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МАТЫРЫЙААЛЛАРЫ 
ҮӨРЭТИИ 

ДНЕВНИГЭ
 Биир бөлөххө баар доҕотторгутун эһиги бу куурус сорудах-
тарын төһө толорбуккутун бэрэбиэркэлииллэригэр көрдөһүҥ. Хас 
бас ахсын бэйэлэрин ааттарын, бэрэбиэркэлээбит күнүн-дьылын бэ-
лиэтээтиннэр. 

ҮӨРЭТИЛЛИЭХТЭЭХ ХОҺООННОР

Христоһу иһитиннэриҥ
 үөрэттиигэ тематынан ситим (ҮөТС) 
(Б 1-12 хоһооннор)

Аата Күнэ-
дьыла

“Бары аньыылаахтар” – Римляннарга 3:23
“Бары аньыылаахтар” – Исайа 53:6
“Аньыы иһин буруйдааһын” – Римляннар-
га 6:23
“Аньыы иһин буруйдааһын” – Еврейдэргэ 
9:27
“Христос биһигини күндү хаанынан 
атыылаһан ылбыта” – Римляннарга 5:8
“Христос биһигини күндү хаанынан 
атыылаһан ылбыта” –  1 Петр 3:18
“Дьыаланнан быыһаныы буолбатах” – 
Ефесяннарга 2:8-9
“Дьыаланнан быыһаныы буолбатах” – Тит-
кэ 3:5
“Христоһу ылыныы наадата” – Иоантан 
Үтүө Сурах 1:12
“Христоһу ылыныы наадата” – Иоаҥҥа 
Арыллыы 3:20
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“Быыһабылга эрэл” – Иоанн 1-кы суруга 
5:13
“Быыһабылга эрэл” – Иоантан үтүө сурах 
5:24
Б 1-12 Христоһу иһитиннэриҥ диэн 
түһүмэхтэн хоһоону барытын
А 1-12 Саҥа олоҕунан олоруҥ диэн 
түһүмэх хоһооннорун барытын 
хатылааһын, 14 хонук иһигэр
А 1-12 Христостуун саҥа олоҕу 
Саҕалааһын хоһооннорун барытын 
хатылааһын, 14 хонук иһигэр

ТАҤАРАЛЫЫН БИИРГЭ БУОЛУУ КЭМЭ
Библияны ааҕыы Дневнигын 14 күн устата 
толоруу

ТУОҺУЛААҺЫН
Таҥараҕа кэлбит суол туһунан кэпсээн, 
4 мүнүүтэ итэҕэһэ суох, бэлиэтэниини 
көрбөккө

 
БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ
“Христостуун сылдьыы” (Үөрэнии кэрдиистэрэ, 3-с куурус)
1-кы бас – “Христоска үүнүү-ситии”
2-с бас – “Христос баһылааһына”
3-бас – “Итэҕэл уонна Таҥараҕа эрэл”
4-бас – “Таҥара көҥүлүн билии”
5-с бас – “Таҥара кулутун суола-ииһэ”

АРААС 
Таҥара Тылын толкуйдаан эрчиллиилэри 
оҥоруу (18-23с)
Матфейтан 6:3 хоһоону ырытыы
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“Муоста” ойууну кимиэхэ эмит бөлөххөр 
кэпсээһин
Баһыйыы – 1-кы түһүмэҕи түмүктээ (98-
104с)

БӨЛӨХ САЛАЙААЧЧЫТЫН БЭРЭБИЭРКЭТЭ
3-с кууруһу ситиһиилээхтик түмүктээһин
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1-КЫ ДЬАРЫК
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. 2-с куурус сыалын түмэн көрүҥ (9-10с).
 2. 3-с куурус тутулун кытта билсиһиҥ – матырыйааллары 
үөрэтии Дневнигын көрүҥ (6-8с).
 3. Суруйуу хоһооннорун үөрэтиигэ ыйыы-кэрдии – бастакы 
нэдиэлэни көрүҥ (11-14с).
 4. “Христостуун сылдьыы” көрүҥ - Библияны үөрэтии 
Сүбэлэрин ааҕыҥ уонна ол киирии тылын (24с).
 5. Бөлөҕүнэн эрчиллиини толоруҥ “Суруйуу хоһооннорун 
хайдах толкуйдаан көрүөххэ” (17-23с).
а. 2-с Тимофейга 3:16 хоһоону бэйэҕит тылгытынан суруйуҥ.
б. Еврейдэргэ 10:24-25 хоһооннорго бэйэҕитигэр ыйытыы биэриҥ.
6. 2-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (23с).
7. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээҥ.

ИККИС КУУРУС СЫАЛЛАРЫН ТҮМЭН КӨРҮҮ
 Иккис куурус сыалыгар киирбиттэрэ:
 1. Эһиги Таҥараны кытта бииргэ буолар кэмҥитин биир кэ-
лим уонна суолталаах гынан маннык суолларынан оҥоруу:
 а) Библияны толкуйдаан малыыппалаах ааҕыы;
 б) Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмин бу кууруһу үөрэтэр 
уон түөрт күҥҥэ ситимнээһин;
 в) Библияны ааҕыы Дневнигын күн аайы толоруу (эһиги 
санааҕыт уонна ол эһиэхэ хайдах дьайда);
 г) Таҥараны кытта бииргэ буолар кэмҥин, бөлөххөр баар 
доҕотторгун кытта санааҕын үллэстэ үөрэнии ону сайыннарыы.
 2. Христостуун саҥа олоҕу Саҕалааһын түһүмэх биэс 
үөрэтиллибит хоһооннорун чопчу этэ үөрэнии.
 3. Үөрэттиигэ тематынан ситим ситимтэн бастакы 12 
хоһоону өйдөөһүн. (Ити 12 хоһоон “Көлөһө” ойууну кытта сибээс-
тээхтэр).
 4. “Мин сүрэҕим – Христос Дьиэтэ” диэн ыстатыйаны 
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үөрэтии уонна ырытыы.
 5. “Күнү хайдах үҥэн атаарыахха” диэн ыстатыйаны ааҕыҥ, 
ырытан баран күн аҥара үҥээһин күнүн оҥоруу.
 6. “Айыы Тыынынан туолбут итэҕэйээччи” диэн түһүмэҕи 
кытта үлэлээһин уонна ырытыы, Библияны үөрэтии бөлөҕөр кыт-
тыы (үөрэтии кэрдиистэрэ, 2-с куурус).
 7. Таҥараҕа кэлбит суол туһунан кэпсээни 4 мүнүүтэ иһигэр, 
суруллубут былааны туһанан кэпсии үөрэнээһин.
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СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
БАСТАКЫ НЭДИЭЛЭ

(Суруйуулары үөрэттии тематынан ситимиттэн)
 Эһиги – Суолга...
 Өскөтүн, эһиги “Суруйуулары үөрэттии тематынан 
ситим”(А1-12) 2-с Куурус бастакы түһүмэҕин бүтэрбит буоллаххы-
тына, ол аата үчүгэй саҕалааһын ууруллубут. Эһиги номнуо Суруйу-
улары нойосуус билии үөрүүтүн уонна туһалааҕын билбиккит. Ити 
тэтими сүтэрбэккэ, салгыы кэлэр 12 хоһоону (Б1-12) үөрэтэ сатааҥ.
Бу ыйыылары-кэрдиилэри өйдөөҥ, ол кэннэ “Хоһооннор туһунан” 
быһааран биэриини нэдиэлэ аайы ааҕыҥ, “Нэдиэлэтээҕи былаан” 
түһүмэх ыйыытын-кэрдиитин тутуһуҥ.
 Эһиги тугу күүтүөххүтүн сөбүй
 Суруйуу хоһооннорун үөрэттии иккис куурус ыйыытыгар-
кэрдиитигэр үс усулуобуйа бэлиэтэммитэ, онно Библия хоһооннорун 
нойосуус билии эһиэхэ суолталаах өйөбүл буоларын көрдөрөр: бу 
долгуйууну ааһырдынарга туһааннаах туоһу уонна тургутууну кыа-
йа үөрэнии. Үһүс кууруһу баһылаатаххытына, эһиги үтүө сурах 
дьыалаларыгар көмөлөһөр 12 хоһоону үөрэтиэххит.
 Бэйэ бэйэҕэ доҕордуу көмөнү оҥоруу
 “Тимир тимири сытыылыыр, киһи доҕорун хараҕын эр-
чийэр” (Соломуон аман өһө 27:17) диэн Суруйуу хоһооно үөрэтэр 
уонна “Соҕотох киһитээҕэр иккиэ буолбут ордук... Ол эбэтэр бии-
рэ оҕуннаҕына иккиһэ доҕорун туруоруо” (Екклесиаст 4:9-10). 
Биһиги бары итэҕэйээччи быһыытынан олохпутугар өйөбүлгэ уон-
на санаабытын көтөҕүүгэ наадыйабыт, бу, биллэн турар Суруйуу 
хоһооннорун үөрэттиигэ эмиэ сыһыаннаах.
 Бэйэҕит бөлөххүт иһиттэн кими эмит дьарык кэнниттэн 
көрсүһэргэ уонна хоһооннору хатылааһыҥҥа көмөлөһөргө көрдөһүҥ. 
Баҕар эһиги доҕоргутун кытта, көрсүбүт ыарахаттаргытын кэпсиэх-
хитин баҕарыаххыт, ол эрээри бастаан киниэхэ Айыы Тойон эһиги 
олоххутугар хоһооннору үөрэттииннэн тугу уларыппытын кэпсээн. 
Ити эһиэхэ Суруйуу хоһооннорун үөрэттиигэ көмөлөһүөҕэ.
 Билии уонна ону туһаныы
 Сорох итэҕэйээччилэр Библияны билиилэрин уонна ду-
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хуобунай ситиилэрин икки ардыгар тэҥ бэлиэтин туруораллар, ол 
итэҕэйээччи Библияны төһө үчүгэйдик билэрий да кини соччоннон 
тупсаҕай быһыыга чугаспын диэн. Ол эрээри итинник сананыы өрүү 
сөп буолбатах. Холобур, кубулҕат дьон Эргэ Кэс Тылы олус бэркэ 
билэллэр, ол эрээри духуобунай сыһыаннара ырааһа суох хаалал-
лара. Духуобунай ситии күлүүһэ – Таҥара Тылын олоххо туһаныы 
буолар.
 Павел апостол Коринфаҕа итэҕэйээччилэри Христоска 
имэҥнээх кыра оҕолор диэн ааттыыр. Кытаанах духуобунай ас он-
нугар кини кинилэри үүтүнэн аһатара. Кинилэр бэйэлэрин мындыр 
өйдөрүнэн уонна ситимнээхтик толкуйдуур кыахтарынан киэҥ тут-
таллара уонна Павел кинилэргэ тириэрдэ сатыыр дириҥ кырдьыгын 
сатаан өйдөөбөтөхтөрө. Кинилэр олохторун быһыыта, кинилэр ном-
нуо билэллэригэр сөп түбэспэтэ. Ымсыы санаа уонна этиһии кини-
лэр түөлбэлэрин хайытара, алдьатара, уонна кинилэр бэйэлэрин бо-
рустуой дьон курдук тутталлара, дьон чөлүгэр түспэттэрэ, дьиҥнээх 
олохторугар кинилэр коринфяннар тыл таҥаратыгар сүгүрүйэллэрэ. 
Боччумнаах буруйдааһын! Кинилэр Тылы күннээҕи олохторугар 
туттубаттара.
 Толкуйдааһын – туһаныыга көмө
 Толкуйдааһын уонна туһаныы бэйэ бэйэлэригэр 
тоҕоостоохтор. 
 Суруйуу хоһооннорун арыйыытын бэйэ олоҕор туһанар 
туһугар, ол туһунан толкуйдуурга бириэмэ наада уонна ол биһиги тол-
куйдуурбутугар сөптөөхтүк дьайыытын туһугар. Ол эрээри биһиги 
өрүү ыксыы сылдьар көлүөнэҕэ киирсэбит. Биһиги аһыырбытыгар 
уонна утуйарбытыгар өрүү бириэмэ тиийэр буолбатах, уонна хантан 
үҥээһиҥҥэ уонна дириҥ толкуйдааһыҥҥа бириэмэ көстүөй! Онон 
маннык: Таҥара биһигини хайдах саамай сөптөөх, туох да итэҕэһэ 
суох киһи курдук көрөрүн туһугар, бэйэбит бириэмэбитин сөпкө 
былаанныырбыт наадалаах. Бу куурус биир сыала – толкуйдааһыны 
эһиги олоххут биир суолталаах чааһа оҥороргутугар үөрэтии буо-
лар.
 Таҥара, Кини Тылын толкуйдуур уонна Ону олоххо туһанар 
киһиэхэ улуу наҕарааданы эрэннэрэр (Иисус Навин 1:8 уонна 
Саалтыыр 1:2-3 көр). Давид ситиһиилэрин биир быһаарыытын 
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биһиги кини тылыгар булабыт: “Эн суолларгын санаатахпына,
хардыыбын Эн туоһулуур кырдьыккар салайабын” (Саалтыыр 
118:59). 
 Болҕомтолоох, түмүллүүлээх буолуу өйдөөһүҥҥэ 
көмөлөһөр
 Хоһоону өйдүүргэ кыһалларгар, туох баар бэйэҥ болҕомтоҕун 
онно түм. Ити, хоһоон өйдөмүнньтүөтүк уонна дириҥник эһиги 
өйгүтүгэр хатанарын туһугар. Ити кэмҥэ адьарай эһигини араас-
таан аралдьыта сатыаҕа. Айыы Тойону эһиэхэ болҕомтолоохтук 
түмүллэргитигэр көмөлөһөрүгэр көрдөһүҥ.
 1. Өскөтүн эһиги аан бастаан саҕаланыытыгар бэйэҕитин 
сылайбыт курдук сананар эбэтэр утуйуоххутун баҕарар буоллах-
хытына, кыратык хаамыҥ эбэтэр кофета иһиҥ. Биллэн турар, ити  
быһаарыыта суох соругу быһаарарга уугун хана утуйан ылан ор-
дук үөрэттиини бэйэҕитин чэгиэн, сэргэх курдук сананнаххытына 
көһөрүөххэ сөп.
 2. Аралдьатар тыас киһи өйүн түмэргэ эмиэ мэһэйдиир. Онон, 
аҕыйах тыастаах сири талыҥ.
 3. Ис санааны күүрдүү – долгуйуу, куттаныы, хоргутуу, хо-
мойуу, баттабыллык сананыы – эт-сиин ыарытыйыытынааҕар кы-
рата суох, киһи өйүн үлэтин тохтотуон сөп. Айыы Тойоҥҥо бэйэҕит 
аймалҕаҥҥытын арыйан этиҥ, Кини эһигини уоскутарын курдук.
 Хоһоону харахха оҥорон көрөр, дьүһүннүүр ньыманы 
туттуҥ
 Биһиэхэ тылы эбэтэр туох эрэ санааны өйдүүрдээҕэр дьүһүнү, 
майгыны өйдүүр чэпчэки. Хоһоону тематын эбэтэр ыйар нүөмэрин 
холбуу өйдүүр ыарахан буоллаҕына, хоһоон ис хоһоонуттан, туту-
луттан эбэтэр өйдүүргэ сөптөөх уратытыттан хараххытыгар ойуу-
лаан, дьүһүннээн көрүҥ. Итинник “ойуу” эйиэхэ өйгүтүгэр сыл-
тах буолар, ол көмөтүнэн эһиги наадалаах хоһоону өйгүтүттэн 
ороон ыларгытыгар. Ити ойууну туох эрэ уратылаахтык бэйэҕитигэр 
оҥорон көрө сатааҥ.
 Холобур 2-с Куурус “Туоһулааһын” тематыттан – Матфейтан 
4:19 уонна Римляннарга 1:16 хоһооннору ылыҥ. Бастакы хоһооҥҥо 
Иисус дьүһүнүн, оттон иккис хоһооҥҥо – Павел дьүһүнүн холбуу 
сатааҥ. Иисус Галилейскай муора кытылыгар турарын ойуулаан 
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көрүҥ. Икки балыксыт илим тардаллар, уонна ити кэмҥэ Иисус ки-
нилэргэ этэр: “Миигин батыһыҥ, Мин эһигини дьону илимнээччи 
оҥоруом”. Бу түбэлтэни өйгүтүгэр хатааҥ. Итини туоһулааһын те-
матын уонна Матфейтан 4:19 хоһоону кытта холбооҥ. 
 Павел Римляннарга Суругун Римҥа суруйбатаҕа, ол эрээри ол 
Рим итэҕэйээччилэригэр аадырыстаммытын иһин, Павелы Рим Фо-
румар эбэтэр Колизей эркинигэр турар уонна онтон тыл таҥаратын 
итэҕэйээччилэригэр – империя киинин олохтоохторугар үөгүлээн 
ыҥыра турарын ойуулаан көрүөххэ сөп: “Христос Үтүө Сураҕыттан 
мин сааппаппын: бу – хас биирдии итэҕэйэр киһи, бастатан туран, 
Иудей, ол кэннэ Еллин дьонун, быыһанарыгар анаммыт Таҥара 
күүһэ”. Аны ити ойууну туоһулуур теманы уонна Римляннарга су-
рук 1:16 кытта сибээстээҥ. 
 Ойуулаан, дьүһүннээн көрүү эһиэхэ хоһоону борустуойдук 
өйдүүргэ ыарахан буоллаҕына ордук көмөлөһүөҕэ.
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БУ КУУРУСКА СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ӨЙГӨ ТУТАРГА 
ТЕМАТЫНАН СИТИМ

 Эһиги номнуо бастакы 12 хоһоону А серия – Саҥа олоҕунан 
олоруҥ, өйгө тутарга тематынан ситимнээн үөрэттигит. Манна 
өссө түөрт серия баар: Б – Христоһу биллэриҥ; В - Таҥара ньыма-
ларыгар эрэниҥ; Г – Христос үөрэнээччитэ буолуҥ; Д – Христос 
курдук буоларга дьулуһуҥ.
 Үһүс кууруска эһиги өссө 12 хоһоону үөрэттиэххит, Үтүө 
Сураҕы билбэт дьоҥҥо быһаарарга суолталаах хоһооннору.
 Б. Христоһу иһитиннэриҥ
Бары аньыылаахтар               Римляннарга 3:23     Исайа 53:6
Аньыы иһин буруй                Римляннарга 6:23     Еврейдэргэ 9:27
Христос биһигини 
күндү хаанынан
атыылаһан ылбыта                Римляннарга 5:8        1 Петр 3:18 
Быыһабыл үтүө 
дьыала иһин буолбатах         Ефесяннарга 2:8-9     Титкэ 3:5
Христоһу бары 
ылыныахтаахтар                   Иоантан 1:12               Арыллыы 3:20
Быыһабылга эрэл                 1 Иоантан 5:13             Иоантан 5:24
 Мантан аллара эһиги 2:7 Серия үөрэтиллибит хоһооннорун 
темата уонна ыйар нүөмэрэ бэрилиннилэр. Б серия “Христоһу 
биллэриҥ” 12 хоһоонун үөрэттибиккит таһынан, куурус бүтүүтүгэр 
эһиги аллара ааттаммыт хоһооннору холкутук быһааран этиэхтээх-
хит.
 Эһиги Таҥара Тылын өйдүүргэ элбэҕи оҥордугут уонна 
бэйэҕит олоххутугар туһанаҕыт уонна атыттарга көмөлөһөҕүт.  
 “Христостуун саҕалааһын” түһүмэхтэн:  
 Быыһабылга эрэбил                             1 Иоантан 5:11-12
 Үҥээһиҥҥэ хоруйуу эрэнии                Иоантан 16:24
 Кыайыыга эрэнии                                1 Коринфяннарга 10:13
 Бырастыы гынылларга эрэнии           1 Иоантан 1:9
 Таҥара салайааһыныгар эрэнии         Аман өс 3:5-6
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 А. Саҥа олоҕунан олоруҥ
Христос ортоку     2 Коринфяннарга 5:17    Галаттарга 2:20
Христоһу истии     Римляннарга 12:1           Иоҥҥа 14:21
Таҥара Тыла          2 Тимофейга 3:16            Иисус Навин 1:8
Үҥүү          Иоҥҥа 15:7              Филиппиецтарга 4:6-7
Кэпсэтии          Матфейтан 18:20            Еврейдэргэ 10:24-25
Туоһулааһын          Матфейтан 4:19              Римляннарга 1:16

 Суруйуу хоһооннорун өйгө үөрэттии биир сүрүн 
дакаастааһынынан буолар – үөрэттии кэмигэр биһиги кини тутулун 
уонна суолтатын толкуйдуурбут буолар. Бу кууруска эһиги эрчиллии-
лэри толоруоххут (18-23с), ол сыала – эһиги Суруйуу хоһооннорун 
толкуйдуур дьоҕоргутун сайыннарыы буолар.
 Үөрэттэр кэрчик хоһоонноргутун сатаан толкуйдуур – бу 
үөрэттээһин программатын сүрүн чааһа. Дириҥник толкуйдааһын 
эһиэхэ хоһоону өйгүтүгэр бутуйуута суох өйгө тутарга эрэ көмөлөһөр 
буолбатах. Эһиги аньыыны кыайар дьоҕургутугар ол эһигини 
кытаатыннарыаҕа, чэгиэн, сэргэх оҥоруоҕа уонна аньыыны кыт-
та охсуһаргытыгар эрэл биэриэҕэ. Таҥара Иисус Навинҥа ханнык 
тыллары эппитин саныаҕыҥ: “Бу сокуон кинигэтин тыла эн уоскут-
тан түспэтин, манна суруллубуту барытын чопчу толорор инниттэн 
күннэри-түүннэри үөрэт. Оччоҕо сылдьар суолларыҥ ситиһиилээх 
буолуохтара уонна үтүө өйүнэн салайтаран сылдьыаҥ” (1:8).
 Өрүү хатылааһын – бу биирдэ үөрэтиллибит хоһоону кы-
таанахтык билиигэ көмөлөһөр күлүүс. Эһиги бэйэҕит иннигитигэр 
үчүгэй сыал туруоруоххутун сөп: 3-с куурус бүтүүтүгэр нойосуус 
үөрэтиллиэхтээх хоһооннору үчүгэйдик үөрэттэн, наадалаах кэмҥэ 
чопчу этэр, кэпсиир эрэ буолбакка, уонна А, Б серияҕа киирбит 
хоһооннору темаларынан ааттаталааҥ, “Христостуун саҕалааһын” 
түһүмэх хоһооннорун чопчу, холкутук этэргэ үөрэниҥ. 3-с куурус 
күннээҕи дьарыктарын былааныгар хоһооннору үөрэттиини эрэ 
киллэримэҥ: эрдэ үөрэппит хоһоонноргутун тематынан уонна ыйар 
нүөмэринэн этэргэ, кэпсииргэ тоҕоостоох кэм анааҥ.
 Суруйуу хоһооннорун үөрэттии уонна кинилэри толкуйдааһын, 
эһиги билигин үөрэнэргитигэр сүрүн суолталаах. Онно кыттааһын 
дууһаҕытын байытар уонна инники духуобунай үүнүүгүтүгэр тутул 
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уурар; Библия уһулуччулаах хоһоонноругар өйгүтүн түмэн итини 
ситиһиэххит. Уонна эһиги псалом ырыаһыттарын кытта маннык 
тылларга сөбүлэһиэххит: “Оо, таптыыбын даҕаны Эн Сокуоҥҥун!
Уһун күнү быһа ону өйдүү-саныы сылдьабын” (Саалтыыр 118:97).

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ХАЙДАХ ТОЛКУЙДААН 
КӨРҮӨХХЭ

 Бөлөҕүнэн эрчиллии
 “Ким омсолоохтор сүбэлэригэр сылдьыбыт, аньыылаахтар 
суолларыгар туора турбат, Содур быһыылаахтардыын түмсүбэт, ол 
толору дьоллоох эр. Кини көҥүлү Айыы Тойон  сокуонугар булар, 
ол сокуону күннэри-түүннэри саныы, толкуйдуу сылдьар. Кини 
сүүрүктээх уу аттыгар олордуллубут, аһын  кэмэ кэллэ да биэрэр,
кэхтэри билбэт сэбирдэхтээх мас курдук,  кини бары дьайыытыгар 
ситиһиилээх”
      Саалтыыр 1:1-3

 ТОЛКУЙДААҺЫН ДИЭН ТУГУЙ?
 Толкуйдааһын – бу өй үлэтэ, өйү түмэн дириҥник санааһын. 
Толкуйдааһын туспа өйдөбүл эбэтэр быһыыта суох буолбатах, кини 
туохха эрэ хайысхаланар уонна сыаллаах буолар. Атыннык эттэххэ, 
толкуйдааһын – бу сыаллаах соруктаах, ханнык эмит, туохха эмит 
чопчу хайысхалаах өйдөөһүн.
 Толкуйдааһын ханнык эрэ сиэрдээх-туомнаах эрчиллии 
буолбатах. Чопчу ыйыллыбыт малга билэргэ баҕалаах сыһыаны 
сабаҕалыыр. 
 Кини долгутуулаах арыйыылар күүтүүлэригэр даҕайсар, 
дууһа тупсуутугар уонна өй-санаа кубулуйуутугар туһалаах. Кини 
наҕарааданы уонна туһалааҕы аҕалар.
 Биһиги толкуйдуурбутугар, сыал туруорунан иһитиннэрии 
талабыт, ырааһырдабыт уонна ылынар, олоххо туһанар туһугар чо-
чуйабыт.
 ТОЛКУЙДААҺЫН ИС ХОҺООНУГАР САЛГЫЫ 
КИИРИИ
 “Христостуун сылдьыы” түһүмэх киирии тылын ааҕыҥ эһиги 
бу кууруска Библияны үөрэтии Сүбэлэрин кытта (18с), ону таһынан 
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Суруйуу хоһооннорун үөрэттиигэ ыйыы-кэрдии бастакы нэдиэлэ-
тин толкуйдааһын түһүмэҕин ааҕыҥ (11-13с).
 “Бу сокуон кинигэтин тыла эн уоскуттан түспэтин, манна 
суруллубуту барытын чопчу толорор инниттэн күннэри-түүннэри 
үөрэт. Оччоҕо сылдьар суолларыҥ ситиһиилээх буолуохтара уонна 
үтүө өйүнэн салайтаран сылдьыаҥ” Иисус Навин (1:8).
 Бу дьарыкка эһиги толкуйдуургутугар икки ньыма дьарыга 
арыллыаҕа (1 уонна 2, 18-21с). Дьиэҕэ сорудаҕы толороргутугар, 
эһиги өссө эбии түөрт толкуйдуур ньыманы боруобалыаххыт (3-6, 
21-23с).
 1 – Аахпыты кэпсээһин
 Аахпыты кэпсээһини суругунан оҥоруҥ. Хоһоону эбэтэр кэр-
чиги бэйэҕит тылгытынан аахпыттан кэпсииргэ эһиги тупсаҕайдык 
өйдүөххүт уонна санааҕыт көтөҕүллүбүтүн билиэххит.
 19-с иччитэх строкаларга 2 Тимофейга 3:16 ис хоһоонун 
бэйэҕит тылгытынан тириэрдиҥ; аллара бэриллибит тылбаас 
көрүҥнэрин туһаныҥ. (Хоһоон ис хоһоонун тириэрдэргитигэр эһиги 
бэриллибит тылбаастан элбэх тылы туттуоххутун сөп).

2 ТИМОФЕЙГА 3:16 АРААС ТЫЛБААС КӨРҮҤЭ УОННА 
ЭТИИТЭ

 Суруйуу хоһоонноро барыта Таҥара Тыынынан суруллубут-
тара уонна үөрэтэргэ, аньыытын ыйарга, көннөрөргө, кырдьыктаах 
олоххо түстүүргэ туһалаахтар. (Синодальнай тылбаас).
 Суруйуу хоһоонноро барыта Таҥара Тыынынан суруллу-
буттара уонна үөрэтэргэ, аньыытын ыйарга, көннөрөргө, кырдьык-
таах буоларга эрчийэргэ туһалаахтар. (Саҥа Кэс Тыл. Заокс Библия 
тылбааһын института).
 Араас Суруйуу хоһоонноро Таҥара Тыынынан суруллубутта-
ра уонна туһалаахтар: үөрэтэргэ, аньыытын билинэргэ, көннөрөргө, 
өйдөтөргө, хайдах кырдьыктаах олоҕу олорорго туһалаахтар. 
(Үөрүүлээх Сурах. Россиятааҕы Библейскай Түмсүүтэ).
Суруйуу хоһоонноро барыта Таҥара Тыынынан суруллубуттара 
уонна үөрэтэргэ, сыыһаны көннөрөргө, улаатыыга, кырдьыктаах 
буоларга туһалаах. (Олох тыла. Норуоттар икки ардыларынааҕы 
Библейскай Түмсүү).
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2 ТИМОФЕЙГА 3:16 ААХПЫТТАН КЭПСЭЭҺИНЭ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 2 – Ыйытыылар
 Хоһоон кэрчигэр сыһыаннаах ыйытыыта бэйэҕитигэр 
биэриҥ. Онно эһиги икки ньыманы туһаныаххытын сөп. Биирэ 
– “ким”, “туох”, “ханна”, “тоҕо” уонна “хайдах” диэн тыллартан 
саҕаланар ыйытыы туруоруу; иккиһэ – хоһоон кэрчигин толкуй-
дуургар эһиги өйгүтүгэр кэлбит ыйытыылары кылгастык суруйуу. 
Бары ыйытыыларга тиэтэллээхтик эппиэт биэрэр булгуччута суох. 
19с. Аһаҕас строкаларга, Еврейдэргэ сурук 10:24-25 ааҕан баран 
толкуйдуургутугар өйгүтүгэр туох ыйытыы уонна эппиэт кэлби-
тин суруйуҥ, аллара бэриллэр тылбаас көрүҥүн уонна этиллибити 
туһаныҥ. “Ким”, “туох”, “ханна”, “тоҕо” уонна “хайдах” диэн тыл-
лартан саҕаланар ыйытыылары биэриҥ эбэтэр, өйгүтүгэр кэлбит 
ыйытыылары суруйуҥ.
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ЕВРЕЙДЭРГЭ СУРУК 10:24-25 ХОҺООННОР АРААС 
ТЫЛБААСТАРЫН КӨРҮҤЭ

 Таптыырга, хардарыта үтүөнү оҥорсорго көҕүтүһэн, бэйэ 
бэйэбитигэр болҕомтолоох буолуоҕуҥ. Бииргэ түмсэр үгэспитин, 
сорох сорохтор курдук хаалларымыаҕыҥ; ол күн чугаһаан истэҕин 
аайы, (бэйэ бэйэбитин) ордук өйдөтүһэ-үөрэтиһэ сылдьыаҕыҥ. (Си-
нодальнай тылбаас).
 Таптыырга, хардарыта үтүөнү оҥорсорго көҕүтүһэн, бэйэ 
бэйэбитигэр болҕомтолоох буолуоҕуҥ. Бэйэ бэйэбитин көрсөр кы-
ахпытын сэнээбэппит, хомойуох иһин сорох сорохтор хааллараллар. 
Айыы Тойон Күнэ чугаһаан истэҕин аайы, бэйэ бэйэбитин ордук 
биһирии сылдьыаҕыҥ. (Саҥа Кэс Тыл. Заокс Библия тылбааһын ин-
ститута).
 Таптыырга, хардарыта үтүөнү оҥорсорго көҕүтүһэн, бэйэ 
бэйэбитигэр болҕомтолоох буолуоҕуҥ. Бииргэ түмсэр үгэспитин 
хаалларымыаҕыҥ, сорох сорохтор оннук кэмэлдьилээхтэр. Бэйэ бэ-
йэбитин ордук өйдөтүһэ-үөрэтиһэ сылдьыаҕыҥ Айыы Тойон Күнэ 
чугаһаан истэҕин аайы. (Үөрүүлээх Сурах. Россиятааҕы Библейскай 
Түмсүүтэ).
Таптыырга, хардарыта үтүөнү оҥорсорго көҕүтүһэн, бэйэ бэйэбити-
гэр болҕомтолоох буолуоҕуҥ. Бииргэ түмсэр үгэспитин, сорох сорох-
тор курдук хаалларымыаҕыҥ, Айыы Тойон Күнэ чугаһаан истэҕин 
аайы, бэйэ бэйэбитин ордук өйдөтүһэ-үөрэтиһэ сылдьыаҕыҥ. (Олох 
тыла. Норуоттар икки ардыларынааҕы Библейскай Түмсүү).

ЕВРЕЙДЭРГЭ СУРУК 10:24-25 ХОҺООННОРГО 
ЫЙЫТЫЫЛАР

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________

 3 – Үҥээһин
 Хоһоон эбэтэр кэрчик этии туһугар үҥүн. Римляннарга 12:1 
хоһоону толкуйдуурбар мин Таҥараҕа эппит сүрүн түгэннэрим: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 
 4 – Туспа тыллары (этиини) күүскэ этии
 Ханнык эмит тылы эбэтэр этиини күүскэ этиҥ уонна ол 
суолтатын дириҥник толкуйдааҥ. Иоантан 15:7 хоһоону күүскэ эп-
пиппэр уонна араас тыллары толкуйдаабыппар миэхэ маннык санаа 
кэллэ: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 5 – Хоһооннору нүөмэрдэринэн тэҥнэбил
 Иоантан 14:24 хоһооҥҥо этиллэр санааны атын тэҥнэбил 
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хоһоон ыйар нүөмэринэн булан суруйуҥ:
Нүөмэрэ _______________ Ис хоһооно _____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Нүөмэрэ _______________ Ис хоһооно ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 6 – Хос быһаарыы
 Библияттан быһа тардыыны олоххо хайдах туттар туһунан 
толкуйдааҥ. Филиппиецтэргэ сурук 4:6-7 хоһооннорун мин бэйэм 
олохпор хайдах туттарбын толкуйдааммын, маннык түмүккэ кэл-
лим:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 2-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун үөрэттии: Иккис нэдиэлэни көрүҥ 
уонна ону үлэлэһиҥ (29-39с). “Бары аньыылаахтар” тематтан Рим-
ляннарга 3:23 Исайа 53:6 хоһоонорун үөрэттиҥ.
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 2. Таҥаралыын бииргэ буолар кэм: Библияны өрүү ааҕыҥ, 
бэлиэтэнии оҥоруҥ.
 3. Толкуйдааһын: толкуйдааһын 3-6 ньымаларын кытта 
үлэлэһиҥ (21-23с). Ыксаамаҥ, оҥорор, толорор эрчиллиилэргит 
эһиэхэ үөрүүлээх буоллун.
 4. Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр: 1 бас “Христоска үүнүү-
ситии” түһүмэх 1-6 ыйытыыларыгар эппиэттээҥ (25-28с).
 5. Араас: Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан 
дискуссияны хайдах ыытыахха диэн түһүмэҕи үөрэтиҥ (32-39с).
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

ҮӨРЭНИИ КЭРДИИСТЭРЭ
3-С КУУРУС

ХРИСТОСТУУН ХААМЫЫ
 
 Библия – олох кинигэтэ, кырдьык кылаата...
 ...дууһаны бөҕөргөтөр,
 ...мындыр өйү биэрэр,
 ...сүрэҕи үөрдэр,
 ...харахтары сырдатар,
 ...көмүстээҕэр күндү,
 ...мүөттээҕэр минньигэс...
 уонна кини үөрэтиитин тутуһуу – үрдүк наҕараада.   
   
    Саалтыыр 18:7-11 псаломнарыттан
 Таҥара Бэйэтин Тылыгар эппит мындыр өйө уонна баа-
йа ханнык баҕарар итэҕэйээччигэ тоҕоостоох, ол эрээри ону 
кыһамньылаахтык көрдүүр эрэ сатаан туһанар. Үөрэх кэмигэр 
толкуйдааһын уонна үҥээһин – Таҥара мындыр өйүн кылаатын 
хатааһынын аһар күлүүстэр буолаллар. Библия хас биирдии хоһоонун 
үҥэн толкуйдааҥ, ити эһиэхэ туох этиллэрин сөпкө өйдүүргэ, эһиги 
олоххутугар хайдах туһанарга көмөлөһүөҕэ.
 Христос туһугар олорон эһиги бэйэҕитигэр ыйытыы биэ-
рэргит буолуоҕа: Таҥара мин олохпор туох былааннааҕа уонна 
сыаллааҕа буолуой? – диэн. Христостуун хаамыы түһүмэххэ эһиги 
Христос туһугар олох биэс сүрүн кэрдииһин үөрэтиэххит:
• Христоска үүнүү-ситии
• Христос баһылааһына
• Итэҕэл уонна Таҥараҕа эрэл
• Таҥара көҥүлүн билии
• Таҥара кулутун суола-ииһэ
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1-КЫ БАС

ХРИСТОСКА ҮҮНҮҮ-СИТИИ
1-кы түһүмэх

 ХХ үйэ олоҕор элбэх арыйыылар, оҥоруулар, саҥаны 
айыылар бааллар, ол сыала – түргэнник уонна туһалаахтык бэйэ 
кыһалҕатын хааччыйыы. Түргэнник буһар астар; төлөпүөн уон-
на интерниэт көмөтүнэн түргэн сибээс, кэпсэтии; баҕабытынан 
түргэнник кэлэр компьютерга иһитиннэриилэр, - билиҥҥи көлүөнэ 
олоҕун тутула итинник. Итэҕэйээччи өйдүөхтээх, киһи ис санааты-
нан түргэнник улааппат, итэҕэйээччи уопутун ылынан баран. Хрис-
тоска итэҕэйээччи буолан баран эһиги Таҥараны билэ уонна Кини-
ни таптыы үөрэнэргитин саҕалыыгыт, уонна ити санаа уонна таптал 
олоххут устатын тухары үүнэр, улаатар.
 “Бу аньыылаах дойду сиэрин-майгытын батыһымаҥ, ол он-
нугар Таҥара көҥүлүн, Кини тугу үтүө, сөптөөх, эҥкилэ суох үчүгэй 
диирин билэр туһугар, өйдүүн-санаалыын төрдүттэн уларыйыҥ.”
     Римляннарга 12:2
 
 ХРИСТОСКА ҮҮНҮҮ-СИТИИ ХАРДЫЫЛАРА
 1. Эһиги Христоһу батыһар туһунан быһаарыныы ыларгы-
тыгар, Христоска үүнүү-ситии бастакы хардыытын оҥорбуккут. Ал-
лара, иччитэх строкаларга Үтүө Сурах эһиги көрүүгүтүнэн саамай 
сүрүн балаһыанньатын хоһоон нүөмэрдэрин кытта бэлиэтээҥ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 2. Ефесяннарга сурук 4:11-16 хоһооннорун ааҕыҥ.
 а. Таҥара эһиги тускутугар баҕа санаата хайдаҕый? 13, 15 
хоһооннор
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Ситэ илик итэҕэйээччи хас эмит хаачыстыбатын ааттааҥ. 
14 хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Ити хоһоонтон туох духуобунай сиппит киһини 
көрдөрөрүй? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 3. Киһи эргэ айылҕатын уонна итэҕэйээччи саҥа айылҕатын 
утарытын тэҥнээ. Ефесяннарга 4:22-24
 ЭРГЭ АЙЫЛҔА   САҤА АЙЫЛҔА
________________________ ____________________________
________________________ ____________________________
________________________ ____________________________
________________________ ____________________________

 4. 2 Коринфяннарга 3:18 хоһоону толкуйдаан.
 а. Эһиги хайдах майгыга уларыйаҕытый?
_________________________________________________________

 б. Ким ити уларыйыылары оҥороруй?
_________________________________________________________

 в. Эһиги тута бүтүннүү хат төрүүгүт дуо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 г. Эһиги эппиэтинэскит тугуй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
  
 д. Эһиэхэ Айыы Тойон биллэрин туһугар тугу гыныаххы-
тый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 5. Римляннарга сурук хоһоонноругар эһиги Христостуун 
сыһыаҥҥыт туһунан туох этиллэрий?
 а. Эһиэхэ туох буолла? Римляннарга 5:8-9
_________________________________________________________

 б. Аны билигин тугу оҥоруохтааххытый? Римляннарга 6:19
_________________________________________________________
 
 в. Инникитин тугу күүтүөххүтүн сөбүй? Римляннарга 8:16-
18
_________________________________________________________

 Бу үс Христоска быыһаныы көстүүлэр (быыһааһын, ыраас-
таныы, аатырыы) Таҥара итэҕэйээччини тула тугу соруммутун 
өйдүүргэ көмөлөһөллөр:
Быыһааһын Урукку кэмҥэ – мин 

быыһанным... аньыым 
иһин буруйданыыттан.

Мин туругум: Хри-
стос туһугар

Ыраастаныы Билиҥҥи кэмҥэ мин 
өрүү босхолонобун... 
аньыы күүһүттэн.

Мин туругум: мин 
Христоска майгын-
ныы сатыыбын

Аатырыы Кэлэр кэм – инниктин 
мин босхолонуом... 
аньыы баарыттан.

Мин күүтэбин: мин 
Христоска майгын-
ныам.
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 6. Колосяннарга сурук 3:2-4 хоһооннорун толкуйдааҥ. Бу 
иннинээҕи таблицаны кытта туох ситимнээхтэрий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2-С ДЬАРЫК
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. “Бары аньыылаахтар” тема икки хоһоонун: Римляннарга 
3:23 уонна Исайа 53:6 хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ.
 Матырыйаалы үөрэтии Дневнигар эһиги ситиһиигит барыта 
бириэмэтигэр бэлиэтэнэрин ситиһиҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит санаалар-
гытын, Библияны ааҕыы Дневнигыттан санааҕытын үллэстиҥ.
 3. Толкуйдуурга эрчиллиини ырытыҥ – 3-6 ньымалары (21-
23с).
 4. Библияны үөрэтии сүбэлэрин матырыйаалларынан дис-
куссияны хайдах ыытыы түһүмэҕин көрүҥ (32-39с).
 5. “Христоска үүнүү-ситии” түһүмэх 1-6 ыйытыыларын 
ырытыҥ, ол эһиги Библияны үөрэтэр сүбэлэргит 1-кы баһыгар баар 
(25-28с).
 6. Ким эмит бөлөх иннигэр Таҥараҕа кэлбит суолун туһунан 
4 мүнүүтэттэн уһуна суох туран кэпсээтин (бэлиэтэммитин 
көрбөккө).
 7. 3-с дьарык сорудаҕын ааҕыҥ (39с).
 8. 3-с дьарыкка Библейскэй дискуссия салайааччытын талыҥ. 
Дьарыгы үҥэн көрдөһүүннэн түмүктээн.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
ИККИС НЭДИЭЛЭ

 Салгыаҕыҥ...
 Хас нэдиэлэ ахсын эһиги үс хайысханнан үлэлииргит күүтэр, 
ол:
 1. Өйгө тутарга көмөлөһөр матырыйааллары кытта. Ол 
“Христоһу биллэриҥ” тема 12 хоһооннордоох карточка. Ону эһиги 
табыгастаах сиргэ, чугас илдьэ сылдьыҥ.
 2. Хоһооннорго быһаарыы – хоһоон ис хоһоонун дириҥник 
өйдүүр эһиэхэ Суруйуу хоһооннорун өйдүүргэ эрэ буолбакка, табы-
гастаахтык олоххо туһанарга көмөлөһүөҕэ.
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 3. Нэдиэлэтээҕи былаан – бу эһиэхэ иннин диэки халбарый-
бакка хардыылыыргытыгар, уонна Суруйуу хоһооннорун күн аайы 
сыыһата суох өйдүүргүтүгэр көмөлөһүөҕэ.
 Хоһооннор тустарынан
 Б СЕРИЯ. ХРИСТОҺУ БИЛЛЭРИҤ
 Биһиги – Иисус Христос туоһуларынабыт, уонна биһиги 
атыттары кытта үллэстиэхтээхпит, бастатан туран, биһиги Христоһу 
хайдах ылыммыппытын туоһулуохтаахпыт уонна Кини биһиэхэ тус 
бэйэбитигэр туох оруоллааҕын, оттон иккиһинэн, Үтүө Сураҕынан, 
Таҥара быыһыыр былаанынан. Үтүө Сурах дьоҥҥо Таҥара тоҕо 
наадатын арыйар, Кини кинилэргэ тапталын уонна Киниэхэ наадый-
быттарын хайдах толорбутун арыйар.
 Бу серия темата уонна хоһоонноро, эһиги Христос туһунан 
туһалаахтык туоһулуу үөрэнэргит курдук талаллан оҥоһуллубут.
 1-КЫ ТЕМА. БАРЫ АНЬЫЫЛААХТАР
 Аныгы олох ыарахан уонна сатаан кыайыллыбат курдук 
боппуруостары көрсөр: сэрии, буруйу оҥоруу, араасаннан абааһы 
көрсүү уонна араас кыһайыылары. Араас идэлээх үлэһиттэр ону 
быһаараары сүрдээҕин охсуһаллар, ол эрээри сорохтор эрэ бу буо-
ла турар дьиҥнээх сылтаҕын билинэллэр. Иисус Христос туох баар 
иэдээн силиһин ыйбыта. Кини эппитэ, ымсыы санаа, киэбирии, 
кирдээх быһыы, түктэри майгы, уоруу, өлөрүү, өс-санаа – бу киһи 
сүрэҕиттэн тахсар аньыыны оҥорооһун уонна куһаҕан санаа түмүгэ 
(Марктан 7:20-23). Дьон хаһан даҕаны бэйэлэрин быһаарыыта 
суох соруктарын хайдах быһаарары, Таҥара быһаарыытын кытта 
сөбүлэһэ иликтэринэн, булуо суохтара: ити төрүөтэ – аньыы.
 Римляннарга 3:23 – ити хоһоон ис хоһооно этэр: итиннэ 
дьоннор икки ардыларыгар ураты суох диэн, еврейдэр уонна тыл 
таҥаратыгар итэҕэйээччилэр аньыылаахтар, ким даҕаны Таҥара 
сөптөөх буолууга тутуһар сүрүн бэлиэни олохтообутугар сөп 
түбэспэт. Бары биир таһымҥа. 
 Бэлиэтээһин: Сороҕор биир санааҕа түмүллэргэ эһиги хоһоон 
сороҕун эрэ, санааны түмэн эппит этии буола илиги үөрэттиэххит. 
Үөрэттэр хоһоон ис хоһоонун болҕойон ааҕар сүрү суолталааҕын 
көрдөрөр.
 Исайа 53:6 – Исайа этэр, хас биирдии киһи бэйэтин 
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баҕатынан Таҥараттан киэр хайыспыта, бэйэтин суолунан барарын 
сөптөөҕүнэн ааҕан. Библия ити өттүгэр, кими даҕаны туораппат 
(Римляннарга 3:10-12 көр). Хас биирдии киһи аньыы ыарыытыгар 
сыстыбыт.
 Нэдиэлэтээҕи былаан:
 1. Нэдиэлэ саҕаланыытыгар эһиэхэ А Серия 12 хоһоонноох 
карточкатын өйдөөн көр.
 2. Аны билигин Б Серия үөрэттиигэ аналлаах бастакы 
икки хоһоонун ылыҥ (Римляннарга 3:23 уонна Исайа 53:6). Атын 
хоһооннору ханнык эмит сөптөөх сиргэ, хас нэдиэлэ аайы наадата 
буоллаҕына ыларга анаан илдьэ сылдьыҥ.
 3. Хас күн аайы эрдэ үөрэтиллибит 17 кэрдиис быһа тар-
дыыны хатылааҥ (А Серия уонна “Христостуун саҕалааһын” тема 
хоһооннорун).
 4. Өйдүүргэ эрдэ билбит утуму-ситими саныы сылдьыҥ – 
хоһоону хайдах тупсаҕайдык үөрэттиэххэ диэн түһүмэҕи 1-кы куу-
рус кинигэтигэр көр (21-23с). Өскөтүн эһиги 2:7 Серия бөлөххүт 
баскыһыанньа күн түмсэр буоллаххытына, биир хоһоону бэнидиэн-
ньиккэ эбэтэр оптуорунньукка үөрэттиҥ. Суруллубуту көрбөккө эрэ 
саатар биирдэ этэн, кэпсээн көрүҥ, ол кэннэ бэнидиэнньик уонна 
оптуорунньук күннэргэ сотору-сотору хатылааҥ, өйгө хатыыр гы-
нан.
 5. Итинник утумунан иккис хоһоону сэрэдэ уонна чэппиэр 
күн үөрэтиҥ, ол кэннэ бастакы хоһооҥҥутун хатылааҥ. Бээтинсэҕэ 
уонна субуотаҕа икки хоһоону иккиэннэрин хатылааҥ.
 6. Нэдиэлэ бүтүүтүгэр бэйэҕитин бэйэҕит бэрэбиэркэлэниҥ, 
саҥа хоһоону өйтөн суруйан эбэтэр кимиэхэ эмит кэпсээҥ, этиҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРИН 
МАТЫРЫЙААЛЛАРЫНАН ДИСКУССИЯНЫ 

ХАЙДАХ ЫЫТЫАХХА
 3-с Кууруска эһиги хас биирдиигит библейскэй дискуссия 
ыытаргыт күүтэр. Кыра бөлөхтөргө дискуссияны ыытыы сүрүн 
принциптэрин сүбэлэтэн баран, эһиги ити үлэни ситиһиилээхтик 
оҥоруоххутун сөп.
 Библияны үөрэтиигэ ситиһиэхтээх үс сүрүн сыалгыт: 
 1. Арыйыы: Эһиги бэйэҕитигэр Библия тугу этэрин 
арыйаҕыт.
 2. Өйдөөһүн: Эһиги Библия чахчыларын ситимнээн өйдүүргэ 
үөрэнэҕит.
 3. Туһаныы: Эһиги ити чахчылары тус бэйэҕит олоҕор хай-
дах туһанары толкуйдуугут, уонна ону туһанаҕыт.
 Библияны үөрэтии Сүбэлэрин дискуссиятын салайан ыытаач-
чыта, хас биирдии бөлөх кыттааччытыгар “арыйааччы” буоларыгар 
анаан ыйытыы биэртэлиир. Салайан ыытааччы – идэлээх учуутал 
буолбатах. Кини сөптөөхтүк туһаайар уонна бэйэтэ дискуссияҕа 
кыттар. Кини бөлөх кыттааччылара арыйалларыгар, өйдүүллэригэр 
уонна Библия кырдьыктарын олоххо туһаналларыгар көмөлөһөн, 
ыйытыы биэрэр.
    СУОЛТАЛААХ: дискуссияны итинник ыытар ньыманы 
туһанан, бөлөх матырыйаалы ыйытыыттан ыйытыыннан буолбак-
ка, түһүмэхтэн түһүмэҕи үөрэтэр. Хас биирдии түһүмэх ааттаах 
уонна биир эбэтэр хас да ыйытыыннан хааччыллыылаах.

 Дискуссияҕа кыттарга угуйарга үс араас көрүҥнээх ыйытыы-
ны биэриэххэ сөп. Ол салайан ыытааччыга дискуссия хайысхатын 
кыратык хонтуруоллууругар көмөлөһөр. Ол үс көрүҥ ыйытыыны, 
тутуһуллуохтаах былааны, уонна алҕас тахсыбатын курдук сорох 
салайан ыытааччыга аналлаах бэрэбиэркэлиир ыйытыы испииһэгин 
көрүөххэйиҥ.
 А. Салайан ыытааччы ыйытар үс көрүҥ ыйытыылара:
 1. Ис хоһоону арыйыыга аналлаах түмүллүбүт ыйытыылар 
(туох туһунан кэпсэнэрэ?) Библияны үөрэтии Сүбэлэрин 1-кы баһын 
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көрөн баран (25-28с) эһиги бэлиэтии көрүөххүт – кини “Христос-
ка үүнүү-ситии” диэн ааттааҕын. Бу бас 1-кы улахан түһүмэҕэ – 
“Христоска үүнүү-ситии хардыылара” диэн. Ол 1-6 ыйытыылары 
хабар. Салайан ыытааччы буоларгыт быһыытынан, бу баска Библия-
ны ырытыыга хас биирдии түһүмэҕи ис хоһоонун арыйарга, биир 
ситимниир ыйытыыны бэлэмниэххитин наада. Ол аата 1-6 ыйы-
тыыларга эһиги ис хоһоону арыйыыга биир ситимниир ыйытыыны 
биэриэхтээххит. Ол кэнниттэн 7-9 ыйытыыларга атын ситимниир 
ыйытыыны туруоруоххут, салгыы – 10-14 ыйытыыларга, өссө биири 
– 15-16 ыйытыыларга уонна бүтэһигинэн, - 17-20 ыйытыыларга.
 Аллара эһиэхэ ситимниир ыйытыыны туруорарга холобур 
бэриллэр:
 “ЭҺИГИ ҮӨРЭТИИ КЭМИГЭР ТУГУ...
 АРЫЙДЫГЫТ...
 БИЛЛИГИТ...
 БЭЛИЭТИИ КӨРДҮГҮТ...
 ЭҺИЭХЭ ТУОХ ӨЙДӨБҮЛ САНАА... ТУҺУНАН ХААЛ-
ЛА?”
 (Итиннэ чопчу түһүмэх аатын суруйуҥ эбэтэр өйдөнөр гы-

нан, хайдах эмит атыннык быһааран тириэрдиҥ).
 1-кы бас 1-кы түһүмэҕин ситимниир ыйытыы холобур ман-
нык буолуон сөп: “Христос туһугар духуобунай өй-санаа улаата-
рын, үүнэрин туһунан тугу биллигит?” Ситимниир ыйытыыны ту-
руордахха, үөрэнээччи хоруйа чопчу бу түһүмэхтэн тугу билбитин 
этэрин күүтэбит. Үөһэ бэриллибитин курдук холобурунан эһиги 
ыйытыыгытын биэрдэххитинэ, ким эмит баҕар бэһис ыйытыыга хо-
руйун ааҕыаҕа, оттон ким эрэ үһүс ыйытыыга. Итинник гынан ситим 
ыйытыы бөлөх кыттааччыларын бу түһүмэх иһинэн хоруй биэрэргэ 
ыҥырар, Библияны үөрэтиигэ тугу арыйбыттарын үллэстэллэр.
 Үөһэ бэриллибит ситим ыйытыыга бэлэмнэнии холобура, 
эһиги Библияны үөрэтии сүбэлэрин ханнык баҕарар түһүмэҕэр 
ыйытыы бэлэмнииргитигэр туттуоххутун сөп.
 2. Өйдөөһүҥҥэ ыйытыы (бу тугуй?)
 Өйдөөһүҥҥэ ыйытыы, ситим ыйытыыга ханнык эмит эппиэ-
ти быһааран биэрэргэ наадалаах. 5-с кууруска эһиги өйдөөһүҥҥэ 
ыйытыылары туруора үөрэниэххит, оттон бу кууруска ити ыйы-
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тыылар эһиэхэ бэлэмнэр, онон, эһиги дискуссия ыытар уочараккыт 
кэллэҕинэ эһиги олору туһаныаххытын сөп.
 3. Олоххо туһаныыга ыйытыылар (чопчу тугу мин тус бэйэм 
олохпор туһаныахпын сөбүй?)
 Библияны үөрэтии Сүбэлэрин бастара үксүлэрэ итинник 
ыйытыылардаахтар. Бу түһүмэххэ кылгас быһаарыыта бэриллэр. 
Ити туһунан эһиги 5-6 куурустарга билиэххит. Олоххо туһаныы 
ыйытыыта бөлөх кыттааччытын бэйэтин олоҕор библейскэй кыр-
дьыгы туһанарыгар угуйар. Итинник туһаныы үс ньымалаах:
 а. Өйдөөһүн. Баҕар эһиги кытаанахтык библейскэй кырдьык-
тары билиэххитин баҕарыаххыт, холобур: Таҥара ураты майгытын, 
эрэннэриитин, Библияны биллиилээх оҥорор туоһулуур хоһооннору 
уонна кини Таҥара Тыынын. Оччоҕуна сөптөөх быһа тардыылары 
уонна хоһооннору өйдөөҥ.
 б. Дьайыы. Баҕар эһиги бэйэҕит олоххутугар Таҥара сиэри-
гэр сөп түбэһиннэрэн тугу эрэ оҥоруоххутун баҕарыаххыт. Баҕар, 
ханнык эмит аньыыттан босхолоноору, кимиэхэ эрэ эбэтэр туохха 
эмит бэйэҕит сыһыаҥҥытын уларытаары, Таҥараттан эһиги олохху-
тугар Кини эрэннэрбитин толороругар көрдөһүөххүт.
 в. Туһаныы. Баҕар эһиги Библияттан ылбыт билиигитин ки-
миэхэ эрэ көмөлөһөөрү туһаныаххытын сөп.
(Библейскэй билиини олоххо туһаныы кылгас кэмҥэ буолуон сөп, 
эбэтэр туоларын, сатанарын туһугар нэдиэлэ эбэтэр ый устата буо-
луон эмиэ сөп).
 Б. “Ис хоһоону арыйыыга ситим ыйытыылары”, 
“өйдөөһүҥҥэ ыйытыылары” уонна “олоххо туһаныыга ыйы-
тыылар” чопчу туһаныылара. Аллара “ис хоһоону арыйыыга 
ситим ыйытыылары”, “өйдөөһүҥҥэ ыйытыылары” уонна “олоххо 
туһаныыга ыйытыылар” бэриллэллэр, “Христоска үүнүү-ситии хар-
дыылара” түһүмэхтэн (Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр 1-кы баһын, 
1-кы түһүмэҕэ).
 (1-6 ыйытыылар) – Бу түһүмэҕи үөрэтиигэ эһиги духуобу-
най үүнүү. Сайдыы туһунан туох саҥаны биллигит?
 (1-кы ыйытыы) Үтүө Сурах текстын бэйэлэрэ өйдөөбүттэрин 
оҥорон көрбүттэрин этэн үллэстэллэригэр. Бөлөх кыттааччыларын 
кытта бары тэҥҥэ үлэлээҥ.
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 (2-б ыйытыы) Ис санаатынан саҥа төрөөбүт киһи уонна 
кыра оҕо тугунан майгыннаһалларый?
 (2-в ыйытыы) Духуобунай хаачыстыбаттан ураты киһи сип-
питин туох туоһулууруй?
 (3 ыйытыы) Дьарыккыт сорох кыттааччыларыттан, кинилэр 
санааларыгар “эргэ” айылҕа диэҥҥэ туох киирэрий. Оттон атыттар 
“саҥа” айылҕа диэҥҥэ холобур аҕаллыннар.
 (4 ыйытыы) Аҕыйах үөрэнээччиттэн кинилэр 4-д ыйытыы-
га хоруйдарын ааҕалларыгар эт.
 (5 ыйытыы) Аны билигин ким эмит 5 ыйытыы кэнниттэн 
кэлэр сурук кэрчигин уонна таблицаны аахтын.
 (6 ыйытыы) Аҕыйах кыттааччыны ити ыйытыыга хоруйда-
рын ааҕалларыгар көрдөс.
 
          БЭЛИЭТЭЭҺИН: Бастакы ыйытыы, бу ис хоһоону арыйыы-
га ситимнээх ыйытыы буолар (ол “1-6 ыйытыылар” диэн бэлиэ-
тэнэ сылдьаллар). 2-6, 2-в уонна 6 ыйытыылар “өйдөөһүҥҥэ ыйы-
тыылар” буолаллар; атын ыйытыылар дискуссияҕа кыттааһыны 
кэҥэтэргэ аналлаахтар.

 “Христоска үүнүү-ситии” (Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр 
1-кы бас) дискуссия ыытарга темаҕа анаан бэлэмнэммит ыйытыылар 
көмөлөрүнэн эһиги ситим ыйытыыны туруоран саҕалыахтааххыт, 
тема ис хоһоонун арыйарын курдук: “Бу түһүмэҕи үөрэтэргитигэр 
эһиги духуобунай үүнүү туһунан туох саҥаны биллигит?” Тема 
ыйыллыбытын кэннэ, үөрэнээччилэр 1-6 ыйытыы киирбит түһүмэх 
тутулугар хоруйдуохтара.
 Өйдөөбүттэрин туһунан ыйытыыны биэрбэккит, ол өйдөөбүтү 
билэргэ бэлэмнээбит ыйытыыгытыгар ким эмит бэйэтэ эппиэттиэр 
диэри. Холобур эһиги ис хоһоону арыйар ситим ыйытыыгытыгар 
2-б ыйытыыга эппиэттээтэҕинэ, эһиги дьэ 2-б ыйытыыга бэлэмнээ-
бит ыйытыыгытын биэриэххитин сөп.
 Өйдөөбүтү билээһиҥҥэ ыйытыыга араас хайысхалаах эппиэт 
кэнниттэн эһиги кыратык уларытан баран, ис хоһоону арыйыы си-
тим ыйытыытыгар төннүөххүтүн наада. Холобур: “эһиги “Христос-
ка үүнүү-ситии хардыылара” түһүмэххэ өссө тугу биллигит?”  
Ити кэнниттэн үөрэнээччилэр 1-6 ыйытыыга эппиэттэрин кэпсээн 
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үллэстиэхтээхтэр.
 В. Дискуссияны ыытыы былаана
 Библейскэй дискуссияны салайан ыытааччы...
 1. Саҕалыыр...,
 2. Салайар уонна...
 3. Түмүк таһаарар...
 дискуссия хас түһүмэҕэр барытыгар.
 1. Саҕаланыыта (бу түһүмэҕи ырытыыга бөлөҕү хайдах тар-
дыахха).
 Ханнык эмит түһүмэххэ дискуссияны саҕалыырга эрдэ бэ-
лэмнэллибит “ис хоһоону арыйыыга ситим ыйытыылары” туһаныҥ. 
Чопчу ол эрэ бөлөх кыттааччылара бу түһүмэххэ бэйэлэригэр тугу 
арыйбыттарын кэпсэтиигэ ыҥырыаҕа. Библияны үөрэтии ханнык 
баҕарар түһүмэҕэр дискуссияны саҕалыыргытыгар, эрдэ бэлэмнэл-
либит ис хоһоону арыйар ситим ыйытыыны туруоран саҕалыыгыт.
 2. Дискуссияны ыытыы (ырытыыны өйөөһүн сүрүн санаала-
рын этэллэригэр хайдах угуйуохха).
 Ис хоһоону арыйыыга анаммыт ситим ыйытыыттан дискус-
сия саҕаламмытын кэннэ, бөлөх кыттааччылара үөрэх кэмигэр тугу 
билбиттэрин кэпсээн үллэстэллэр. Ол кэнниттэн эһиги чопчулуур 
ыйытыыны биэрэҕит, өйдөөбүттэрин уонна олоххо тутталларын би-
лэр ыйытыылары, ол ис хоһоону бары өттүттэн дириҥник арыйар-
га көмөлөһүөҕэ уонна Библия кырдьыгын уонна ону олоххо туттар 
кыаҕы. 
 Өйдөөбүтү билиигэ аналлаах баар ыйытыылары кытта 
болҕомтолоохтук билсиһиҥ. Бэйэҕит бэлиэтэниилэргитин көрүҥ, 
ол эрээри онно наһаа тирэнимэҥ. Дискуссия кэмигэр ордук тугу 
бэлиэтии этиэххитин баҕараргытын эрдэ толкуйдаан. Толкуйдааҥ 
уонна ол туһугар үҥүн. Эһиги бары ыйытыыны эбэһээт туттуох-
таах буолбатаххыт эбэтэр эбэһээт хас түһүмэх аайы биир тэҥ би-
риэмэ аныыр буолбатаххыт. Өйдөөбүтү билэр ыйытыылар дискус-
сия кыттыылаахтара дириҥник уонна чопчу кырдьыгы өйдүүллэрин 
туһугар туруорулларын өйдөөҥ. Дискуссия сыала Библия тугу этэ-
рин үөрэнээччилэр өйдүүллэрин эрэ туһугар буолбатах, кинилэр 
Библия Суруйуулара туох ис хоһоонноохторун уонна туох эмит дьиҥ 
чахчы атынын кытта туох ситимнээҕин кинилэргэ быһааран тириэр-
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дэр.
 Эрдэ бэриллибит ыйытыылар көрүҥнэриттэн ураты эһиги 
көҕүтэр ыйытыылары биэриэххитин сөп, ол бары кыттааччы ыры-
тыыга көҕүйэрин курдук. Оннук ыйытыылар сорох холобурдарын 
көрүҥ: 
• Махтанабын эһиэхэ. Ким өссө тугу этэрдээҕий?
• Кимиэхэ эмит атын санаа баар дуо?
• Ким өссө этиэн баҕарарый?
• Бу туһугар кимиэхэ эмит атын санаа баар дуо?
• Ким эмит бэйэтин санаатын үллэстиэн баҕарар дуо?
• Ким эмит өссө тугу эмит эбиэн баҕарар дуо?
 Ити этиллибит көҕүтүү ыйытыыларын, атын ыйытыылары 
кытта ыкса сибээстээн туттуохха наада.
Библейскэй текст ырытыытын саҕаланыытыгар, быраабыла 
быһыытынан эһиги дискуссия симэлийэн хаалбатын диэн, сотору-
сотору көҕүтүү ыйытыыларын биэриэхтээххит.
 3. Түмүк таһаарыыта (кыратык түмэн көрүү, ол кэннэ кэлэр 
түһүмэххэ көһүү). Дискуссияны салайан ыытааччы быһыытынан, 
хас биирдии түһүмэҕи ырытыы бириэмэтин эһиги быһаараҕыт, ол 
сорохторо, баҕар түргэн буолуоҕа, оттон сороҕо быдан кичэллээх-
тик ырытыыга наадыйыаҕа. Кэлэр түһүмэххэ көһөргүтүгэр, барбы-
ты кылгастык, сүрүн кэмнэрин таарыйан түмүк таһаарыҥ. Эһиги 
түмүккүт кылгас уонна өйдөнүмтүө буолуохтаах.
 Ол түмүк бөлөх кыттааччылара тугу эппиттэрин туһунан 
буолуохтаах, эһиги теманы хайдах ылыммыт санааҕытынан буол-
бакка. Дискуссия кэмигэр эһиги бөлөх кыттааччыларын кытта 
бэйэҕит санааҕытын үллэстиэххитин сөп, тоҕо диэтэххэ эһиги эмиэ 
кыттааччыгыт. Бүтэһигэр биир уопсай түмүк оҥорун, ол эрээри 
туохха да ыҥырыман. Түмүк таһаарыыта – ол кэлэр түһүмэххэ көһүү 
буолар.
 Г. Дискуссияны салайан ыытааччыга хонтуруолунай ыйы-
тыылар испииһэктэрэ: 
 1. Үөрэтиллэр матырыйаалы ырыттыгыт дуо?
 2. Эһиги бэйэҕит дискуссияны холкутук ыытарга диэн, маты-
рыйаалы үчүгэйдик билэр этигит дуо?
 3. Эһиги тематтан туора тахсыбатыгыт дуо?
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 4. Эһиги бэйэҕит элбэҕи саҥардыгыт дуо?
 5. Өйдөөбүтү билии уонна көҕүтүү ыйытыыларын туһанныгыт 
дуо?
 6. Дискуссияҕа олоххо туһаныы суолтатын туһунан сатаан 
тириэртигит дуо?
 7. Ырытыыга бөлөх хас биирдии кыттааччыта кытынна дуо?
 8. Дискуссияны эһиги ыыттыгыт дуо эбэтэр дискуссия 
эһигини “ыытта” дуо?
 9. Дискуссия кэмигэр аҕыйах киһи эрэ кытынна ду эбэтэр 
бары тэҥҥэ соҕус кытыннылар дуо?
 10. Дискуссияны сөптөөх кэмҥэ түмүктээтигит дуо?
 Д. Библия матырыйаалларынан бөлөхтөргө дискуссия 
ыытарга элбэхтик көрсөр алҕастар: 
 1. Өйдөөбүтү билии ыйытыытын туруорарга, ким эмит 
бөлөхтөн бүтэһик ыйытыыга хоруйдуу илигинэн туруоруу. Холо-
бур, өскөтүн, эһиги өйдөөбүтү билэр ким да эппиэттии илик 5-с 
ыйытыыга ыйытыы биэрээри гынар буоллаххытына, бастаан 5-с 
ыйытыыга ким эмит хоруйун ааҕан иһитиннэрэригэр көрдөс уонна 
ол эрэ кэнниттэн өйдөөбүтү билэр ыйытыыны биэр.
 2. Ыйытыыны олуона куоласкынан туруордаххына. Эһиги 
ыйытыыгытын эрдэ бэлэмнээн уонна суруйан баран биэрэргит 
үрдүнэн, эһиги бэйэҕит тылгытынан уонна кэпсэтии таһымнаахтык 
саҥараргыт ордук.
 3. Ыйытыы кэнниттэн ким да саҥарыа суоҕа диэнтэн кут-
таныы. Тулуура суох, ниэрбинэй буолумаҥ. Дьоҥҥо ыйытыыны 
толкуйдуур бириэмэ биэриҥ.
 4. Бэйэҕитин ыйытыы биэрээччи уонна уопсай дискуссияны 
ыытааччы курдук сананымаҥ. Салайан ыытааччы – бөлөх кыттаач-
чыта, син биир атын кыттааччы курдук. Кини эмиэ бэйэтин хоруй-
дарынан уонна көрүүлэринэн үллэстиэн сөп, ол эрэн кини бэйэтин 
кыттыытын көрдөрүү курдук оҥоруо суохтаах.
 5. Өйдөөбүтү билии икки араас ыйытыытын биир ыйытыы-
га холбооһун. Биир сырыынан өйдөөбүтү билээри биир ыйытыы би-
эрэргитин кэтээн көрүҥ.
 6. Ырытыы таһымын наһаа хонтуруоллааһын. Өскөтүн 
бөлөх тематтан кыратык халбарыйар буоллаҕына – кыһаллымаҥ. 
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Саамай сүрүнэ, дискуссия эһиги талбыт суолгутун тутуһара наада. 
Уопсай хайысханы бириэмэтиттэн бириэмэтигэр санатаары эрэ 
мэһэйдэһиҥ.
 7. Итини кытта дискуссия дьаалатынан уһуннарымаҥ. 
Эһиэхэ эппиэтинэс сытар. Наада буоллаҕына халбаҥнаабакка кими 
эмит үҥэригэр көрдөһүҥ; кимиэхэ баҕар ханнык эмит ыйытыыга 
хоруйдууругар көрдөс; эһиги санааҕытыгар дискуссия наһаа суо-
луттан халбарыйда диир буоллаххытына, кыбыстыбакка сөптөөх 
сүнньүгэр түһэр.
 8. Бөлөх тематтан халбарыйдаҕына, кыттар баҕа сүтүүтэ. 
Салайан ыытааччы атын да ойоҕос ыйытыыларга ырытыыга кыт-
тыахтаах, көҕүлээһини бэйэтин илиитигэр ылан туран.
 9. “Сөп” эбэтэр “суох” диэн хоруйу ирдиир ыйытыыны 
туруоруу. Итинник ыйытыылар киэҥ ырытыыга мэһэй буолаллар. 
Сөптөөх ыйытыылар – “Хайдах?” уонна “Тоҕо?” диэннэр. Дискус-
сияны “Ким”, “туох”, “ханна” уонна “хаһан” диэнтэн саҕаланар 
ыйытыылар ордук өйүүллэр.
 10. Олус ыарахан ыйытыыны туруоруу. Ыйытыылар борус-
туой уонна чопчу этиллибит буолуохтаахтар.
 11. Дискуссияны салайан ыытааччы бэйэтигэр сүрүннээн 
туох өйдөнөн хаалбытын бэлиэтээн этэ сатыыр. Салайан ыытаач-
чы кинини туох эрэ сөхтөрбүтүн күүтүө суохтаах, барыларыгар 
тэҥҥэ хайаан даҕаны санаатын этиэхтээх.
 3-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун үөрэттии: үһүс нэдиэлэ сорудахта-
рын кытта бүтэһигэр диэри үлэлэһиҥ (45-49с). “Аньыы иһин буруй” 
Римляннарга 6:23 уонна Еврейдэргэ 9:27 тема хоһооннорун нойо-
суус үөрэттиҥ.
 2. Таҥаралыын бииргэ буолар кэм: Библияны ааҕыҥ, бэлиэ-
тэнии оҥоруҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр: 7-20 ыйытыылар-
га эппиэттээҥ уонна “Христоска үүнүү-ситии” түһүмэх Кылгас 
быһаарыытын ааҕыҥ (30-45с).
 4. Туоһулааһын: бөлөххүт иннигэр туоһулаан кэпсииргэ бэ-
лэм буолуҥ, бэлиэтэниилэргитин көрбөккүт уонна түөрт мүнүүтэ 
иһигэр кэпсээҥҥитин түмүктээн.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

1-КЫ БАС

ХРИСТОСКА ҮҮНҮҮ-СИТИИ
2-с түһүмэх

 ЭҺИГИ САҔАЛЫЫР СИРГИТ
 7. Колосяннарга 2:6-7 үөрэтиҥ. Эһиги Христостуун олохху-
тун хайдах саҕалаабыккытыный?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Хайдах көрүҥүнэн духуобунайдык улаатыахха сөбүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 8. Римляннарга сурук 5:1-5 хоһооннору толкуйдааҥ. Христоһу 
итэҕэйэҥҥит эһиги олоххутугар туох туһалааҕы уонна бэлэҕи 
ылаҕытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 9. Ефесяннарга суругу ааҕыҥ уонна “Христос туһугар” 
биһиги туохтаахпытын ааттааҥ.
 Хоһоон нүөмэрэ ________   ___________________________
 Хоһоон нүөмэрэ ________   ___________________________
 Хоһоон нүөмэрэ ________   ___________________________
 Хоһоон нүөмэрэ ________   ___________________________
 
 Улаатыы, үүнүү КЭМЭ 
 10. Эт-сиин уонна духуобунай өттүгэр тэҥнэбил баар. Кэлэр 
хоһооннортон ол тэҥнэбиллэр туһунан тугу билиэххэ сөбүй?
 1 Фессалоникиецтэргэ 2:11 ____________________________
_________________________________________________________
 1 Тимофейга 4:8 _____________________________________
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_________________________________________________________
 Еврейдэргэ 5:13-14 __________________________________
_________________________________________________________
 1 Петртан 2:2-3 ____________________________________
_________________________________________________________
 Ити тэҥнэбилгэ эһиги өссө ханнык холобуру аҕалыаххытын 
сөбүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 11. Римляннарга сурук 5:17 хоһоонугар этиллибиттэн эһиги 
тугу булуоххутун сөбүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Ити көмөтүнэн биһиги тугу ситиһиэхпитий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 12. Римляннарга сурук 6:11-13 хоһооннорун толкуйдааҥ.
 а. Бэйэҕитигэр сыһыаннаан тугу кырдьыгынан ааҕаҕытый?
 11-с хоһоон _________________________________________
_________________________________________________________
 б. Эһиги аньыыга билиҥҥи сыһыаҥҥыт хайдах 
буолуохтааҕый?
 12-с хоһоон _________________________________________
_________________________________________________________
 в. Эһиги тугу гыныа суохтааххытый?
 13-с хоһоон _________________________________________
_________________________________________________________
 г. Эһиги тугу быһаарыныахтааххытый?
 13-с хоһоон _________________________________________
_________________________________________________________
 13. Таҥара сыала эһиги аньыыны баһылыыргытыгар (Рим-
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ляннарга 5:17), аньыы эһигини баһыылырыгар буолбатах (Римлян-
нарга 6:13). Ити хоһооннору олоххо хайдах туһаныахха?
 14. Ефесяннарга сурук 2:10 этэр Христоска итэҕэйээччилэр 
итэҕэллэринэр быыһаммыттара, ол эрээри кинилэр Таҥараҕа 
сыһыаннара онон муҥурдаммат.
 а. Павел апостол тылынан эһиги ким буолаҕытый? Ефесян-
нарга 2:10
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Таҥара эһиэхэ салгыы кыһаллар дуо? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Таҥара тугу гынарый? Фил. 1:6
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Олоххут туһунан толкуйдуургутугар Таҥараҕа бары туһугар 
махтаныҥ. Эһиги олоххутун алдьатар иирсээннэр, эһигини дьула-
тыа суохтаахтар, тоҕо диэтэххэ ол Таҥара баарын туоһулуур, кини 
эһигини уларытар, Христоска чугаһатар. Таҥараҕа, Кини эһиэхэ 
тугу оҥорбутугар, оҥороругар уонна инникитин оҥоруоҕар махта-
нар бириэмэтэ булуҥ.
 Биһиги “тас киһибит” – Таҥараҕа холуода эрэ буолар: дьиҥ 
чахчы ойуу – бу биһиги “ис киһибит”, ону уруһуйдьут Таҥара сал-
гыы оҥорор.
 ХРИСТОҺУ КЫТТА ХАЙДАХ СЫЛДЬЫАХХА
 15. Христос туһугар олоруу туһунан салгыы бэриллэр Су-
руйуу хоһоонноро тугу этэллэрий?
 Римляннарга 8:4 _____________________________________
_________________________________________________________
 2 Коринфяннарга 5:7 _________________________________
_________________________________________________________
 Ефесяннарга 5:2 _____________________________________
_________________________________________________________
 1 Иоанн 2:6 _________________________________________
_________________________________________________________
 16. 1 Иоанн 1:6-10 хоһоонноруттан Таҥараны кытта олорор 
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киһини уонна Киниттэн ыраах киһини утары туруортаан көрүҥ.

 ТАҤАРАНЫ КЫТТА           ТАҤАРАНЫ КЫТТА 
     КЭПСЭТЭР ДЬОН                    КЭПСЭППЭТ ДЬОН
____________________________ __________________________
____________________________ __________________________
____________________________ __________________________
____________________________ __________________________
 
 ДУХУОБУНАЙДЫК СИППИТ ОЛОХ
 17. Христоска итэҕэйээччи хайдах көрүүлэри тутуһуохтааҕын 
суруйуҥ. Фил. 3:13-15 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 18. 1 Коринфяннарга 15:18 ааҕыҥ. Христоска итэҕэйээччи 
үйэлэргэ Христостуун кэпсэтиитин саҕалыырыгар тугу 
гыныахтааҕый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Итиннэ биһигини туох көҕүтэрий?
________________________________________________________
_______________________________________________________
 19. Биһиги духуобунайдык улаатар-
быт, үүнэрбит туһугар хас да кэрдииһи этиҥ.
 2 Петртан 3:18 _____________________________________
_________________________________________________________
 1 Иоанн 4:16-17 _____________________________________
_________________________________________________________
 20. 2 Тимофейтан 4:7-8 көрүҥ. Павел Христоһу кытта сыл-
дьарын туһунан тугу этэр кыахтааҕай?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 Кини тугу инникигэ күүтэрэй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 Христоска үүнүү-ситии хардыылара
 Таҥара христианиннар духуобунайдык улааталларыгар уонна 
Иисус Христоска дьулуһалларын баҕарар. Таҥара итэҕэйээччилэрин 
аньыыларын иһин буруйтан быыһаабыта. Билиҥҥи кэмҥэ кинилэр 
аньыыларын кытта охсуһаллар, ол эрээри бэйэлэрин инникигэлэри-
гэр Христостуун буолалларыттан үөрэллэр, онно аньыыга миэстэ 
суох.
 Эһиги саҕалыыр сиргит
 Киһи Иисус Христоһу итэҕэйэн баран кини христианин 
быһыытынан улаатара саҕаланар. Кини итэҕэлэ улаатарын туһугар 
Таҥара бары наадалааҕы биэрэр.
 Улаатыы, үүнүү кэмэ
 Духуобунай уонна эт-сиин улаатыыта бэйэ бэйэлэригэр 
маарыннаһаллар. Таҥара итэҕэйээччилэрин олоҕор кыһаллар, 
ол эрээри онно бириэмэ наада. Таҥара тугу туруоруммутун 
итэҕэйээччилэргэ оҥорорун туһугар, итэҕэйээччи аньыыга кини 
олоҕун баһылыырын көҥүллүө суохтаах.
 Христостуун хайдах сылдьыахха
 Христоска улаатыы “кинилиин сылдьыыга” тэҥ. Христос хо-
лобурун батыһан уонна Тыын салайыытынан, христианиннар Хрис-
тостуун эрэнэн уонна итэҕэйэн, таптаан кэпсэтэ сылдьыахтаахтар.
 Духуобунайдык сиппит олох
 Сиппит христианин – бу Христоһу батыһа сылдьааччы, 
Кини оҥорорун оҥорон уонна Кини эйэҕэһин уонна тапталын билэ 
сылдьар. Таҥара итэҕэйээччи үлэтин умнубат, уонна Кини кинини 
наҕараадалыыр кэмэ кэлиэҕэ.
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3-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. “Аньыы иһин буруй” тема икки хоһоонун Римляннарга 
6:23 уонна Еврейдэргэ 9:27 хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө 
арахсыҥ. (Эһиги ситиһиилэргит кэмигэр матырыйааллары үөрэтии 
Дневнигэр бэлиэтэнэргитин умнумаҥ).
 2. “Библияны ааҕыы Дневнигэр” бэлиэтэммит, Таҥараны 
кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит санааларгытын үллэстиҥ.
 3. 7-20 ыйытыылары ырытыҥ уонна Кылгас быһаарыыны 
“Христоска үүнүү-ситии” түһүмэхтэн ааҕыҥ, Библияны үөрэттии 
Сүбэлэрэ 1-кы баһа (40-44с). 
 4. Ханнык баҕарар салайан ыытааччы (эр киһи уонна дьах-
тар) бөлөххө үлэтэ кылгас итэҕэстэри ыйыыга киириэхтээх.
 5. Ким эмит бөлөх иннигэр Таҥараҕа кэлбит суолун туһунан 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсээтин (бэлиэтэммитин көрбөккө). 
 6. 4-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (48-49с).
 7. 4-с дьарыкка библейскэй дискуссияны салайан ыытааччы-
ны талыҥ.
 8. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээн.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
ҮҺҮС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 2-С ТЕМА. АНЬЫЫ ИҺИН БУРУЙ
 Хас биирдии киһи аньыылаах диэн боччумнаах түмүктээх.  
 Римляннарга 6:23 – Павел аньыы иһин төлөбүр – өлүү, 
диир. Биһиги бары хаһан эмит эт-сиин өттүнэн өлөбүт, ол эрээри 
биһиги духуобунай өттүттэн номнуо өлбүппүт, тоҕо диэтэххэ ду-
хуобунай өттүттэн өлүү диэн бу Таҥараны кытта арахсыы. Элбэх 
киһи Таҥара баарыгар итэҕэйэр эрээри, кинилэр тус бэйэлэрин 
Үрдүк Айыыны кытта сибээстэрэ суох. Кинилэр Киниттэн сатаан 
ааһыллыбат дириҥ далайынан тэйбиттэрэ – бэйэлэрин аньыыларын 
түмүгүнэн. Таҥара бу таптал уонна өссө кырдьыгы көрүү. Кини 
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туох да кыһалҕата суох аньыыны одуулаан көрөр кыаҕа суох, бэйэ-
тэ кырдьыктаах уонна ытык буолан хаалан. Ытык Таҥара аньыыга 
сыһыаннаан ылынара диэн диир – бу ону дьүүллээһин. Библияҕа 
этиллэр: “Уолун итэҕэйэр киһи барыммат олохтоох, оттон уолун 
итэҕэйбэт киһи олоҕу көрүө суоҕа: Таҥара уора-кылына киниттэн 
үйэлэр тухары араҕыа суоҕа” (Иоантан 3:36). Биһиги ити туһунан 
баҕар саныахпытын баҕарбатахпыт буолуоҕа, ол эрээри Библияҕа 
дьүүл туһунан, атын да элбэх ыйытыылар курдук ахсааннаахтык 
этиллэр. Биһиги ону өйдүөхтээхпит. 
 Еврейдэргэ 9:27 – Ким даҕаны өлүүттэн куотуо суоҕа, ол 
кэнниттэн уонна дьүүлтэн. Христоһу билбэт киһи ону эмиэ ааһа ба-
рыа суоҕа. Хас биирдии киһи Таҥараҕа бэйэтин олоҕун туһунан от-
чуот биэриэҕэ.
 (Ити хоһооҥҥо этиллибит санаа түмүгэ итинник. Итиннэ 
биһиги 27-с эрэ хоһоону көрөбүт). 
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Б серияттан икки хоһоону үөрэтэн өйдүүргүтүгэр ылыҥ 
(Римляннарга 6:23 уонна Еврейдэргэ 9:27).
 2. Күн аайы үөрэтиллибит хоһоону хатылааҥ уонна саҥалары 
үөрэттиҥ. Бастаан бастакы хоһоону өйдөөҥ ол кэнниттэн иккискэ 
киириҥ.
 3. Эһиги хоһоонноргутун өрүү илдьэ сылдьыҥ, ханнык эмит 
кылгас иллэҥ кэм көһүннэҕинэ хатылыыргытыгар анааҥ.
 4. Нэдиэлэ бүтүүтүгэр бэйэҕитин бэрэбиэркэлэниҥ, саҥа 
хоһооҥҥутун өйтөн суруйан эбэтэр кимиэхэ эмит кэпсээҥ.
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САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ХРИСТОСКА 
ҮҮНҮҮ-СИТИИ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалынан дискуссия-
ны салайан ыытааччыга)

 2-С ТҮҺҮМЭХ – ЭҺИГИ САҔАЛЫЫР СИРГИТ
 (7-9 ыйытыылар) “эһиги “саҕалыыр сиргит” түһүмэххэ 
эһигини саамай туох үчүгэй санааны үөскэттэ?”
 (7-с ыйытыы) Аҕыйах кыттааччыны бу ыйытыы иккис 
чааһыгар эппиэттэрин ааҕан иһитиннэрэллэригэр көрдөс.
 (8-с ыйытыы) “8-с ыйытыыга эһиги суруйбут хоруйгутун 
сороҕун ааҕыҥ. Баҕар, эһиги биир эрэ хоруйу ааҕыҥ, онтон атыттар 
бэйэлэрин хоруйдарын аахпыттарын кэннэ, эһиги этиллибэтэх са-
нааны үллэстиэххитин сөп”.
 (9-с ыйытыы) Ити ыйытыылары кытта 8-с ыйытыыга хай-
дах гыммыккытый да оннук гыныҥ.
 3-С ТҮҺҮМЭХ – УЛААТЫЫ, ҮҮНҮҮ КЭМЭ
 (10-14 ыйытыылар) Улаатыы, үүнүү кэмин туһунан бэйэҕит 
дьарыктаргытыттан тугу биллигит?
 (10-с ыйытыы, 1 Фес. 2:11) эһиги аҕа уонна оҕо икки 
ардынааҕы сыһыанын хайдах саныыгытый?
 (1 Тимофейга 4:8) манна “эрчиллии” диэн тыл тугу бэлиэ-
тиирий?
 (Еврейдэргэ 5:13-14) киһи “үүттэн” “кытаанах аска” 
көһөрүгэр туох буолара нааданый?
 (1 Петр 2:2-3) эһиги санааҕытыгар үһүс хоһооҥҥо туох 
этиллэрий, маннык тылларынан: “Айыы Тойон хайдахтаах курдук 
үтүөтүн эһиги билбиккит” аҕыйах киһини 10-с ыйытыы бүтэһик 
чааһыгар бэйэлэрин эппиэттэрин ааҕалларын көрдөс.
 (11-с ыйытыы) “кырдьыктаах буолуу” диэн тылга ханнык 
этии эһиги санааҕытыгар синоним буоларый? Бу ыйытыы бүтэһик 
чааһыгар эппиэттэрин аҕыйах киһи ааҕан иһиттиннэрэригэр 
көрдөс.
 (12-а ыйытыы) “аньыы туһугар өлүү” диэн эһиги 
санааҕытыгар тугу бэлиэтиирий? Оттон “Таҥараҕа Христос туһугар 
тыыннаах буолуу” диэн тугуй?
 (12-в ыйытыы) “аньыы эһигини баһылаабатын” диэни эһиги 
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хайдах саныыгытый?
 (14-а ыйытыы) биһиги “Таҥара айбыта буолабыт” диэн 
тылы хайдах өйдүүгүтүй?
 4-С ТҮҺҮМЭХ – ХРИСТОСТУУН ХАЙДАХ 
СЫЛДЬЫАХХА
 (15-16 ыйытыылар) “Христостуун хайдах сылдьыахха” 
түһүмэх үөрэтиититтэн эһиги тугу бэлиэтии көрдүгүт?
 (15-с ыйытыы) эһиги “сылдьыы” диэн тылы хайдах 
өйдүүгүт?
 (16-с ыйытыы) бу ыйытыы ис хоһоонуттан “кэпсэтэн” диэн 
тылы бөлөх хас биирдии кыттааччытыттан хайдах өйдүүллэрин 
ыйытыҥ. Ол кэнниттэн кинилэртэн “кэпсэппэккэ” диэн тылы ис 
хоһоонуттан хайдах өйдүүллэрин ыйытыҥ.
 5-С ТҮҺҮМЭХ – ДУХУОБУНАЙДЫК СИППИТ ОЛОХ
 (17-20 ыйытыылар) эһиги духуобунайдык сиппит олох 
туһунан тугу биллигит?
 (17-с ыйытыы) урут буолбуту толкуйдааһыҥҥа туох сыл-
тах көстүөн сөбүй? Биһиги инникини көрө хайдах кыһаллабыт, 
дьиҥнээҕинэн олорон эрэн?
 (18-с ыйытыы) бу ыйытыы бастакы чааһыгар бэйэлэрин хо-
руйдарын ааҕалларыгар аҕыйах киһини көрдөс. Өссө аҕыйах кыт-
тааччы ити ыйытыы бүтэһик чааһыгар бэйэлэрин хоруйдарын аах-
тыннар.
 (19-с ыйытыы) “улаатыы” диэн тылы хайдах өйдүүгүтүй?
 (20-с ыйытыы) эһиги санааҕытыгар “хорсун быһыы” диэн 
тыл туох суолталааҕый? Манна тоҕо “сүүрүк” диэн тыл туттуллубу-
туй? Эһиги санааҕытыгар ол туохха сыһыаннааҕый?
 Аҕыйах киһи “кылгас быһаарыы” түһүмэххэ иһиллэр гына 
аахтыннар.
 4-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун үөрэттии: Төрдүс нэдиэлэ сорудах-
тарын бүтэһигэр диэри көрүҥ (54-55с). “Христос биһигини күндү 
хаанынан атыылаһан ылбыта” тема икки хоһоонун Римляннарга 5:8 
уонна 1 Петртан 3:18 нойосуус үөрэттиҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэри 
оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
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 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ: 1-11 ыйытыыларга “Христос 
баһылааһына” түһүмэххэ эппиэттээҥ, Библияны үөрэттии Сүбэлэрэ 
2-с баһа (50-53с). Ити темаҕа эһиги 2-с кууруска үөрэппиккитин 
хатылааҥ.
 4. Туоһулааһын: бэйэҕит бөлөххүт иннигэр туоһулаан кэпсии 
тахсаргытыгар бэлэм буолуҥ, онно бэлиэтэммиккитин көрбөккүт 
уонна 4 мүнүүтэ иһинэн кэпсиигит.
 5. Араас: “муоста” ойуулаах түһүмэҕи ааҕыҥ (57-67с) уон-
на ону ырытыыга кыттарга бэлэм буолуҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТТИИ СҮБЭЛЭРЭ

2-С БАС

ХРИСТОС БАҺЫЛААҺЫНА
1-кы түһүмэх

 Иисус Христос биһиги Быыһааччыбыт уонна Таҥарабыт! 
 Вильям Барклей, Иисус бары анал тылынан этиллэр аата 
“Таҥара” бүгүҥҥү күҥҥэ саамай туттуллар уонна киэҥник тарҕаммыт 
уонна Таҥара үөрэҕэр сүрүн диэн ыйар. Биһиги омуннаан эппэппит, 
“Таҥара” диэн “Иисус” аатын синонима диэммит.
 Христос баһылааһына биһиги тус олохпутугар туох 
суолталааҕый? Эһиги олоххут ханнык хайысхатыгар ол көстөрүй? 
Ол сорох христианиннарга сороҕор сэнэниллэр, ол иһин Кини 
үөрэнээччитэ буолуон баҕалаахтар Таҥара кырдьык кинилэр олох-
торун Салайааччы диэн билиэхтээхтэр.
 ИИСУС ХРИСТОС ТАҤАРА
 1. Анал ааттар бэйэлэрин илдьэ сылдьалларынан сүрүн 
иһитиннэриилээх буолаллар. Салгыы кэлэр хоһооннортон Иисус 
Христос ханнык “бочуоттаах аата” этиллэрин биллигит?
 Иоантан 13:13 ______________________________________
 Дьайыылар 2:36 _____________________________________
 Арыллыы 19:16 _____________________________________
 Ити “бочуоттаах ааттар” биһиэхэ Иисус Христос биһиэхэ 
тугу этэллэрин түмүктээн эт: ________________________________
_________________________________________________________
 2. Иисус Христос – Таҥара (ыйар нүөмэрдэрин кытта сөптөөх 
эппиэти холбоо):
 Айыы      Колосяннарга 1:18
Тыыннаахтары уонна өлбүттэри  Колосяннарга 1:16-17
Христоска итэҕэйээччилэри –    Римляннарга 14:9
 Таҥара дьиэтэ

 Христос биһиги олохпутугар, аан дойдуга хайдах миэстэҕэ 
сылдьар да, оннук буолуохтаах.
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 3. Иисус Христоска анаан “Таҥара” диэн тыл эһиги 
санааҕытыгар туох суолталааҕын суруйуҥ. (Манна эһиэхэ тылдьыт 
көмөлөһүөн сөп).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 4. Фил. 2:9-11 хоһооннорун болҕойон ааҕыҥ.
 а. Иисус Христоһу Таҥара хайдах биллэрбитэй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 б. Хас биирдии киһи Кинини хайдах биллэриэй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 5. Арыллыы 5:12 хоһоонугар Христос баһылааһына хайдах 
билинэрий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 6. 1 Кор. 6:19-20 ааҕыҥ.
 а. Таҥара “бас билиитигэр” эһиги хайдах киирдигит?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 б. Ити нөҥүө биһиги хайдах ананныбыт?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Иисус Христос баара, бары таҥаралар Таҥаралара – муҥура 
суох. Кини баара, баар уонна өрүү баар буолуоҕа. Билиҥҥи бириэмэҕэ 
киһи барыта Кинини бэйэтин Таҥаратынан билинэр буолбатах, ол 
эрээри ити Кини баһылыырын уларыппат. Христоһу бары бэйэлэ-
рин Таҥараларынан билинэр күннэрэ үүнүөҕэ, ол эрээри Кинини 
билинэр туһунан уонна Киниэхэ бас бэринэр туһунан номнуо дьон 
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өйүгэр бүгүн баар. Онон Христос эһиги бэйэҕит олоххут Таҥарата 
буоларын көҥүллээн – сөптөөх быһаарыыны ылыныҥ уонна күн 
аайы ону дакаастааҥ.
 КИНИ САЛАЙААЧЧЫ БУОЛАРЫН БИЛИНЭР 

БЫҺААРЫНЫЫ
 7. Итэҕэйээччи олоҕор Христос ханнык миэстэҕэ 
буолуохтааҕын быһаарыҥ. Кол. 1:18
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Хас биирдии христианин олоҕор Христос баар.
 Кини сорох эрэ дьон олоҕор биллэр.
 Уонна сорох эрэ дьоҥҥо Христос туохтан барытыттан 
үрдүк.
 8. Биһиги тугу гыныахтаахпытый, Рим. 12:1?
_________________________________________________________
 Тоҕо? _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 9. Аллара бэриллибит этиилэргэ эһиги олоххутугар чопчу 
сыһыаннааҕы “галочканан” бэлиэтээҥ.
 а. Мин маннык толкуйдуубун уонна билэбин:
 ____ Иисус мин быһаарыыта суох соруктарбын дьиҥнээхтик 
өйдөөбөт;
 ____ Баҕар Кини мин тугу сатаабаппын оҥорорбор баҕарара 
буолуоҕа;
 ____ Баҕар Кини миэхэ үөрүүнү аҕалар үлэҕэ бэйэбин аныыр-
бар баҕарара буолуоҕа;
 ____ Кини миэхэ ойох ыларбар (кэргэн тахсарбар) 
мэһэйдиэҕэ;
 ____ Кини миигиттэн баайбын бас билэрбин, аралдьыйар 
үөрүүлэрбин эбэтэр доҕотторбун былдьыаҕа;
 ____ Кини миэхэ “улахан” дьыалаларбар көмөлөһүөн сөп, ол 
эрээри кыра түбүктэрбэр кыһаллыбата буолуоҕа.
 б. Эһиги тус бэйэҕит олоххут ханнык баҕарар хайысхатыгар 
Христоһу киллэрэргитигэр туох эмит утарар сылтах баар дуо?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Иер. 29:11 хоһоонугар этиллэрин курдук ити кутталлары 
хайдах ааһардыныахха?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 “Киһи тустаах уонна чахчы көстөр кытаанах санаалаах Кини 
баһылааһынын билинэр, тоҕо диэтэххэ Кини туох баар бары Таҥарата. Кэргэн 
тахсар кыыс аалтаар иннигэр бэйэтин “сөбүлэһэбин” диэн этэринэн, кини кэр-
гэн ылан эрэр киһини үйэлэргэ бэйэтин иэйиитин баһылааччытынан оҥорор. 
Салгыы кэлэр сылларга кини сороҕо санаарҕыыр, кини биир өйдөөх быһыыта 
хайдах сабыдыаламмытыттан. Итинник өйдөөх санаалаах быһыы түмүгэ 
биһиги сүрэхпитигэр Христос баһылааһынын бэлиэтиир, Христос биһигини 
баһылыырыгар биһиги ылыммыт быһаарыыбытынан биһиги бэйэбитин бас 
билэрбититтэн матабыт”.
            Дж. Освальд Сэндерс
 10. Салгыы кэлэр ыйытыылары көрүҥ уонна сөптөөх килиэк-
кэлэргэ бэлиэтээҥ:                              Мин         Иисус
Миэхэ хайдах буоллаҕына үчүгэйин 
ким билэрий?
Миэхэ үчүгэй буоларын ким ордук 
оҥорор кыахтааҕый?
Ким дьиҥнээхтик миэхэ үчүгэйи баҕарарый?
Тоҕо? ____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 11. Христос баһылааһынын туһунан үҥэн толкуйдааҥ. Эһиги 
олоххутугар Иисус баһылыырын туһугар быһаарыныы ылынныгыт 
дуо?
  ЭЭХ _____   СУОХ _____
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4-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“Христос биһигини күндү хаанынан атыылаһан ылбыта” тема икки 
хоһоонун кэпсээҥ: Римляннарга 5:8 уонна 1 Петртан 3:18. (Эһиги 
ситиһиилэргитин матырыйаалы үөрэттии Дневнигар сөбүгэр 
бэлиэтээҥ).
 2. “Библияны ааҕыы Дневнигыттан” Таҥараны кытта биир-
гэ буолуу кэмигэр кэлбит санааларгытын үллэстиҥ.
 3. Бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус туһунан) 
Библия матырыйаалларынан дискуссия ыытарга анаан. “Христос 
баһылааһына” түһүмэх 1-11 ыйытыыларын хоруйдарын ырытыҥ, 
Библияны үөрэттиигэ Сүбэлэр 2-с бас (50-53с).
 4. Бөлөх хас биирдии салайан ыытааччытын үлэтэ кылгастык 
ырытыллыахтаах.
 5. “Муоста” ойууну ырытыҥ (57-67с). 
 6. Бөлөх иннигэр ким эмит Таҥараҕа хайдах кэлбитин туһунан 
кэпсээнин түөрт мүнүүтэ иһинэн (бэлиэтэммитин көрбөккө) кэпсээ-
тин.
 7. 5-с дьарык Сорудахтарын ааҕыҥ (67с).
 8. 5-с дьарыкка дискуссияны салайан ыытааччыны анааҥ.
 9. Дьарыгы үҥэн түмүктээн.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
ТӨРДҮС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 3-С ТЕМА. ХРИСТОС БИҺИГИНИ КҮНДҮ ХААНЫНАН 
АТЫЫЛАҺАН ЫЛБЫТА
 Биһиги бэйэбит аньыыбыт туһугар буруйданыахтаахпыт уон-
на үйэлэргэ Таҥараттан тэйиэхтээхпит, эбэтэр ким эрэ атын биһигини 
аньыыбытыттан босхолоору биһиги туспутугар өлүөхтээх. Ону 
Иисус Христос эрэ гыммыта, аньыыта суох, Таҥара киһитэ этэ.
 Римляннарга 5:8 – Павел этэр, Таҥара биһиэхэ улуу тапта-
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лын дакаастаан, Бэйэтин Уолун биһиги туспутугар өлүүгэ ыыппыта, 
биһиги холооно суох аньыылаахтар туспутугар. Ити ыраас таптал 
уонна амарах сүрэх быһыыта.
 1 Петртан 3:18 – Петр, Кырдьыктаах Христос тоҕо биһиги 
кырдьыга суохтар туспутугар өлбүтүн быһаарбыта. Кини “биһигини 
Таҥараҕа аҕалаары” өлбүтэ, ол эбэтэр биһигини Таҥараттан тэйитэр 
дириҥ далай икки ардыгар муоста уураары, биһигини Кини баары-
гар, Кинилиин кэпсэтэрбитигэр маппыт тэйиибитин ситимнээри.
 Таҥара тиириллии кириэһигэр биһиги аньыыбытын Бэйэ-
тин Уолугар уурбута. Таҥараттан тэйбит буруйбутун Иисус Хрис-
тос ылыммыта. Иисус ол иһин маннык улаханнык хаһыытаабыта: 
“Таҥарам! Таҥарам! Тоҕо эн миигин хааллардын?” (Матфейтан 
27:46). Аҕата Уолуттан киэр хайыһыахтаах этэ, тоҕо диэтэххэ ол 
кэмҥэ Уола Бэйэтигэр биһиги аньыыларбытын ылбыта. Аны били-
гин биһиги аньыыбыт оннугар кырдьыктаах буолабыт, ону биһиэхэ 
Христос биэрбитэ, уонна биһиги Таҥара Саарыстыбатыгар кии-
риэхпитин сөп.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Икки хоһоону (Рим. 5:8 уонна 1 Пет. 3:18) үөрэттиҥ.
 2. Икки саҥа хоһоону өйгүтүгэр хатааҥ уонна эрдэ үөрэппит 
хоһоонноргутун хатылааҥ, күҥҥэ саатар биирдэ хатылыыргытын 
умнумаҥ.
 3. Бастаан тема аатын, онтон ыйар нүөмэрин, ол кэннэ 
хоһоону уонна бүтэһигэр эмиэ ыйар нүөмэрин этэргитин умнумаҥ.
 4. Эһиги саҥа үөрэттибит хоһоонноргутун, иһиллэр гынан 
саҥаран хатылаатаххытына – ордук өйдүөххүт. Ол кэнниттэн бэйэ-
ни бэрэбиэркэлииргэ ити хоһооннору хат ааҕыҥ.
 5. Нэдиэлэ бүтүүтэ, өйтөн хоһооҥҥутун суруйан эбэтэр ки-
миэхэ эмит кэпсээҥ, бэйэҕитин бэрэбиэркэлэтин.
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САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ХРИСТОС 
БАҺЫЛААҺЫНА” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан дискус-
сияны салайан ыытааччыга).

 Кими эмит 1-кы ыйытыы иннинэн матырыйаалы ааҕарыгар 
көрдөс.
 1-КЫ ТҮҺҮМЭХ – ИИСУС ХРИСТОС АЙЫЫ ТОЙОН
 (1-6 ыйытыылар) Дьарык кэмигэр Иисус Христос Айыы 
Тойон буоларын туһунан бэйэҕитигэр тугу арыйдыгыт?
 (1-кы ыйытыы) Дьарык хас да кыттааччытын бу ыйытыы 
бүтэһик чааһыгар хоруйун ааҕан иһитиннэрэригэр көрдөс.
 (2-с ыйытыы) Аны билигин ким эмит 2-с ыйытыы кэннит-
тэн кэлэр цитатаны иһиллэр гынан аахтын.
 (3-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас эмит киһиттэн хоруйдарын 
ааҕалларыгар көрдөһүн. Баҕар эһиги бэйэҕит хоруйгутун тэҥнээн 
көрөөрү баҕарыаххыт, ол кэнниттэн сүбэлэһэн “Айыы Тойон” диэн 
тыл өйдөбүлүн Иисус Христоска туттулларын быһаарыаххыт.
 (4-а ыйытыы) Эһиги маны хайдах өйдүүгүт: Иисус Христос 
аата – атын ааттартан барыларыттан үрдүк?
 (5-с ыйытыы) Арыллыы 5:12 хоһоону эһиги санааҕытыгар 
сүрүн ис хоһооно хайдаҕый?
 (6-а ыйытыы) “Боруостаныллыбыт” (биһиги туспутугар 
өлбүтэ) диэн тыл эһиги санааҕытыгар туох суолталааҕый?
 (6-б ыйытыы) Эһиги хайдах олоххутугар бэйэҕит эккитигэр-
сииҥҥитигэр Таҥараны айхаллыа этигитий? 6-с ыйытыы кэнниттэн 
кэлэр абзаһы ким эмит ааҕарыгар көрдөһүҥ.
 2-С ТҮҺҮМЭХ – КИНИ САЛАЙААЧЧЫ БУОЛАРЫН 
БИЛИНЭР БЫҺААРЫНЫЫ
 (7-11 ыйытыылар) Эһиги Христоһу бэйэҕит Таҥараҕыт 
диэн билиммит быһаарыыгыт ис санаатын туһунан тугу биллигит?
 (7-с ыйытыы) “Кыра оҕо, бастакы оҕо” диэн тыл эһиги 
санааҕытыгар тугу бэлиэтиирий, ити тыл биир суолталаах ханнык 
холобурдарын аҕалыа этигитий?
 (8-с ыйытыы) “Тыыннаах олук” диэн тылы хайдах 
өйдүүгүтүй? Аҕыйах киһини бу ыйытыы иккис чааһыгар хоруйда-
рын ааҕалларыгар көрдөс.
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 (9-с ыйытыы) Аны билигин аҕыйах киһини 9-а ыйытыыга 
хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 Баҕар ким эмит эһигиттэн 9-с ыйытыы иккис чааһыгар хо-
руйун кытта бөлөххө билиһиннэриэн баҕарбыта буолуоҕа. (Ол эрээ-
ри күһэйимэҥ). 
 Ким эмит 9-с ыйытыы кэнниттэн кэлэр цитатаны ааҕарыгар 
көрдөс. 
 (10-с ыйытыы) Аҕыйах киһини 10-с ыйытыы “тоҕо” диэн 
ыйытыытыгар хоруйдарын ааҕан иһитиннэрэллэригэр көрдөс.

“МУОСТА” ОЙУУТА
 “Муоста” диэн ойууну үтүө сураҕы кэпсээһиҥҥэ хайдах 

туһаныахха.
 “Муоста” ойуута – Үтүө Сураҕы дьоҥҥо тириэрдэр-
гэ биир туһалаах ньыма. Итини элбэх сыл устата араас кэмнэр-
гэ туһаммыттара, бөлөхтөрү уонна араас дьоннору Евангелияны 
кытта билиһиннэрэллэригэр тутталлара. Үтүө Сураҕы тарҕатарга 
бэйэҕитигэр туһааннаах ньыма курдук ыллаххытына эһиги ити 
дьиҥнээхтик туһалааҕын уонна туһааннааҕын билиэххит.
 “Муоста” ойуута элбэх араастаах. Манна бэриллэр – биир 
саамай элбэхтик туһаныллар буолуоҕа. Баҕар эһигини үөрэтээччи 
эһиги үөрэнэр кинигэҕитигэр туох эрэ уларытыыны эбэтэр атын 
көрүҥнээҕи сүбэлиэҕэ. Ол ньыманы бас билэр туһугар, ону дириҥник 
үөрэтиэххэ наада. Ити ньыманы Үтүө Сураҕы итэҕэлэ суох дьоҥҥо 
тарҕатарга туһанаргытыгар, эһиги баҕар бэйэҕит туох эмит улары-
тыы эбэтэр эбии киллэриэххитин сөп, бэйэҕитигэр сөптөөх буо-
ларын курдук. Өскөтүн олоххо туһаныыга олоҕуран чочуйдахха, 
“муоста” ойуута эһиги илиигитигэр өссө сытыы сөп буолуоҕа.
 Сатала 
 “Муоста” ойуутун кэпсииргэ 15 мүнүүтэттэн тылынан биир 
чааска эбэтэр өссө уһун буолуон сөп, ол эрэн үксүгэр 20-30 мүнүүтэ 
сөп буолар. Бу ньыма биир үчүгэй хаачыстыбата – киһиэхэ уонна 
ханнык эмит усулуобуйаҕа чэпчэкитик сөп түбэһиннэриэххэ сөп.
 Мындыра
 Ытык Тыын эһиги Христос туһунан туоһулуур суолгутун, 
араас быһыыттан-майгыттан уларытыаҕа. “Муоста” ойуутун 
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көрдөрөн кэпсэтэр кэмҥитигэр, истээччи эн этэргин хайдах ылы-
нарын кэтээн көр уонна мындырдык эппиэттэс. Ханнык баҕарар 
быһыыга-майгыга эн үлэҥ барарын иһин, ис санааҕынан Таҥараттан 
мындырдык үөрэтиини бэлэхтииригэр үҥүөхтээххин, эн Үтүө 
Сураҕы чопчу сөпкө тириэрдэрин туһугар.
 Сыһыан
 Элбэх уопут көрдөрөрүнэн, хаһааска диэн араас ыйытыыла-
ры уонна этиилэри бэлэмнэнэр туһалаах, ол Үтүө Сураҕы кэпсииргэ 
наадалаах. Эһиги бэйэҕит туоһулааһыҥҥытын истэн баран, истээч-
чи кэпсэтэригэр саамай сөптөөх бириэмэ буолааччы. Бастатан туран 
эһиги туоһулааһыҥҥытын кини хайдах ылыммытын билэр наада: 
киниэхэ холобур маннык ыйытыы биэриҥ: 
 “Ити мин кэпсээним. Эһиги итини туох дии санаатыгыт?” 
Эбэтэр: “мин кэпсээним итинник. Миэхэ ити буолбукка эһиги хай-
дах сыһыаннаһаҕыт?”
 Быһаччы сыһыан холобура: “Сергей, оттон эһиги... Эһиги 
хаһан эмит христианин буолар туһунан толкуйдаммыккыт дуо?” 
 Өскөтүн кэпсэтиини салгыыр бириэмэ баар буоллаҕына 
уонна ол киһи интэриэһиргиир уонна салгыы истэр кыахтаах 
буоллаҕына, эһиги маннык холоонноохтук этиэххитин сөп: “миэхэ 
кыра схема баар, ол дьиҥнээх христианин хайдах буолуохтааҕын 
уонна Таҥараны кытта үйэлээх олоххо эрэниини көрдөрөр. Эһиги 
кыра бокуойдаах буоллаххытына, мин эһиэхэ ол схеманы кылгастык 
кэпсиэм этэ”. Өскөтүн сөбүлэстэхтэринэ, салгыы кэпсээҥ.
 Оттон өскөтүн эһиги бүгүн кэпсээбиккит сөп буолуоҕа 
дии санаатаххытына, истээччигитигэр маннык курдук этиэххи-
тин сөп: “миэхэ кыра схема баар, ол дьиҥнээх христианин хайдах 
буолуохтааҕын уонна Таҥараны кытта үйэлээх олоххо эрэниини 
көрдөрөр. Эһиэхэ 15-20 мүнүүтэ бокуой көһүннэҕинэ, мин эһиэхэ ол 
схеманы көрдөрүөм этэ”. Уонна аныгыскы сырыыга киниэхэ “муос-
та” ойуутун көрдөрүҥ.
 Эһиги туоһулааһыҥҥытын иһитиннэрэ иликкитинэн ки-
ниэхэ схеманы кытта билсиһэригэр этиэххитин эмиэ сөп. Салгыы 
өссө аҕыйах сыһыан бэриллэр: “арай эһиэхэ ким эмит кэлэн эттин: 
“Таҥара миэхэ үйэлээх олоҕу биэриэҕэ диэн мин эрэллээх буо-
луохпун баҕарабын уонна мин – дьиҥнээх христианинмын диэн 
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итэҕэйиэхпин баҕарабын. Мин тугу гыныахтаахпыный?” Итинник 
диэбит киһиэхэ эһиги хайдах хоруйдуоххутуй?”
 “Мария, христианства туһунан эһиги тугу саныыгытый?”
 “Мария арай эһигиттэн ким эмит хайдах христианин буолар 
туһунан ыйыттаҕына эһиги хайдах хоруйдуоххутуй?” 
 Кэпсээһин
 Аллара бэриллэр схемаларга “муоста” ойуута хайдах арыл-
ларыгар болҕомтоҕутун ууруҥ.
 Схемаларга баар тыллар эһиги тугу кэпсииргитин бэлиэтиил-
лэр. “Муоста” ойуутун истээччигэ быһаараргытыгар бэйэҕит тыл-
гытынан кэпсээҥ.
 Эһиги киниэхэ түөрт теманы кэпсииргит наада:
 1. Таҥара таптала
 2. Киһи олоҕор көрсөр ыарахаттара
 3. Таҥара биэрэр ньымалара
 4. Киһи хоруйа
 Салгыы кэлэр биэс уруһуй эһиги этиллибит темалары арыйар-
гытыгар эһиги ойуугут араас кэрдиистэргэ хайдах быһыылаах буо-
ларын көрдөрөр. Эһиги биир эрэ ойууну уруһуйдуохтааххыт уонна 
кэпсээҥҥит кэмигэр толорон биэриэхтээххит.
 
 ТАҤАРА ТАПТАЛА
 Библия биһигини Таҥара диэн таптал уонна Кини биһигини 
таптыыр диэн үөрэтэр. Кини биһиги толору суолталаах олоҕу оло-
рорбутугар баҕарар, тапталынан, эйэннэн, суолталааҕынан уонна 
баҕа санаа туолбут олоҕунан.
 Иисус сиргэ кэлбит Бэйэтин сыалын туһунан маннык эппитэ: 
“мин эһиэхэ олоҕу, толору олоҕу биэрэ кэлбитим” Иоантан 10:10
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 Таҥара уонна киһи бастакы сыһыаннара туох да итэҕэһэ суох 
олоххо салайара.

Иоантан 10:10
ТАПТАЛ

ЭЙЭ
ӨЙДӨБҮЛ

САНАА
ДУОҺУЙУУ

КИҺИ ТАҤАРА

 КИҺИ ОЛОХХО КӨРСӨР ЫАРАХАТТАРА
 Таҥара киһини робот гынан, кини буолуохтааҕын кур-
дук тапталынан уонна доҕордуу сыһыанынан төлөһөрүн курдук 
оҥорботоҕо. Кини киһини күүстээх санаалаах уонна бэйэтэ талар 
кыахтаах оҥорбута. 
 Ол иһин киһи Таҥара кэриэс тылларын тутуһуон сөбө эбэ-
тэр Таҥараттан туспа атын олоҕу талыан сөбө. Киһи бэйэтин суолун 
бэйэтэ талара. Ол киһини уонна Таҥараны араартааһыҥҥа тириэр-
дибитэ. Таҥара – адьас ытык уонна тупсаҕай, оттон киһи аньыылаах 
уонна ситэтэ суох. Библияҕа этиллэр: “Биһиги бары муна-тэҥэ сыл-
дьар барааннар курдук этибит, хас биирбит бэйэтин суолунан бар-
быта” (Исайа 53:6). Уонна бүгүн дьоннор бэйэлэрин суолларынан 
салгыы сылдьаллар. Хас биирдиилэрэ уонна бары. Хас биирдиилэрэ 
– буруйдаах. Тоҕо диэтэххэ биһигиттэн киммит баҕарар Таҥараҕа 
сөбө суох быһаарыныы ылыммыппыт, куһаҕан быһыыламмыппыт 
уонна өйбүт-санаабыт балыйтарара. Биһиги кырдьык муммут ба-
рааннар курдукпут.
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 Таҥараттан барбыппыт уонна Кинини хомотор быһыылары 
оҥорбуппут түмүгэ үйэлээх духуобунай өлүү.
 Библия өссө маннык этэр: “аньыы төлөбүрэ – өлүү, оттон 
Таҥара бэлэҕэ – Христос Иисус Айыы Тойоммутун кытта биир буо-
лан тиксэр бараммат олохпут” (Рим. 6:23). Билигин биһиги хоһоон 
бастакы эрэ чааһын көрүөхпүт. Павел этэр, биһиги аньыыбыт 
түмүгэ, ол туһугар – өлүү. Онон эһиги көрөҕүт киһи өттүгэр – өлүү, 
оттон Таҥара өттүгэр үйэлээх олох. Хоһоон иккис чааһыгар, үйэлээх 
олох – Таҥара бэлэҕэ, диэн этиллэр; ити арыый хойут өйдөнүллүөҕэ. 
Биһиги билигин өлүү баһылыыр сиригэр баарбыт.
 Еврейдэргэ 9:27 хоһоону ааҕыҥ. Ити хоһоонтон биһиги, 
хас биирдиибит эт-сиин өттүнэн өлөбүт, ол кэннэ биһигини дьүүл 
күүтэр. Библия үөрэтэр, Таҥара хас биирдии киһи быһыытын уонна 
санаатын дьүүллүүр күнэ кэлиэҕэ диэн.
 Онон, эһиги көрөҕүт: киһи өттүгэр – биһиги бары аньыы-
лаахпыт, уонна аньыыбыт иһин буруйданыахтаахпыт – өлүүнэн. 
Ону таһынан эһиги аньыы оҥорбуппут түмүгэ биһигини Таҥара 
дьүүлүгэр аҕаларын көрөҕүт. Онон киһи баар ыраах дириҥ далайы-
гар, Таҥараттан тэйбит сиригэр хараҥа ойуу тахсан кэлэр.
   



62

 ТАҤАРА БИЭРЭР НЬЫМАЛАРА
 Биһиги Таҥараҕа көхсүбүтүнэн уонна Кини баҕа санаатын 
истибэтэхпит да иһин, Кини биһигини таптыыр уонна биһиги кини-
ни тус бэйэбит билинэрбитин баҕарар уонна Кини биһигини айхал-
лыан баҕарар.
 Дириҥ далай киһини Таҥараттан араарбыт сиринэн биир эрэ 
холбуур муоста баар – Иисус Христос уонна Кини кириэскэ тиирил-
лэн өлүүтэ. 
 Ити туһунан Библия маннык этэр: “Христос биһиги өссө 
аньыылаах дьон эрдэхпитинэ, биһиги туспутугар өлбүтэ. Итинэн 
Таҥара биһиэхэ Бэйэтин тапталын көрдөрбүтэ” (Рим. 5:8). 
 Библия этэринэн Кини биһиги оннубутугар кириэскэ өлбүтэ. 
Кини биһиги аньыыларбыт туһугар буруйдаммыта уонна дьүүлү ту-
луйбута, биһиги куһаҕан быһыыларбыт туһугар бырастыы гыныл-
ларбытыгар, уонна урукку барыта сотулларыгар.

 КИҺИ ХОРУЙА
 Христос биһиэхэ дириҥ далайтан туораан Таҥара өттүгэр 
баар буолар кыаҕы биэрбитэ, туох да итэҕэһэ суох олоҕу олорорбу-
тугар, Кини биһиэхэ биэриэн баҕарбыт олоҕун.
 Ол эрээри биһиги “анараа” өттүгэр таах мээнэ баар буолан 
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хаалбаппыт; ол туһугар биһиги быһаарыныахтаахпыт, чопчу диэн: 
Таҥараттан бырастыы гынарыгар көрдөһүөхтээхпит уонна Иисус 
Христоһу биһиги олохпутугар киирэригэр көрдөһүөхтээхпит.
 Библияҕа маннык этиллэр: “Оттон ылыммыттарга, Кинини 
итэҕэйээччилэргэ, Кини Таҥара оҕолоро буолар быраабы биэрбитэ” 
(Иоантан 1:12). Биһиги Таҥараҕа үҥэн көрдөһөбүт уонна үйэлээх 
олоҕу бэлэх ылабыт. 
 Өссө биир хоһоону саныаҕын (Арыллыы 3:20), Иоантан 1:12 
маарынныыр. Манна Иисус Христос Бэйэтэ саҥарар. Кини тоҥсуйар 
аана – бу биһиги сүрэхпит, Кини онно киириэн баҕарар. Кини биһиги 
Киниэхэ ааны арыйан уонна Кинини ыҥырарбытын күүтэр.
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  КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 (Иоантан Үтүө Сурах 5:24) хоһоонун көрүөххэйин эрэ. 
Иисус Христос тылларыгар биһиги тугу эппиппит барыта түмүллэр. 
“Дьиҥ кырдьыгы эһиэхэ этэбин: Мин этэр тылбын истэр, Миигин 
Ыыппыты (атын тылынан бэйэтин олоҕор Христоһу ылынар киһи; 
“итэҕэйэр” диэн тыл ити суолтаҕа этиллэр) итэҕэйэр киһи бараммат 
олохтоох (атыннык эттэххэ ону баһылыырыгар ылынар); кини өлөр 
өлүүттэн туораан бараммат олоххо киирбит буолан, дьүүлгэ турбат 
(дьүүллэммэт)”.
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Истээччигэ үөрэтиллибити бигэргэтэргэ кэпсэтии.
 Аллара эһиэхэ истээччигэ “муоста” ойуутун кэпсээн бүтэн 
баран биэриэххитин сөп, холобур ыйытыылар.
 1. Бу ойуу эһиэхэ өйдөнөр дуо?
 2. Баҕар эһиэхэ ханнык эмит ыйытыылар үөскээбиттэрэ буо-
лаарай?
 3. Эһиги бэйэҕитин бу ойууга ханна туруоруо этигитий – 
хаҥас өттүгэр эбэтэр уҥа өттүгэр ду? (Өскөтүн хоруй “уҥа өттүгэр” 
диэн буоллаҕына эһиги ыйытыаххытын сөп, кини Христоһу хаһан 
ылыммытын уонна дириҥник үллэстэллэригэр көрдөһүөххүтүн 
сөп).
 4. Оттон өскөтүн далай хаҥас өттүн эттэҕинэ, киниттэн 
ыйытыҥ: “эһигини Таҥара өттүгэр туоруургутун уонна үйэлээх 
олоххо эрэл ыларгытын туох тутарый?”
 5. Өскөтүн эһиги истээччигит Христоһу ылынарга бэлэм 
буоллаҕына, бииргэ үҥэргэ санааҕытын этиҥ.
 Бастаан кини үҥтүн, ол кэнниттэн эһиги үҥүн. Өскөтүн 
кини үҥэргэ сатаан санамматаҕына, кинини эһиги кэннигититтэн 
хатылыырыгар көрдөһөн баран бэйэҕит үҥүн. Быыһаныы малыып-
патын холобура маннык: “Айыы Тойон Иисус Христос, мин акаа-
рытык быһыыламмыппын уонна Эн кэс тылларгын тутуспатахпын 
билэбин. Эн мин аньыыларым туһугар өлбүккүн итэҕэйэбин. Мин 
аньыыларбын барытын бырастыы гынаргар Эйигиттэн көрдөһөбүн. 
Мин итини бүтэриэхпин баҕарабын. Көрдөһөбүн Эйигиттэн, Эн 
эрэннэрбитин курдук мин олохпор киир. Мин Эйигин Быыһааччы 
диэн итэҕэйэбин уонна Айыы Тойон, Эн кэннигиттэн батыһыахпын 
баҕарабын”.

Олоххо туттуллар этиилэр
 1. “Муоста” ойуутун өйгө өйдөөбөккө хатыы сатаамаҥ. Прин-
циптэрин, санааларын, хоһооннорун уонна сүрүн тутулун өйдөөҥ. 
Бэйэҕит тылгытынан кэпсээҥ. 
 2. Ити ойууну хайдах кэпсиэххитин баҕараргытынан бы-
лаан оҥоруҥ уонна атын итэҕэйээччи иннигэр бэлэмнэнэн кэпсээн 
көрүҥ.
 3. “Муоста” ойуутун быһаарыҥ уонна ол кэмҥэ уруһуйдаан 
көрдөрүҥ. Ол болҕомтону тардыаҕа.
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 4. Сөбүгэр, бириэмэттэн бириэмэтигэр Библияҕа төннүҥ, 
хоһооннору этиҥ эбэтэр истээччигитигэр ону Библияттан бэйэтэ 
ааҕарыгар этиҥ.
 5. Истээччигитин кэпсэтиигэ ыйытыылары биэрэн 
болҕомтотун тардыҥ: 
 а. Эһиги хаһан эмит уһулуччу үчүгэй киһини көрсүбүккүт 
дуо? (Олоххо аньыыны оҥорор туһунан).
 б. Библияҕа Христос өлүүтүн туһунан туох этиллэрин билэҕит 
дуо?
 в. “Үйэлээх олох” диэн тылы хайдах өйдүүгүт?
 6. Өскөтүн эһиги истээччигит эһиги кэпсиир кэмҥитин ту-
хары утарсар буоллаҕына, эһиги этиэххитин сөп: “бу интэриэһинэй 
ыйытыы. Ол эрэн тематтан халбарыйбат туһугар, өскөтүн эһиги 
сөбүлэһэр буоллаххытына мин эһиги утарсаргытыгар, барыларыгар 
ойууну кэпсээн баран хоруйдуом”.
 7. Эһиги бүтэһик сылгыт – киһини Христоска быыһаныыга 
аҕалыы. Ытык Тыын эһигини салайарын тухары кинини кытта 
кэпсэтиҥ. Өскөтүн эһиги истээччигит Христоһу ылыныыга бэлэм 
буоллаҕына иккиэн бииргэ үҥэргитигэр эт.
 5-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүн: бэһис нэдиэлэ сорудахта-
рын бүтэһигэр диэри көрүҥ (73-75с). “Дьыала туһугар быыһаныы 
буолбатах” Еф. 2:8-9 бастакы хоһоону өйдөөҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: Библияны бэлиэтэ-
нии оҥоро-оҥоро ааҕаргытын салҕаан.
 3. Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр: 12-19 ыйытыыларга хоруй-
даан уонна “Христос баһылааһына” түһүмэх Кылгас быһаарыытын 
ааҕыҥ, Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ 2-с бас (68-71с).
 4. Туоһулааһын: бөлөх иннигэр туоһулааһыҥҥытын, бэлиэ-
тэниилэргитин көрбөккө эрэ 4 мүнүүтэ иһигэр кэпсииргэ бэлэм 
буолуҥ.
 5. Араас: “муоста” ойуутун кэпсииргэ бэлэм буолуҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

2-С БАС

ХРИСТОС БАҺЫЛААҺЫНА
2-с түһүмэх

КИНИ БАҺЫЛААҺЫНЫН ОЛОХХУТУГАР БИЛИНИҤ
 12. Үтүө санаалар үтүө түмүгү мэктиэлээбэттэр. Оттон үчүгэй 
саҕалааһын кыайыылаах түмүгү эрэннэрбэт: быһаарыныы ылыныы 
– бу саҕалааһын эрэ. Өскөтүн эһиги Христос баһылааһынын бэйэҕит 
олоххутугар билинэргэ быһаарыммыт буоллаххытына, Кини кыр-
дьык эһиги Таҥараҕыт буоларын дакаастыахтааххыт, Киниэхэ чаас-
тан чааска бас бэринэн уонна Кини куолаһын олоххут бары кэрдиис-
тэригэр, бары быһыыларыгар истэҥҥит. Ол сороҕо салгыы кэлэр 
ойууга бэринилиннилэр.

                      



69

 Иисус Христоһу истэҥҥит олоххутугар туһанаргытын бэрэ-
биэркэлииргитигэр аҕыйах бириэмэ булуҥ. Христос эһиги олохху-
тун кырдьыктыы бас билэр ньыма – бэйэбититтэн ыйытыы: “Хрис-
тос тугу баҕарарын мин дьиҥнээхтик оҥоруохпун баҕарабын дуо?” 
Эбэтэр “мин бу олохпор буолары сатаан Таҥараҕа махтанар кыах-
таахпын дуо?” диэн.
 а. Христос салайааһынын көҥүллээбэккит бу ойууга холобу-
ра баар дуо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Христос салайааһына эһиги санааҕытыгар наадата суох 
диир холобур ааттыыр кыахтааххыт дуо (манна бэриллибэтэхтэн)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Эһиги Христос бас билиитин билинэргитигэр тугу гынар 
кыахтааххытый уонна ити бэриллибит холобур хайысхаларга эмиэ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 Биһиги Айыы Тойон туһугар, өскөтүн элбэх бириэмэлээх 
уонна харчылаах эбэтэр быдан үөрэхтээх дьон эбиппит буоллар тугу 
оҥоруо этибитий, диэн толкуйдуо суохтааххыт. Ити оннугар биһиэхэ 
туох баарынан, ону хайдах гынар туһунан быһаарыахтаахпыт. 
Дьиҥнээҕинэн биһиги туохтаахпыт буолбакка, ким буоларбыт буол-
бакка, Христос биһиги олохпутун баһылыыра эрэ суолталаах.
 
 13. Бэйэҕит олоххутун бэйэҕит быһаарынаары гыннаххыт 
аайы, олус сотору эһиги дьоло суох уонна наар аймалҕаҥҥа сылдьар 
буолуоххут. Петр апостол тылынан эһиги итинник буоллаҕына тугу 
гыныахтааххытый? 1 Петртан 5:6-7
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 Ити этиллибит хоһооҥҥо олоҕуран аллара бэриллибит 
көнө муннукка кини олоххо көрсүбүт ыарахаттарын быһаарыытын 
уруһуйдааҥ эбэтэр суруйуҥ.

   
 
 14. Түбүккүтүгэр уонна аймалҕаҥҥытыгар эһиги Христоска 
эрэммэтэххитинэ туох буоларый? Мк. 4:18-19
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 Ити, эһиги санааҕытыгар хайдах буоларый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 15. Христоһу батыһарга санаммыт киһи анала тугуй? Лук. 
9:23
         ЫЛЫНЫЛЛЫАХТААХ   БЭЙЭҔИТ ТЫЛГЫТАНАН ОЛ 
                     БЫҺЫЫ                            ТУГУ БЭЛИЭТИИРИН СУРУЙУҤ
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

 16. Колосяннарга 3:23-24 ааҕыҥ. Павел этэринэн хас биирдии 
христианин тугу гыныахтааҕый (сөптөөх хоруйу бэлиэтээҥ уонна 
кини тоҕо ордук сөптөөх хоруй буоларын быһаарыҥ):
 Дьоннооҕор, Христоска ис сүрэҕиттэн үлэлиэхтээх.
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 Итэҕэлгэ сыһыаннааҕы күннээҕи олоххо буолары кытта бул-
куйуо суохтаах.
 Күннээҕи бэйэтин эбээһинэстэрин ис сүрэҕиттэн толоруох-
таах, ол буолар – Христоска Таҥараҕа үлэлээһин диэн.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 17. Лук. 6:46 хоһоонноругар, эһиги олоххутун Христос 
баһылыырын туһунан ханнык ньыма көрдөрөрүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 18. Лук. 18:28-30 хоһоонун ааҕыҥ.
 а. Апостоллар тугу гыммыттарай? ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Иисус хайдах хоруйдаабытай? _______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 19. Эһиэхэ тус бэйэҕитигэр Христос баһылааһына диэн ту-
гуй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 Иисус Христос Айыы Тойон
 Суруйуу хоһоонноругар Таҥара, Иисус Христоһу Айыы Той-
он диэн ааттыыр. Кини Айыы Тойон буолара, Кини оҥорбутуттан 
эрэ буолбакка, Кини Ким буоларыттан буолар.
 Кинини салайааччы диэн билиниигэ быһаарыныы
 Иисус Христос – Айыы Тойон буолтун иһин, Кини хас биир-
дии итэҕэйээччи сүрэҕэр сөптөөх миэстэҕэ сылдьыбат. Христос 
сүрэҕи баһылыырын туһугар, христианин бэйэтин олоҕун Киниэхэ 
аныахтаах, уонна Айыы Тойон ону салайарыгар көҥүллүөхтээх.
 Кини баһылааһынын олоххутугар билиниҥ
 Христианин сорох олоҕун кэрдиистэрэ Таҥара баҕарарын 
курдук сөп түбэспэттэр. Өскөтүн оннук буоллаҕына, итэҕэйээччи 
олору эмиэ Таҥараҕа бэриниилээх буолалларын курдук гыныахтаах, 
Христос кинини толору баһылааһына тус бэйэҕэ ситиһиилээх уонна 
дьоллоох буоларын өйдүөхтээх.
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5-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна “Дьы-
аланнан быыһаныы буолбатах” диэн тема бастакы хоһоонун Еф. 
2:8-9 хатылааҥ. (Эһиги ситиһиилэргит матырыйааллары үөрэттии 
Дневнигар кэмигэр бэлиэтэнэллэрин умнумаҥ).
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит санааҕытын 
кытта, Библияны ааҕыы Дневнигыттан үллэстиҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр матырыйаалларыттан дис-
куссия ыытарга, бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус 
туһунан. 12-19 ыйытыылар хоруйдарын ырытыҥ уонна “Христос 
баһылааһына” түһүмэхтэн Кылгас быһаарыыны көрүҥ, Библияны 
үөрэтиигэ Сүбэлэр 2-с баһа (68-71с).
 4. Ким эмит бөлөх иннигэр, Таҥараҕа кэлбит суолун туһунан 
4 мүнүүтэ иһинэн (көрбөккө эрэ) кэпсииригэр көрдөс.
 5. “Муоста” ойууну кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
 6. 6-с дьарык Сорудахтарын ааҕыҥ (76с).
 7. 6-с дьарыкка дискуссияны салайан ыытааччыны талыҥ.
 8. Дьарыгы үҥэн түмүктээн.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
БЭҺИС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 4-С ТЕМА. ДЬЫАЛАННАН БЫЫҺАНЫЫ БУОЛБАТАХ
 Дьон үксэ, бэйэлэрин дьылҕаларын бэйэлэрин туһаларыгар 
буолуо дии саныыллар. Дьыалаларын барытын ыйаан көрөллөр, 
уонна үтүө куһаҕаны баһыйа ыйааһынныыр дии саныыллар. Үтүөнү 
уонна аһымалы оҥорон, кинилэр омсо быһыыларыгар Таҥара хараҕа 
сабыллыа дии саныыллар.
 Ефесяннарга 2:8-9. Павел чопчу быһаарар, быыһаныы киһи 
дьыалатыгар, быһыытыгар бэлэх буолбатах, итэҕэл нөҥүө бэрил-
лэр – Таҥара бу аһымал оҥоруута, биһиги ону үлэлээн ду, тугу эрэ 
оҥорон ду ылбаппыт. Биһиги ону үлэлээн ыларбыт буоллар, бэйэ-
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бит үлэлээн, ситиһэн ыллыбыт диэн киһиргиэ этибит. Оттон биһиги 
быыһаныыбыт Таҥара эрэ нөҥүө айхалланар.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Салгыы икки хоһоону үөрэттэ ылыҥ (Еф. 2:8-9 уонна Тит. 
3:5). Бу нэдиэлэҕэ эһиги Еф. 2:8-9 хоһооннору эрэ үөрэттиҥ, оттон 
кэлэр нэдиэлэҕэ Тит. 3:5 үөрэтиэххит.
 2. Бу нэдиэлэҕэ үөрэтэргитигэр биир эрэ хоһооннооххут, 
онон эрдэ үөрэппит хоһоонноргутун хатылыырга элбэх бириэмэтэ 
ууруҥ.
 Сарсыарда Таҥаралыын бииргэ буолар кэмҥитигэр, саҥа 
хоһоону кытта үлэлэһэн көрүҥ, ис хоһоонун толкуйдааҥ.
 3. Саҥа хоһону үчүгэйдик өйдүү сатааҥ, уонна нэдиэлэ бүтүүтэ 
бэйэҕитин бэрэбиэркэлээн көрүҥ, ол хоһоону өйтөн суруйуҥ, эбэтэр 
кимиэхэ эмит кэпсээн көрүҥ.
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САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ХРИСТОС 
БАҺЫЛААҺЫНА” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

 (Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр матырыйаалларынан дискус-
сияны салайан ыытааччыга)

 3-С ТҮҺҮМЭХ – КИНИ БАҺЫЛААҺЫНЫН ОЛОХХО 
ТУТТУҤ.
 Кими эмит 12-с ыйытыы иннигэр баар ойуу аннынааҕы 
абзаһы ааҕарыгар көрдөс.
 (12-19 ыйытыылар) Христоһу бэйэҕит олоххутугар 
Таҥараҕыт оҥосторгут туһугар, бу түһүмэххэ эһиэхэ туох саамай 
өйдөнөн хаалла? 
 (12-с ыйытыы) Баҕар эһигиттэн ким эмит 12-с эбэтэр 12-б 
ыйытыыга бэйэтин хоруйун кытта үллэстиэн баҕараарай? Ким эмит 
12-с ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы ааҕарыгар көрдөс.
 (13-с ыйытыы) Аҕыйах киһи ити ыйытыы анныгар көнө мун-
нукка бэйэлэрин уруһуйдарын көрдөрдүннэр уонна быһаардыннар.
 (14-с ыйытыы) Эһиги санааҕытыгар “тылы симэлитэр” 
диэн тугуй? Бөлөх сорох кыттааччыларыгар бу ыйытыы бүтэһик 
чааһыгар хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (15-с ыйытыы) “Хайааһын” туһунан этиллэр ыйытыы 
чааһыгар ким эмит үс хоруйун аахтын. Кимиэхэ атын хоруй баарын 
ыйытыҥ.
 Үс хоруйу барытын истэн баран биир түмүккэ кэллэххитинэ, 
бөлөх кыттааччыларыгар “бу быһыы тугу бэлиэтиирий?” диэн ыйы-
тыыга хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (16с ыйытыы) Бу ыйытыыга чопчу тугу бэлиэтээбиттэрин 
биир эбэтэр икки киһи ааҕан иһиттиннэрдиннэр. 16-с ыйытыыга 
“тоҕо” диэн ыйытыыга аҕыйах киһи бэйэтин хоруйун ааҕарыгар 
көрдөс.
 (17-с ыйытыы) Кини этэр ирдэбилин толорууну эһиги хай-
дах өйдүүгүтүй?
 (18-с ыйытыы) 18-а ыйытыыга ким эмит хоруйун ааҕарыгар 
көрдөс, ол кэнниттэн 18-б ыйытыыга хас эмит киһи хоруйдарын аах-
тыннар.
 (19-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас биирдии кыттааччы хо-
руйун аахтын.
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 Кылгас быһаарыыны үс чааска арааран баран, дьарык үс кыт-
тааччытыгар ааҕан иһитиннэрэллэригэр көрдөс.
 6-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүн: алтыс нэдиэлэ 
сорудахтарын бүтэһигэр диэри көрүҥ (82-83с). “дьыла туһугар 
быыһаныы буолбатах” тема иккис хоһоонун өйгө хатааҥ: Тит. 3:5.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэ-
ри оҥоро-оҥоро Библияны ааҕаргытын салҕааҥ.
 3. Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр: “Итэҕэл уонна 
Таҥараҕа эрэл” түһүмэх 1-10 ыйытыыларыгар хоруйдаан, Библияны 
үөрэтии Сүбэлэрин 3-с баһыгар (77-81с).
 4. Араас: “муоста” ойуутунан сөптөөхтүк кэпсииргэ 
бэлэмнэниҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

3-С БАС

ИТЭҔЭЛ УОННА ТАҤАРАҔА 
ЭРЭЛ

1-кы түһүмэх
 Таҥара дьайыытын хайдах оҥорор туһунан биирдэ Христос-
тан ыйыппыттар. Иисус маннык хоруйдаабыт: “Таҥара Ыыппы-
тын итэҕэйиҥ, ол буолуоҕа – Таҥара сөбүлүүр дьайыытын оҥоруу” 
(Иоантан 6:29). Таҥара хас биирдии киһи Кинини итэҕэйэригэр 
уонна Киниэхэ эрэнэригэр баҕарар, тоҕо диэтэххэ “итэҕэйбэт киһи 
Таҥараҕа хайдах да сөпсөтөр кыаҕа суох” (Евр. 11:6).
 Ол эрээри, аныгы түмсүүгэ итэҕэл сороҕор, баҕа санаат-
тан ордуга суох суолталанар. Дьоннор барыта этэҥҥэ буола-
рыгар баҕараллар, уонна оннук буолуоҕа диэн “итэҕэйэллэр”. 
Ону кытта итэҕэл өйдөбүлэ, Библияҕа этиллибитин курдук, ити 
үрдүнэн өйдөнүллэри таһынан барар уонна Христостуун бииргэ 
сылдьааһыҥҥа олус сүрүн суолталаах.
 ИТЭҔЭЛЛЭЭХТИК СЫЛДЬААҺЫН
 1. Итэҕэл уонна христианскай олох саҕаланыыта туох сибээс-
тээхтэрий? Еф. 2:8-9
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Эһиги Христоһу итэҕэйэн ылыммыккыт, аны билигин эһиги 
хайдах олоҕу олоруохтааххытый? Кол. 2:6.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 2. Салгыы бэриллэр хоһооннортон итэҕэлгэ ханнык 
быһаарыыны биэриэ этигитий: 
 Дьайыылар 27:25 ____________________________________
_________________________________________________________ 
 Римляннарга 4:20-21 _________________________________
_________________________________________________________
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 Еврейдэргэ 11:1 _____________________________________
_________________________________________________________
 “Итэҕэл – бу Таҥара эппит Тылыгар Кини дьиҥнээҕин 
көрдөрөр, уонна Бэйэтин эппит Тылыгар сөпсүһүннэрэн дьайыыла-
нарыгар эрэнии буолар... Итэҕэл өйдөбүнньүк санааларга, буолуон 
сөптөөххө уонна сабаҕалааһыҥҥа туох да сыһыана суох”.
      Джордж Мюллер
 3. Итэҕэл көмөтүнэн туох оҥоһуллара кыалларый? Сөптөөх 
этиини хоһоону кытта холбооҥ.
- Эрэл, үөрүү, эйэ        а. Матфейтан 21:22
- Үҥээһиҥҥэ хоруй   б. Римляннарга 15:13
- Адьарайы кыайыы   в. Ефесяннарга 3:12
- Таҥараҕа киирии кыаҕа  г. Ефесяннарга 6:16
 4. 2 Коринфяннарга 5:7 хоһоон сүнньүн кэпсээҥ, уонна ону 
эһиги хайдах туһаныаххытын холобурдааҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 5. Бэйэҕит олоххутугар Таҥара үлэтин көрөргүтүгэр ханнык 
аньыы эһиэхэ мэһэйдиэн сөбүй? Матфейтан 13:58
_________________________________________________________
 Саарбаҕалаабат буолуу итэҕэлэ суохха утары буолбатах, 
итэҕэлгэ утары. Саарбаҕалааһын элбэх чахчыны көрдүүр. Итэҕэйбэт 
буолуу – бу истигэнэ суох буолуу уонна Таҥара эппитин сөбүлэһэн 
оҥорбот буолуу.
 ИТЭҔЭЛ  ОБЪЕГА
5. Киһи итэҕэлигэр туһата суох сорох объектарын ааттаталааҥ.
 Саалтыыр 32:16-17 __________________________________
 Саалтыыр 145:3 ____________________________________
 Аман өс 3:5 _________________________________________
 Аман өс 28:26 _______________________________________
 Иеремийэ 9:23 ______________________________________
 Бэлиэтэммиттэн бэйэҕит туохха эрэнэргитин эбии бэлиэтинэн 
бэлиэтээҥ. Эһиги санааҕытыгар итинник эрэнии түмүгэ хайдаҕый?
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 7. Эһиги итэҕэлгит объегынан ким буолуохтааҕый (Мк. 11:23 
“Таҥара итэҕэллэниҥ” эбэтэр Ин. 14:1 хоһоонноругар олоҕуран)?
_________________________________________________________
 8. Эрдэ этиллибит икки ыйытыыттан сиэттэрэн, аллара бэ-
риллибит ойуулар тугу этэллэрин суруйуҥ

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 9. Эһиги Таҥараҕа эрэниигит уонна Киниэхэ итэҕэлгит, Кини 
ким буоларын билэргитигэр олоҕурар. Эһиэхэ Таҥара санаатын, 
майгытын дьиҥ чахчы этэр ханнык хоһооннор сүрүн суолталаахта-
рый?

         Мин бу сиринэн 
   туоруурбун билэбин.
  Онно мин бигэ 
       эрэллээхпин.     

      Мин наһаа
   эрэммээппин. Ол да
   буоллар боруобаланан
                       көрүөм

итэҕэл итэҕэл

СЭРЭНИҤ:
    МУУС
  ЧАРААС

      КУТТАЛА
   СУОХ: МУУС
   КЫТААНАХ
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                       ХОҺООН              ТАҤАРА ТУҺУНАН ТУГУ ЭТЭРИЙ
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________
 ____________________ ____________________________

     

МАХТАНА СЫЛДЬЫҤ
1 Фессалоникиецтэргэ 5:17-18

ИСТИГЭН БУОЛУУ
Еврейдэргэ 11:8

ИТЭҔЭЛ ХОЛОБУРУН
ӨЙДӨӨН КӨР
Еврейдэргэ 13:7

ЭРЭЛБИТИН 
ЭНЧИРЭППЭТ
СУРУЙУУЛАР

Римляннарга 15:4

ТАҤАРА ТЫЛЫН 
ЫЛЫНЫЫ

Римляннарга 10:17

ӨТӨ КӨРҮҮ
ТУОЛУУТА

Матфейтан 24:33

КӨРДӨҺҮҤ
Марктан 9:24

ТАҤАРА БЭЛЭҔЭ
Ефесяннарга 2:8-9

СИТИИ КЭМЭ
1 Петр 1:5-9

ХОРУЙДАММЫТ
КӨРДӨҺҮҮ

1 Иоанн 5:14-15

СӨБӨ СУОХ ӨРҮТТЭР
1 Петр 1:6-7

ИТЭҔЭЛ

  ИТЭҔЭЛ ХОЛОБУРДАРА
10. Еврейдэргэ Сурук 11-с баһа итэҕэли өйдүүргэ сүдү суолта-
лаах. Ити баһы ааҕаргытыгар, бастакы хоһоонтон бүтэһигэр диэри 
итэҕэлинэн туох дьайыылара буолбутун бэлиэтээҥ.
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а. Итэҕэлинэн толоруллубут дьайыылартан эһиги санааҕытыгар саа-
май суолталаахтар ханныктарый? _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
б. Тоҕо ону таллыгыт? ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
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6-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“дьыала туһугар быыһаныы буолбатах” диэн тема иккис хоһоонун 
Тит. 3:5 этэргэ кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит санаалар-
гытын, Библияны ааҕыы Дневнигыттан үллэстиҥ.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан дискус-
сия ыытарга бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус-
туспа). “Итэҕэл уонна Таҥараҕа эрэл” түһүмэх 1-10 ыйытыыларын 
ырытыҥ, Библияны үөрэтии Сүбэлэрин 3-с баһа (78-81с).
 4. Бөлөх салайан ыытааччытын үлэтэ кылгастык ырытыллыах-
таах.
 5. “Муоста” ойууну кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
 6. 7-с дьарык Сорудахтарын ааҕыҥ (85с).
 7. 7-с дьарык библейскэй дискуссиятын салайан ыытааччы-
тын талан анааҥ.
 8. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээҥ.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
АЛТЫС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 4-С ТЕМА. ДЬЫЛА ТУҺУГАР БЫЫҺАНЫЫ БУОЛБАТАХ
 Сорох дьон Таҥараны кытта сөптөөх сыһыаны бэйэлэрин 
күүстэринэн ситиһэ сатыыллар. Ол эрээри маннык сатаммат; ити 
туһунан Исайа эппитэ: “биһиги бука бары кирдээх кэриэтэ буол-
лубут, айыы сиэрбит кирдээх таҥас курдук” (Исайа 64:6). Биһиги 
оннооҕор “туох баар күүспүтүнэн кыһаллан” даҕаны Таҥара баҕарар 
сөптөөх кэрдиитигэр сатаан ситиэ суох этибит. Иоанн апостол су-
руйбута: “Биһиги Киниттэн истэн, эһиэхэ тиэрдэр үөрүүлээх ил-
дьиппит маннык: Таҥара – сырдык, Киниэхэ ханнык да хараҥа суох” 
(1 Иоанн 1:5). Оттон Аввакум көрбүөччү Айыы Тойоҥҥо туһаайан 
эппитэ: “Эн ыраас хараҕыҥ куһаҕаны көрө үөрүйэҕэ суох” (Авв. 



83

1:13). Таҥара сырдыга баттабылы тулуйан көрүө суохтаах.
 Титкэ 3:5 – манна Павел өссө төгүл быһаарар, биһиги бэйэ-
бит күүспүт көмөтүнэн сатаан быыһаммаппыт, Таҥара үтүө санаа-
тынан ол эрэр табыллар.
 “Эйэлээх” киһиэхэ ити кырдьыгы ылынар ыарахан, тоҕо диэ-
тэххэ кини бэйэтин быһыытыттан тутуллуммакка быһа барар уон-
на бэйэтэ билбит олоҕун философиятынан – кини барытыгар бэйэ-
тигэр эрэнэр. Итиннэ быыһаныллыбыт диэн аньыыттан-хараттан 
ыраастаныы уонна ис дууһатынан өрө үүнүү буолар. Итини Ытык 
Тыын эрэ оҥорор күүстээх, биһигини бүтүннүү ыраастыыр уонна 
саҥаттан төрөтөр кыахтаах.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Хатылыныахтаах хоһооннорго Еф. 2:8-9 хоһоон карточка-
тын ууруҥ, уонна Тит. 3:5 хоһоону үөрэттиҥ.
 2. Эһиэхэ эмиэ биир хоһоону үөрэттэргитигэр нэдиэлэ бэрил-
лэр, онон сорох бириэмэҕитин эрдэ үөрэтиллибит хоһооннору хаты-
лыырга анааҥ.
 3. Саҥа хоһооҥҥут ис хоһоонун кытта билсиһиҥ, эрдэ 
үөрэппит уонна саҥа үөрэтиэхтээх хоһоонноргут сибээстэрин 
өйдүүр туһугар.
 4. Нэдиэлэ түмүгэр хоһооҥҥутун үөрэттэн баран 
бэрэбиэркэлэниҥ, төһө үчүгэйдик үөрэппиккитин билээри өйтөн 
суруйуҥ эбэтэр кимиэхэ эмит кэпсээҥ.
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САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ИТЭҔЭЛ УОННА 
ТАҤАРАҔА ЭРЭЛ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалынан дискуссияны 
салайан ыытааччыга)

 1-кы ыйытыы кэнниттэн кэлэр икки абзаһы ким эмит 
ааҕарыгар көрдөс.
 1-КЫ ТҮҺҮМЭХ – ИТЭҔЭЛЛЭЭХТИК СЫЛДЬЫЫ
 (1-5 ыйытыылар) Итэҕэллэхтик сылдьыы туһунан бэйэҕит 
дьарыктаргытыттан тугу биллигит?
 (2-с ыйытыы) Бу ыйытыы хас биирдии пуунугар бэйэлэ-
рин хоруйдарын ааҕан иһитиннэрэллэригэр аҕыйах киһини көрдөс. 
Бастаан Суруйуу хоһоонноруттан биир хоһоону ырытыҥ, ол кэннэ 
атыны уонна оннук салгыы. Бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр цитатаны 
ким эмит ааҕарыгар көрдөс.
 (4-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас эмит киһи бэйэтин хоруйун 
аахтын.
 (5-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас эмит киһи бэйэтин хоруйун 
аахтын уонна ити кэнниттэн абзаһы эмиэ.
 2-С ТҮҺҮМЭХ – ИТЭҔЭЛ ОБЪЕКТАРА
 (6-9 ыйытыылар) Эһиги дьарыктаргытыттан итэҕэл объек-
тарын туһунан тугу биллигит?
 (6-с ыйытыы) Бу ыйытыыга тугу бэлиэтэммиттэрин аҕыйах 
киһи этэригэр көрдөс.
 (8-с ыйытыы) Бу ыйытыыга ойуулар эһиэх тугу этэллэрий?
 (9-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хоруй гынан аҕалбыт 
хоһоонноргутун уонна быһаарыыларгытын ааттааҥ.
 3-С ТҮҺҮМЭХ – ИТЭҔЭЛ ХОЛОБУРДАРА
 (10-с ыйытыы) Бэриллибит библейскэй итэҕэл холобурда-
рыттан эһиги туохха үөрэннигит?

 7-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүн: сэттис нэдиэлэ сорудах-
тарын бүтэһигэр диэри көрүҥ (91-92с). “Христоһу ылыныы наада-
та” диэн тема бастакы хоһоонун өйдөөҥ Иоан. 1:12.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэри 
оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
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 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ: 1-18 ыйытыыларга 
хоруйдааҥ уонна “Итэҕэл уонна Таҥараҕа эрэл” түһүмэх Кылгас 
быһаарыытын ааҕыҥ, Библияны үөрэтии Сүбэлэрин 3-с баһыгар 
(86-90с).
 4. Туоһулааһын: бөлөх иннигэр бэйэҕит туоһулааһыҥҥытын, 
бэлиэтэммиккитин көрбөккө уонна 4 мүнүүтэ иһинэн кэпсииргэ 
бэлэмнэниҥ.
 5. Араас: “Муоста” ойуутунан кэпсииргэ бэлэм буолуҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

3-С БАҺА

ИТЭҔЭЛ УОННА ТАҤАРАҔА 
ЭРЭЛ
2-с түһүмэх

 ТАҤАРА ЭРЭННЭРИИТЭ
 11. Эһиэхэ ким эмит тугу эрэ эрэннэрбитин санааҥ.
 а. Эһиги кини эрэннэрбитин тутуһарын суоҕун хайдах 
билэҕитий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Кини ол тылын тутуһуо дуо?
_________________________________________________________
 в. Кини инникигэ эрэннэриитигэр эһиги сыһыаҥҥыт хайдах 
буолла? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 12. Таҥара эһиэхэ эмиэ тугу эмит эрэннэрэр. Таҥара эппит 
тылларын туһунан Суруйуу хоһоонноругар туох этиллэрий?
3 Саарыстыбалар 8:56 _____________________________________
_________________________________________________________
Саалтыыр 88:34 __________________________________________
_________________________________________________________
Исаийа 55:11 ______________________________________________
2 Петр 1:4 ________________________________________________
 13. Таҥара эрэннэриитэ тоҕо киһи итэҕэлин тардарый, эһиги 
санааҕыт
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
 “Таҥара тугу эппититтэн эбэтэр эрэннэрбититтэн итэҕэл тах-
сар. Бэрээдэктээх киһи тугу эмит эттэҕинэ, кини бэйэтин тылынан 
быһыыланар: кини тылын кэнниттэн быһыыта көстөр. Таҥараҕа 
эмиэ итинник: тугу эрэ оҥоруон иннинэ, Кини ону Бэйэтин Тылыгар 
этэн таһаарар”.
       Эндрю Муррей

 ЭРЭННЭРИИ ТУОЛУУТУН КЭТЭҺИИ
 14. Салгыы кэлэр таблицаны толоруҥ.
ХОҺООН                ЭРЭННЭРИИ  БААР БУОЛЛАҔЫНА
                                                                               УСУЛУОБУЙАТА
Иоанҥа 15:7  _______________ ______________________
                                    _______________ ______________________
Иеремийэ                   _______________ ______________________
ытааһына 3:22-23 _______________ ______________________
Римляннарга 8:28 _______________ ______________________
   _______________ _____________________
Галаттарга 6:7 _______________ ______________________
   _______________ ______________________

 15. Эһиги санааҕытыгар тоҕо Таҥара сорох эрэннэриитэ туо-
ларыгар усулуобуйа туруорарый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 16. Эһиги эрэннэрбиккитин толороргутугар Таҥара хайдах 
сыһыаннаһарый? 2 Кор. 1:20
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
 Таҥара эрэннэриитин туоларын күүтэргитин эһигиттэн туох 
ирдэниллэрий? Еврейдэргэ 6:12
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Таҥара эрэннэриитэ туоларын күүтэргитигэр эһиги 
бэйэҕитигэр көмө уонна санааны көтөҕүүтэ бастаҕыт. Баҕар эһиги 
ити эрэннэриилэр испииһэктэрин, ол туолар усулуобуйатын уонна 
түмүктэрин сурунуоххутун баҕарыаххыт. Сороҕор Таҥара эрэннэ-
риитэ хайдах эрэ “сыап” курдук быһыылаах буолар, онно майгын-
ныыры аллара ойууга көрүҥ.

 
 17. Иосафат Таҥара эрэннэриитинэн хайдах туһаммытын 
болҕойон көрүҥ. 2 Паралипоменон 20 ааҕыҥ. 
 а. Иосафат бастаан тугу гыммытай? 3,6–12 хоһооннорго
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Айыы Тойон киниэхэ хайдах хоруйдаабытай? 15-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 в. Ити эрэннэрии этэ дуо? _____________________________
 г. Иосафат салгыы хардата хайдах этэй? 18-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 д. Иосафат Таҥара эрэннэриитин итэҕэйбитин туһунан туох 
туоһулууруй? 
_________________________________________________________

            «Таҥара бу аан дойдуну 
ол курдук таптаан, Бэйэтин 

Төрөппүт Соҕотох Уолун, Кини-
ни итэҕэйэр ханнык баҕарар ки-
  һи өлбөтүн, бараммат олохто-

норун туһугар биэрбитэ»
(Иоантан 3:16)

ИТЭҔЭЙИИ ҮЙЭЛЭЭХ 
ОЛОХ
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_________________________________________________________
__________________________________________________________
 е. Кини атыттары хайдах биһирээбитэй? 20-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 ж. Түмүгэ хайдах этэй? 22, 27 хоһооннор
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 18. Суруйуу хоһооннорун ааҕаргытыгар эһиги булбут эрэн-
нэриилэргитин холобур аҕалыҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 Ити эрэннэрии эһиэхэ хайдах көмөлөспүтүн суруйуҥ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 Итэҕэллээх сылдьыы
 Итэҕэл Таҥара чопчу Тылыттан тутуллаах.
 Таҥараҕа итэҕэл уонна Таҥара Тылыгар итэҕэл христианинҥа 
эрэл, үөрүү, эйэ биэрэр, кини үҥэн көрдөспүтэ иһиллэр уонна Таҥара 
эрэннэрбит элбэх атын эрэннэриитэ туоларыгар тирэх биэрэр.
 Итэҕэл объектара
 Дьоннор үксэ хаһан эрэ күүтэ санаабыттара албын буолуоҕа 
диэн сабаҕалыыр идэлээхтэр. Итэҕэл биир соҕотох сыаналаах объе-
га – Таҥара уонна Кини Тыла буолаллар.
 Итэҕэл холобурдара
 Итэҕэл көмөтүнэн элбэх туолбута. Еврейдэргэ сурук 11 хан-
нык холобура эһиэхэ быдан өйгүтүгэр хатанна?
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Таҥара эрэннэриитэ
 Таҥара Бэйэтин эрэннэриитигэр итэҕэллээх, уонна Кини 
Тыллара туһата суох буолбаттар. Таҥара Бэйэтин Тылыгар итэҕэйэр 
ол иһин эрэннэрбитин толорор.
 Эрэннэрии туолуутун кэтэһии
 Христианиннар Таҥара эрэннэриитэ туоларын кэтэһэн 
туһаныахтаахтар, тоҕо диэтэххэ Таҥара кэтэһиллэр эрэннэриини 
толоруон баҕарар.
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7-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“Христоһу ылыныы наадата” диэн тема бастакы хоһоонун Иоантан 
1:12 этиҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит 
санааҕытын үллэстиҥ, бэйэҕит “Библияны ааҕыы Дневнигыттан”.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйааллары-
нан дискуссияҕа бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар 
тус туһунан). 11-18 ыйытыылары ырытыҥ уонна “Итэҕэл уонна 
Таҥараҕа эрэл” түһүмэх Кылгас быһаарыытын, 3-с баһы ааҕыҥ (86-
90с).
 4. Бөлөҕү салайан ыытааччы үлэтэ хайаан да кылгас 
ырытыылаах буолуохтаах.
 5. Ким эмит бөлөх иннигэр тус бэйэтин туоһулааһынын 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсээтин (бэлиэтэммити көрбөккө эрэ).
 6. “Муоста” ойуутун кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
 7. 8-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (93с).
 8. Дьарыгы үҥэн түмүктээҥ.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
СЭТТИС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 5-С ТЕМА. ХРИСТОҺУ ЫЛЫНАР НААДАТА
 Саҥа кэс тыл, биһиги Иисус Христоска итэҕэйэн 
быыһанарбыт туһунан үөрэтэр. Быыһанар туһугар туох да атын 
наадата суох. Ол эрээри, бүгүҥҥү күҥҥэ “итэҕэйэр” диэн тыл 
Христоһу өйүнэн итэҕэйэр курдук өйдөнөр. Элбэх дьон этэллэр: 
“мин Христоһу итэҕэйэбин”, диэн. Оттон Библияҕа “иэҕэйии” диэн 
тыл Иисус Христоһу бүттүүн итэҕэйэргэ, эрэнэргэ уонна Кинини 
аньыыттан Быыһааччыбыт курдук саныырга суолталаах. Павел су-
руйбута: ““кырдьыксыт итэҕэлинэн тыыннаах буолуоҕа” диэн этил-
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либитин курдук, бу Евангелиеҕэ Таҥара киһини итэҕэл маҥнайгы 
кэрдииһиттэн үрдүкү кэрдииһигэр тиэрдэр кырдьыга арыллар” 
(Рим. 1:17). Эһиги бу нэдиэлэҕэ үөрэттиэхтээх хоһооҥҥутугар, 
“итэҕэйэр” диэн тыл “ылынар” диэн тылга дьүөрэлэнэр.
 Иоантан 1:12 – Иоан Иисус Христоһу ылынааһыны уон-
на Киниэхэ итэҕэйии икки ардыгар тэҥнэһии бэлиэтин туруорар. 
Итинник киһи Таҥара уола эбэтэр оҕото буолар. Ким баҕарар бэлэх 
ылбыттаах буолуохтаах. Бэлэх ыларыгар киһи “махтанабын” диир 
уонна ылбыт бэлэҕиттэн үөрэр. 
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Үөрэттэргэ анаан Иоан. 1:12 уонна Арыллыы 3:20 
хоһооннор карточкаларын ылыҥ. Бу нэдиэлэҕэ эһиги Иоан. 1:12 
хоһоону эрэ үөрэттиэххит, оттон Арыллыы 3:20 – аныгыскы кэлэр 
нэдиэлэҕэ үөрэттиэххит.
 2. Биллэн турар, саҥа хоһоону үөрэттиигэ бөлөххө дьарык 
сарсыҥҥы күнүгэр киирэр ордугун, эһиги номнуо өйдөөбүккүт 
буолуоҕа. Эһиги нэдиэлэҕэ биир эрэ хоһоону үөрэттэр да буоллах-
хытына ити сүдү суолталаах.
 3. Саҥа хоһоону үөрэттиҥ уонна уруккутун курдук, 
эрдэтээҥҥи хоһооннору хатылааҥ.
 4. Нэдиэлэ бүтүүтүгэр төһө бэркэ саҥа хоһоону үөрэппиккитин 
бэрэбиэркэлэниҥ, өйтөн суруйуҥ эбэтэр кимиэхэ эмит этиҥ.

САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ИТЭҔЭЛ УОННА 
ТАҤАРАҔА ЭРЭЛ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

(Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан дискуссияны 
салайан ыытааччыга ананар)

 4-С ТҮҺҮМЭХ – ТАҤАРА ЭРЭННЭРИИТЭ
 (1-13 ыйытыылар) Эһиги дьарыктаргытыттан Таҥара эрэн-
нэриитин туһунан тугу биллигит?
 (11-с ыйытыы) Хас эмит киһи 11-а ыйытыыга бэйэлэрин хо-
руйдарын аахтыннар.
 (13-с ыйытыы) Аны билигин атыттар бу ыйытыыга хоруй-
дарын аахтыннар. Ыйытыы кэнниттэн кэлэр цитатаны ким эмит 
ааҕарыгар көрдөс.
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 5-С ТҮҺҮМЭХ – ТУОЛАРЫН КЭТЭҺЭР НААДАЛААХ 
ЭРЭННЭРИИЛЭР
 (14-18 ыйытыылар) Эһиги бэйэҕит дьарыктаргытыттан 
Таҥара эрэннэриитин ылынар туһунан тугу биллигит?
 (15-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас эмит киһини бэйэлэрин 
хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (16-с ыйытыы, Еврейдэргэ 6:12) Өр тулуурдаахтык кэтэһии 
– Таҥара эрэннэриитин утумнуур биир усулуобуйата буоларын хай-
дах өйдүүгүтүй? Кими эмит ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы ааҕан 
иһитиннэрэрин көрдөс. Ити ыйытыы кэнниттэн кэлэр схема, эһиги 
санааҕытыгар тугу этэрий?
 (17-с ыйытыы) Иосафат туһунан кэпсээҥҥэ эһигини саамай 
туох дьиктиргэттэ (2 Пар. 20).
 (18-с ыйытыы) Бөлөх хас да кыттааччытыгар бу ыйытыыга 
икки эппиэттэрин ааҕалларыгар эт. Аны билигин ким эмит ыйытыы 
кэнниттэн кэлэр цитатаны аахтын.
 “Кылгас быһаарыыны” кэрчиктээн хас да киһи ааҕан 
иһитиннэрдин.
 8-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүн: ахсыс нэдиэлэ сорудах-
тарын бүтэһигэр диэри көрүҥ (94-97с). “Христоһу ылыныы наада” 
тема иккис хоһоонун өйдөөҥ: Арыллыы 3:20.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолар кэм: Библияны бэлиэтэ-
ниилэри оҥоро-оҥоро ааҕаргытын салҕааҥ.
 3. Библияны үөрэтии сүбэлэрэ: кэлэр дьарыкка Библияны 
үөрэтии Сүбэлэригэр ырытыы буолуо суоҕа. Өскөтүн эһиги бокуой-
даах буоллаххытына ол туһугар бэйэҕит үлэлэһиҥ.
 4. Араас: 
 а. Матфейтан Үтүө Сурах 6:19-34 хоһооннору иккитэ иһиллэр 
гынан ааҕыҥ. Матфейтан 6:33 хоһоону Ырыҥалааһын түһүмэҕи 
кытта үлэлэһиҥ (94-97с).
 б. “Сүрүн соруктар – 1-кы түһүмэх” барытын көрүҥ (98-
102с).
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8-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“Христоһу ылыныы наада” тема иккис хоһоонун ааҕыҥ, кэпсээҥ: 
Арыллыы 3:20.
 2. Библияны ааҕыы Дневнигыттан, Таҥараны кытта бииргэ 
буолар кэмҥэ кэлбит санааларгытын кытта үллэстиҥ.
 3. Ким эмит бэйэтин туоһулааһынын 4 мүнүүтэ иһинэн бөлөх 
иннигэр кэпсээтин (бэлиэтэммитин көрбөккө).
 4. Матфейтан 6:33 хоһоону ырыҥалааһын түһүмэҕин 
ырытыҥ (94-97с).
 5. Сүрүн соруктар – 1-кы түһүмэҕин ырытыҥ (98-103с).
 6. 9-с дьарык Сорудахтарын ааҕыҥ (104с).
 7. 9-с дьарыкка библейскэй дискуссияны салайан ыытааччы-
ны талыҥ.
 8. Дьарыгы үҥээһининэн түмүктээҥ.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
АХСЫС НЭДИЭЛЭ

 Хоһооннор тустарынан
 5-С ТЕМА. ХРИСТОҺУ ЫЛЫНЫЫ НААДА
 Итэҕэл диэн Библия өйдөбүлүнэн, санаа күүһүн дьулуу-
рун ирдиир, итэҕэйии – ол аата оҥоруу. Бу нэдиэлэҕэ эһиги өйгө 
үөрэттиэхтээх хоһооҥҥутугар, “итэҕэйии” диэн өйдөбүл “Ааны 
арыйыы” диэн тылларынан этиллэр уонна туһааннаах сыаллаахтык 
оҥорууну көрдөрөр.
 Арыллыы 3:20 – Манна Иисус Христос “ааны тоҥсуйара” 
этиллэр. Кини киириэн баҕарар уонна кини иһигэр киһини кытта 
кэпсэтиэн баҕарар.
 Эһиги сүрэххит (эбэтэр олоххут) аан курдук, ол анараа 
өттүгэр Иисус Христос турар. Кини маннык хатылаан тоҥсуйар: 
“ким Мин саҥабын истэн аанын аспыкка дьиэтигэр киириэм...” кини 
биһиги сүрэхпит аанын күүһүнэн арыйыа суоҕа. Биһиги итэҕэлбит 
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туһааннаах күүһүнэн ити ааны арыйабыт уонна Кинини киирэригэр 
көрдөһөбүт уонна биһиги Быыһааччыбыт уонна Таҥарабыт буола-
рыгар көрдөһөбүт. Биһиги ааммытын арыйдахпытына, Кини эрэн-
нэрбитин курдук киириэҕэ уонна биһигини кытта кэпсэтиэҕэ. Кини 
биһигини уоскутуом диэн эрэннэрбитэ: “Мин олох килиэбинэбин. 
Миэхэ кэлэр киһи аччыктыа суоҕа, Миигин итэҕэйэр киһи хаһан да 
утатыа суоҕа” (Иоантан 6:35). Кини Киниэхэ кэлээччилэри барыла-
рын ылынарын эппитэ: “Миэхэ кэлээччини Мин киэр үүрүөм суоҕа” 
(Иоантан 6:37). Кини биһиги хаһан Киниэхэ кэлэрбитин күүтэр.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Иоантан 1:12 хоһоону атын хатыланыахтаах хоһооннору 
кытта ууруҥ, оттон Арыллыы 3:20 хоһоонун нойосуус үөрэттиҥ.
 2. Билбэт тылларгытын көрүстэххитинэ, ону тылдьыкка 
көрдөөҥ.
 3. Суруйуу хоһооннорун үөрэттиигэ ыйыы-кэрдии – баста-
кы нэдиэлэҕэ барбыккытын 2-с куурустан (12-17с), уонна оннук бу 
куурустан (82-83с) хаттаан ааҕыҥ, өйү саҥарда уонна үөрэттии кэр-
диистэрин ситимин хатылааҥ.
 4. Нэдиэлэ түмүгэ саҥа хоһоону үчүгэйдик үөрэттибиккитин 
бэрэбиэркэлэниҥ, кимиэхэ эмит этэн, кэпсээн көрүҥ эбэтэр 
суруйуҥ.

МАТФЕЙТАН 6:33 ХОҺООНУ ЫРЫҤАЛААҺЫН
 Сүрүн соруктары ырытыыга бэлэмнэнии
 Бэриллэр сорудах Сүрүн соруктар туһунан дискуссияҕа 
төрүт суолталаах буолар (8-10 дьарыктар). Матфейтан 6:33 хоһоону 
иккитэ иһиллэр гынан ааҕыҥ уонна маннык ситимнээх ырыҥалаан 
көрүҥ:
 1. Кэпсээн көрүҥ.
 2. Хоһоон уопсай ис хоһоонун үөрэтиҥ.
 3. Майгынныыр, тэҥ хоһооннору булуҥ.
 4. Бэйэҕит ыйытыыларгытын эбэтэр кимиэхэ эмит үөскүөн 
сөптөөх ыйытыылары суруйуҥ.
 5. Тус бэйэҕит олоххутугар бу хоһоону туһанаргытын тол-
куйдаан.
            Мин Матфейтан 6:19-34 хоһоону иккитэ иһиллэрдик аахтым
             (Толорууну галочканан бэлиэтээҥ). 
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 1. КЭПСЭЭҺИН
 Матфейтан 6:33 хоһоону бэйэҕит тылгытынан кэпсээҥ.
 Хоһоон ис суолтатын дириҥник өйдүүр туһугар, кини араас 
аллара бэриллэр тылбаастарын көрүҥ.
           Бастаан Таҥара Саарыстыбатын көрдөөҥ уонна Кини кыр-
дьыгын, уонна ити барыта эһиэхэ бэриллиэҕэ. 
            Туох ханнык иннинэ эһиги Таҥара Саарыстыбатыгар, Кини 
кырдьыгар дьулуһуҥ, оччоҕо ити барыта эһиэхэ бэриллиэҕэ. (Саҥа 
Кэс Тыл. Заокскай Библия переводун института). 
        Бастатан туран Таҥара Саарыстыбатыгар дьулуһуҥ уонна 
Кини тугу соруйарын оҥорорго кыһаллыҥ, оттон атыны барытын 
Кини эһиэхэ эбии биэриэҕэ (Үөрүүлээх Сурах. Россиятааҕы Биб-
лия Түмсүүтэ).
        Туох ханнык иннинэ Таҥара Саарыстыбатын көрдөөҥ уон-
на Кини кырдьыгын, уонна атын барыта онно бэриллиэҕэ. (Олох 
Тыла. Норуоттар икки ардыларынааҕы Библейскэй Түмсүү).

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 2. ИС ХОҺООНО
 Матфейтан Үтүө Сурах 6:25-32 уонна 6:34 хоһооннорго 
кылгастык сүрүн этиллибит суолтаны суруйуҥ; 33-с хоһоону 
киллэримэҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 3. МАЙГЫННЫЫР ХОҺООННОР
 Салгыы бэриллэр хоһооннорго Матфейтан 6:33 хоһооҥҥо 
ханнык ис суолталаахтар майгынныылларый? 
 Сокуону хатылааһын 28:2 _____________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
 2 Паралипоменон 26:5 _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 2 Паралипоменон 31:20-21 ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Саалтыыр 83:12 ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 4. ЫЙЫТЫЫЛАР:
 а. “Кырдьыктаах буолуу” уонна “Таҥара Саарыстыбата” 
диэн өйдөбүллэр быһаарыыларын биэр. Наада буоллаҕына көмө 
литератураларын туһан: энциклопедияны, библейскэй тылдьыты, 
Библияҕа быһаарыылары. Эһиги бэлэмнэнэр кэмҥитигэр, баҕар, 
Таҥара дьиэтин ааҕар хоһугар эбэтэр итинник кинигэлэрдээх ким-
тэн эмит сүбэ көрдөһүөххүт.
 Кырдьыктаах буолуу _________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Таҥара Саарыстыбата _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. “Көрдөөһүн” диэн тыл тугу этэрий
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. 31-с уонна 32-с хоһооннору көрүҥ. 33-с хоһоон тугу утарар 
суолталааҕый?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 5. ТУҺАНЫЫ
 Эһиги Матфейтан 6:33 хоһоону тус бэйэҕит олоххутугар хай-
дах туһаныа этигитий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
  
 Сүрүн соруктар – 1-кы түһүмэх
 Билигин Сүрүн соруктар тустарынан кэпсэтиэхпит, ол эбэ-
тэр сүрүн суолталаах уонна туһааннаах бэрээдэгин туһунан.
 Тоҕо биһиэхэ биир ханнык эрэ оҥорон көрөрбүт, туохтааҕар 
даҕаны суолталаах буоларый? 
 Биһиги ханнык баҕа санааттан сиэттэрэрбититтэн уонна хан-
нык сыал туруорарбытыттан тутулуктаах. Ити этиллибиттэр биһиги 
Сүрүн соруктарбытыгар суолталаахтар.
 Христианин олоҕор тугу талара Таҥара баҕарарыгар 
олоҕуруохтаах, ол суруйуу хоһоонноругар арыллар. Ити туһунан 
Иисус соруга маннык: “бастатан туран Таҥара Саарыстыбатын уон-
на Кини кырдьыгын көрдөөҥ” (Матфейтан 6:33). 
 Хайалаах сирдэргэ Таҥара үөрэҕин ис хоһоонунан көрдөххө, 
сир үрдүгэр Таҥара Саарыстыбатыгар сыһыаннаах баһыйыахтаах.
 Сүрүн соруктарга сыыспат туһугар, бэйэ иннигэр сөптөөх 
сыалы туруорар наада. Аллара бэриллэр кэрчик хоһооннортон, дьон 
бэйэтин иннигэр туруоруммут, эбэтэр сороҕор атын дьону ыҥырбыт, 
баҕа санааларын уонна сыалларын устуҥ.
 Давид      Саалтыыр 26:4 _________________________
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_________________________________________________________
 Иисус Навин     Иисус Навин 24:15 _____________________
_________________________________________________________
 Иисус Христос   Иоантан 4:34 _________________________
_________________________________________________________
 Павел          Римляннарга 12:2 _________________________
_________________________________________________________
          Колоссяннарга 1:28-29 _____________________
_________________________________________________________
 Иоанн          3 Иоанн 4 ________________________________
_________________________________________________________
 Биһиги Христоска бэриниибит суолтатыгар, биһиги “кини-
лэр итэҕэллэрин батыһыахтаахпыт”. 
 “Таҥара тылын үөрэтэн эһигини көрбүт-истибит дьону 
өйдүү сылдьыҥ; кинилэр олорон ааспыт олохторун түмүгүн көрөн, 
итэҕэллэрин холобур туттуҥ”.
     Еврейдэргэ 13:7
 СЫАЛЛАР
 Биһиги олохпут, туохха сүрүн суолта ууран толкуйдуурбу-
тун уонна бастатан туран тугу оҥоруохтаахпыт сыала икки бөлөххө 
арахсыан сөп: (1) биһиги хайдах буолуохтаахпытый – “Христос 
уобараһыгар майгынныыр” (Рим. 8:29) уонна (2) биһиги тугу 
гыныахтаахпытый – “Таҥараҕа үлэлиэхтээхпит” (Гал. 6:9-10).
 Христос уобараһыгар майгыннааһын
 Салгыы бэриллэр хоһооннортон биһигини Христоска 
дьүөрэлиир хаачыстыбалары суруйуҥ.
 Галаттарга 5:22-23   Матфейтан 5:3-10
1. _______________________ 1. ________________________
2. _______________________ 2. ________________________
3. _______________________ 3. ________________________
4. _______________________ 4. ________________________
5. _______________________ 5. ________________________
6. _______________________ 6. ________________________
7. _______________________ 7. ________________________
8. _______________________ 8. ________________________
9. _______________________ 
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 Үөһээ этиллибит хаачыстыбалартан, эһиги санааҕытыгар, 
Христоска дьүөрэлии буоларга саамай сүрүннэрэ ханныгый?
1. _______________________ 4. ________________________
2. _______________________ 5. ________________________
3. _______________________ 6. ________________________
 Таҥараҕа үлэлээһин 
 Таҥараҕа үлэлээһин – ол аата дьон сэргэ наадыйдаҕына ону 
өйөөһүн, көмөлөһөөһүн. Бу чопчу көмө эбэтэр сүбэ буолуон сөп, 
сэрэтээһин уонна үөрэтээһин, Үтүө Сурах туһунан кэпсээһин уонна 
Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүҥҥэ көмө буолуон сөп.
 Биһиги дьоҥҥо араастык сулууспалыахпытын сөп. Аллара 
ааттаммыт Таҥараҕа үлэлээһин холобурдарын “сөптөөх паарала-
рын” кытта Саҥа Кэс Тыл текстын кытта холбоо.
Марк 9:41   1. Ини биилэргэ уонна балыстарга көрсүөтүк 
көмөлөһүү
Иоантан 13:14-16 2. Огдооболору көрүү-истии
Дьайыылар 6:1-3 3. Наада буоллаҕына үбүнэн көмөлөһүү
Ефесяннарга 4:12 4. Чугас дьон туһугар үҥүү
Ефесяннарга 6:5-7 5. Христос этин-сиинин айыы
Колосяннарга 4:12 6. Үлэни таптыыр, үлэҕэ бэриниилээх
1 Тимофейга 5:17 7. Утаппыт киһиэхэ омурдуу уу биэрии
1 Иоанн 3:17-18 8. Таҥара Тылын тарҕатан үөрэтии.
 Таҥараҕа үлэлээһиҥҥэ алҕастартан сэрэниҥ
 Баҕар эһиги “үчүгэй – чулуу өстөөҕө” диэн этиини ном-
нуо истибиккит буолуоҕа. Ити атыттарга үлэлээһиҥҥэ 
ордук сөптөөх. Аллара бэриллэр Суруйуу кэрчиктэригэр ити кыр-
дьык ойууланар.
 1. Лукаттан Үтүө Сурах 10:38-42 ааҕыҥ.
 а. Мария тугу талбытай? ______________________________
_________________________________________________________
 б. Марфа тугу талбытай? _____________________________
_________________________________________________________
 в. Иисус этиитинэн тугу талар ордугуй? _________________
_________________________________________________________
 г. Ол тоҕо ордук этэй? ________________________________
_________________________________________________________



101

 2. Дьайыылар 6:1-4 ааҕыҥ
 а. Манна этиллэр сылтаҕа тугуй? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Апостоллар тугу быһаарбыттарай? Кинилэр тугу талбыт-
тарай?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Кинилэр талбыттара хайдах быһааралларый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Апостоллар, күннээҕи малынан-үбүнэн бэйэлэрин инилэ-
рин уонна балыстарын баҕаларын ханнарбакка Таҥара Тылыгар 
Таҥараҕа үлэлээһини талбыттара эрээри, ити туһугар бэйэлэрин 
эппиэтинэстээх курдук сананан, ити наадалары атыттар хааччы-
йалларын туһугар кыһаллыбыттара. Онон сүрүн интэриэһин туһугар 
үлэлээһин – атын эппиэтинэстэн туорааһын буолбатах. 
 Эһиги киһиэхэ оҥорор саамай улахан өҥөҕүт – кини Христоһу 
кытта сыһыаныгар көмөлөһүү буолар: кини аньыыларыттан бырас-
тыы гыналларыгар уонна быыһанарыгар көмө, эбэтэр итэҕэйээччи 
ис санаатынан сайдарыгар көмө.
 “Бастатан туран Таҥара Саарыстыбатын көрдөөһүн” – 
бу ханнык эмит киһи олоҕор Таҥараны аатырдыы буолар. Онон 
эһиги саамай улахан баҕа санааҕыт, киһи ис санаата наадыйарыгар 
көмөлөһө сатыыргыт буолуохтаах, ол кэмҥэ атын наадыйарыгар 
кыһаллыаххытын сөп. Ол эрээри сороҕор киһи сирдээҕи наадала-
рын дуоһуппакка сатаан ис дууһатын ыйытыыларыгар көмөлөһөр 
кыах суох буолар. 
 СҮРҮН СОРУКТАРЫ ОҤОРООҺУН СҮБЭЛЭРЭ 
УОННА ОНУ ТУТУҺУУ
 1. Баһыйыы биһиги олохпутугар талар кыахтаах эрэ 
өрүттэргэ суолталаах буолар. Үөһээ бэриллибит холобурдарга (Лук. 
10:38-42 уонна Дьайыылар 6:1-4) дьоннор бэйэлэрэ тугу эмит талал-
лара, ол эрээри киһи олоҕор сорох ардыгар биһиги бэйэбит сатаан 
талбат кэмнэрбит бааллар, биһиги оннубутугар ким эрэ атын талар. 
Ону таһынан биһиги таларбыт, биһиги эт-хаан өттүнэн кыахпытыт-
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тан эмиэ тутулуктаах. Ол эрээри биһиги быһаарыныы талар кыах-
таах буоллахпытына, ол туһугар эппиэтинэс бэйэбитигэр буолар. 
Холобур, кулуттар биһиги курдук бэйэлэрэ талар кыахтара суоҕа. 
Ол эрээри, биһиги эрабыт бастакы үйэтигэр Үтүө Сурах кинилэр да 
истэригэр түргэнник тарҕаммыта.
 2. Таҥара баҕатын толорууга биир улахан мэһэйинэн буо-
лар – биһиги бириэмэбитин сөбө, ситэтэ суох былаанныырбыт 
буолар. Биһиги үксүбүт нэдиэлэҕэ 40-ча чааһы түбүгэ суох, халтай 
хаалларабыт. Матфейтан 6:33 хоһоону салайтаран үҥэҥҥит былаан 
оҥорорго бириэмэтэ булуҥ. Холобур биир эмит иллэҥ киэһэҕитин 
хайдах атаарары былааннааҥ, эбэтэр субуота иккис аҥарын, эбэтэр 
өрөбүлү.
 3. Эһиги олоххутугар саҥа суолта биэриэн сөптөөх холобур 
былааннары көрүҥ.
 а. Эһиги оҥоруохтаах уонна хайаан да оҥоһуллуохтаах, то-
лоруоххутун баҕарар түбүктэргит испииһэгин оҥорун.
 б. Ытык Тыын көмөтүнэн Таҥара эһиэхэ, эһиги испииһэккит 
былаана сөптөөҕүн өйдүүргүтүгэр үҥүн.
 в. Онтон испииһэккитин нүөмэрдээҥ (1, 2, 3) – Матфейтан 
Үтүө Сурах 6:33 көрүүтүнэн сүрүннээн туруортаа.
 г. Таҥара иннигэр бастакы нүөмэрдээх былааны эһиги эрдэ 
толоруохпут диэн быһаарыныы ылыҥ, ол эрэ кэннэ испииһэк сал-
гыы кэлэр нүөмэрдэрин ылсыаххыт. Бастакы пууну толорон баран, 
иккискэ онтон салгыы ол курдук көһөн иһин. Эһиги испииһэккитин 
сотору-сотору көрөр буолуоххут, тоҕо диэтэххэ олоххо араас 
быһаарыыта суох түбүктэр үөскүөхтэрин сөп. Сорох дьон, хас сар-
сыарда аайы саҥа испииһэк оҥостор идэлээхтэр.
 4. Быһаарыныылаах уонна дьаныардаах буолуу – Сүрүн со-
руктарбытын кытта сөптөөхтүк олорорго наадалаах хаачыстыбалар. 
Кыра тургутуулар уонна ол бу наадалааҕа биһиэхэ оҥоһуллуохтааҕы 
толорорбутугар мэһэйдиир буолуохтара. Павел эппитэ: “Эппин-
сииммин сыһытан туран дьулуурбар бас бэриннэрэбин” (1 Кор. 
9:27). Атын тылларынан эттэххэ кини этэр: “мин эппин-сииммин 
туох оҥоһуллуохтааҕын оҥорорго күһэйиэм “кини баҕарарын” 
оҥорбокко”
 5. Быһаарыныылаах уонна дьаныардаах буолааһын – бу 
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баһыйыыны кытта эйэлэһэр усулуобуйалар, ону таһынан биһиги 
билиниэхтээхпит – Таҥара биһиги дьайыыларбытын Бэйэтин 
алгыһынан уонна үтүө санаатынан сырдатыахтаах, тоҕо диэтэх-
хэ Кини алгыһа суох биһиги тугу да гынар кыахпыт суох (2 Кор. 3:5 
уонна Зах. 4:6 уонна Иоан. 15:5 көр).
 6. Иаков Суругар, инникигэ былаан оҥорорго биһиги саҥара 
үөрэниэхтээхпит диэн суруллубута: “Айыы Тойон биэрдэҕинэ... ону 
да оҥоруохпут, маны да ситэриэхпит” (Иак. 4:13-16 көр). Сороҕор 
Таҥараҕа биһиэхэ сыһыаннаах араас былааннаах буолар, ол туһунан 
биһиги тугу да билбэппит. Кини өйө санаата биһигиннээҕэр үрдүк 
(Ис. 55:90 көр). Онон күүтүллүбэтэх ыарахаттар үөскээтэхтэринэ 
уолуйан хаалымаҥ, туох баар түгэннэргэ Таҥараҕа махтанан бас 
бэринэргит ордук буолуоҕа (Рим. 8:28, Саалтыыр 113:11 көр).
 7. Биир өттүттэн биһиги көҥүллээтэхпитинэ, биһиги олох-
путугар дьоннор мэһэйдэһэр буолуохтара. Биирдэ Иисуска сулуус-
палыыр кэмнэригэр дьоннор бэйэлэрин былааннарын сыҥалыы 
сатаабыттара (Лук. 4:42-44 көр), ол эрээри Кини кинилэргэ бас 
бэриммэтэҕэ. Кини эппитэ, Кини Аҕата тугу соруйбутун оҥоробун 
диэн. Таҥара былаанын өйдөөһүн эһиэхэ быһаарыныы ыларгытыгар 
эмиэ көмөлөһүөҕэ, үтүө санаалаахтар баҕа санааларыгар бас бэри-
нэри ду эбэтэр үтүө сыһыаннаахтык, ол эрээри быһаарыныылаахтык 
кинилэргэ “суох” диири ду.
 8. Сөптөөх быһаарыныы ыларга дьоҕурдаах буоларга, биһиги 
олохпутугар Таҥара сыалыттан сиэттэрэн, сотору-сотору толкуйду-
ур наада, сөптөөх сыаллаах Таҥараҕа үлэлиибит  дуо диэн, талан 
ыларбыт сөптөөх дуо диэн билэрбит наада. Киһи айылҕата үөһээ 
этиллибит сыаллартан туора барарын сөбүлүүр. Таҥараны кытта 
күн аҥара өрүү бииргэ буолар кэм – ити сыаллары тутуһарга үчүгэй 
көмө буолар.
 9. Аныгы үйэҕэ биһиги тугу баҕарбыппытын уонна наадалаах 
дии санаабыппытын барытын толорорбут соччо табыгаһа суох. Эһиги 
Сүрүн соруктаргытыгар сөп түбэһэннэрэн быһыыланнаххытына 
даҕаны, эһиги баҕарбыккытын толору толороргут сатаммат. Ол 
эрээри саамай сүрүнү эһиги толорор кыахтааххыт. Иисус эппитэ: 
“Мин сиргэ Эн кэрэмэн килбиэҥҥин көрдөрдүҥ, Эн соруйуугун 
толордуҥ” (Иоан. 17:4). Ол эрээри Кини сатаан оҥоруохтааҕын 
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сороҕун кыайан оҥорботоҕо. Иисус холобуруттан үөрэниэххэйин: 
Таҥара быһаарбыт Сүрүн соруктарын тутуһан олоруохха, тугу са-
таан кыаммаппытын Киниэхэ биэриэххэйин.
 ТҮМҮК
 Бастатан туран биһиги бэйэмсэх баҕабытын уонна ол бу 
көҕүтүүлэрбитин оҥоробут. Итинник гынан, биһиги олохпутугар 
Таҥара былаанын батыһарбыт ыарахаттардаах буоларын ис санаа-
бытыгар билэбит, тоҕо диэтэххэ ити биһиги бэйэбититтэн толук ир-
диир.
 Эһиги Таҥара олоххутугар “сүрүн миэстэҕэ” буоларыгар 
баҕараҕыт дуо? Оччоҕуна эһиги олоххут устатын тухары Кини сыа-
лы киллэрэр туһугар үлэлэһиэххитин уонна кини Сүрүн соруктары-
гар бас бэриниэххитин наада. Эһигини соргу суоҕа салыннарбатын; 
илиигитин түһэриэххит оннугар наар тугу оҥороргутун сыаналыыр-
га үөрэниҥ, күн аҥара үҥээһиҥҥэ уонна толкуйдааһыҥҥа анааҥ. 
Биһиги Айыы Тойоммут ыҥырыытын өйдөөҥ: “ТУОХ ХАННЫК 
ИННИНЭ Таҥара Саарыстыбатын көрдөөҥ!”

 9-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйгө үөрэтии: тохсус нэдиэлэ со-
рудахтарын бүтэһигэр диэри көрүҥ (109-111с). “Быыһабылга эрэл” 
тема бастакы хоһоонун өйгө үөрэтиҥ: 1 Иоанн 5:13.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэри 
оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ: “Таҥара көҥүлүн би-
лии” түһүмэх 1-7 ыйытыыларыгар эппиэттээҥ, Библияны үөрэтии 
Сүбэлэрин 4-с баһа (105-108с).
 4. Туоһулааһын: бөлөх иннигэр тус бэйэ туоһулааһынын 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсииргэ бэлэм буолуҥ (бэлиэтээһиннэри 
көрбөккө).
 5. Араас: Сүрүн соруктар 2-с түһүмэҕин ааҕыҥ (112-113с) 
уонна ону ырытарга бэлэмнэниҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

4-С БАС

ТАҤАРА КӨҤҮЛҮН БИЛИИ
1-кы түһүмэх

 Христианиннар үксүгэр, Таҥара кинилэр баҕа санааларыгар 
уонна былааннарыгар туох санаалааҕын толкуйдууллар. Сороҕор 
Таҥара Бэйэтин санаатын сир анныгар ханнык эрэ кылаатка кис-
тиир курдук, оттон биһиэхэ – ол сытар миэстэтин бэлиэтин хаарты-
тын сороҕо эрэ курдук. Ол эрээри ити итинник дуо? Айыы Тойон 
Бэйэтин былаанын кистэлэҥҥэ тутар эбэтэр Кини биһиги Кини кэн-
ниттэн батыһарбытын, Киниэхэ биһиги хас хардыыбытын салайа-
рыгар баҕарар дуо?
 Соломуон аман өһүн 3:5, 6 хоһооннор ити ыйытыыны таа-
рыйаллар (ону эһиги 1-кы кууруска үөрэппиккит; билигин ол 
хоһооннору хатылааҥ уонна ону сыыһата суох өйдүүргүтүн 
итэҕэйиҥ). Ити кэрчик хоһооннор Таҥара санаатын билинэргитигэр 
туох баар мунаахсыйыыга сыһыаннааҕы көннөрүөҕэ.
 Ити туһунан толкуйдааҥ.
 ТАҤАРА САНААТЫН АРЫЙЫЫ
 1. Христоһу батыһааччы быһыытынан эһиги биир баҕа 
санааҕыт хайдах буолуохтааҕый? Ефесяннарга 5:17
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 2. Эһиги олоххутугар Бэйэтин санаатын туһунан Таҥара 
эһиэхэ тугу эрэннэрэрий? Саалтыыр 31:8
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 3. Салгыы кэлэр хоһооннорго Таҥара Бэйэтин санаатын 
эһиэхэ туох арыйарый? 
 1 Фессалоникиецтэргэ 4:3 ____________________________
_________________________________________________________
 1 Фессалоникиецтэргэ 5:18 ____________________________
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_________________________________________________________
 1 Петртан 2:15 _____________________________________
_________________________________________________________
 4. Саалтыыр 39:9 Псалом ыллааччы Таҥара санаатыгар хан-
нык сыһыаны этэрий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Итиниккэ майгынныыр сыһыаны ситиһэр туһугар эһиги 
тугу гыныахтааххытый?  ___________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 5. Таҥара санаатын толороргутугар эһиги күүскүт сүүрүгүнэн 
туох буоларый?
 Филиппиецтэргэ 2:13 ________________________________
 Иоанн 15:5 _________________________________________
 
“Таҥара санаатын туох эрэ дьиктилээх баһыылка курдук ааҕар наа-
дата суох, быаны тартахха үөһээ халлаантан түһэн кэлэр баһыылка 
курдук... кинини күнтэн күн аайы кыратык эриллэн эбиллэр түрдьэ 
кумааҕы курдук саныыр ордук... Таҥара санаата – бу күн аайы би-
линиллэр уонна санаарҕаныллар туох эрэ буолар. Бу санатыллыбыт 
баһыылка биирдэ бас биллиллэрин курдук буолбат. Онон биһиги 
аналбыт туох эрэ олоххо аналлаах былааны киллэрээһиҥҥэ, ханна 
эрэ баран, тугу эрэ оҥорооһуҥҥа буолбатах, биһиги аналбыт – Айыы 
Тойоммутун Иисус Христоһу батыһыахтаахпыт диэн”.
      Пол Литтл
 
Суруйуу хоһоонноругар христианиннар Иисус Христос туһугар 
олорорго бары сүбэлэри булаллар. Ол эрээри сороҕор киһи 
олоҕор Библияҕа чопчута суох уонна муҥутуур толорута суох 
быһаарыныылары ылынарга күһэллэбит. Итинник түгэннэргэ хрис-
тианин Таҥара Тылыгар баар быһаарыныы ылынарга аналлаах 
сүбэлэри тутуһуохтаах. 
 БЫҺААРЫНЫЫ ЫЛЫНЫЫ ПРИНЦИПТЭРЭ
 Таҥара Тылыгар сөпсөһөр сыаллар
 Биһиги тугу эмит оҥорорбутугар уонна быһыыланарбытыгар 
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көмөлөһүөн сөптөөх чопчу кэриэс тыллары Таҥара биэрэр. Өскөтүн 
ханнык эрэ эһиги быһыыгыт Таҥара Тылын кытта сөп түбэспэт 
буоллаҕына, ол аата Кини санаатын утарар буолар.
 6. Салгыы бэриллэр хоһооннорго олоҕуран, Эһиэхэ Таҥара 
туруорар сыалларын бэйэҕит тылгытынан этиҥ...
 Матфейтан 6:33 ____________________________________
_________________________________________________________
 Матфейтан 22:37-39 ________________________________
_________________________________________________________
 Матфейтан 28:18-20 ________________________________
_________________________________________________________
 1 Петртан 1:15 _____________________________________
_________________________________________________________ 
 2 Петртан 3:18 _____________________________________
_________________________________________________________
 Ити бэриллибит уонна итиннэ майгынныыр хоһооннорго 
олоҕуран бэйэҕитигэр, бэйэҕит быһыыгытын, тутта-хапта сылдьар-
гытын быһаарарга аҕыйах ыйытыы биэриҥ:
 а. Миэхэ туох үрдүккэ турарый: Таҥара баҕа санаата ду эбэ-
тэр мин бэйэм баҕа санаам ду?
 б. Маннык быһыы миэхэ Таҥараны уонна атын дьону өссө 
күүскэ таптыырга көмөлөһүө дуо?
 в. Ити быһыы мин бэйэм кыттыыбын кытта хайдах Христос 
Улуу Соругун толорорбор сөп түбэһэрий?
 г. Бу миэхэ үтүө олоҕу олорорбор көмөлөһүө дуо?
 д. Бу быһыылар миэхэ Христоһу билинэрбэр көмөлөһүөхтэрэ 
дуо?
 Бу ыйытыыларга көнөтүк хоруйдаатаххытына, Таҥара Ты-
лыгар сөпкө түбэһэннэрэн сөптөөх быһаарыныы ылынаргытыгар 
көмөлөһүөҕэ.
 7. Салгыы бэриллэр хоһооннору туһанан, эһиэхэ Таҥара са-
наатын билинэргитигэр көмөлөһөр ыйытыылары туруортааҥ.
 1 Коринфяннарга 6:12 _______________________________
_________________________________________________________
 1 Коринфяннарга 6:19-20 _____________________________
_________________________________________________________
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 1 Коринфяннарга 8:9 _________________________________
_________________________________________________________
 1 Коринфяннарга 10:31______________________________
_________________________________________________________
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9-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“Быыһабылга эрэл” диэн тема бастакы хоһоонун 1 Иоантан 5:13 
этиҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит 
санааҕытын үллэстиҥ, бэйэҕит “Библияны ааҕыы Дневнигыттан”.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйааллары-
нан дискуссияҕа бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар 
тус туһунан). 1-7 ыйытыылары ырытыҥ “Таҥара көҥүлүн билии” 
түһүмэхтэн, 4-бас (105-108с).
 4. Бөлөҕү салайан ыытааччы үлэтэ хайаан да кылгас 
ырытыылаах буолуохтаах.
 5. Ким эмит бөлөх иннигэр тус бэйэтин туоһулааһынын 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсээтин (бэлиэтэммити көрбөккө эрэ).
 6. “Сүрүн соруктар – 2-с түһүмэҕин” ырытыҥ (112-
113с).
 7. 10-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (114с). 
 8. 10-с дьарыкка дискуссия салайан ыытааччытын 
талыҥ.
 9. Дьарыгы үҥэн түмүктээҥ.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ 
ТОХСУС НЭДИЭЛЭ

 Хоһоон туһунан
 6-С ТЕМА. БЫЫҺАБЫЛГА ЭРЭЛ
 Хамсыы турар акылаакка сатаан бөҕө тутууну сатаан тутул-
лубат. Инникитин бэйэ быыһаныытыгар эрэммэт буоллахха хрис-
тианскай олоххо киһи сатаан дьиҥ чахчы үүммэт. Сорох христианин-
нар үйэлээх олохтоохторун туһунан итэҕэйбэттэр. Оттон сорохтор 
бэйэлэрин быыһаналларын туһунан толкуйдуулларыгар, бэйэлэрин 
ис санааларыгар эрэнэллэр; оттон ити саамай кэбирэх төрүт тутула 
диэххэ наада. Таҥара биһиги чахчы үйэлээх олохтоохпутун билэрби-
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тигэр баҕарар.
 1 Иоантан 5:13 – Иоанн чопчу туоһулуур, кини суруктарын 
сүрүн сыала – Иисус Христоска итэҕэйээччилэр үйэлээх олохтоох-
торун билинэллэригэр көмө буоларга.
 Тоҕо биһиги быыһаныыга эрэллээх буолуохтаахпытый? Итин-
нэ биир туоһулааһын – бэйэбит баҕа санаабыт Таҥара көрөрүгэр 
сөптөөх буолара буолар. Бу биһиэхэ Сибэтиэй Тыын киирбитин 
биллэрэр бэлиэ буолар. Биһиги саҥа Христос туһугар олохпут атын 
туоһулара: Кини Тылын ааҕар баҕа санаа, үҥэн Кинини кытта кэпсэ-
тии: атын итэҕэйээччини кытта чугас сыһыаны өйөөһүн уонна Кини 
туһунан дьоҥҥо туоһулааһын. Биһиги Быыһабылга эрэлбит саамай 
сүрүн төрдө – Кини Тылын эрэннэриитэ.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. 1 Иоан. 5:13 уонна Иоан. 5:24 хоһооннору үөрэтиллиигэ диэн 
ууруҥ. Бу нэдиэлэҕэ эһиги 1 Иоан. 5:13 эрэ хоһоону үөрэтэҕит.
 2. Эһиги эмиэ биир эрэ хоһоону үөрэттиэххит онон иллэҥ 
кэмҥитин эрдэ үөрэтиллибит хоһооннору хатылыырга анааҥ.
 3. Хоһооннору толкуйдуурга уонна кинилэри олоххо хай-
дах туһанар туһунан саныырга бириэмэ уураргытын умнумаҥ. Ол 
туһунан сүбэлэри эһиги 82-83с булуоххут.
 4. Саҥа хоһоону үөрэппиккин бэрэбиэркэлэнэн, өйтөн 
суруйуҥ эбэтэр кимиэхэ эмит нойосуус этиҥ.
 
САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ТАҤАРА КӨҤҮЛҮН 

БИЛИИ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР
 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалынан дискуссия-

ны салайан ыытааччыга)
 Кими эмит бу балаһа иннигэр тыл этэригэр көрдөс.
 1-КЫ ТҮҺҮМЭХ – ТАҤАРА САНААТЫН АРЫЙЫЫ
 (1-5 ыйытыылар) Таҥара санаата хайдах арылларын туһунан 
эһиги туох саҥаны биллигит?
 (1-кы ыйытыы) Таҥара санаатын өйдөбүлүн чэрчитэ хай-
дах буолуоҕай?
 (3-с ыйытыы, 1 Фес. 4:3) Эһиги санааҕытыгар сырдатыы 
диэн тугуй?
 (1 Фессалоникиецтэргэ 5:18) Эһиги Таҥараҕа ис 
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санааҕытыттан ыарахан тургутууларын иһин төһө махтаныаххы-
тый?
 (1 Петр 2:15) Ханнык дьоннор эһиги санааҕытыгар өйө суох 
курдуктарый?
 (4-с ыйытыы) Бу ис хоһоонун атын тылынан эһиги хайдах 
тириэрдиэххитий: “Таҥара Санаата эһиги сырдатыыгыт буолар”?
 Саалтыыр 39:9 иккис чааһыгар Суруйуулары өйдөөһүн 
туһунан этиллэр ду эбэтэр туох эрэ атын туһунан ду?
 (5-с ыйытыы) Бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр цитатаны ким 
эмит ааҕарыгар көрдөс. Бу түһүмэх бүтэһик абзаһын ким эмит атын 
киһи ааҕарыгар көрдөс.
 2-С ТҮҺҮМЭХ – БЫҺААРЫНЫЫ ЫЛЫНЫЫ 
ПРИНЦИПТЭРЭ 
 (Болҕойуҥ: манна эһиги үс түһүмэх булуоххут, уонна хас 
биирдиитигэр бу кинигэ биир саамай сүрүн суолталаах түһүмэҕин 
курдук сыһыаннаһаргыт наада).
 Кими эмит 6-с ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы ааҕарыгар 
көрдөс.
 (6-7 ыйытыылар) Быһаарыныы ылыныы туһугар Таҥара 
Бэйэтин Тылыгар тугу этэрин туһунан тугу биллигит?
 (6-с ыйытыы, Матфейтан 6:33) “Таҥара Саарыстыбатын 
көрдөөһүн” диэн этии туох суолталааҕын туһугар хас да холобурда 
аҕалыҥ.
 (Матфейтан 28:18-20) Бу быһа тардыы Евангелия үөрэтиитин 
кытта хайдах сөп түбэһэрий? Христоска үүнүү-ситиигэ хайдах 
сөптөөх буоларый?
 (1 Петр 1:15) Эһиги олох ханнык салаатыгар ордук чаҕылхай 
буолуоххутун сөбүй?
 (2 Петр 3:18) Санааҕытынан хайдах улаатаҕытый? Үтүөннэн 
хайдах үүнэҕитий? Кими эмит бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр быһа 
тардыыны ааҕарыгар көрдөс.
 (7-с ыйытыы) Хас эмит киһи бу ыйытыы хас да чааһыгар 
бэйэлэрин хоруйдарын аахтыннар.
 “Оттомо суох буолумаҥ, саҥара көҥүлэ тугун – ону билэргэ 
дьулуһуҥ”
     (Ефесяннарга 5:17)
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Сүрүн соруктар – 2-с түһүмэх
 КЭРГЭННИИ БУОЛБАТАХ ДЬОҤҤО: БЭЙЭҔИТ 
ОЛОХХУТУН МУУДАРАЙДЫК ДЬАҺАНЫҤ
 (Бу түмүмэх ырытыытыгар бөлөх кыттааччылара бары кыт-
тыахтаахтар). Өскөтүн эһиги кэргэннии буолбатах буоллаххытына, 
эһиэхэ ордук Таҥара санаатын бүгүҥҥү күҥҥэ киллэрэр кыах баар.
 Аҕа саастаах дьон сороҕо – соҕотох дьон буолаллар. Кинилэр 
бэйэлэрин быһыыларыгар кыратык баайыылаахтар, элбэх иллэҥ би-
риэмэлээхтэр уонна кэргэннии дьоннордооҕор көҥүл сылдьаллар.
 Онон, кинилэр Библияны дириҥник үөрэтиигэ бириэмэ бу-
лаллара чэпчэки, ол аата духуобунай үүнүүлэригэр эмиэ бириэмэ бу-
лар кыахтаахтар. Быраабыла быһыытынан кинилэр атын дьону кыт-
та кэпсэтэллэригэр быдан бириэмэлээхтэр уонна кыахтаахтар. Бу, 
оҕотун улаатыннара сылдьар соҕотох аҕаҕа эбэтэр ийэҕэ сыһыана 
суох.
 Онон бэйэҕит кэргэннии буолбатах олоххутун төһө кыал-
ларынан муударайдык дьаһаныҥ! Таҥара эһигини хайдах көрүөн 
баҕарарынан буолуҥ уонна Христос дьыалатын туһугар бэйэҕитин 
төһө кыалларынан биэриҥ. Баҕар Таҥара тугу эмит уларытан эһиги 
кэргэннии буолар кыах биэриэҕэ, эбэтэр Кини эһиги ыал буолба-
таххытына, эһигиннэн өссө ситиһиилээхтик дьайыаҕа. Эһиги сору-
даххыт диэн, бүтүн сүрэххитинэн Христоһу батыһыы буолар уонна 
Киниэхэ инники олоххутун эрэнии буолар, Кини ону дьиҥ чахчы ис 
санаалаах уонна суолталаах оҥороругар.
 ТАҤАРА БАҺЫЙЫЫТА
 “Сулумах киһи Айыы Тойон санаатын табаары, Айыы Тойон 
дьыалатыгар кыһаллар-мүһэллэр; оттон ыал киһи кэргэнин санаа-
тын табаары, сирдээҕи дьыаланан түбүгүрэр” (1 Кор. 7:32-33).
 Ханнык баҕарар христианиҥҥа, кини соҕотох эбэтэр ойох-
тоох да буоллун, Таҥара туох ханнык иннинэн кини олоҕор буолуох-
таах. Ити баһыйыы туһунан чопчу И. М. Баундс этиитигэр чопчу этил-
лэр: “Таҥараны кытта кылгастык буолуу – ол аата Таҥараҕа элбэҕэ 
суох буолуу”. Ити аата биһиги Киниэхэ тугу эрэ оҥороору Таҥараны 
кытта бииргэ буолабыт диэн буолбатах. Биһиги Кинини кытта, Кини 
биһигинниин олус кэпсэтиэн баҕарарыттан бииргэ бириэмэ атаа-
рабыт. Кини биһиги Киниэхэ дьиҥ чахчы сүгүрүйэрбитигэр олус 
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күүскэ баҕарар, “Аҕа оннук сүгүрүйүүнү кэтэһэр” (Иоантан 4:23). 
Кини баарыгар биһиги Таҥараҕа майгыннаан улаатабыт, үүнэбит 
уонна биһиги Кинини кытта сыһыаммыт тула дьоҥҥо өтө көстөр. 
“Петрдаах Иоанн хорсуннарын көрөн уонна үөрэҕэ суох боросуой 
дьон буолалларын билэн, аҕа баһылыктар дьиибэргээбиттэрэ гы-
нан баран, Иисууһу кытта бииргэ сылдьыбыттарын сэрэйбиттэрэ” 
(Дьайыылар 4:13).
 Кэмиттэн кэмигэр Таҥараны кытта чааһынан бириэмэ биир-
гэ буолуҥ, ол Кинини кытта өрүү бииргэ буоларгытыгар туһалаах 
буолуоҕа. Суруйуу хоһооннорун үөрэтэргитигэр, эһиги Таҥара ты-
лынан эрэллээхтик бас билэргит көстүөҕэ. Үҥэргитин умнумаҥ, 
Таҥара эһиэхэ Кини Тылын олоххо туһанаргытыгар муударай өй 
биэрэрин туһугар. Библияҕа суруллубут улуу кырдьыктары биллэх-
хитинэ эһиги Таҥараҕа ханна наадатынан туһалаахтык Таҥараҕа 
үлэлиир буолуоххут. Сотору кэминэн эһиги олоххут атын элбэх киһи 
олоҕор туһалыаҕа.
 ЭҺИГИ ТУСКУТУГАР ТАҤАРА ТУГУ 

САНААБЫТЫН АРЫЙЫҤ
 Таҥараны кытта сыһыаны бөҕөргөтүү – эһиги бастакы сору-
даххыт буолар. Ол кэнниттэн эһиги бэйэҕит иллэҥ кэмҥитин Кини 
санаатынан хайдах туһанары толкуйдуоххут.
 Нэдиэлэ түөрт уон хонугун эһиги үлэҕитигэр атаараҕыт. 
Үлэҕитин үөрүүнү кытта оҥоруҥ уонна онно сүтэрбит бириэмэҕитин 
харыһыйымаҥ. Хаалбыт бириэмэни хайдах туһанар туһунан 
толкуйдааҥ. Үлэҕитигэр иннин диэки хардыылыыр баҕаҕыт төһө 
күүстээҕий? Баҕар эһиги ханнык эмит чэпчэки кэрдиискэ үлэлииргит 
ордук буолуоҕа? Урукку доҕоттору кытта кэпсэтэргэ төһө бириэ-
мэ нааданый? Биллэн туран, эһиги аймах дьоҥҥутун кытта чугас  
сыһыаны баҕараҕыт кинилэргэ суруйуоххутун, телефоннуоххутун, 
кэмиттэн кэмигэр көрсүөххүтүн баҕараҕыт, ол эрээри бастатан ту-
ран Таҥара эһигини туохха ыҥырарын толоро сатааҥ.
 Эһиги бэйэҕит үөрэххит инники дириҥник сайдааһыныгар 
баҕараҕыт дуо? Эһиги билэр дьоҥҥутун, доҕотторгутун, дьукаах-
тыы олорор дьоҥҥутун кытта төһө бириэмэ ыытыахтааххытый? 
Эһиги ханнык Таҥараҕа үлэлээһини  талыахтааххытый, ол кэннэ 
эһиэхэ иллэҥ бириэмэ хааларыгар уонна бэйэҕитин аһара сылаппак-
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кыт туһугар? Итиннэ барытыгар эһиги Таҥара ыйарыгар-кэрдэригэр 
эрэниэххитин сөп, ол туһугар үҥүн уонна хас биирдии ааттаныл-
лыбыт пуунҥа сөптөөх бириэмэ ууран былааннааҥҥыт үҥүн, ол 
туһугар сүрүн суолталааҕын бэлиэтээҥ. Эһиги Таҥара холобур 
оҥостор кулутун буолуоххутун сөп! Бэйэҕит сулумах сылдьаргытын 
толкуйдааҥ, сөптөөхтүк туһаныҥ.
 10-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун үөрэтии: онус нэдиэлэ сорудахта-
рын бүтэһигэр диэри көрүҥ (121-123с). “Быыһабылга эрэл” тема ик-
кис хоһоонун өйгө үөрэтиҥ: Иоан. 5:24.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэри 
оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
 3. Библияны үөрэттии Сүбэлэрэ: 8-19 ыйытыыларга 
хоруйдааҥ уонна “Таҥара көҥүлүн билии” түһүмэх бүтэһигэр баар 
таблицаны толоруҥ, 4-с бас (115-120с).
 4. Туоһулааһын: бөлөх иннигэр тус бэйэҕит туоһулааһыны 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсииргэ бэлэм буолуҥ (бэлиэтэниилэри 
көрбөккө).
 5. Араас: “Сүрүн соруктар – 3-с түһүмэх” ааҕыҥ уонна 
ырытарга бэлэм буолуҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

4-С БАС

ТАҤАРА КӨҤҮЛҮН БИЛИИ
2-с түһүмэх

 Таҥараны истээһин
 Өскөтүн, эһиги Таҥараҕа эһиэхэ көстүбүккэ бас бэриммэт 
буоллаххытына, Кини эһиэхэ саҥа сүбэлэри такыйыылары биэриэҕэ 
дуо? Таҥара санаатыгар биллэр истигэн быһыы – Кини эһиги олох-
хут суолугар инникитин даҕаны ыйар-кэрдэр буолар бэлиэтэ.

 8. Таҥара баҕа санаатын өйдүүрү хайдах ситиһэҕитий?
 Саалтыыр 36:31 ____________________________________
_________________________________________________________
 Саалтыыр 118:105, 130 _______________________________
_________________________________________________________
 9. Таҥара санаатын билээри эһиги өссө тугу оҥорор 
кыахтааххытый?
 Саалтыыр 142:8 _____________________________________
_________________________________________________________
 Иаков 1:5 __________________________________________
 10. Саалтыыр 24:4-5 – бу Давид Таҥараттан кини олоҕун 
салайарыгар көрдөһөр малыыппата. Ити ис хоһоонун бэйэҕит тыл-
гытанан суруйуҥ уонна бэйэҕит сүрэххитигэр ити малыыппаннан 
үҥэн көрдөһүҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 11. Римляннарга 12:1-2 сурукка Таҥара санаатын өйдүүргэ 
ханнык усулуобуйалар баалларый?
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
__________________________________________________________
 12. Таҥара ыйыытын-кэрдиитин көрдүүр буоллаххыты-
на, эһиэхэ ким салайыыта эрэннэриллэри? Иоанн 16:13
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 13. Саалтыыр 26:14 уонна Исайа 30:18 ааҕыҥ. Сатаан 
күүтэр буолуу, Таҥара көҥүлүн билиини кытта туох сибээстээхтэ-
рий? Ол эһиги олоххутугар хайдах көстөрүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Адьарай дьону ыксатар – Таҥара кинилэри салайар.
 Таҥара салайыытын ылынарга бэлэм буолуу
 Элбэх ыарахаттары Айыы Тойон баҕатынан кыайыахха сөп, 
өскөтүн эһиги хайдах да буолтун иһин Кини санаатын батыстаххы-
тына.
 14. Эһиги тугу гынаргытын сананнаххытына, сорох 
араас альтернативалары билиэ суоххутун сөп. Хайдах гынаҥҥыт 
эһиги эбии билиэххитий?
 Соломуон аман өһө 15:22 _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Эһиги быдан уопуттаах итэҕэйээччини кытта сүбэлэһиэххитин 
наада, кини Таҥара санаатынан сылдьар буолуохтаах уонна эһигини 
үчүгэйдик билэрэ наада. Таҥара санаатынан олорор дьону кытта 
кэпсэтии эһиэхэ көмө буолуоҕа уонна эһиги ылыммыккыт курдук 
быһаарыыны номнуо ылына сылдьыбыт дьону кытта кэпсэтэр ор-
дук.
 15. Иисус, Киниттэн ыйытааччыларга хоруйдууругар са-
лайтарар принцибин быһаарыҥ. Иоанн 7:17
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
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 Ити принцип Таҥара санаатын өйдүүргэ хайдах туттулла-
рый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 16. Өскөтүн эһиги Таҥара санаатын билэр буоллаххыты-
на, ону хайдах толоруохтааххытый? Ефесяннарга 6:6
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 17. Таҥара салайыытын билинэргэ өссө туох көмөлөһүөн 
сөбүй? Салгыы бэриллэр хоһооннортон уонна этиилэртэн сөптөөх 
паараны оҥор:
__ Күлүүтэ суох уонна мындыр толкуй     а. Колосяннарга 3:15
__ Ис санааҥ эйгэтэ            б. Филиппиецтэргэ 1:12-14
__ Тус түгэннэр               в. Ефесяннарга 5:15-17
 Өскөтүн эһиги үөһэ этиллибитинэн эрэ салайтардаххытына 
туох куттал суоһуон сөбүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

     

Мин олохпор 
Таҥара баҕа 

 санаата хайдаҕый?

Таҥара
Тылынан
сыаллар

Ыйан биэриини 
ылынарга бэлэм 

буолуу

Таҥараҕа бас 
бэринии



118

  ПРИНЦИПТЭРИ ТОЛОРУУ
 18. Библия сорох кэрдиистэриттэн биһиги, ханнык эмит 
быһаарыныыны ылынаары гыннахпытына туох эмэ сабыдыаллыыр 
биричиинэтин көрөбүт. Салгыы бэриллэр холобурдары толкуйдааҥ 
ырытыҥ уонна бэйэҕитигэр маннык ыйытыылары биэриҥ: Бу 
түгэҥҥэ чопчу тугу быһаарыахха наада этэй? Ханнык быһаарыылар 
ылыныллыбыттарай? Сөптөөх эбэтэр сыыһа быһаарыныы ылынар-
га туох сабыдыаллаатай?

КИҺИ КЭРДИИС 
ХОҺООН

СОРУДАХ 
эбэтэр БОП-

ПУРУОС

БЫҺААРЫЫ САБЫДЫАЛ

Гидеон Суудьуйа-
лар кинигэ-
лэрэ 6:25-
28

Моисей Еврейдэргэ 
11:25-26

Димас 2 Тимофей-
га 4:10



119

 19. Салгыы бэриллэр таблица Таҥара санаатын өйдүүргэ, 
эһиги чопчулаах быһаарыныы ылынаргытыгар туһалаах буолуон 
сөп. Ылынар быһарыныыгыт: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ОЛОХ СЫАЛЛАРА СӨП СУОХ ОРТОКУ
Бу сыалбар Таҥараны бэйэм 
киэниттэн үөһэ туруорабын 
дуо?
Бу быһыы Таҥараны уонна 
атын дьону өссө күүскэ тап-
тыырбар көмөлөһүөҕэ дуо?
Бу быһыы мин Христос Улуу 
Соругун тус бэйэм кыттыы-
лаах толорорбор сөп буолуоҕа 
дуо?
Ити миэхэ ыраас олоҕу 
оҥосторбор көмөлөһүөҕэ дуо?
Ити миэхэ мин духуобунай 
үүнүүбэр көмөлөһүөҕэ дуо?

 Атын ыйытыылар:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 ТАҤАРАНЫ ИСТИГЭН БУОЛУУ
 Таҥара Тылыттан быһыллыбыт туох ити быһаарыныыга 
дьайарый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
    ТАҤАРА САЛАЙЫЫТЫН ЫЛЫНАРГА БЭЛЭМ БУОЛУУ
АЛЬТЕРНАТИВАЛАР     БАҺЫЙЫЫ      ИТЭҔЭС
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
____________________ ______________ _____________
 Мин үчүгэйдик билэр, уопуттаах итэҕэйээччиттэн ылыллы-
быт сүбэ:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Ис санаа уоскуланын биричиинэтэ:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Түгэн:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



121

10-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
“Быыһабылга эрэл” диэн тема бастакы хоһоонун Иоан. 5:24  этиҥ 
(эһиги ситиһиилэргит матырыйааллары үөрэтии Дневнигэр бэлиэ-
тэнэллэрин кэтээҥ көрүҥ).
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит 
санааҕытын үллэстиҥ, бэйэҕит “Библияны ааҕыы Дневнигыттан”.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан 
дискуссияҕа бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус 
туһунан). 8-19 ыйытыылары ырытыҥ уонна “Таҥара көҥүлүн би-
лии” таблицаны, 4-бас (115-120с).
 4. Бөлөҕү салайан ыытааччы үлэтэ хайаан да кылгас 
ырытыылаах буолуохтаах.
 5. Ким эмит бөлөх иннигэр тус бэйэтин туоһулааһынын 
4 мүнүүтэ иһинэн кэпсээтин (бэлиэтэммити көрбөккө эрэ).
 6. “Сүрүн соруктар – 3-с түһүмэҕи” ырытыҥ (124-
128с).
 7. 11-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (129с). 
 8. 11-с дьарыкка дискуссия салайан ыытааччытын 
талыҥ.
 9. Дьарыгы үҥэн түмүктээҥ.

СУРУЙУУ ХОҺООННОРУН ҮӨРЭТТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ – 
ОНУС НЭДИЭЛЭТЭ

 Хоһооннор тустарынан
 6-С ТЕМА. БЫЫҺАБЫЛГА ЭРЭЛ
 Биһиги күн сирин көрөөт сонно тута биһигини таптыыллар, 
көмөлөһүөхтэрэ, быраҕыа суохтара диэн эрэллээхпит. Таҥара баҕа 
санаата, биһиги Христоска кэлэммит итиннэ майгынныыр эрэли 
ылынарбытыгар буолар. Кини, биһиги үйэлээх олохтоох буоларбы-
тыгар баҕарар.
 Иоантан 5:24 – Иисус эппитэ, Кини Тылын истээччилэр 
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уонна Аҕатын итэҕэйээччилэр үйэлээх олохтоохтор диэн. Үйэлээх 
олох номнуо бэриллибитэ. Биһиги бэйэбит аньыыбыт иһин хаһан 
да дьүүллэммэппит. Көрдөспүт кэммититтэн биһиги духуобунай 
өлүүттэн – духуобунай олоххо көһөбүт. Быыһабылга эрэл сылтаҕынан 
буолар Таҥара Бэйэтин тылыгар эрэннэрбитин итэҕэйии буолар.
 Нэдиэлэтээҕи былаан
 1. Хатылааһыҥҥа аналлаах хоһооннор баар сирдэригэр 
1 Иоанн 5:13 хоһоонун ууруҥ, оттон Иоантан 5:24 хоһоону нойо-
суус үөрэттиҥ.
 2. Ити хоһоону өйдүүргэ эһиэхэ нэдиэлэ бэриллэр 
онон эрдэ үөрэтиллибит хоһооннору хатылыырга бириэмэҕитин 
сөптөөхтүк туттуҥ.
 3. Билигин эһиги 29 хатылыыр хоһооннооххут. Өскөтүн 
эһиги күҥҥүтүн эрдэ саҕалыыр эбит буоллаххытына уонна иллэҥ 
кэмҥитин хатылааһыҥҥа туттар буоллаххытына, эһиги ити 29 
хоһоону күн аайы хатылыыргыт ыарахана суох буолуоҕа.
 4. Нэдиэлэ бүтүүтүгэр саҥа хоһоону төһө бэркэ 
үөрэппиккитин бэрэбиэркэлэниҥ, өйтөн суруйан көрүҥ эбэтэр ки-
миэхэ эмит ааҕан иһитиннэриҥ.
 
 САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ТАҤАРА 

КӨҤҮЛҮН БИЛИИ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР
 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалынан дискуссия-

ны салайан ыытааччыга)
 2-С ТҮҺҮМЭХ – БЫҺААРЫНЫЫНЫ ЫЛЫНЫЫ 
ПРИНЦИПТЭРЭ (САЛГЫЫТА)
 8-с ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы ким эмит ааҕарыгар 
көрдөс. 
 (8-13 ыйытыылар) Быһаарыныы ылынаргытыгар Таҥараны 
истии туһунан тугу биллигит?
 (8-с ыйытыы, Саалтыыр 118:105, 130) Эһиги санааҕытыгар 
толкуйдааһын, ааҕыыттан уонна үөрэтииттэн туох уратылааҕый?
 (9-с ыйытыы, Саалтыыр 142:8) Эһиги санааҕытыгар төһө 
сотору-сотору эһиги Таҥараттан Кини Бэйэтин ыйыытын-кэрдиитин 
биэрэрин көрдөһүөхтээххитий?
 (Иаков 1:5) Эһиги санааҕытыгар мындыр уонна Таҥара 
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көҥүлүн билии туох тэҥнээхтэрий?
 (10-с ыйытыы) Бу ыйытыыга бөлөх хас да кыттааччытын 
бэйэтин хоруйун ааҕан иһитиннэрэригэр көрдөс.
 (11-с ыйытыы) Хас да киһи бу ыйытыыга бэйэлэрин хоруй-
дарын аахтыннар.
 (13-с ыйытыы) Дискуссия хас да кыттааччытыгар бу ыйы-
тыы иккис чааһыгар эппиэттииллэригэр көрдөс.
 Бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр этиини ким эмит аахтын. Оттон 
ким эмит 14-с ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы аахтын.
 (14-17 ыйытыылар) Ханнык эмит быһаарыныы ылынарга 
Таҥара салайыытын туһунан туох саҥаны биллигит?
 (14-с ыйытыы) Сөпсүспэт сүбэни хайдах ылынаҕытый? 
Кими эмит бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр абзаһы ааҕарыгар көрдөс.
 (15-с ыйытыы) Дискуссия хас да кыттааччытыгар бу ыйы-
тыы бастакы чааһыгар бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс. 
Оттон билигин атыттар иккис чааһыгар бэйэлэрин хоруйдарын аах-
тыннар.
 (16-с ыйытыы) “Ис санааттан тугу эмит оҥоруу” диэн 
этиини эһиги хайдах өйдүүгүтүй?
 (17-с ыйытыы) Ким эмит бу ыйытыы бастакы чааһыгар бэ-
йэтин хоруйун ааҕарыгар көрдөс.
 Аны билигин хас да киһи ыйытыы иккис чааһыгар хоруйдаа-
тыннар.
 3-С ТҮҺҮМЭХ - ПРИНЦИПТЭРИ ОЛОХХО 
ТУҺАНЫЫ
 (18-с ыйытыы) Кимиэхэ эмит бу ыйытыыны ааҕарыгар эт.
 (Суудьуйалар кинигэлэрэ 6:25-28) “Гидеон аатыттан” икки 
– үс киһини бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (Еврейдэргэ 11:25-26) “Моисей аатыттан” икки – үс киһини 
бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (2 Тимофейга 4:10) Аны билигин “Димас аатыттан” икки – 
үс киһини бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
 (19-с ыйытыы) Дискуссия хас да кыттааччытыттан 18-с 
ыйытыы кэнниттэн кэлэр таблицаҕа тугу киллэрбиттэрин 
ааҕалларыгар көрдөс. Матырыйааллары үөрэтии Дневнигар тут-
тарыы түмүгүн ыллыы иннинэ, бу таблицаны толорууга тустаах 
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быһаарыныыны ылыахха наада.

 “Эн миэхэ олох суолун көрдөрүөҥ”
     (Саалтыыр 15:11)

Сүрүн соруктар – 3-с түһүмэх

      

Үҥүөххэ...

Ефесян-
нарга 6:4

Үҥүөххэ...

Кыһалҕаны
толоруу

Таптыахха Таптыахха
Бэйэ

 бэйэни
       сатаан

           сыана-
               лааһын 

КЭРГЭН/
ОЙОХ

Иллэҥ 
кэм 

бириэмэтэ

Кэпсэтэргэ
бириэмэ

ОҔОЛОР

Үөрэнии

Үтүө 
Сурах

Иллэҥ 
кэм

АТЫН
ДЬОНКэргэннии

киһи

Үҥүү

Библияны 
үөрэтии

Махтаныы

ТАҤАРА

Матфейтан 
6:33

   1 Тимофей-
га 3:4-5

Титкэ 2:3-5

Колоссян-
нарга 

3:23-24Суруйуу 
хоһооннорун 

өйдөөһүн
Истигэн буолуу

Хайысха

Кэпсэтии

Эт-сиин 
сыһыана

 Өй санаа 
көҕүлээһинэ 

кэргэҥҥэ 
буолар

Бииргэ
былааннааһын

Олоххо 
сыал 

туруорууга 
көмө

Бэрээдэктээх
буолуу

Сөптөөх
иитии

Үлүһүйүү

Үлэ

Үөрэх

 БАҺЫЙЫЫ ЭРГИМТЭТЭ
 Бу түһүмэҕи ырытыыга бөлөх дьоно бары кыттыахтаахтар. 
Үөһэ бэриллибит “бастакы оҥоһуллуохтаах эбээһинэстэр эргимтэ-
лэрэ” ойуу, тарҕаммыт сүрүн соҕус суолталаах эбээһинэстэри ойуу-
лаан көрөргө көмөлөһөр, ол ыал дьоҥҥо аналлаах.
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 Иккис эргимтэҕэ баары толорорго киириэх иннинэ, бастакы-
ны кытта бүттүүн быһаарсыахха наада, ол кэннэ кыралаан, киин сир-
тэн ыраатар эргимтэлэргэ көһөҕүт. Тоҕо диэтэххэ сүрүн баһыйыы 
– бастакы эргимтэ. Ол эрээри хара маҥнайгыттан олох бары салаа-
тыгар толорорго дьулуһуохха наада.
 Бу нэдиэлэҕэ эбэтэр бу күҥҥэ туох саамай сүрүн суолталааҕын, 
эһиги эрэ чопчу сүрэххитинэн уонна өйгүтүнэн быһаарыахтааххыт. 
Хас биирдиибитигэр Айыы Тойон сэнэбилгэ бэриллибэти эппиэти-
нэс уурар. Онон ити эбээһинэстэр биһиги былаан оҥосторбутугар 
сүрүн суолталаах буолуохтаахтар. Биһиги бастакы эргимтэлэргэ 
бэрээдэк оҥоро иликпитинэ, биһиги сатаан Христоһу тула сылдьар 
дьоҥҥо сабыдыаллыыр кыахпыт суох. 
 ТАҤАРА БАҺЫЙЫЫТА
 Өскөтүн биһиги Иисус Христоска ситиһиилээхтик уон-
на тахсыылаахтык үлэлиэхпитин баҕарар буоллахпытына, биһиги 
Таҥараҕа хайаан да бириэмэ уурарбыт наада, ол мүнүүтэлэрбит уон-
на чаастарбыт дириҥ ис хоһоонноохтук толоруллуохтаахтар (Матф. 
6:33). “Оо, киһиэхэ, үтүө диэн тугун туһунан, Айыы Тойон эйигит-
тэн тугу ирдиирин туһунан эйиэхэ этиллибитэ эбээт: Таҥараҥ инни-
гэр кырдьыгынан сылдьарга, аһыныгас-амарах буолары таптыырга 
уонна өйдөөхтүк бэйэ миэстэтин билэн сылдьарга” (Мих. 6:8).

   

ТАҤАРА ТАҤАРА

КЭРГЭН ОЙОХ АҔА/ИЙЭ ОҔО
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        Бу ойууттан биһиги көрөбүт, эр киһи уонна ойоҕо кинилэр 
Таҥараны кытта чугаһыстахтарына, кинилэр бэйэ-бэйэлэригэр чу-
гас буолаллар. Ити төрөппүт уонна оҕо сыһыаныгар эмиэ сөптөөх 
буолар.
 Эһиги төһөнөн Таҥараҕа дьулуһаҕыт, Киниэхэ чугаһыыгыт 
да, эһиги Кинилиин кэпсэтиигит өссө улахан суолталаах буолар, 
саҥа алгыстар эһиэхэ кэлэллэр уонна ону кытта эһиги саҥа кыа-
йыылары ситиһэҕит. “Оттон миэхэ үчүгэй да буоллаҕа Таҥараҕа 
чугаһыырым! 
Эн бары дьайыыгын иһитиннэрээри, Айыы Тойон Таҥараҕа мин 
эрэнним” (Саалтыыр 72:28). “Айыы Тойон Кинини ыҥырааччыга 
барытыгар чугас – дьиҥ кырдьыгынан ыҥырааччыга бука барыты-
гар.
Киниттэн куттанааччылар баҕаларын Кини толорор, көмө көрдүүр 
саҥаларын истэн, кинилэри быыһааэр” (Саалтыыр 144:18-19). 
 КЭРГЭН УОННА ОЙОХ СҮРҮН СОРУКТАРА
 Өскөтүн эһигини Таҥараны кытта дириҥ уонна чугас сыһыан 
сибээстиир эбит буоллаҕына, эһиги кэргэннии сыһыаҥҥыт өссө чу-
гас уонна үчүгэй буолар. Өскөтүн оннук буоллаҕына оҕону кытта 
үчүгэй сыһыан эмиэ үрдүүр. Баһыйыы сэнэбил буолбатах, үрдүк 
болҕомто. Бэйэҕит кэргэннии сыһыаҥҥытыгар үлэлэһиҥ.
 Ойох 
 Эһиги кэргэҥҥит туһугар үҥэҕит дуо? Кини дьиэ кэргэн ту-
таах буоларыгар көмөлөһөҕүт дуо, араас быһаарыныылары ылынар 
кыахтанарыгар? Эһиги киниэхэ уларыйан сыһыаннаһаҕыт дуо эбэ-
тэр кини эһиэхэ үөрэнэригэр тиийэр дуо? Эһиги кэрэҥҥит ис са-
наатын өйдүү үөрэнэҕит дуо, кини сөбүлүүрүн, сөбүлээбэтин, кини 
күүстээх уонна мөлтөх өттүлэрин өйдүү сатыыгыт дуо? Кини олох-
хо тугу ситиһэ сатыырын өйүүгүт уонна өйдүүгүт дуо?
 Кэргэн 
 Эһиги ойоххут туһугар үҥэҕит дуо? Киниэхэ оҕолорун кэн-
ниттэн уонна дьиэ үлэтин кэннэ иллэҥ бириэмэ хааларын суоҕун 
кэтээн көрөҕүт дуо? Кыаллар буоллаҕына сатаан хаһаайыстыбаҕа 
көмөлөһөҕүт дуо? Эһиги ис санааҕытыттан билинэҕит дуо? Бэйэҕит 
толкуйгутун уонна былааҥҥытын киниэхэ кэпсиигит дуо? “Махта-
набын” диэн киниэхэ этэҕит дуо? Оҕолоргутун көрөҕүт истэҕит дуо 



127

эбэтэр итинник курдук түбүктэри киниэхэ бэйэтигэр хааллараҕыт 
дуо? Бииргэ үҥэҕит дуо? Кинини кытта кэпсэтэргэ туһааннаах кэм 
була сатыыгыт дуо? Кини духуобунай уонна ис санаатын баҕатын, 
туох эрэ үп-харчы курдук ханнараҕыт дуо? Өскөтүн Таҥара эһиэхэ 
бастакы миэстэҕэ оттон ойоххут кини кэнниттэн иккис миэстэҕэ 
буоллаҕына, эһиги Таҥара сирдээҕи сыалын быдан ситиһиилээхтик 
толоруоххутун сөп.
 ОҔО СҮРҮН СОРУК
 Биирдэ биир биллэр итэҕэйээччи биир бөлөх эр дьонтон 
ыйыппыт: “Эһиги билэҕит дуо, бэйэҕит оҕолоргутугар саамай 
үчүгэйи биэрэр туһугар тугу оҥорор кыахтааххытын?” Уонна бытаа-
ра түһэн баран боростуойдук уонна көнөтүк эппит: “бэйэҕит ойох-
хутун таптааҥ!” Уонна кини олоххо бастакы миэстэҕэ Айыы Тойон 
туруохтааҕын быһаарбыт. Сороҕор биһиги Таҥараны кытта чугас-
пыт уонна үчүгэй сыһыаннаахпыт – ойохпутун эбэтэр кэргэмми-
тин кытта, ол эрээри библейскэй принциптэры умнабыт, ол биһиги 
оҕобутугар сыһыаннаах буоллаҕына. 
 Сороҕор “Таҥараҕа үлэлиир туһугар” биһиги ардыгар бэйэ-
бит оҕолорбутун харахпыт далыттан мүччү тутабыт уонна биир 
үтүө күн кинилэри олоххо бэлэмнээбэтэхпитин, Иисус Христос 
үөрэнээччилэрэ буолалларыгар көмөлөспөтөхпүтүн өйдүүбүт.
 Оҕону улаатыннарыыга, үөрэтиигэ аналлаах элбэх кинигэ, 
семинардар, кассеталар бааллар. Оҕону эппиэтинэстээхтик иитиини 
бас билэргэ бириэмэ наада. Биһиги туохха үөрэнэрбитин үҥэммит 
олоххо туһаныахтаахпыт. Ити сатабыл эһиэхэ баар дуо? Эһиги 
оҕолоргут иннилэригэр туруоруммут сыалгытын кэргэҥҥитин кыт-
та сүбэлэһиннэрэҕит дуо? Дьиэ кэргэҥҥитин салайтарар принцип-
тэри уонна ньымалары сүбэлэһэҕит дуо?
 ЫАЛ ДЬОН ЭБЭЭҺИНЭҺИН ТҮМҮГЭ
 Тулалыыр дьоҥҥо библейскэй принциптэр эһиги кэргэннии 
сыһыаҥҥытыгар уонна оҕо улаатыннарыытыгар төһөлөөх үтүөтүк 
дьайарын кэпсээҥ. Элбэх дьоҥҥо эһиги холобургут Христос кини-
лэр олохторугар дьайыыта үчүгэй ньыма буолуоҕа.
 Эһиги тулалыыр дьоҥҥо духуобунайдык дьайыыгытынааҕар 
ыаллыы табыллыыгыт быдан суолталаах буолуохтаах. “Бэйэтин 
дьиэтин-уотун кыайан салайбат киһи хайдах Таҥара дьиэтин кыа-
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йан салайыаҕай” (1 Тим. 3:5). Ити эһиги кэргэннии олоххутугар ба-
рыта этэҥҥэ үчүгэй буолуохтаах диэн буолбатах, ити эһиги бастатан 
туран ити туһугар кыһаллыахтааххыт диэн. Эһиги дьиэҕит Үтүө 
Сураҕы тарҕатан саҕалыыр сир буолуон сөп эбэтэр эһиги моойгуту-
гар миэлиҥсэ бурдуга буолуон сөп. 
 “Тоҕо диэтэххэ, Мин кинини бэйэтин уолаттарыгар уонна 
дьиэлээхтэригэр, кини да кэнниттэн хаалан Айыы Тойон суолунан 
сырыттыннар, кырдьыгы уонна сөптөөх дьүүлү толордуннар диэн, 
кэс тыл этэн хаалларарын туһугар талбытым; оччоҕо Айыы То-
йон Авраам туһунан эппитин толоруо” (Арыллыы 18:19). Авраам 
Таҥараҕа дьиэтин салайарыгар эрэллээҕин иһин, Таҥара киниэхэ 
духуобунай үүнүүнү бэлэхтээбитэ. 
 АТЫН СҮРҮН СОРУКТАР
 Үлэ 
 Нэдиэлэ устатын тухары аҕыйаҕа суох бириэмэ үлэлиир 
сиргитигэр барар, ол эрээри эһиги үлэҕитигэр эмиэ Айыы Тойон 
бэлэхтээбит сатабылын уонна дьоҕурун туһаныаххытын сөп. Ону 
таһынан үлэлээҥҥит эһиги үп-харчы булунаҕыт, ону христиан-
скай дьыалаларга көмөлөһүннэриэххитин сөп, уонна тус бэйэҕит, 
дьиэ кэргэҥҥит наадатыгар туһаныаххытын сөп. Эһиги үлэҕитигэр 
Иисус Христоһу билбэт элбэх киһини көрсөҕүт. Кинилэри кыт-
та кэпсэтэн уонна доҕордоһон кинилэр Таҥараны билэллэригэр, 
Христос үөрэнээччилэрэ буолалларыгар көмөлөһүөххүтүн сөп. Ол 
эрээри, биллэн туран, ону үлэ кэмигэр буолбатах. Бэйэҕит үлэҕитин 
ис дууһаҕытыттан оҥоруҥ, “Айыы Тойон туһугар” оҥорор курдук; 
оччоҕуна ол духуобунай үлэлээһиҥҥэ кыаҕырыаҕа уонна олох оло-
рор үп буолуоҕа. Уонна эһиги үлэҕит дуоһуйуу санаатын аҕалыаҕа.
 Таҥара дьиэтэ
 Итэҕэйээччилэр мустуулара улахан оруоллаах. Бу мустар сир-
дэрэригэр итэҕэйээччилэр духуобунай уопуттарыттан үллэстэллэр. 
Ким    ханнык     эрэ     үлэҕү            сылдьааччы улахана суох бөлөхтөрү 
эбэтэр дьиэ кэргэни кытта үлэлиир, - биир эбээһинэстэн элбэҕи 
ылынар наадата суох, уонна ону хайдах табылларынан үчүгэйдик 
толорор наада.
 Өскөтүн эһиги холобур баскыһыанньатааҕы оскуолаҕа 
үлэлиир буоллаххытына, ити туһатын таһынан тэҥҥэ эһиги үөрэтэр 
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такыйар дьоҕургутун сайыннарар уонна чопчу библейскэй кыр-
дьыктары этэргэ үөрэтэр.
 Таҥара эһигини салайарын туһугар үҥүн. Күн аайы атын 
итэҕэйээччилэри кытта көрсөргүтүгэр ыларгыт таһынан бэйэҕит 
эмиэ биэрэ сатааҥ.
 Араас
 Эһиги, тулалыыр дьоҥҥутугар интэриэс тардар гына, ки-
нигэ ааҕаргытын сөбүлүүгүт дуо, тус дьарыктааххыт дуо? Оттон 
эт-хаан өттүнэн дьарыктанарга, сынньанарга уонна аралдьыйар-
га бириэмэҕит хайдаҕый? Эһиги тус  бэйэҕит уонна христианин 
быһыытынан сайдаргытыгар эбии билии уонна сатабыл ылынаргы-
тын өрүү салгыыгыт дуо?
 
 11-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун үөрэтии: ситэ бүтэ илик со-
рудахтары кытта үлэлэһиҥ (матырыйааллары үөрэтии Дневнигын 
туһанан).
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмэ: бэлиэтэниилэ-
ри оҥоро-оҥоро Библияны ааҕыҥ.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэри: 1-12 ыйытыыларга 
“Таҥара кулутун суола-ииһэ” диэн түһүмэхтэн хоруйдааҥ, 5-с бас 
(130-134с).
 4. Араас: “Муоста” ойуутун кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

5-С БАС

ТАҤАРА КУЛУТУН 
СУОЛА-ИИҺЭ

1-кы түһүмэх
 Таҥараҕа үлэлээһин – бу Христос үөрэнээччитин олоҕун 
биир   ыарахана.   Ким     баҕарар    киниэхэ үлэлииллэрин баҕарар, 
ол   эрээри    атыттарга  үлэлиир    баҕаларын аҕыйах киһи били-
нэр. Дьоннор сороҕор кинилэри хамначчыттар дииллэрин утарбат-
тар, ол эрээри кинилэри кытта хамначчыттарга сыһыаннаһалларын 
курдук сыһыаны баҕарбаттар. Уопуттаах христианины, кини атыт-
тарга, туох да манньа көрдөөбөккө үлэлииргэ бэлэм буолара ураты 
суолталааҕын көрдөрөр.
 ХРИСТОС – ЭҺИЭХЭ ХОЛОБУР
 1. Христос сиргэ кэлиитэ туох сыаллаах этэй? Марктан 
10:45
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 2. Иисус дьоҥҥо хайдах үлэлээбитин холобурун аҕал?
 Матфейтан 9:35 _____________________________________
_________________________________________________________
 Иоантан 13:3-5 ______________________________________
_________________________________________________________
 “Таҥара уола, Кини соруктарын толороору, Таҥара хамнач-
чыта буолбута”.
     Дж. Освальд Сендерс
 3. Филиппиецтэргэ 2:5-8 ааҕыҥ.
 а. Эһиги ханнык холобуру батыһыахтааххытый? 5-с хоһоон
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Христос хаһааҥҥыга диэри аһыммытай? 7-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Кини кулуттарга бэйэтин аналын хайдах көрдөрбүтэй? 7-8 
хоһооннор ______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 4. Филиппиецтэргэ 2:3-4 бэйэҕэ хайдах сыһыан туһунан 
уонна олоххо хайдах быһыыланар туһунан ыйыыны-кэрдиини бу-
луоххут.
 а. Биһиги хайдах быһыыланыахтаахпытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Эһиги итинник сыһыаннаспатах түгэннэргитин өйдүүр 
кыахтааххыт дуо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Итинник туругу көннөрөр туһугар тугу көннөрөр кыах-
тааххытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 ЭҺИГИ ОЛОХХУТУГАР ХРИСТОС БАҔА САНААТА
 5. Марктан 1:31 ааҕыҥ
 а. Христос Петр ийэ кылын үтүөрдүбүтэ. Итиннэ кини 
соһуччу хоруйа туох диэн этэй?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Эһиги санааҕытыгар кини тоҕо итинник быһыыланна?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Христос эһиэхэ хайдах көмөлөспүтэй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 г. Эһиги хайдах хардарыахтааххытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 6. Эһиги кимиэхэ үлэлииргит ордугуй?
Иоантан 12:26 _____________________________________________
Галаттарга 5:13 ___________________________________________
Галаттарга 6:10 ___________________________________________
 7. Христос өлүөн иннинэ үөрэнээччилэрин кытта 
бүтэһик кэпсэтиитигэр, аҕыйах Таҥараҕа үлэлээһин өрүттэрин 
арыйбыта. Лук. 22:24-27
 а. Үөрэнээччилэрэ тугу мөккүспүттэрэй? 24-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Иисус Бэйэтин уҕарытыытын хайдах көрдөрбүтэй? 27-с 
хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Христос кэнниттэн сылдьааччылар хайдах 
быһыыланыахтаахтарый? 26-с хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 г. Ити ханнык суолтаҕа “сир” үгэһигэр утарсарый? 25-с 
хоһоон
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 8. Иисус олоҕо бүтүннүү Таҥараҕа үлэлээһин холобура 
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этэ. Иоантан Үтүө Сурахха 13:1-15 кэпсэнэр быһа тардыы, Иисус 
үлэлээһиҥҥэ, көмөлөөһүҥҥэ хайдах сыһыаннааҕын уустаан уран-
наан туоһулуур. Ити быһа тардыыттан таһаарар уроктаргытын 
ааттаталааҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 ТӨННӨРҮҮ
 Христианиннар Христос туһугар көҥүлү, тугу санаабыт-
тарын оҥорорго буолбакка, Таҥараҕа үлэлиир туһугар ылбыттара. 
Итэҕэйээччилэр аньыыттан босхоломмуттара, кырдьыктаах быһыы 
“кулуттара” буолаарылар (Рим. 6:18-19); Таҥараҕа үлэлиир туһугар, 
адьарайтан тутуллубаттар (1 Пет. 2:16), атын дьоҥҥо сулуус-палаары 
бэйэлэриттэн босхоломмуттар (Гал. 5:13). Христианиннар аны урук-
ку эмэгэттэригэр сүгүрүйбэттэр, ол эрээри саҥа олохторун сыалы-
гар көҥүл бэйэлэрин санааларынан Таҥараҕа үлэлииллэр.
 9. Павел апостол бэйэтин хайдах ааттаабытай? 2 Кор. 
4:5
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Павел апостол ити санаата хайдах көстүбүтэй? 2 Кор. 12:15
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 10. Үчүгэй хамначчыт аҕыйах хаачыстыбатын ааттааҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Кими эмит бу нэдиэлэҕэ туһунан Таҥараҕа үлэлиирин 
көрдөһүҥ. Кини хоруйун суруйуҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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11-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
эһиги ситиһиилэргит матырыйааллары үөрэтии Дневнигэр бэлиэ-
тэнэллэрин кэтээҥ көрүҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит 
санааҕытын үллэстиҥ, бэйэҕит “Библияны ааҕыы Дневнигыттан”.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан 
дискуссияҕа бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус 
туһунан). 1-10 ыйытыылары ырытыҥ “Таҥара кулутун суола-ииһэ” 
түһүмэхтэн, 5-бас (130-134с).
 4. Бөлөҕү салайан ыытааччы үлэтэ хайаан да кылгас 
ырытыылаах буолуохтаах.
 5. “Муоста” ойууну кэпсииргэ бэлэмнэниҥ.
 6. 12-с дьарык Сорудаҕын ааҕыҥ (136с). 
 7. 12-с дьарыкка дискуссия салайан ыытааччытын 
талыҥ.
 8. Дьарыгы үҥэн түмүктээҥ.

САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ТАҤАРА КУЛУТУН 
СУОЛА-ИИҺЭ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР

 (Библияны үөрэтии Сүбэлэрин матырыйаалларынан дискус-
сияны ыытааччыга анаан)

 Кими эмит 1-кы ыйытыы иннигэр баар матырыйаалы ааҕан 
иһитиннэрэригэр көрдөс.
 1-КЫ ТҮҺҮМЭХ – ХРИСТОС – ЭҺИЭХЭ ХОЛОБУР
 (1-4 ыйытыылар) Эһиги Христос туһунан үлэлиир холобу-
рун ааҕаргытыгар өйгүтүгэр санааҕытыгар туох хатанан хаалла?
 (1-кы ыйытыы) Христос олоҕор икки сыалыгар – “Таҥараҕа 
үлэлээһин” уонна “өлөөһүн” икки ардыларыгар туох сибээс баарый? 
2-с ыйытыы кэннэ кэлэр цитатаны ким эмит ааҕарыгар көрдөс.
 (3-в ыйытыы) Бөлөх хас да кыттааччытыгар бу ыйытыыга 
бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар көрдөс.
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 (4-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас да кыттааччы баҕатынан 
хоруйдарын аахтыннар.
 2-С ТҮҺҮМЭХ – ЭҺИГИ ОЛОХХУТУГАР ХРИСТОС 
БАҔА САНААТА
 (5-8 ыйытыылар) Христос эһигиттэн Таҥараҕа үлэлээччи 
быһыытынан тугу кэтэһэрин туһунан бу дьарыктан тугу биллигит?
 (5-с ыйытыы) Бу ыйытыыга биир, икки киһи бэйэлэрин хо-
руйдарын аахтыннар.
 (7-с ыйытыы) Бу ыйытыы пууннарыгар атын атын дьон хо-
руйдаатыннар.
 (8-с ыйытыы) Дьарыктан билбит матырыйаалларыттан хас 
биирдии бөлөх кыттааччыта ханнык эмит уруогун үллэһиннин. 
Кыттааччыларга бэйэлэрин санааларын барытын этэллэригэр кыах 
биэриҥ.
 3-С ТҮҺҮМЭХ – ТӨННӨРҮҮ
 (9-10 ыйытыылар) “Бу түһүмэххэ эһиги өйгүтүгэр 
санааҕытыгар саамай туох хатанна?”
 (9-с ыйытыы) Бу ыйытыы бастакы чааһыгар хоруйдары ис-
тэн бараҥҥыт, сорох бөлөх кыттааччыларыгар иккис чаас ыйытыы-
ларыгар бэйэлэрин хоруйдарын ааҕалларыгар эт.
 (10-с ыйытыы) Бөлөх кыттааччылара биир уопсай, Таҥараҕа 
үлэлииргэ наадалаах хаачыстыбалар испииһэктэрин оҥороллоругар 
көрдөс. Бу ыйытыы иккис чааһыгар хас эмит киһиттэн хоруйун 
ааҕарыгар көрдөс.
 
 12-С ДЬАРЫК СОРУДАХТАРА:
 1. Суруйуу хоһооннорун өйдөөһүн: үөрэтиллибит 
хоһооннору чахчы, бигэтик билэргитин бэрэбиэркэлэниҥ.
 2. Таҥараны кытта биирг эбуолар кэм: бэлиэтэниилэ-
ри оҥоро-оҥоро Библияны салгыы ааҕыҥ.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ: 11-20 ыйытыылар-
га хоруйдааҥ уонна “Таҥара кулутун суола-ииһэ” түһүмэх Кылгас 
быһаарыытын ааҕыҥ, 5-с бас (137-141с).
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БИБЛИЯНЫ ҮӨРЭТИИ СҮБЭЛЭРЭ

5-С БАС

ТАҤАРА КУЛУТУН СУОЛА-ИИҺЭ
2-с түһүмэх

 ХАЙДАХ ТАҤАРАҔА ҮЛЭЛЭЭЧЧИ БУОЛАР 
КИҺИЭХЭ КҮЛҮҮСТЭР
 Истимтиэ буолааһын
 11. Тугу өрүү өйдүөххэ нааданый? Иоан. 13:13, 16
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 12. Таҥара хамначчыта буолан, эһиги Таҥараҕа 
үлэлииргитинэн киэбириэххитин сөп. Ол онтон хайдах куотунуох-
ха? Лук. 17:10
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Атын дьон наадыйарын көрүү уонна онно хардарыы
 13. Таҥараҕа үлэлээһин – бу сатаан кэтээн көрөөһүн. “Ис-
тэр кулгаах уонна көрөр харах – иккиэннэрин Айыы Тойон айбы-
та” (Аман өс 20:12). Таҥара эһиэхэ истэри уонна көрөрү биэрэрин 
туһаныаххыт диэн күүтэр.
 а. Үчүгэйдик, сатаан истэ хайдах үөрэниэххэ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 б. Хайдах гынан быдан сатаан кэтээн көрөр буолуохха 
сөбүй?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 (Аман өс 24:30-34 киһиэхэ кэтээн көрөөһүнтэн урок ылар хо-
лобуру биэрэллэр).
 14. Эһиги атын дьон биллэр ханнык наадаларыгар 
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көмөлөһөр кыахтаах хардарыа этигитий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Аман өс 3:27 уонна Иоантан 3:17 ааҕыҥ. Бу хоһооннор 
эһигини хайдах быһыыланарга угуйалларый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 Бэйэҕит Таҥараҕа үлэлээһиҥҥитин сыаналааҥ
 15. Биир мүнүүтэ тохтоон бэйэҕит Таҥараҕа 
үлэлээһиҥҥитин сыаналааҥ,
 а. Атын киһиэхэ хаһан үлэлээбиккит холобурун аҕалыҥ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 б. Атын киһиэхэ, кини туохха наадыйарын билбиккит эрээри, 
киниэхэ көмөлөспөтөх холобургутун толкуйдааҥ.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 в. Биир сырыыга наадыйар киһиэхэ көмөлөспүккүт, оттон 
атын сырыыга – суох, тоҕо дии саныыгытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 16. Тоҕо “кыраҕа” көмөлөһөр суолталааҕый? Лукаттан 
16:10
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 “Ис санааттан уонна кичэллээхтик оҥоһуллар борустуой 
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дьыалалар дуоһуйууну эмиэ аҕалаллар уонна ситиһиигэ барар суол-
га ууруллубут “таастар” буолаллар”.
 Таҥара анала кинигэттэн, Рассел А. Дж. Редакциятынан
 
 ТАҤАРАҔА ҮЛЭЛЭЭЧЧИ ТУГУ БИЭРЭРЭ
 Биир чахчы уонна биллиилээх ньыманнан буолар, атын 
дьоҥҥо Таҥараҕа үлэлииргэ үбүнэн көмөлөһүү. Таҥара билэр, 
өскөтүн эһиги үбүнэн, малынан үөрүүнү кытта үллэстэр буоллах-
хытына, эһиги атыны да үллэстэр кыахтааххыт, холобур бэйэҕит 
бириэмэҕитинэн уонна уопуткутунан. Итинник түгэҥҥэ эһигиттэн 
чугас киһиэхэ тапталы кэтэһиэххэ сөп, уонна эһиги оннооҕор олохху-
тун даҕаны кини туһугар харыстыаххыт суоҕа. Үбүнэн, быйаҥынан 
үллэстэр кыах – үчүгэй Таҥараҕа үлэлээччи арахсыспат бэлиэтэ.
 17. Саҥа Кэс Тылыгар биэрээһин тутулунан ханнык прин-
циптэри ааттыахха сөбүй?
 2 Коринфяннарга 8:9 _________________________________
_________________________________________________________
 2 Коринфяннарга 9:8 _________________________________
_________________________________________________________
 18. Толук биэрэр дьоҥҥо Таҥара тугу эрэннэрэрий?
 Лукаттан 6:38 _______________________________________
_________________________________________________________
 Филиппиецтэргэ 4:19 ________________________________
_________________________________________________________
 19. Аллара бэриллэр хоһооннортон, биһиги кимиэхэ сиэрти-
бэлиэхпитин сөбүй? Баҕар эһиги өйгүтүгэр эһиги көмөлөһүөххүтүн 
баҕарар чопчу дьоннору саныыргыт буолуоҕа?

ХОҺООН 
НҮӨМЭРЭ

ИТИННИК КИ-
МИЭХЭ ҮЛЭЛИИР 

НААДАНЫЙ

МИН МАННЫК 
САТААН ҮЛЭЛИИР 

ЧОПЧУ КИҺИМ
Аман өс 19:17
1 Коринфяннарга 
9:14
Галаттарга 6:6



140

Иаковтан 2:15-16

 20. Бэйэҕит биэриигитин сыаналааҥ.
 а. Эһиги ону былааннаан оҥороҕут дуо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 б. Билиҥҥи бириэмэҕэ кимиэхэ сиэртибэлиигитий?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 в. Чугас киһигитигэр көмө оҥороргутун хайдах эмит улары-
тыаххытын баҕараҕыт дуо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Оннук буоллаҕына эһиги тугу гынар санаалааххытый?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
 КЫЛГАС БЫҺААРЫЫ
 Христос – биһиэхэ холобур
 Иисус Христос бэйэтэ баҕатынан Таҥараҕа үлэлээһини 
ылыммыта. Кини сиргэ баар кэмигэр, дьоҥҥо араас ньыманнан 
көмөлөһөрө, бүттүүн Бэйэтин Таҥараҕа үлэлээһиҥҥэ биэрэн.
 Эһиги олоххутугар Христос баҕа санаата
 Христос бары итэҕэйээччилэргэ көмөлөһөрө уонна 
көмөлөһөр. Ол дьон хоруйдара Киниэхэ үлэлээһиҥҥэ көстүөхтээх. 
Ону таһынан, итэҕэйээччилэр атын дьоҥҥо эмиэ үлэлиэхтээхтэр, 
онно духуобунай үөрэтээччилэр эмиэ киирсэллэр. 
 Төнүннэрии
 Христос христианиннартан атын дьоҥҥо хардары Таҥараҕа 
үлэлээһини  кэтэһэрин иһин, итэҕэйээччи бэйэтин туһугар өлүөхтээх. 
Итэҕэйээччилэр Христос нөҥүө Таҥараҕа үлэлээһин уонна араас 
быһыылаахтык чугас дьонноругар сиэртибэлээһин туһугар босхо-
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ломмуттара.
 Көмөлөһөөччү, үлэлээччи буолааччыга күлүүс
 Таҥараҕа үлэлээччи буоларга христианин Христос туһугар 
үлэлиирин өйдүөхтээх. Кини тулалыыр дьон наадыйалларын 
болҕойуохтаах уонна ону ханнара сатыахтаах. Таҥараҕа үлэлээһини 
кэмиттэн кэмигэр сыаналаан көрүү, өрө тахсарга, толору буоларга 
көмөлөһөр.
 Таҥараҕа үлэлээһин, көмөлөһөөһүн – бу биэрээһин
 Ким Таҥараҕа үлэлиир биллэн туран чугас киһитигэр сиэр-
тибэлиир – бэйэтинэн эрэ буолбатах, бэйэтин үп-мал сороҕунан. 
Таҥара христианиннары атын дьон наадатын баар гынарга туһанар 
уонна Кини биэрэр дьону ордуктаах алгыырын эрэннэрэр. Хас 
биирдии христианин Үтүө Сурах принциптэригэр сөп түбэһиннэрэн 
сиэртибэлиир тус былаан оҥостуохтаах.
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12-С ДЬАРЫК
 
 ДЬАРЫК ТУТУЛА:
 1. Хоһооннору хатылыырга бөлөхтөргө арахсыҥ уонна 
эһиги ситиһиилэргит матырыйааллары үөрэтии Дневнигэр бэлиэтэ-
нэллэрин кэтээҥ көрүҥ.
 2. Таҥараны кытта бииргэ буолуу кэмигэр кэлбит 
санааҕытын үллэстиҥ, бэйэҕит “Библияны ааҕыы Дневнигыттан”.
 3. Библияны үөрэтии Сүбэлэрэ матырыйаалларынан 
дискуссияҕа бөлөхтөргө арахсыҥ (эр дьон уонна дьахталлар тус 
туһунан). 11-20 ыйытыылары ырытыҥ уонна Кылгас ырытыы 
“Таҥара кулутун суола-ииһэ” түһүмэхтэн, 5-бас (137-141с).
 4. Бөлөхтөр бииргэ мусталлар уонна дискуссия салайыы-
тын кылгас ырытар ырыҥалааһынын оҥороллор.
 5. Дьарыгы үҥэн түмүктээҥ.
САЛАЙАН ЫЫТААЧЧЫГА БЫЛААН: “ТАҤАРА КУЛУТУН 

СУОЛА-ИИҺЭ” ДИЭН ТЕМАҔА ЫЙЫТЫЫЛАР
 (Библияны үөрэтиигэ Сүбэлэр матырыйаалынан дискуссия-

ны ыытааччыга)
 4-С ТҮҺҮМЭХ – ТАҤАРАҔА ҮЛЭЛЭЭЧЧИ БУОЛАР 
КИҺИЭХЭ КҮЛҮҮС
 (11-16 ыйытыылар) Таҥараҕа үлэлээччи хайдах буолар 
туһунан тугу биллигит?
 (12-с ыйытыы) Биһиги үчүгэй Таҥараҕа үлэлээччи 
быһыытынан тоҕо хайҕабыл ылбаппытый?
 (13-с ыйытыы) Ыйытыы иннинэ баар бигэргэтиини ким 
эмит ааҕарыгар көрдөс.
 Аны билигин бу ыйытыыга бөлөх кыттааччыларын хоруйда-
рын ааҕалларыгар эт.
 (14-с ыйытыы) Бу ыйытыы бастакы аҥарыгар ким баҕалаах 
бэйэтин хоруйун аахтын.
 (15-с ыйытыы) Бу ыйытыы хас биирдии аҥарыгар бэйэлэ-
рин хоруйдарын үллэстэллэригэр баҕалаах дьону көрдөс.
 (16-с ыйытыы) Бу ыйытыыга хас да киһи бэйэтин хоруйун 
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аахтын. Бу ыйытыы кэнниттэн кэлэр цитатаны ким эмит аахтын.
 5-С ТҮҺҮМЭХ – ТАҤАРАҔА ҮЛЭЛЭЭЧЧИ, 
КӨМӨЛӨҺӨӨЧЧҮ БИЭРЭР
 Бу ыйытыылар иннилэригэр баар абзаһы ким эмит ааҕарыгар 
көрдөс. 
 (17-20 ыйытыылар) Таҥараҕа үлэлээччи эппиэтинэһин 
туһунан эһиги өйгүтүгэр хайдах санааны үөскэттэ?
 5-с бас Кылгас быһаарыытын түһүмэҕин хас эмит бөлөх 
кыттааччыта уочаратынан аахтыннар.
 Кэлэр сирэйдэргэ эһиги булуоххут үһүс куурус
 БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫ ДНЕВНИГЫН
 ҮӨРЭНЭЭЧЧИ САЙДЫЫТА
 2:7 Серия үс бастакы кууруһугар, Христос дьиҥ чахчы 
үөрэнээччитэ буолаҥҥыт, биллэрдик иннин диэки хамсаатыгыт уон-
на Христоска ситтигит. Эһиги бэйэҕит христианскай олоххутугар 
салгыы этиллиилэр көмөлөрүнэн үүннүгүт:
 - Суруйуу хоһооннорун өрүү үөрэттэҥҥит – эһиги 29 хоһоону 
үөрэттиннигит.
 - Таҥараны кытта өрүү бииргэ бириэмэ атаараҥҥыт уонна 
Библияттан быһа тардан үҥэҥҥит.
 - Библияны ситимнээн үөрэтэҥҥит – эһиги 17 теманнан, 
“ыйытыы - хоруй” принцибынан оҥоһуллубут уроктары аастыгыт.
 - Тус бэйэҕит туоһулааһынын 4 мүнүүтэ иһинэн үллэстэр 
кыахтаммыккыт.
 - Кэпсэтии быһыылаах үҥээһиннэринэн уонна Таҥараны 
кытта бииргэ өр буолан хаалан, күн аҥара үҥээһиҥҥэ атаараҥҥыт.
 - Эһиги Христоһу кытта сирэй сирэйгэ көрсөҥҥүт Киниэхэ 
бас бэринэҥҥит уонна Кини салайыытынан олороҥҥут.
 - Эһиги Үтүө Сурах хоһооннорун толкуйдуу үөрэнэҥҥит.
 - Библия матырыйаалларынан дискуссия ыыта үөрэнэҥҥит.
 - Олоххо туох сүрүн суолталааҕын быһаара үөрэнэҥҥит уон-
на Сүрүн соруктары сөпкө туруортааҥҥыт.
 “Саҥа төрөөбүт кыһыл оҕолуу, Таҥара тылын ыраас үүтүн 
иһэргэ дьулуһуҥ; Айыы Тойон хайдахтаах курдук үтүөтүн эһиги 
хайыы үйэ билбиккит.” 
     1 Петртан 2:2-3



144

БИБЛИЯНЫ ААҔЫЫГА 
БЭЛИЭТЭНИИ ДНЕВНИГЭ

“Дьэ онон, оҕолоруом, миигин истиҥ: 
ким мин суолбун тутуһар, ол дьоллоох. 

Эһиги мин үөрэтэрбин ылынан, 
мындыр өйдөөх дьон буолуҥ, эппиппин барытын 

бигэтик тутуһуҥ. Ким күннэтэ мин 
олбуорум айаҕар кэлэн турар, мин олорор 

дьиэм ааныттан хараҕын араарбакка, миигин 
өйдөөн-дьүүллээн истэр, ол дьоллоох!” 

     
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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



183

_________________________________________________________
_________________________________________________________

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:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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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ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС

КӨРДӨҺҮҮ ТАҤАРАТТАН ХОРУЙ
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ҮҤЭЭҺИҤҤЭ ЭППИЭТИ СУРУЙАР ИЛИИС
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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



195

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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Бары аньыыны оҥорбуттара
Римляннарга 3:23

Тоҕо диэтэххэ, бары аньыыны 
оҥорбуттара, бары Таҥара кил-
биэннээх сырдыгыттан маппыт-
тара

Римляннарга 3:23

Б – 1 Христоһу иһитиннэриҥ

Бары аньыыны оҥорбуттара
Исайа 53:6

Биһиги бары муна-тэнэ сыл-
дьар барааннар курдук этибит, 
хас биирбит бэйэтин суолунан 
барбыта: оттон Айыы Тойон 
биһиги барыбыт аньыытын-
буруйун Киниэхэ сүктэрбитэ 

Исайа 53:6
Б – 2 Христоһу иһитиннэриҥ

Аньыы иһин буруйдааһын
Римляннарга 6:23

Аньыы төлөбүрэ – өлүү, оттон 
Таҥара бэлэҕэ – Христос Иисус 
Айыы Тойоммутун кытта биир 
буолан тиксэр бараммат олох-
пут.

Римляннарга 6:23
Б – 3 Христоһу иһитиннэриҥ 

Аньыы иһин буруйдааһын
Еврейдэргэ 9:27

Киһи биирдэ өлөн баран, 
дьүүлгэ турарыныы.

Еврейдэргэ 9:2

Б – 4 Христоһу иһитиннэриҥ
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Христос биһигини күндү хаа-
нынан атыылаһан ылбыта
Римляннарга 5:8

Оттон Христос биһиги өссө 
аньыылаах дбон эрдэхпитинэ, 
биһиги туспутугар өлбүтэ. Ити-
нэн Таҥара биһиэхэ Бэйэтин 
тапталын көрдөрбүтэ.

Римляннарга 5:8

Б – 5 Христоһу иһитиннэриҥ

Христос биһигини күндү хаа-
нынан атыылаһан ылбыта
1 Петр 3:18
Христос эмиэ биирдэ букатын-
наахтык, биһигини Таҥараҕа 
аҕалаары, Бэйэтэ Кырдьык-
сыт эрээри, аньыылаахтар 
биһиги туспутугар, биһиги 
буруйбутун боруостаан, эрэйи-
муҥу көрбүтэ; этин-сиинин 
өлөрбүттэрэ эрээри, Кини тыы-
нынан тиллибитэ.  

1 Петр 3:18
Б – 6 Христоһу иһитиннэриҥ

Дьыаланнан быыһаныы 
буолбатах
Ефесяннарга 2:8-9
Эһиги итэҕэйэҥҥит, 
Таҥара илгэлээх үтүөтүнэн 
быыһаммыккыт, бу – эһиги 
үтүөҕүт-өҥөҕүт буолбатах, 
Таҥара бэлэҕэ; туох эрэ үтүөнү 
оҥорбуккут иһин буолбатах – 
онон ким да хайҕанар кыаҕа 
суох. 

Ефесяннарга 2:8-9
Б – 7 Христоһу иһитиннэриҥ

Дьыаланнан быыһаныы 
буолбатах
Титкэ 3:5

Биһигини туох эрэ өҥөбүт иһин 
буолбатах, аҥардас Бэйэтин 
амарах санаатынан ууга суунна-
ран иккистээн төрөппүтэ, Ытык 
Тыынынан саҥа олоҕу биэрэн 
өрүһүйэн ылбыта.

Титкэ 3:5

Б – 8 Христоһу иһитиннэриҥ
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Христоһу ылыныы наадата
Иоантан 1:12

Оттон ылыммыттарга, Кинини 
итэҕэйээччилэргэ, Кини Таҥара 
оҕолоро буолар быраабы биэр-
битэ.

Иоантан 1:12

Б – 9 Христоһу иһитиннэриҥ

Христоһу ылыныы наадата
Арыллыы 3:20

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

Арыллыы 3:20

Б – 10 Христоһу иһитиннэриҥ

Быыһабылга эрэл
1 Иоанн 5:13

Бу маны мин эһиэхэ, Таҥара 
Уолун аатыгар 
итэҕэйээччилэргэ, эһиги Ки-
нини итэҕэйэн бараммат олох-
тоноргутун билэргит туһугар 
суруйдум.

1 Иоанн 5:13

Б – 11 Христоһу иһитиннэриҥ 

Быыһабылга эрэл
Иоантан 5:24

Дьиҥ кырдьыгы эһиэхэ этэ-
бин: Мин этэр тылбын истэр, 
Миигин Ыыппыты итэҕэйэр 
киһи бараммат олохтоох; кини 
өлөр өлүүттэн туораан барам-
мат олоххо киирибит буолан, 
дьүүлгэ турбат.

Иоантан 5:24

Б – 12 Христоһу иһитиннэриҥ
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Сибэтиэй Суруйуулар хоһооннорун уктарга аналлаах 
мөһөөччүк

(Бэйэн көрүүгүнэн талбыт матарыйаалынан оҥоруохха сөп. Холо-
бур туох эмит тириититтэн уонна пластиктан)
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