэр кыр-
дьыктарга дириҥник көрөргө үөрэтэр. Библияны үөрэтэммит 
итэҕэл үөскүүр. Библияны үөрэтии – ыарахан дьарык, борустуой 
ааҕыы буолбатах, биһиги биир сүрүн суолталааҕы бэлиэтиибит, 
толкуйдуубут, көрдөһөбүт уонна олохпутугар туһанабыт.

6-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэтии: «Бырастыы гынылларга эрэнии» 
хоһоонорун нойосуус үөрэттиҥ (1 Иоанн 1:9)
 Эрдэ үөрэтиллибит хоһооноргутун өссө хаста да ааҕын 
уонна кэлэр нэдиэлэҕэ,  матырыйааллары үөрэтэр Дневникка хас 
хоһоон аттыгар бэрэбиэркэлээччи илии баттааһына турарыгар 
кыһаллын.
 2. Таҥаралыын бииргэ буолуу бириэмэтэ: Библияны наар 
ааҕа сылдьыҥ. Аахпыккытын өрүү бэлиэтэнэ сылдьыҥ – күн аайы 
саамай сүрүн суолталааҕы бэлиэтээҥ, уонна Библияны ааҕыы 
Дневнигар сурунуҥ. Дьарыкка илдьэ сылдьаргытын умнумаҥ! 
Бииргэ дьарыктанар доҕотторгутун кытта бэйэҕит бэлиэтэммик-
китин үллэстиэххитин сөп.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: 11-15 ыйытыыларга 
эппиэттээҥ, ол кэннэ «Иисус Христос личноһа» диэн түһүмэхтээн  
«Кылгас быһаарыыны» (65с) ааҕыҥ, Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр 
2 чааһыгар, иккис баһыгар баар (61-65с).
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

ИККИС БАС
   

ИИСУС ХРИСТОС ЛИЧНОҺА
              

2-С ТҮҺҮМЭХ

КИҺИЛИИ ИС – ДЬИҤЭ

     «Иисус Христос Аан Дойдуну бүтүннүү ааспыта. Кини 
сөҕүмэр кэрэ суоллара хаһаан да сотуллуо суохтара. Уонна ити 
сөҕүмэр кэрэ суоллар – Киһи киэннэрэ... аанньал буолбатах, этэ-
сиинэ суох иччи буолбатах, киһиттэн ыраах сылдьар ханнык эрэ 
үчүгэй, холобур суола  буолбатах, бу ИИСУС ХРИСТОС СУО-
ЛА».

                                                                     Питер Бейн
     11    Салгыы кэлэр түгэннэргэ Иисус Христос киһилии айылҕата 
хайдах көстөрүй?
Иоантан 4:6____________________________________________
____________________________________________________
Иоантан 4:7____________________________________________
____________________________________________________
Иоантан 11:35__________________________________________
____________________________________________________

     12     Матфейтан Үтүө Сурах 4:1-11. Христос тургутууга ойуу-
ланар.
 а. Хас сырыы аайы адьарайга эппиэттииригэр, Иисус ман-
нык тылларынан саҕалыыр:_______________________________
____________________________________________________
Ити тугу бэлиэтиирий?_________________________________
____________________________________________________
 б. Матфейтан Үтүө Сурах 4-с баһын уонна Сокуоннары 
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хатылааһын кинигэ хоһооннорун сөптөөхтүк холбооҥ.
     Матфейтан 4:4           Сокуону хатылааһын 6:13
     Матфейтан 4:7           Сокуону хатылааһын 6:16 
     Матфейтан 4:10         Сокуону хатылааһын 8:3

 в. Ханнык ымсыырдыы эһигини  үгүстүк хаайарый? ____
______________________________________________________
______________________________________________________
 г. Христос көрдөрбүт холобурун көрөн, ымсыырдааһыны 
кытта хайдах охсуһаҕыт? _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
 
 Өскөтүн, эһиги өрүү хармааҥҥытыгар «Христостуун 
саҕалааһын» диэн түһүмэх хоһооннорун укта сырыттаххытына, 
ханнык баҕарар иллэҥ кэмҥитигэр ааҕа, хатылыы сылдьыаххы-
тын сөп. Сибэтиэй Суруйуулартан хоһооннор бу кууруһу үөрэтии 
тутулугар, Таҥара хоһооннорун үөрэтээһиҥҥэ киирбиттэрэ.

 Билигин аны көрдөһүҥ:
 • Тургутуу диэни тугун Кини билэрин иһин Киниэхэ 
махтаныҥ. 
 • Араас тургутуулары кытта охсуһарга, күүс биэрэ-
ригэр Киниттэн көрдөһүҥ.
 • Хоттордоххутуна, Кини этэрин санааҥ: «Оттон 
аньыыбытын буруйбутун Таҥара иннигэр билинэр буоллахпы-
тына, Кини эрэллээх уонна кырдьыктаах буолан, биһигини быра-
стыы гыныаҕа, бары куһаҕантан ыраастыаҕа» (1 Иоанн 1:9).
 • Хаһаан да бараммат аһымал сүрэхтээҕин  иһин 
Таҥараҕа махтаныҥ.
     Иисус Христос киһилии айылҕатын туһунан Еврейдарга 
Сурук иккис баһыгар эмиэ олус күндү этиилэр бааллар. Бу бас 
10-15 хоһооннорун ааҕан баран, салгыы бэриллэр ыйытыыларга 
хоруйдааҥ.



68

      13   Иисус киһилии туох ыараханы ааспытай? (10-с 
хоһоон) ______________________________________________
____________________________________________________
     14   Итэҕэйээччилэргэ Иисус хайдах сыһыаннаһар этэй?  
Бэйэтигэр холоон итинник сыһыаны тоҕо атаҕастабыл диэбэ-
тий?___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
          15   Христос Киһи буолбутугар, тугу ситистэ? Ааттаталааҥ 
(14-15 хоһооннор)________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
        

  ИИСУС ХРИСТОС ТУҺУНАН ӨТӨ КӨРӨН ЭТИИ
 Өтө көрөн этээһиннэр туоһулааһыннарыгар Иисуһу Хри-
стос, Таҥара Уола буоларын туоһулууллар. Иисус кэлбитигэр, 
Кини хас биирдии этиитэ, хамсаныыта этиллибитин курдук туо-
ларын көрдөхпүтүнэ, Кини кэлиэн иннинэ сүүһүнэн сыллардааҕы 
этиилэри Кини дакаастыыра, дьиҥ чахчытык этэрэ, кэпсии-
рэ биһигини киниэхэ итэҕэтэр эрэ. Аллара бэриллэр таблицаҕа 
аҕыйах Христос туһунан өтө көрөн этиилэр бэриллэллэр уонна 
Иисус кэмигэр хайдах туолбуттара этиллэр.

Туох 
буолбута

Өтө көрөн этии Туоһулааһыннара

Төрөөбүт 
сирэ

“Оттон эн, Вифлеем – Еф-
рафа, Иуда аҕа уустарыт-
тан саамай кыралараҕын! 
Эйигиттэн мин баҕам 
хоту Израильга баһылык 
буолааччы тахсыаҕа. 
Кини төрдө-төрүтэ үйэлэр 
саҕаланыахтарын иннит-
тэн баар”. (Михей 5:2), Х.Т 
иннинэ 700с.

“Иудея Виф-
леем диэн куо-
ратыгар, Ирод 
ыраахтааҕылыырын 
саҕана, Иисус 
төрөөбүтүгэр 
Иерусалимҥа 
илиҥҥи муударай-
дар кэлбиттэрэ”. 
(Матфейтан 2:1)
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Туох 
буолбута

Өтө көрөн этии Туоһулааһыннара

Кыыстан 
төрөөбүт

“...көр бу кыыс оҕо 
эр киһини билбэккэ 
сылдьан Уол оҕону 
төрөтүөҕэ” (Исайа 
7:14), Х.Т. иннинэ 
700с.

“...Кини ийэтэ Мария, 
Иосибы кытта илии 
охсуһан баран бииргэ 
олорбокко сылдьан, 
Айыы Тыынтан ыара-
хан буолбута”. (Мат-
фейтан 1:18)

Кини 
өрүүлээх 
ирээһинэ

“Үөр – көт Сион 
кыыһа, ыллаа-туой, 
Иерусалим кыыһа 
эйиэхэ ыраахтааҕыҥ 
иһэр, Кини кырдьык-
таах уонна быыһыыр, 
көрсүө майгылаах, 
өсүөлгэ олорор, эдэр 
өсүөлгэ” (Захария 
9:9) Х.Т. иннинэ 
1000с.

Пальма лабааларын 
туппутунан Кинини 
көрсө тахсыбыттара. 
Кинилэр: “Осанна! Из-
раиль Ыраахтааҕыта, 
Айыы Тойон ааты-
гар кэлэн иһээччи 
алгыстаах!” – диэн 
хаһыытаһаллара. “Кут-
таныма, Сион кыыһа! 
Эн Ыраахтааҕыҥ 
мииниллэ илик өсүөлү 
миинэн эйиэхэ кэлиэҕэ” 
- диэн суруллубутун 
курдук, Иисус өсүөл 
оҕотун булан миимми-
тэ. (Иоантан 12:13-14)

Доҕоруттан  
таҥнарыл-

лыбыта

“Бэл эрэммит эйэ-
дэмнээх доҕорум, 
мин килиэппин 
сиэбит киһи, миигин 
тэпсээри оҥоһунна” 
(Саалтыыр 40:10), 
Х.Т. иннинэ 1000с.

Онуоха Иуда Искари-
от, Уон Иккиэлэртэн 
биирдэстэрэ, Иисуһу 
таҥнаран биэрээри, 
архиерейдарга барбыта. 
(Марктан 14:10) 
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Туоратыллы-
быта 

“Дьон иннигэр 
намтаабыта уонна 
кыччаабыта, ыарыы-
ны билбит эрэйдэм-
мит Киһи этэ, онон 
биһиги Киниттэн 
киэр хайыспыппыт. 
Сэнэбилгэ сылдьы-
быта, ол иһин Кини-
ни аанньа ахтыба-
тахпыт” (Исайа 53:3) 
Х.Т. иннинэ 700с.

“Бэйэтин дойдутугар 
кэлбитэ эрээри, бэйэ-
тин дьоно ылымматах-
тара”. (Иоантан 1:11) 

Буруйдаах-
тары кытта 
кириэскэ тии-
риллибитэ

“... Кинини хара 
дьайдаахтарга 
тэҥнээбиттэрэ...” 
(Исайа 53:12) Х.Т. 
иннинэ 700с.

“Иисуһу кытта бииргэ 
өссө икки ороспуойу 
тиирбиттэрэ: биирин 
Кини уҥа өттүгэр, 
атынын хаҥас өттүгэр”. 
(Матфейтан  27:38)

 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
   Иисус Христос бэйэтин Таҥара уобараһыгар көрдөрөр. 
Кини сырдык кэрэ майгылааҕа, санаалааҕа,  аанньаллартан 
үрдүкү турара. Таҥараттан күүстээх буолан, бу сиргэ Иисус 
дьону үтүөрдэрэ уонна кэрэни сырдыгы оҥороро. Ити Кини 
үөрэнээччилэрин Кинини Таҥара диэн билинэллэригэр, Киниэ-
хэ Миссия көрөллөрүгэр күһэйэрэ. Таҥара буоларынан, кини аан 
дойдуга бүтүн былаастааҕа.
 Ол эрээри, Иисус киһи этэ. Кини олоҕор көрбүтэ, ааспы-
та биһиги бүгүҥҥү олохпутугар майгынныыр. Кини эрэйдэммитэ 
уонна тургутулла сылдьыбыта. Ол иһин, Кини Бэйэтэ тургутууга 
хаһаан да бэриммэтэҕэ, Кини өйдүүр, эһиги ымсыыга угуйдар-
даххытына. Ити санааны сатаан охсуспакка хоттордоххутуна, 
ол кэннэ кэмсинэн, Кини иннигэр аньыыгытын билиннэхитинэ, 
Кини эһигини бырастыы гынар. Итэҕэйэччилэри кытта Иисус би-
иргэ сылдьара – Кини кинилэри Бэйэтин аҕа ууһун курдук көрөрө 
буолар.
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6-С ДЬАРЫК

 ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. 2-3 киһилээх бөлөххө  арахсаҥҥыт бэриллэр темаларга 
хоһооннору хатылааҥ:
 а. «Быыһабылга эрэнии» - 1 Иоанн 5:11-12
 б. «Үҥээһиҥҥэ хоруйу эрэнии» - Иоантан 16:24
 в. «Кыайыыга эрэнии» - 1 Коринфяннарга 10:13
 г. «Бырастыы гынылларга эрэнии» - 1 Иоанн 1:9
 2. Түмсүүлэргитигэр баар доҕотторгутун кытта аахпыккы-
тын уонна бу нэдиэлэҕэ  Библияҕа бэлиэтэммиккитин, чуолаан Би-
блияны ааҕыы Дневнигар суруммуккутун кэпсэтиҥ, санааҕытын 
үллэстиҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ салайыы: 11-15 ыйытыыларга 
эппиэттээҥ, ол кэннэ «Иисус Христос личноһа» диэн түһүмэхтэн  
«Кылгас быһаарыыны» (65с) ааҕыҥ, Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр  
2 түһүмэҕэр, иккис баһыгар баар (61-65с). 
 4. 7-с дьарык сорудахтарын аах
 5. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээ.

 7-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэттии: “Таҥара суоллууругар эрэнии” 
(Соломуон омон өйө 3:5-6) хоһоону нойосуус үөрэттиҥ.
 2. Таҥараралыын бииргэ хаалыы кэмэ: Библияны ааҕа 
сылдьыҥ. Аахпыккытын өрүү бэлиэтэниҥ – хас күн аайы саамай 
сүрүн суолталааҕы талан Библияны ааҕыы Дневнигар суруйуҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: аныгыскы сырыыга саҥа 
сорудах көрүллүбэт. Эрдэттэн “Иисус Христос Миссията” диэн 
3-с бас түһүмэҕин көрөн үлэлээҥ (72-74с)
 4. Атыттар:  тугу барбыккытын барытын хатылааҥ. 
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“Үҥэн кэпсэтии туһунан ыйыы-кэрдии” түһүмэҕи үөрэтиҥ (68-
70с). Ону ырытыыга бэлэм буолуҥ. Үлэҕит түмүгэр “Үөрэтиллибит 
матырыйаал Дневнигын” толоруҥ, аныгыскы дьарыкка бэрэбиэр-
кэ түмүгэ сурулларын курдук.

7-С ДЬАРЫК
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. 2-3 буолаҥҥыт бөлөхтөргө арахсан “Христостуун 
саҕалааһын” биэс хоһоонун барытын хатылааҥ.
 2. Бөлөххүтүгэр  баар доҕотторгутун кытта аахпыккытын 
уонна бу нэдиэлэҕэ  Библияҕа бэлиэтэммикитин, чуолаан Би-
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блияны ааҕыы Дневнигар суруммуккутун кэпсэтиҥ, санааҕытын 
үллэстиҥ.
 3. Туох саамай дириҥ өйдөбүлү хаалларбытын, ис 
санааҕытын өрө көтөҕөргө көмөлөспүтүн туһунан кэпсээҥ (куу-
рус бастакы аҥарыгар буолбутуттан).
 4. “Үҥэн кэпсэтии туһунан ыйыы-кэрдии” түһүмэҕи 
ырытыҥ, 68-70с
 5. Чопчу итинник көрдөһүүннэн икки – үс темаҕа 
көрдөһүҥ.
 6. 8-с дьарык сорудаҕын ааҕыҥ (71с)

ҮҤЭН КЭПСЭТИИ ТУҺУНАН ЫЙЫЫ-КЭРДИИ

 “Эһиэхэ өссө төгүл этэбин: өскөтүн эһигиттэн икки киһи 
бу сир үрдүгэр сүбэнэн тугу эмэ көрдөһөн үҥэр буоллаҕына, 
Халлааннааҕы Аҕам кинилэргэ тугу көрдөспүттэрин биэриэҕэ. 
Ханна икки, биитэр үс киһи Мин ааппын ааттаан түмсэр да, онно 
Мин кинилэр ортолоругар баар буолуом”.
     Матфейтан 18:19-20
 Таҥара биһигини кытта кэпсэтиэн баҕарар, биһиги Кини-
ни кытта үҥүү көмөтүнэн кэпсэтэбит. Үҥэн кэпсэтээһиҥҥэ хас да 
түмсүү киһитэ кэпсэтиэн сөп. Бу ис сүрэхтэн Таҥараҕа көрдөһүү, 
кэпсэтии кэмигэр сүрэхпитигэр туох баарын аһаҕастык арыйабыт. 
Үҥэн кэпсэтиигэ хас биирдии киһи кылгастык, ол эрээри, хаста  
да үҥэр, көрдөһөр. Эһиги үҥэргит, көрдөһөргүт атын дьоҥҥо хай-
дах көстөрө, туох дии саныылларын толкуйдаамаҥ. Үчүгэйдик 
саҥарыахха, этиэххэ диэн кыһаллымаҥ, Таҥараны кытта кэпсэ-
тии ис санааттан, дьиҥ чахчы ыраас буолуохтаах. 
 Ыйыы кэрдии:
 1. Үҥэргитигэр тугу көрдөһөргүтүн ааттаабакка үҥүн. 
Көрдөһүүгэ анаммыт көмүс бириэмэҕит тугу көрдөһөргүтүн аат-
таталыырга барыа суохтаах. Ким туох көрдөһүүлээх - ол туһугар 
үҥүөхтээх.
 2. Саҕалаабыт темаҕытын тутуһан үҥүн. Бу быраа-
быланы хайаан да өйдөөҥ. Ким эрэ ыарыһах доҕорун туһугар 
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көрдөһүө, оччоҕо салгыы киһи ити теманы салҕаан  чугас ыал-
дьар киһитин санаан, кини ити ыараханы этэҥҥэ ааһарын туһугар 
көрдөһүөхтээх. Үһүс киһи бу ыал үп-харчы, ас-таҥас туһугар 
көрдөһүөн сөп, тоҕо диэтэххэ дьиэ кэргэнин аһатааччы ыалдьан 
сытар. Тохтобул кэмигэр ким эмит теманы уларытыан сөп. Хо-
лобур,  көрдөһө олорооччулартан ким эмит Таҥараны кытта 
кэпсэтэригэр наар иллэҥ кэм көстөрүн туһугар көрдөһүөн сөп. 
Оччоҕуна салгыы көрдөһөөччү Таҥараттан сарсыарда аайы ааҕар 
Суруйууларын тупсаҕайдык өйдүүрүгэр көрдөһөр. Үһүс киһи 
Таҥараны кытта бииргэ буоларыгар Библия сирэйдэрин ааҕан 
толкуйданарыгар бириэмэ көстөрүгэр көрдөһөр. Биир тематтан 
атын темаҕа көһө сатаамаҥ. Таҥараны кытта кэпсэтиигит хаһаан 
да сөллүбэтин, доҕотторгутун кытта ис санааҕытын үллэстэн, чу-
гас дьоҥҥут туһугар бииргэ көрдөһөн, биир улахан үҥүү оҥорон. 
Биир киһи иһигэр саҥаран көрдөстөҕүнэ, атыттар сүрэхтэригэр, 
ис санааларыгар киниэхэ кыттыһаллар.
 3. Кылгастык көрдөһүҥ. Биир ханнык эмит ыйытыыны 
чопчу көрдөстөххүтүнэ ити сатаныаҕа. Түмсүүгүт кыттааччы-
ларыгар ити ыйытыы атын өрүтүн көрдөһөллөрүгэр табыгаста-
ах буолуоҕа. Өскөтүн, кылгастык көрдөстөххүтүнэ, бары үҥэн 
кэпсэтиигэ кыттыһар кыахтаналлар. Ити бэйэ бэйэҕэ көрдөһүүгэ 
болҕомтолоох буолууга, үҥэ олорор киһиэхэ ис дууһаҕынан кини 
Таҥараттан көрдөһөрүгэр кыттыһаҕын. 
 4. Күһэллиитэ, кытаанах утума суох уҥүн. “Төгүрүччү” 
үҥүмэҥ, хас биирдии үҥээччи бастакыннан тугу интэриэһиргиирин 
көрдөстүн. Холобур, көрдөһүүгэ алта тема таарыллыбыт бу-
оллун, онтон эһиги үһүн интэриэһиргиигит. Оччотугар, эһиги 
интэриэһэргээбэтэххитин, соччо билбэккитин, эһигини чугастык 
таарыйбатаҕы көрдөһүмэҥ. Үҥэн кэпсэтиигэ эһиги көҥүллүк 
ис санааҕытыттан баҕалаах уонна интэриэстээх буоллахытына 
көрдөһүөхтээххит. Күһэллибэккэ үҥээһин диэн толкуйдаабакка 
диэн буолбатах. Биир кыттааччы туох эмит туһугар үҥэр кэмигэр, 
атыттар бу кэмҥэ Айыы Тыыҥҥа сүрэхтэрин арыйан, бэйэлэрин 
баҕа санааларын көрдөһүөхтэрин сөп.
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Түмүктээһин:
 1. Ырытымаҥ – үҥүҥ 
 2. Биир тематтан атын темаҕа көтүмэҥ
 3. Кылгастык үҥүҥ
 4. Кытаанах утума суох үҥүҥ.
 Үҥэн кэпсэтиигэ тохтобул баар буолар, ол бириэмэҕэ кыт-
тааччылар тугу оҥороллорун, ону өссө тупсарар туһунан толкуй-
дууллар.
 Таҥараҕа болҕомто ууран, кинини хайҕаан уонна махта-
нан баран көрдөһөргүт ордук. Бастаан түмсүүгүтүттэн ким эмит 
Таҥараны, Кини сүдү күүстээҕин, атын киһи модун санаалааҕын, 
үһүс – бэриниилээҕин бэлиэтиэхтэрэ. Ким эрэ Таҥараҕа чугас 
киһитэ соторутааҕыта Христоска итэҕэйбитигэр, оттон ким эрэ 
– бэйэтэ быыһаммытыгар, Христостуун буолан кыһалҕата суох 
олохтоммутугар махтаныаҕа.
 Ити кэнниттэн, бөлөххүтүгэр баар доҕотторгут туһугар 
үҥээһиҥҥэ киириэххитин сөп. Бэйэ бэйэҕит сыһыаҥҥыт чугас, 
кытаанах буолбутун бэлиэтии көрүөххүт. Итиэннэ, нэдиэлэ ту-
хары бэйэҕит доҕотторгут туһугар көрдөһөр санаалаах буолуох-
хут. Ол кэннэ түмсүүгүтүттэн ураты, тас туох буола турарыгар 
көрдөһүөххүтүн эмиэ сөп. Итинник көрдөһүү хаһаан да бүппэт, 
элбэх буолуон сөп. Өйдөөҥ: кичэллээхтик кыра туһугар көрдөһөр 
ордук, туох эрэ улахан туһугар үрдүнэн аннынан көрдөһүөх кэ-
риэтэ. Итинник көрдөһөн, эһиги бииргэ үҥэргэ баҕа санаа баар 
буолуутун үөрүүлээхтик арыныаххыт. Үҥэн кэпсэтии бириэмэтэ 
олус түргэнник ааһар уонна эһиги элбэхтик – соҕотохтуу даҕаны, 
түмсүүгэ даҕаны  үҥэр буолбуккутун бэлиэтии көрүөххүт. 

 8-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэттии: куурус ирдэбилинэн 
үөрэттиллиэхтээх хоһооннору аныгыскы сырыыга диэри үөрэттэ 
сатааҥ. “Христостуун саҕалааһын” түһүмэх матырыйааллары 
үөрэтии Дневнигар, Хоһоону барытын билии графатыгар зачет 
ыларга бэлэмнэниҥ.
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 2. Таҥаралыын бииргэ хаалыы кэмэ: Библияны ааҕа 
сылдьыҥ. Аахпыккытын бэлиэтээҥ – күн аайы саамай сүрүн 
суолталааҕы бэлиэтээҥ уонна Библияны ааҕыы Дневнигар киллэ-
рэн иһиҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: 3-с бас бастакы чааһыгар 
Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр, “Иисус Христос Миссията” түһүмэх 
1-11 ыйытыыларыгар хоруйдааҥ.

3-С БАС
ИИСУС ХРИСТОС МИССИЯТА

1-КЫ ТҮҺҮМЭХ

 Иисус Христос аньыыта суох олоҕун туһунан элбэх киһи 
истибитэ: кини мэлдьи баар ороспуонньук курдук дьүүллэнэн, 
кириэскэ тиириллибитэ, уонна онно өлбүтэ. Ол эрээри, Кини 
үс хонон баран өлбүттэртэн тиллибитэ. Бу түбэлтэни сорохтор 
өйдөөбөттөр.
 Бу үөрэтиллэр баска, биһиги кини олоҕун, өлүүтүн уонна 
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тиллиитин сыалын сороҕун чинчийиэхпит.
 

ИИСУС ХРИСТОС ОЛОҔО
 Вифлеем диэн кыракый куоракка 2000-тан тахса сыл ана-
раа өттүгэр Иисус Христос төрөөбүтэ. Улуу Ирод ыраахтааҕы 
уордайарыттан, кыыһырарыттан оҕолорун көмүскээн, Мария 
уонна Иосиф Кинини кытта Египекка куоппуттара. Кини өссө 
оҕо эрдэҕинэ Галилейскай Назаретка көспүттэрэ.
 1. Аанньал Иософка Иисус аан дойдуга туох сыаллаах кэл-
битин туох диэн эппитэй? Матфейтан 1:21___________________
_______________________________________________________
 2. Улаатан иһэн Иисус ханнык – туох хайысхаҕа сайдыбы-
тай? Лукаттан 2:52_______________________________________
_______________________________________________________
 3. Иисус сулууспалааһына туохтан турарай? Матфейтан 4:
23_____________________________________________________
_______________________________________________________
 4. Уон икки апостоллары Кини туох сыаллаах талбытай? 
Марктан 3:14____________________________________________
_______________________________________________________
 5. Иисус салайара туох уратылаах этэй? Лукаттан 22:25-27. 
Иисуһу холобур оҥостон хайдах быһыыланыа этигит?_________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 Бу дьарык Иисус олоҕуттан кылгас аҕыйах түбэлтэлэри 
таарыйар. Иоанн апостол суруйбута: “Иисус мантан да атыны 
элбэҕи оҥорбута; ону барытын сиһилии суруйар буоллар, сурул-
лубут кинигэ барыта бүтүн аан дойдуга да кыайан батыа суох 
этэ дии саныыбын”. (Иоантан 21:25). Иисус олоҕуттан биллибит 
түбэлтэлэр 74 сирэйгэ таблицаҕа бэриллибиттэрэ.

 ИИСУС ХРИСТОС ӨЛҮҮТЭ

 6. Иисус бэйэтин олоҕуттан туох түбэлтэни өтө көрбүтэй? 
Матфейтан 16:21_______________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
 7. Христос хайдах өлүүнэн өлбүтэй? Матфейтан 27:35
_______________________________________________________
Кимнээх ортолоругар Кини өлбүтэй?  Матфейтан 27:38
_______________________________________________________
 8. Кириэскэ тиириллэн өлөөһүнү Кини бэйэтин баҕатынан 
талбыта дуо? Быһаарыҥ. 
Иоантан 10:17-18________________________________________
_______________________________________________________
 9. Христоһу билиммэтэх киһи хайдах ис туруктааҕый?  
Иоантан 3:18___________________________________________
 10. Буруйдаммыт дьону Таҥараҕа аҕалаары тугу гыммы-
тай? 1 Петр 3:18_________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ИИСУС ХРИСТОС ОЛОҔО
                              2                   12                                30                33

ТӨРӨӨҺҮНЭ УЛААТААҺЫНА МАС УУҺА ДЬОҤҤО СУЛУУС-
ПАЛААҺЫНА

Вифлеемҥа төрөөһүнэ
Египекка куотуу
Галилеяҕа көһүү

Таҥара дьиэтигэр 
сылдьааһына
Ыйааҕы үөрэтээччилэри 
кытта кэпсэтии

ҮС СЫЛ ДЬОҤҤО СУЛУУСПАЛААҺЫНА
Иоантан сүрэхтэнии
Иччитэх сиргэ адьа-
райтан тургутуу.
Бастакы дьикти: 
ууну виноград 
утаҕар кубулутуу
Бастакы Пасха: 
атыыһыттары 
Таҥара дьиэтиттэн 
үүрүү
Холуодьас аттыгар 
дьахтар

Иккис Пасха
Уон икки апостолу 
ыҥырыы
Хайаҕа тахсан 
үөрэтии
Бурдук ыһааччы 
туһунан үгэ номох
Абааһы буулаабыт 
киһитин үтүөрдүү

12 апостолу 
сорудахтааһын
5000 киһини тоторуу
Иисус уу үрдүнэн  
хаамар
Иисус дьүһүн кубу-
луйуута
Үтүө Сураҕы тарҕата 
70 үөрэнээччи ыы-
тыллыыта
Лазары тилиннэрии

О
лоҕун бүтэһик

 нэдиэлэтэ

ОЛОҔУН БҮТЭҺИК НЭДИЭЛЭТЭ
Иерусалим-ҥа 

киирии
Дьоҥҥо сулууспалааһын 

бүтэһик күннэрэ
Тиириллии Тиллиитэ

Иерусалимҥа 
үөрүүлээхтик 
киирии
Таҥара 
дьиэтиттэн 
атыыһыттары 
үүрүү

Улуу кэриэс: 
Таптал.
Кэнэҕэски 
түбэлтэлэр сиби-
килэрэ.
Еврейдар уонна 
Иуда кистэлэҥ 
киксиилэрэ

Пасха аһа, 
үөрэнээччилэр 
атахтарын сууйуу.
Киэһээҥҥи 
аһылык.
Дьиҥ вино-
град умнаһа.
өрэнээччилэрин 
тустарыгар үҥүү.
Таҥнарыллыы.

Иисуһу дьүүл-
лээһин: Таҥара 
үрдүкү сололоох 
үлэһитин, Пилат 
уонна Ирод 
иннилэригэр.
Иисус өлүүтэ: 
кириэскэ 
тиирии, этин-
сиинин харайыы

Тиллиитэ. 
Үөрэнээччилэ-
ригэр көстүүтэ.
Биэс сүүс 
киһиэхэ 
көстүүтэ.
Халлааҥҥа 
тахсыыта.
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8-С ДЬАРЫК
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. Матарыйаалы үөрэтии Дневнигар туттарыллыбытын 
бэлиэтиир гына, 2-3 буолан түмсүүлэргэ арахсан 5 хоһоону ба-
рытын үөрэттиҥ.
 2. Бу нэдиэлэҕэ Библияҕа аахпыккытын уонна бэлиэтэм-
миккитин түмсүүгүтүгэр кэпсээҥ, үллэстиҥ. Библияны ааҕыы 
Дневнигар бэлиэтэммиккитин ырытыҥ. Биир этии да,  эбэтэр 
кыра да бэлиэтэнии  буоллун. Таҥара эһигини туохха үөрэппитэ 
көстүөҕэ.
 3. 3-с бас бастакы чааһыгар Библияны үөрэтиигэ 
сүбэлэргэ, “Иисус Христос Миссията” түһүмэх 1-10 ыйытыыла-
рыгар хоруйдаа (72-74с).
 4. 9-с  дьарык сорудахтарын аах.
 5. Үҥэн кэпсэтиигэ кылгастык бириэмэтэ ууруҥ.

 9-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэттии: “Христостуун саҕалааһын” 
хоһооннорун күн аайы хатылыы сылдьыҥ.
 2. Таҥаралыын бииргэ буолуу: Библияны өрүү ааҕыҥ, Би-
блияны ааҕыы Дневнигар саамай сүрүн суолталааҕы бэлиэтээҥ, 
суруйуҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: 3-с бас иккис чааһыгар 
Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр, “Иисус Христос Миссията” 
түһүмэх 11-16 ыйытыыларыгар эппиэттээҥ уонна Кылгас 
быһаарыытын ааҕыҥ (76-77с).
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

3-С БАС
ИИСУС ХРИСТОС МИССИЯТА

2-С ТҮҺҮМЭХ

 11. Христос өлүүтүгэр эһиги Таҥараны өссө чугас ылы-
наргыт туһугар тугу эмит эбиэххэ наада дуо? Тоҕо? 
Еврейдэргэ 10:12-14 _____________________________________
_______________________________________________________

ИИСУС ХРИСТОС ТИЛЛЭЭҺИНЭ

 12. Иисуһу укпут, өлбүт дьону уурарга аналлаах тутууну 
харабыллыырга туох ылыммыттарай? Матфейтан 27:62-66____
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 13. Матфейтан 28:1-7 ааҕыҥ. Нэдиэлэ бастакы күнүгэр 
Иисус өлбүтүн укпут сирдэригэр кэлбит дьахталлар тугу 
көрбүттэрэй?____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Иисус туһунан аанньал кинилэргэ  туох 
диэбэй?_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 14. Буойуннары тоҕо, туох сыаллаах атыыласпыттарай? 
Матфейтан 28:11-15 ____________________________________
_______________________________________________________



82

 “Юрист быһыытынан Иисус Христос тиллиитэ туох 
туһалааҕын туһунан өр уонна кичэллээхтик чинчийэн көрбүтүм. 
Мин санаабар, манна туох да саарбаҕаланар суох. Үрдүкү 
Суутка биирдэ эрэ буолбатах, итиннээҕэр итэҕэтиитэ суох 
көрдөрүүлэргэ түмүк таһаарааччыбын. Христос тиллиитин Үтүө 
Сурахтар туоһулууллар... дьиҥнээҕи этэр дьон, кинилэр дакаа-
стаабыттарын туоһу оҥостон, биир тыла суох ылынабын”.

                                                              Сэр Эдвард Кларк

 15. Бэйэтин тиллиитин кэннэ Христос үөрэнээччилэригэр 
көстүбүтэ.
 а. Кинилэр бастакы санаалара, өйдөбүллэрэ хайдах этэй? 
Лукаттан 24:36-37_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 б. Үөрэнээччилэрин итэҕэтэр, этэ суох тыын буолбатаҕын 
ылыннарар туһугар, Иисус тугу гыммытай? 
Лукаттан 24:39-31_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 в.Кини биһиги курдук эттээх-сииннээх этэ дуо? 
Быһаарыҥ. 
Лукаттан 24:29-31_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 16. Үтүө Сурахтар ис дьиҥ суолтата тугуй? Үтүө сурах 
дуо? 1 Коринфяннарга 15:1-5______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ

 Иисус Христос сулуусбалыан иннинээҕи олоҕун туһунан 
биһиги аҕыйаҕы билэбит. Кини Вифлеемҥа төрөөбүтэ, Галилей-
га улааппыта уонна болуотунньук буолбута. Үс сыл устата Кини 
тыһыынчанан дьоҥҥо көмөлөспүтэ, сулууспалаабыта уонна 
Бэйэтин Христоспун диэн тарҕаппыта. Онтон биһиги аньыыбыт 
харабыт иһин, буруйу бэйэтигэр ылынан, кириэски тиириллиигэ 
уураах бэриллибитэ. Үс хонон баран Иисус өлбүттэртэн тил-
либитэ. Кини эттиин-сиинниин тиллиитэ – историяҕа киирбит 
түбэлтэ буолар. 
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9-С ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. Матарыйаалы үөрэтии Дневнигар туттарыллыбытын 
бэлиэтиир гынан, 2-3 буолан түмсүүлэргэ арахсан 5 хоһоону 
барытын үөрэттиҥ.
 2. Бу нэдиэлэҕэ Библияҕа аахпыккытын уонна бэлиэтэм-
миккитин түмсүүгүтүгэр кэпсээҥ, үллэстиҥ. Библияны ааҕыы 
Дневнигар бэлиэтэммиккитин ырытыҥ. Биир да этии, эбэтэр 
кыра да бэлиэтэнии буоллун. Таҥара эһигини туохха үөрэппитэ 
көстүөҕэ.
 3. 3-с бас иккис чааһыгар Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр, 
“Иисус Хритос Миссията” түһүмэх 11-16 ыйытыыларыгар 
хоруйдааҥ (76-77с).
 4. “Көлөһө” хартыынатын быһаарыҥ, ырытыҥ (78-87с).
 5. 10-с дьарык сорудахтарын ааҕыҥ (87с).
 6. Дьарыгы үҥэн кэпсэтииннэн түмүктээҥ. 

“КӨЛӨҺӨ” ХАРТЫЫНАТА

 Бу хартыына итэҕэйээччи олоҕун сүрүн тутулун 
көрдөрөр. Аныгыскы кууруска үөрэттэр хоһоонноргут ити хар-
тыынаны өйдүүргэ көмөлөһөрүн уонна туһалаах, интэриэһинэй 
буоларын өйдүөххүт.
 “Көлөһө” үс састааптаах чаастарынан буолаллар:
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 1 уруһуй. ТУҺААЙАР ЧААҺА (Көҥүлү кытта ситим)
  ОРТОТО: ХРИСТОС – СҮРҮН
  КӨЛӨҺӨ: ХРИСТОҺУ ИСТИГЭН БУОЛУУ
 2 уруһуй. ТУРУОРУ ЧААҺА (Таҥаралыын ситим)
  КӨЛӨҺӨ ҮӨҺЭЭҤҤИ САЛААТА: КӨРДӨҺҮҮ
  КӨЛӨҺӨ АЛЛАРААҤҤЫ Т САЛААТА: ТЫЛ
 3 уруһуй. СЫТЫАРЫ ЧААҺА (Атыттары кытта ситим)
  КӨЛӨҺӨ УҤА САЛААТА: КЭПСЭТИИ
  КӨЛӨҺӨ ХАҤАС САЛААТА: ТУОҺУЛААҺЫН
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1 уруһуй

2 уруһуй 3 уруһуй



86

ТУҺААЙАР ЧААҺА (көҥүлү кытта ситимэ)
 ОРТОТО: ХРИСТОС – СҮРҮН
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ТУОҺУЛААҺЫН ИЭП ИТЭСКХ РИСТОС

Үөрэттиллиэхтээх хоһооннор:
2 Коринфяннарга 5:17; Галаттарга 2:20.

 Христоһу бэйэҥ олоҕун сүрүн салайааччытынан 
оҥоруоххун баҕарар уонна олоххун Кини илиитигэр, Кини суол-
лууругар биэрэр буоллахына, эйиэхэ санаа күүһэ дьайыыта, көҥүл 
суол наада.  Христоска бас бэринэн, Кини олоххут Таҥарата буо-
ларын өйдүөхтээххит. Ол, эһиги буруйгутун билинээккитин кыт-
та сонно тута, эбэтэр, баҕар хас да ый ааспытын кэннэ, баҕар хас 
да сыл ааспытын кэннэ буолуон сөп. 
 Эһиги олоххутун ким бас билэрэ – ол эһиги бэйэҕит 
быһаарар, көҥүл ыйытыыгыт. Ол эрэн, эһиги хайдах көрдөһөргүт, 
атыттар эн тускар хайдах көрдөһөллөрө, Таҥара эһиэхэ баҕа са-
наатын толотторорго уонна Кинини бэйэҕит олоххутун бас билэр, 
салайар санаа биэрэр. 
 “Үтүөкээн көҥүлүнэн эһигини итинник салайан биэрэн, 
эһиги сүрэххитигэр Таҥара Бэйэтинэн үлэлиир”.

                                                        Филиппиецтарга 2:13
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ТУҺААЙАР ЧААҺА (Көҥүлү кытта ситим)
КӨЛӨҺӨ: ХРИСТОҺУ ИСТИГЭН БУОЛУУ.
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Үөрэтиллиэхтээх хоһооннор:
Римляннарга 12:1, Иоантан 14:21.

  Эһиги Христоһу истигэн, Кини суоллуур, ыйар суолунан 
баҕа санааҕытын батыһан сылдьар, истэр эбит буоллахытына, 
ол туораттан көстөр, бэлиэ буолуо. Дьоннор, эһиги Христоска 
бэриниилээххитин көрүөхтэрэ. Истигэн буолуу диэн, бу баста-
тан туран, итэҕэйээччи ис дууһатын, санаатын олоҕо. Бу эһиги 
ис санааҕыт, кэмэлдьигит, баҕа санааҕыт, олоххо көрүүгүт, 
сыһыаҥҥыт, тугу сыаналыыргыт, өрө тутаргыт уонна толкуйгут. 
Ол эһиги сүрэххитигэр уонна эһиги быһыыгытыгар, тутта-хапта 
сылдьаргытыгар, дьону кытта кэпсэтэргитигэр көстөр. Таҥараҕа 
тапталбытын биһиги истигэн буоларбытынан дакаастыыбыт.
 “Мин этэрбин истиҥ, оччоҕо Мин эһиги Таҥараҕыт 
буолуоҕум, оттон эһиги Мин норуотум буолуоххут, эһиэхэ 
үчүгэй буоларын туһуттан Мин ыйбыт суолларбынан сылдьыҥ 
диэбитим”.

                                                              Иеремийэ 7:23.
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ТУОҺУЛААҺЫН ИЭП ИТЭСКХ РИСТОС

ТУРУОРУ ЧААҺА (Таҥаралыын ситим)
КӨЛӨҺӨ АЛЛАРААҤҤЫ САЛААТА: ТЫЛ

Үөрэтиллиэхтээх хоһооннор:
2 Тимофейга 3:16, Иисус Навин 1:8.

 Бу хартыынаҕа Таҥара Тыла – саамай сүрүн көлөһө 
тарбаҕа буолар. Бу тарбах итэҕэйээччи холку олоҕор саамай 
сүрүн суолталаах. Суруйуулар көмөлөрүнэн Таҥара биһигини 
кытта кэпсэппитин иһин, өссө олох уонна сулууспалааһын 
туһунан Кини иһитиннэриитин арыйар, эһиги истэргэ үөрэнэҕит, 
Христоһу соҕотохтуу эрэ киниэхэ бэриниилээх буолар курдук 
ылынаҕыт.   Итэҕэйээччи күн аайы Таҥара Тылынан  
“аһаатаҕына”,  кини итэҕэлэ улаатар уонна санаата күүстээх буо-
лар.
 “Суруйуулар барылара Таҥара Тыынынан суруллубут 
буоланнар, киһини үөрэтэргэ, аньыытын ыйарга, көннөрөргө, 
кырдьыктаах олоххо түстүүргэ туһалаахтар, онон Таҥара киһитэ 
бары өттүнэн ситэн-хотон, ханнык баҕарар үтүөнү оҥорорго 
бэлэм буолан тахсар”.

                                                         2 Тимофейга 3:16-17.
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ТУРУОРУУ ЧААҺА (Таҥаралыын ситим)
КӨЛӨҺӨ ҮӨҺЭЭҤҤИ САЛААТА: КӨРДӨҺҮҮ
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Үөрэтиллиэхтээх хоһооннор:
Иоантан 15:7; Филипиецтарга 4:6-7.

 Библияны болҕойон, туох суруллубутун өйдөөн аахтах-
хытына, эһиги дууһаҕытын үҥүү, көрдөһүү толорор. Итинник 
турук – буолуохтааҕын курдук, сөп. Үҥээһин эһиги Таҥараны 
кытта сибээскитин тупсаҕай оҥорор. Кини эһиэхэ Бэйэтин Ты-
лын нөҥүө туһаайар, оттон эһиги Киниэхэ эппиэттиигит. Эһиги 
сүрэххит, эһигини кытта доҕордуу кэпсэтиэн, арыллыан баҕарар,  
Кини иннигэр арыллар.
 Таҥара күүһүгэр киирэр ааны үҥүү арыйар, үҥүү 
көмөтүнэн биһиги бэйэбит уонна атыттар тустарыгар охсуһууну 
кыайыахпытын сөп, Христос соруктара үҥүү көмөтүнэн толо-
руллаллар.
 “Миигин ыҥыр, оччоҕо Мин хардарыам, эйиэхэ улууну 
уонна ситиһиллибэти, эн билбэтэххин арыйыам”.
                            Иеремийэ 33:3
 “...Таҥараттан көрдөспөт буолаҥҥыт, туоххут да суох”.
   Иаков 4:2
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СЫТЫАРЫ ЧААҺА (дьону кытта ситим)
КӨЛӨҺӨ УҤА САЛААТА: КЭПСЭТИИ
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ТУОҺУЛААҺЫН ИЭП ИТЭСКХ РИСТОС

Үөрэттиллиэхтээх хоһооннор:
Матфейтан 18:20, Еврейдарга 10:24-25.

 Итэҕэйээччилэр атын дьонтон үрдүк да намыһах да 
буолбатахтар.  Ким эрэ этэн турардаах: “Сир кириэс атаҕар  
тэҥ”, - диэн. Таҥара дьиэ кэргэнигэр киирэргэ, хас биирдии 
итэҕэйээччигэ улуу чиэс баар. 
 Таҥара итэҕэйээччилэри атын итэҕэйээччилэри 
кытта кэпсэтэллэригэр соруйбута. Биһиги бары бэйэ-
бэйэбититтэн үөрэниэхтээхпит. Итэҕэйээччилэр бары бииргэ 
Муһуннахтарына, туох эрэ дьикти буолуон сөп. Бырааттарбыт 
өйдөбүллэригэр тирэммэт буоллахпытына, биһиги үүнэр, улаа-
тар уонна итэҕэлбит бигэтик кытаатар кыаҕа суох.
 “Кини араас ситиминэн-силгэнэн чиҥник холбоммут 
Эти-сиини бүтүннүүтүн биир сомоҕо оҥорон, хас биирдии миэ-
стэ бэйэтин анал соругун толорор, онон Эт-сиин бүтүн бэйэтэ 
үүнэн-төлөһүйэн тапталынан бөҕөргөөн иһэр”. 
     Ефесяннарга 4:16 
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СЫТЫАРЫЫ ЧААҺА: (дьону кытта ситим)
КӨЛӨҺӨ ХАҤАС САЛААТА: ТУОҺУЛААҺЫН
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ТУОҺУЛААҺЫН ИЭП ИТЭСКХ РИСТОС

Үөрэтиллиэхтээх хоһооннор:
Матфейтан 4:19; Римляннарга 1:16

 Христоска анаммыт олохтоох итэҕэйээччи, бэйэтин 
олоҕун, итэҕэлин туһунан, толору итэҕэһэ суох олохтоох бу-
оллуннар диэн, атын дьоҥҥо кэпсиэн сөп. Библияны ааҕыы,  
үҥээһин, Таҥара иннигэр буруйу билинии, бэриниилээх буолуу 
– эһиги олоххутун Таҥара тапталынан толорор, ол барыта атын 
дьону тардар уонна эһиги эппит тылларгытын итэҕэтэр.
 Онтон эһиги чопчу үөрүйэх, сатабыллаах буоллахыты-
на, туоһулуургут ситиһиилээх буолуо. Биһиги  ону булуохпутун 
уонна сытыылыахпытын сөп. Туоһулуур принцептэри ылынан 
уонна опыт хомуннаххытына, эһиги Таҥара илиитигэр туһалыыр 
батаһа буолаҕыт.
 “Ол эрээри, Сибэтиэй Тыын үөһэттэн түһэн эһиэхэ 
киирдэҕинэ, эһиги күүс ылан, Иерусалимҥа да, бүтүн Иудея, 
Самария да устун – сир бары уһугар тиийэ Мин кэрэһиттэрим 
буолуоххут”. 
  Апостоллар дьайыылара 1:8
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БАРЫТА БИИРГЭ
(көлөһө бүтүннүү)
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ТУОҺУЛААҺЫН ИЭП ИТЭСКХ РИСТОС

Олоххо “эбэтэр” дии сырыттахха, туох да ситиһиини аҕалбат. 
Барыта баара - ордук ситиһиилээх буолар. Кэпсэтиини, эбэтэр 
туоһулааһыны, үҥээһини, эбэтэр Таҥара Тылынан “аһааһыны” 
талар сатаммат. Итэҕэйээччи сөптөөх олоҕор ити барыта миэ-
стэтигэр турар буолуохтаах. Хас биирдии итэҕэйээччи итини 
сөптөөхтүк, тэҥник тутарга дьулуһуохтаах.
 Бэйэҕит күүскүтүн сайыннарыҥ уонна ону Таҥара  
туһанарыгар эрэниҥ. Итэҕэскитин кыайыҥ, хотуҥ, Айыы Тыын 
бэйэҕитин өрүү сайыннарарыгар итэҕэйиҥ.
 “Көлөһө” хартыына эһиэхэ бэйэҕит үүнүүгүтүн, 
улаатааһыҥҥытын, ис дууһаҕытыгар барытын сөпкө, тэҥнээхтик 
тутаргытыгар көмөлөһүөҕэ. Олоххут устатын тухары ити этил-
либит салаалар өрүү биир тэҥник, сөптөөхтүк улаата, сайда 
туруохтаахтара.
 “Кинилэр апостоллар үөрэтэллэрин тиһигин быспак-
ка болҕойон истэллэрэ, бука бары бииргэ аһыыллара, бииргэ 
үҥэллэрэ...   Бар дьон кинилэри таптыыра, оттон Айыы Тойон 



93

Церковка саҥаттан саҥа быыһанааччылары күннэтэ аҕалан, ах-
сааннарын эбэн иһэрэ”.
  Сибэтиэй апостоллар дьайыылара 2:42, 47.

 10-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Таҥаралыын бииргэ хаалыы кэмэ: Библияны өрүү ааҕа 
сылдьыҥ. Аахпыккытын бэлиэтээҥ – күн аайы саамай сүрүн  
ис хоһооннооҕу бэлиэтээҥ уонна Библияны ааҕыы Дневнигар 
суруйуҥ.
 2. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: Библияны үөрэтиигэ 
сүбэлэр 1-кы чааһыгар, 4-с баһыгар “Айыы Тыын эн сүрэххэр”. 
Түһүмэх 1-12 ыйытыыларыгар хоруйдаа (88-90с.) 
 3. Араас: “Көлөһө” хартыыната мин олохпор туох 
суолталааҕын 91 сирэйгэ толор. 1-кы уонна 2-с пууннары толор, 
3-һүс пууҥҥа саатар биир бэлиэтээһини суруй.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

4-С БАС
АЙЫЫ ТЫЫН ЭН СҮРЭХХЭР

1-КЫ ТҮҺҮМЭХ

 Иисус тиллибит! Иисус тыыннаах! Халлааҥҥа өрө тахсан 
баран даҕаны, Кини Бэйэтин үөрэнээччилэрин – хаалларбатаҕа. 
Кини кинилэргэ Айыы Тыынын ыыппыта, итэҕэйээччилэр Кини 
салайыытынан олордуннар диэн.

 ИИСУС ХРИСТОС ӨРӨ ТАХСЫЫТА

 1. Дьайыылар 1:9-11 Иисус Христос өрө тахсыытын 
туһунан этиини болҕойон ааҕыҥ.
а. 9-10 хоһооннорго туох кэпсэнэрин бэйэҥ тылгынан суруй
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 б. Иисус билигин ханна баарый? 11 хоһоон____________

 в. Маҥан таҥастаах икки киһи тугу өтө көрбүттэрэй?  
11 хоһоон_______________________________________________
_______________________________________________________

 2. Христос өрө көппүт биир сылтаҕын ааттааҥ. 
Иоантан 14:1-3_________________________________________

 3. Ефесяннарга 1:20-23 ааҕыҥ. Иисус өрө көтөрүгэр туох 
былаастаммытай? 20 хоһоон_______________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
21-23 хоһооннор_________________________________________
_______________________________________________________

КӨМҮСКЭЭЧЧИ МИССИЯТА

 4. Христос билигин тугу гынарый? 
Римляннарга 8-34________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 5. Иоантан Үтүө Сурахха 17 хоһооҥҥо суруллубут 
көрдөһүүлээх үҥээһиҥҥэ, Иисус Бэйэтэ хаалларбыт Бэйэ-
тин үөрэнээччилэрин туһугар үҥэр. Тугу көрдөспүтүн чопчу 
ааттаталааҥ. 
 13 хоһоон_________________________________________
 15 хоһоон ________________________________________
 17 хоһоон ________________________________________
 21 хоһоон ________________________________________
 24 хоһоон ________________________________________

 6. Эһиги тускутугар Иисус итинник көрдөһөрө буолуо 
дуо? Туох дии саныыргын быһаар. Еврейдэргэ 7:24-25_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АЙЫЫ ТЫЫН ХАС БИИРДИИ 
ИТЭҔЭЙЭЭЧЧИГЭ КЭЛЭР

 Иисус Христос Таҥара сирэйин иннигэр, дьон туһугар 
көрдөһөр эрэ буолбакка, Кини итэҕэйээччилэр ортолоругар оло-
рор Айыы Тыынын ыыппыта.
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 7. Иисус үөрэнээччилэригэр эрэннэрбитинэн, Аҕа Таҥара 
тугу оҥоруохтааҕый? 
Иоантан 14:16, 26_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 
 8. Иисуһу бэйэтин Таҥаратынан ис дууһатыттан билинэр 
киһи туһунан туох диэххэ сөбүй? 1 Коринфяннарга 12:13 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 9. Хас биирдии итэҕэйээччи баайа-дуола туох буоларый?
 Римляннарга 8:9___________________________________
_______________________________________________________
 
 1 Коринфяннарга 2:12______________________________
_______________________________________________________

 1 Коринфяннарга 3:16______________________________
_______________________________________________________

 10. Тоҕо Таҥара Айыы Тыыны итэҕэйээччилэргэ ыыта-
рый? Сөптөөх эппиэти аннынан тардыҥ (Галаттарга 4:6).
 а. Итэҕэйээччи сүрэхтэммитэ, ол иһин
 б. Итэҕэйээччи – Кини оҕото, ол иһин
 в. Итэҕэйээччи олоҕун бүтүннүү киниэхэ анаабыта
 г. Итэҕэйээччи туох эрэ атын куйаарга тахса сылдьыбыта 
уонна дьикти санаарҕабылга ыллара сылдьыбыта.

 11. Итэҕэйээччи олоҕор Айыы Тыын кэлэрэ туох 
туһалааҕый? 2 Тимофейга 1:7______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 12. Өссө биирдэ 7-11 ыйытыылары көрүҥ. Айыы Тыына 
эһиги дууһаҕытыгар, санааҕытыгар баар, олорор диэн эрэнэҕин 
дуо?___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



98

10-С ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. 2-3 буолан бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 5 хоһоону ба-
рытын, матарыйааллары үөрэтии Дневнигын толоруоххутугар 
диэри, хатылааҥ.
 2. Бу нэдиэлэҕэ Библияны аахпыккытын уонна бэлиэ-
тэммиккитин түмсүүгүтүн кытта үллэстиҥ, чуолаан Библияны 
ааҕыы Дневнигар бэлиэтэммиккититтэн.
 3. “Көлөһө” хартыыната мин олохпор туох 
суолталааҕый диэн түһүмэҕи ырытыҥ.
 4. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр 1кы чааһыгар, 4-с 
баһыгар “Айыы Тыын эн сүрэххэр” түһүмэх 1-12 ыйытыыларын 
ырытыҥ (88-90с.)
 5. 11-с дьарык сорудахтарын ааҕыҥ (92с.)
 6. Дьарыгы үҥэн кэпсэтиинэн түмүктээн.

“КӨЛӨҺӨ” ХАРТЫЫНАТА МИН ОЛОХПОР СУОЛТАТА

 1. Мин бэйэбин быдан күүстээх курдук сананабын
_______________________________________________________

 2.Мин бэйэбин мөлтөх курдук сананабын, өскөтүн______
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 3. Атын бэлиэтээһиннэр:____________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 Иккис кууруска “Көлөһө” хартыынатыгар киирэр 6 
араас темалаах хоһооннору үөрэттиэххит уонна Библияны 
үөрэтиэххит.

11-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэттии: “Христостуун Саҕалааһын” 
тематыгар хоһооннору күн аайы хатылааҥ.
 2. Таҥаралыын бииргэ хаалыы кэмэ: Библияны өрүү 
ааҕыҥ. Саамай сүрүн суолталааҕы бэлиэтээҥ уонна Библияны 
ааҕыы Дневнигар сурунуҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр: Библияны үөрэтиигэ 
сүбэлэр 2-с чааһыгар, 4-с баһыгар “Айыы Тыын эн сүрэххэр” 
түһүмэх 13-20 ыйытыыларыгар хоруйдааҥ уонна Кылгас 
быһаарыыны аах  (93-95с.)
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

4-С БАС
АЙЫЫ ТЫЫН ЭН СҮРЭХХЭР

2-С ТҮҺҮМЭХ

ОЛОХ АЙЫЫ ТЫЫН БЫЛААҺЫГАР

 13. Ханнык эһиги икки араас айылҕаҕыт өрүү бэйэ 
бэйэлэрин кытта утаралаһалларый? 
(Галаттарга 5:16-17)____________________________________
_______________________________________________________

 Эһиги олоххутун салайыы ким илиитигэр буолуохтааҕый?
_______________________________________________________
 (эт-сиин диэн киһи аньыылаах айылҕатын көрдөрөр, киһи имэниҥ кыайар)
 
 Айыы Тыына итэҕэйээччини кытта холбоһон, туох күүс 
үөскээбитин туһунан биир холобур:
 “Мин илиибэр кыракый сибиниэс баар. Ону мин толору 
уулаах бассейын үрдүгэр тутан турабын. Мин бу илиибиттэн 
ыһыгынным – сибиниэс ууга түһэр уонна түргэн үлүгэрдик 
уу анныгар умсар. Кини ыйааһынын күүһүгэр бэриннэ. Ити 
сибиниэһи бассейынтан хостоот, мин киниэхэ кыра мас ба-
айабын уонна эмиэ ууга быраҕабын. Билигин кини дагдайар, 
күөрэйэ сылдьар! Сибиниэс айылҕатыгар туох да уларыйбата, 
ыарахан күүһэ, ыйааһына син биир баар. Мас уонна сибиниэс 
“холбоспуттарыгар”,  сибиниэс Архимед сокуонугар бэринэр, 
оттон анньан таһаарар күүс сир тардар күүһүн кыайар”. 
    Освальд Сандерс

 14. Айыы Тыына кими аатырдарый? Иоантан 16:13-14
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 15. Айыы Тойон “батаһа” тугуй? Ефесяннарга 6:17
_______________________________________________________

 16. Итэҕэйээччилэргэ Таҥара Тыла туох хамсааһыны 
оҥороруй? Еврейдэргэ 4:12________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 
 “Ким сүрэҕэр Айыы Тыына уонна илиитигэр Сибэтиэй 
Суруйуулар баарый – ол туох да атыҥҥа, уратыга наадыйбат”. 
    Александр МакЛарен

 17. Айыы Тыына эйиэхэ хайдах көмөлөһөрүй? 
Римляннарга 8:26 ________________________________________
_______________________________________________________

 18. Айыы Тыынын ылыммыт үөрэнээччилэр сүрэхтэнэн 
тугу гыналларай? Дьайыылар 2:42__________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 
 19. Дьайыылар 1:8 Иисус иккитэ кэлэр кэм киэбин туттар. 
Кини тыллара иккиэннэригэр кэлэр кэмҥэ үөрэнээччилэрэ сулуу-
спалыылларын уонна иккиэннэригэр Сибэтиэй Тыын үөһэттэн 
түһэн кинилэргэ киирдэҕинэ туох тутулуктааҕын таарыйар. Ол туох 
тылларай?____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 Айыы Тыын эһиэхэ Христос туһунан туоһулуургутугар 
хайдах көмөлөһөрүй?_____________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Айыы Тыынынан олороллубут олох диэн:
 • Айыы Тыыҥҥа истигэн буолуу олоҕо (13 ыйытыы)
 • Христос – олоҕун киинэ, ортото (14 ыйытыы)
 • Таҥара тылыгар олоҕурбут олох (16 ыйытыы)
 • Үҥээһиннээх олох (17 ыйытыы)
 • Кэпсэтиилээх олох (18 ыйытыы)
 • Христос туһунан туоһулуур олох (19 ыйытыы)
 “Көлөһө” хартыыната ити дьиҥ чахчылары умнубат 
туһугар көмөлөһөр, Айыы Тыын олоҕо итиннэ толук уурул-
лар (78-87с көр). Бу олох киинэ – Христос. Айыы Тыын эһиэхэ 
Иисуһу батыһаргытыгар уонна буруйу билинэргитигэр баҕа 
санаа, күүс биэрэр. Таҥара Тыла уонна үҥүү эһиги Христосту-
ун кэпсэтэргитигэр көмөлөһөр. Кини эһиэхэ киирэ сылдьы-
быта уонна эһиги нөҥүө атын дьону кытта кэпсэппитэ уонна 
туоһулаабыта. 
 Айыы Тыын Бэйэтигэр болҕомто тардыбакка, эһиги хас 
биирдии хамсааһыҥҥытын  алгыыр. 

 20. Христос үөрэнээччилэрин ойуулуур, Дьайыылар 4:31-33 
ааҕыҥ. “Көлөһө” хартыына кинилэр олохторугар хайдах ойууланна? 
Холобурда аҕалыҥ.______________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 Иисус эрэннэрбитэ, Кини бардаҕына итэҕэйээччилэргэ 
Таҥара дьиэтин бэлэмниэх буолбута. Апостоллар Иисус 
халлааҥҥа өрө көтөрүн көрбүттэрэ. Аҕатын уҥа илиитигэр оло-
рон, Кини туох оҥоһуллубуту барытын баһылыыра, ол иһигэр,  
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Аҕатыгар өрүү үҥэр  Таҥара дьиэтин эмиэ. 
 Иисус Санаа чэпчэтээччи ыытыах буолан эрэннэрбитэ. 
Айыы Тыын хас биирдии итэҕэйээччи сүрэҕэр баар. Кини Бэйэ-
тин үөрэнээччилэригэр, сөптөөх олоҕу олороллоругар, олохто-
рун киинэ – Христос буоларыгар күүс биэрэр.
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11-С ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. 2-3 буолан түмсүүлэргэ арахсыҥ уонна 5 хоһоону ба-
рытын, матарыйааллары үөрэтии Дневнигын толоруоххутугар 
диэри, хатылааҥ.
 2. Бу нэдиэлэҕэ Библияны аахпыккытын уонна бэлиэ-
тэммиккитин түмсүүгүтүн кытта үллэстиҥ, чуолаан Библияны 
ааҕыы Дневнигар бэлиэтэммиккититтэн.
 3. Библияны үөрэтиигэ сүбэлэр 2-с чааһыгар, 4-с баһыгар 
“Айыы Тыын эн сүрэххэр” түһүмэх 13-20 ыйытыыларын ааҕыҥ 
(93-95с).
 4. 12-с дьарык сорудахтарын ааҕыҥ.
 5. Дьарыгы үҥэн кэпсэтиинэн түмүктээҥ.

12-С ДЬАРЫК СОРУДАҔА:

 1. Суруйуулары үөрэтии: “Ытык Суруйуу хоһооннорун 
өйгө үөрэтии тоҕо суолталааҕый” (97-99с) диэн 1-кы чаас 
түһүмэхтэн, кыччаабыта 5 төрүөтү – Суруйуулар хоһооннорун 
үөрэттии наадалааҕын, суолталааҕын ааттаа. Хас биир-
дии төрүөтү нүөмэринэн бэлиэтээ. Ол кэннэ эһиги эбии 
түмсүүгүтүгэр дьарык кэмигэр атыттар санааларыттан истэн, 
атын төрүөтү эбэн суруйуоххутун сөп. Итини таһынан 2-с чааһы 
эмиэ толоруҥ уонна ону ырытыыга бэлэм буолуҥ.
 2. Таҥаралыын бииргэ хаалыы кэмэ: Библияны өрүү 
ааҕыҥ. Аахпыккытын наар бэлиэтэнэ сылдьыҥ – күн аайы саа-
май сүрүн суолталааҕы Библияны ааҕыы Дневнигар бэлиэтэниҥ.
 3. Араас: кэлэр нэдиэлэҕэ илии баттанарын курдук, ма-
тарыйаалы үөрэтэр Дневнигы бүтэһигэр диэри оҥоруҥ.
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12-С ДЬАРЫК
ДЬАРЫК ТУТУЛА:

 1. 2-3 буолан түмсүүлэргэ арахсыҥ уонна 5 хоһоону ба-
рытын, матарыйааллары үөрэтии Дневнигын толоруоххутугар 
диэри, хатылааҥ. 
 2. Бу нэдиэлэҕэ Библияны аахпыккытын уонна бэлиэ-
тэммиккитин түмсүүгүтүн кытта үллэстиҥ, чуолаан Библияны 
ааҕыы Дневнигар бэлиэтэммиккититтэн.
 3. “Ытык Суруйуу хоһооннорун өйгө үөрэтии тоҕо 
суолталааҕый” диэн түһүмэҕи, 1-кы чааска ырытыҥ. (аллараа 
көр)
 4. “Ытык Суруйуу хоһооннорун өйгө үөрэтии тоҕо 
суолталааҕый” диэн түһүмэҕи, 2-с чааска чааска ырытыҥ (97-
99с).
 5. Куурус Салайааччыта “Бастакы кууруһу 
ситиһиилээхтик бүтэрдэ” диэн илии баттыырын курдук, мата-
рыйаалы үөрэтии Дневнигар бары пууннар толоруллубут буо-
лалларын көр, ситис.
 6. Дьарыгы үҥэн кэпсэтиинэн түмүктээ.

ЫТЫК СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ӨЙГӨ ҮӨРЭТИИ ТОҔО 
СУОЛТАЛААҔЫЙ

 1-кы чааһа. Ытык Суруйуу хоһооннорун өйгө үөрэтии 
суолталааҕын туһунан аҕыйах төрүөтүн ааттаталаа______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
 2-с чааһа
 1. Хоһооннору үөрэттии мин санаабар туһаны аҕалыа: 
(манна эһиги хоһоону өйгө үөрэтии туһатын өссө 2-3 төрүөтүн 
суруйуоххутун сөп)______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 2. Хоһоону үөрэттэрбэр миэхэ мэһэйдиэн сөп: (манна 1-2 
мэһэйи, куһаҕан майгыны, быһыыны эбэтэр сабыдыалы бэлиэ-
тиэххитин сөп)__________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ

 Салгыы кэлэр сирэйдэргэ 5-12 дьарыкта-
ры  бэлиэтииргэ анаан Библияны ааҕыы Дневнигын бу-
луоххут. Итиннэ бэлиэтээһиннэри оҥоруҥ. Өскөтүн, си-
рэйэ тиийбэт буоллаҕына, копия оҥоруоххутун сөп.

ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ

 Библияны ааҕыы Дневнигэр сыһыарыытыгар, 
эһиги Ааҕыы Дневнигын булуоххут. Онно эһиги Сибэти-
эй Суруйуулары ааҕын, иннин дьиэки хамсааһыннаргытын 
бэлиэтиэххитин сөп. Ити сирэйдэри сэрэнэн кы-
рыйан баран, Библияҕыт иһигэр укта сылдьыаххытын сөп. Би-
блияны ааҕыы Дневнигын хайдах туһанары 45-46 сирэйдэргэ көр.
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БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ 
ДНЕВНИГЭ

 “Дьэ онон, оҕолоруом, миигин истиҥ: ким мин суолбун 
тутуһар, ол дьоллоох. Эһиги мин үөрэтэрбин ылынан, муударай 
дьон буолуҥ, эппиппин барытын бигэтик тутуһуҥ. Ким күннэтэ 
мин олбуорум айаҕар кэлэн турар, мин олорор дьиэм ааныттан 
хараҕын араарбакка, миигин өйдөөн-дьүүллээн истэр, ол дьолло-
ох!” 
     

Соломуон  8:32-34
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 БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ

 О   Бэнидиэнньик           Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О     Оптуорунньук        Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О        Сэрэдэ                   Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Чэппиэр                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О      Бээтинсэ                  Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Субуота                      Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________     

 О     Өрөбүл                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ

 О   Бэнидиэнньик           Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О     Оптуорунньук        Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О        Сэрэдэ                   Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Чэппиэр                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О      Бээтинсэ                  Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Субуота                      Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________     

 О     Өрөбүл                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ

 О   Бэнидиэнньик           Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О     Оптуорунньук        Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 О      Бээтинсэ                  Күнэ “___” ___________ 20___с.
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 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
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 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



126

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
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 О   Бэнидиэнньик           Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
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_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Чэппиэр                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О      Бээтинсэ                  Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 О    Субуота                      Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________     

 О     Өрөбүл                    Күнэ “___” ___________ 20___с.
 Мин бүгүн тугу аахтым_____________________________  
 Саамай сүрүн суолталааҕа. Ссылката:_________________
 Ис хоһооно, этэр санаата____________________________
_______________________________________________________
 Ити миэхэ туох суолталааҕый:_______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС
 

КӨРДӨҺҮҮ ТАҤАРАТТАН 
ХОРУЙ
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ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС

КӨРДӨҺҮҮ ТАҤАРАТТАН 
ХОРУЙ
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  ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС

КӨРДӨҺҮҮ ТАҤАРАТТАН 
ХОРУЙ
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  ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС

КӨРДӨҺҮҮ ТАҤАРАТТАН 
ХОРУЙ
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 ААҔЫЫ ДНЕВНИГЭ
Айыллыы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Тахсыы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Левит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Ахсааннар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

Сокуону 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  хатылааһын 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

Иисус Навин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

Суудьуйалар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

Руфь 1 2 3 4

1 Саарыстыбалар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

2 Саарыстыбалар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

3 Саарыстыбалар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22

4 Саарыстыбалар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

1 Парапипоменон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

2 Парапипоменон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

Ездра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Неемия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

Есфирь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42

Саалтыыр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Соломуон омон өһө 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

Екклесиаст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12
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Ырыалар ырыалара 1 2 3 4 5 6 7 8

Исайа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

Иеремийэ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52

 Иеремийэ ытааһына 1 2 3 4 5

Иезекииль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

Даниил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

Осия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

Иоиль 1 2 3

Амос 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Авдий 1

Иона 1 2 3 4

Михей 1 2 3 4 5 6 7

Наум 1 2 3

Аввакум 1 2 3

Софония 1 2 3

Аггей 1 2

Захария 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

Малахия 1 2 3 4

Матфейтан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28
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Марктан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

Лукаттан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

Иоантан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

Дьайыылар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

Иаков 1 2 3 4 5

1 Петртан 1 2 3 4 5

2 Петртан 1 2 3

1 Иоантан 1 2 3 4 5

2 Иоантан 1

3 Иоантан 1

Иуда 1

Римляннарга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

1 Коринфяннарга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

2 Коринфяннарга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

Галаттарга 1 2 3 4 5 6

Ефесяннарга 1 2 3 4 5 6

Филиппиецтарга 1 2 3 4

Колоссяннарга 1 2 3 4

1 Фессалоникийцам 1 2 3 4 5

2 Фессалоникийцам 1 2 3

1 Тимофейга 1 2 3 4 5 6

2 Тимофейга 1 2 3 4

Титкэ 1 2 3

Филимоҥҥа 1

Еврейдарга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

Арыллыы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22
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ТАҤАРАЛЫЫН ОЛОХХО ӨРҮҮ  ҮҮНҮҤ!

 2:7 серия бастакы кыырыһын ааһан, эһиги Христостуун 
олоххутугар суолталаах толук уурдугут, ис дууһаҕытынан биллэ 
улааттыгыт.
 • Билигин эһиги Библияны ааҕыытттан үөрэҕит.
 • Сибэтиэй Суруллуулартан 5 сүрүн хоһоону өйгө 
үөрэттигит. Ол Христостуун саҕалыыргытыгар олус сүдү 
суолталаах. Хоһоону өйгө үөрэтии туох суолталааҕын 
быһаарынныгыт. 
 • Үҥэҥҥит өрүү  туһалаахтык бириэмэ атаараҕыт, Таҥара 
Тылын толкуйдуугут, ырытаҕыт уонна дневникка бэйэҕит 
санааҕытын суруйаҕыт. 
 • Иисус Христос эһиги олоххут таҥарата буоларын, Би-
блияны үөрэтэн бигэргэттигит. 
 Иккис кууруска эһиги итэҕэлгитин  өссө дириҥэтиэххит, 
олоххут Христостуун ордук суолталаах, туһалаах буоларын 
үөрэтиэххит. Итини барытын эһиги ситиһиэххит, өскөтүн:
 • Таҥараҕа суолгутун сатаан кэпсии үөрэннэххитинэ би-
лиэххит;
 • Таҥараны кытта өр бииргэ (холобур, күн аҥара) бириэмэ 
атаарар буоллаххытына;
 • Христос эһиги олоххутугар Таҥара буолан дьиҥ чахчы 
кэлбитин туһунан аахтаххытына уонна ырыттаххытына;
 • Итэҕэйээччи чэгиэн олоҕун туһунан этэр 12 сүрүн 
хоһоону үөрэтиэххит; 
 • Сибэтиэй Тыыны ылынан итэҕэйээччи олоҕун сүнньүн 
үөрэтиҥ. 

 “Ордук санааһыны, холуннарсыыны киэр анньан, 
быыһанар курдук үүнэн тахсар туһугар, саҥа төрөөбүт кыһыл 
оҕолооҕу, Таҥара тылын ыраас үүтүн иһэргэ дьулуһуҥ. Айыы 
Тойон хайдахтаах курдук үтүөтүн эһиги хайыы-үйэ билбиккит”.

 Петр апостол бастакы Суруга 2:2-3
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Быыһабылга эрэнии
1 Иоанн 5:11-12

Кини туоһута маннык: Таҥара 
биһиэхэ бараммат олоҕу би-
эрбитэ, оттон бу олох Кини 
Уолугар баар. Уолун ылынар 
киһи – олоҕу ылынар, Уолун 
ылыммыт киһи – олоҕу ылым-
мат.

                  1 Иоанн 5:11-12

Үҥээһиҥҥэ хоруйга эрэнии
Иоанн 16:24

Билиҥҥэ диэри эһиги Мин 
ааппар тугу да көрдөһө илик-
кит; көрдөһүҥ, оччоҕо ылыах-
хыт, оччоҕо үөрүүгүт толору 
буолуоҕа. 

                             Иоанн 16:24

Кыайыыга эрэнии
Коринфяннарга 10:13 

Эһиги көрсүбүт ыарахан 
быһыыгыт-майгыгыт – киһи 
тулуйар тургутуута. Таҥара 
эппит тылын экчи толорор, 
онон хаһан даҕаны эһигини 
кыахтаах таһынан тургутта-
рыа суоҕа; итиэннэ тургу-
туллар кэмҥитигэр, тулуй-
аргыт туһугар, эһиэхэ күүс 
да биэриэҕэ, тахсар суолу да 
көрдөрүөҕэ. 

           1 Коринфяннарга 10:13 

Бырастыы гынылларга 
эрэнии
1 Иоанн 1:9

Оттон аньыыбытын-
буруйбутун Таҥара иннигэр 
билинэр буоллахпытына, Кини 
эрэллээх уонна кырдьыктаах 
буолан, биһигини бырастыы 
гыныаҕа, бары куһаҕантан 
ыраастыаҕа.

                      1 Иоанн 1:9
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Таҥара салайааһыныгар эрэнии

Соломуон аман өһө  3:5-6

АЙЫЫ ТОЙОҤҤО ис сүрэххиттэн эрэн – 
бэйэҥ өйгөр санааҕар эрэнимэ. Бары суолгар 
барытыгар Кинини билэргэ дьулус – Кини 
эйигин барыахтаах суолгар салайан биэриэҕэ.

Соломуон аман өһө  3:5-6
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 Сибэтиэй Суруйуулар хоһооннорун уктарга аналлаах 
мөһөччүк

 (Бэйэн көрүүгүнэн талбыт матарыйаалынан оҥоруохха 
сөп. Холобур туох эмит тириититтэн уонна пластиктан)
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