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БУЛ СЕРИЯ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ 
 
2:7 сериясы жас масихыйларды шәкиртликке тәрбиялаўдың  жаңаша тҥсиниги 
болып табылады. Бул - кӛп дуўа етип, изертлеп, масихыйлар жәмәәтлеринде 
бир неше рет тексерип ҳәм сол тәжирийбеге сҥйенип қайта жазылғанның 
нәтийжеси. Бул серия жәмәәттиң ағзаларын руўхый хызметке таярлаўға ҳәм 
исенимлерин беккемлеўге тийкарланған алты жеке курсқа бӛлинген. 
 
Бул бағдарлама не ушын 2:7 деп аталған? Ол Мухаддес Жазыўдағы 
Колосалыларға жазылған хаттың 2:7 аяты бойынша жазылған. Яғный, ол елши 
Павелдиң жаңа келисимлик талаплары бойынша ӛмир сҥрген жәмәәтлердиң 
биреўине айтқан мына сӛзлери: «Онда тамыр жайып ҳәм тикленип, ӛзлериңиз 
ҥйренгениңиздей, исенимде беккемленип барыңлар ҳәм Қудайға сансыз 
шҥкирлик билдириңлер». 
 
2:7 сериясының мақсети неден ибарат? Колосалыларға жазылған хаттың 2:7 
аятында Мухаддес Руўхтың Павел арқалы айтқанлары усы оқыўдың мақсетин 
жҥдә анық кӛрсетеди. 
 
1. Масихыйды Ийса Масихта әдетлендириў ҳәм оны исенимде беккемлеў. 
    Курслардың усы сериясы Мухаддес Китапты ҥйрениўдиң әмелий усыллары, 

Мухаддес жазыўдағы аятларды ядлаў сырлары, Қудайға дуўа етиў, Оның 
менен қарым-қатынаста болыў ҳәм Хош Хабарды нәтийжели тарқатыў 
бойынша кӛрсетпелерди ӛз ишине алған.  

 
2. Масихыйды күнделикли ӛмиринде Қудайға миннетдаршылық айтыўға 

үйретиў. Бул серия ҳәр бир адамның беккем ҳәм турақлы масихый ӛмирге 
ийе болып, оннан шадланыўды ҥйрениўине жәрдем береди. 

 
3. Масихыйдың үйрениўи. Адам ӛмири арқалы ӛз орталығына тәсир 

ететуғындай масихыйға айланыўы ушын, ол алдын тәрбияланыўы ҳәм 
ҥйретилиўи зәрҥр. 

 
Ал усы 2:7 сериясы қандай нәтийжелер берди? Бул серияны ӛткенлердиң 
кӛпшилиги руўхый ӛсип, ӛзлериниң жәмәәтлеринде жуўапкершиликли ҳәм 
жемисли хызмет етип атыр. Сол исениўшилер Қудай менен байланыста жҥрип 
ӛскенликтен, кӛплеген некедеги адамлар менен шаңарақлар руўхый жәрдем 
алды. Бул оқыў бағдарламасын жуўмақлағаннан кейин усы жетилген 
масихыйлар басқа туўысқанларға руўхый ӛсиўге кӛмеклесип, Қудайға 
исенбейтуғын адамларға Хош Хабарды жеткизиўдиң пайдалы тҥрлери менен 
таныс болды. 
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УЛЫЎМА КӚРСЕТПЕЛЕР 
 
1. 2:7 сериясының ҳәр бир алты курсы 12 сабаққа бӛлинген. 
 
2. Жақсы ҥйрениў ушын ҳәр бир топарда ең кӛп дегенде сегиз оқыўшы болыўы 

тийис. Сол себептен сабақтағы жағдай рәсмийсиз қарапайым бола алады 
(бирақ айрықша жағдайларда оқыўшылардың санын онға дейин кӛбейтиўге 
болады). 

 
3. Екинши сабақты ӛткеннен кейин топарға тазадан оқыўшылардың 

қосылмағаны дурыс. 
 
4. Усы курсты нәтийжели жуўмақлаў ушын сиз белгиленген гейбир талапларды 

орынлаўыңызға туўра келеди. Булар жҥдә қыйын емес, бирақ жуўапкерли 
болыўды талап етеди. Араңызда биреўлер бул курсты толық ӛткени менен 
екинши биреўлери толық ӛте алмайды. Деген менен жуўмақластырыўға 
тырысыңлар. 

 
5. Қызық ҳәм мәнили темалар кҥш салыўды талап ететуғынын умытпаңлар. 
 
6. Ҳәр бир сабаққа таярланыў ушын бир саат таярлық керек болады. Гейбир 

сабақларға таярланыў ушын шама менен еки саат керек болады. 
 
7. Берилген тапсырманы ўақтында орынлап жҥрсеңиз, оқыўыңыз кеўилли ҳәм 

берекетли болады. 
 
8. Сабақты қалдырмаўға тырысың, себеби қалдырылған темаларды қуўып 

жетиў қыйын болады. 
 
9. Ҳақыйқый серия лекция тҥринде исленбеген. Ҳәр кимниң сабаққа тиккелей 

қатнасыўына мҥмкиншилиги болады. 
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МАТЕРИАЛДЫ ҤЙРЕНИЎ КҤНДЕЛИГИ 
 
Бул курстағы тапсырмаларды қалай орынлап атырғаныңызды тексерип 
бериўин топардағы досларыңыздан ӛтиниш етиң. Олар ҳәр бир бӛлимге 
тексерген кҥнин ҳәм ӛзиниң қолын қойсын. 
 
МУХАДДЕС ЖАЗЫЎДЫ ЯДЛАЎ                                       қолы    сәнеси 

«Масих пенен бирге баслаў» бӛлиминиң аятлары   

«Қутқарылғанына исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 5:11-12   

«Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» - Юхан 16:24   

«Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге исенимли болыў» - 
Коринф 1-хаты 10:13 

  

«Кеширилгенине исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 1:9   

«Қудайдың жетелейтуғынына исенимли болыў» - Нақ.мақ.     
  3:5-6 

  

«Масих пенен бирге баслаў» бӛлиминиң барлық аятларын 
ҥйрениў 

  

«Масих пенен бирге баслаў» бӛлиминиң барлық аятларын 14 
кҥн аралығында қайталаў 

  

16-17 бетлердеги тексериўди жуўмақлаў   

 
ҚУДАЙ МЕНЕН ЖАЛҒЫЗ ҚАЛЫЎ ЎАҚТЫ 

Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделиктеги 
биринши 14 кҥнниң жуўмақланыўы 

  

 
МУХАДДЕС КИТАПТЫ ҤЙРЕНИЎ БОЙЫНША ҚОЛЛАНБА: «Сениң Масихтағы 
ӛмириң» («Шәкирт таярлаў бағдарламасы» 1-китап). 

1 - бап «Қудай саған ғамхорлық етеди»   

2 - бап «Ийса Масихтың тулғасы»   

3 – бап «Ийса Масихтың хызмети»   

4 – бап «Сениң жҥрегиңдеги Руўх»   

  
МАҚАЛАНЫ ҤЙРЕНИЎ 

Асығыс истиң ҳҥкими астында   

24-беттеги жумысты питкериў   

  
ҲӘР ҚЫЙЛЫ 

44-беттеги «Шеңбер» сҥўретлемесиниң баҳалаў жумысының 
жуўмақланыўы 

  

46-беттеги Мухаддес Китаптан аятларды ядқа билиўдиң 
әҳмийетлиги ҳаққындағы белгилердиң жуўмақланыўы 

  

 
ТОПАР ЖЕТЕКШИСИНИҢ ҚАДАҒАЛАЎЫ 

«Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделиктиң» бес 
жазбасы 

  

Биринши курсты табыслы тамамлаў   
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      1-САБАҚ 

САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. Топардағы басқа ағзалар менен танысып алың. 
2. «Бул серия қалай пайда болды» деген бӛлимди оқып шығың (3-бет). 
3. Усы курстағы Мухаддес Китапты ҥйрениў қолланбасының «Сениң 

Масихтағы ӛмириң» деген бӛлимин қарап шығың (47-63 бетлер), оның 
кирисиўин даўыслап оқың (47-бет). 

4. Мухаддес Китапты қалай қызықлы етип оқыўды ҥйрениң: 
 а.   Мухаддес Китаптың заманагӛй аўдармасын пайдаланың. 
    б. «Мухаддес Китапты оқығанда оны қалай белгилеў»ди ҥйрениң 
        (6-7 бетлер). 
 в. «Мухаддес Китапты қай жеринен баслап оқыў»ды ҥйрениң (7-бет). 
5. «Оқып баратырғанда белгилеўге арналған шынығыў»ды орынлаң 
    (8-бет). 
6. «Масих пенен бирге баслаў» деген бӛлимдеги тҥсиндирмени ҳәм ядлаўға 

тийисли бес қысқа ҥзиндини қарап шығың (9-13 бетлер). 
7. «Аятларды қалай жақсы ядлаў керек» деген бӛлимди оқың (13-14 бетлер). 
8. 2-сабақтың тапсырмаларын оқып шығың (15-бет). 
9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
 
Мухаддес Китапты оқығанда оны қалай белгилеў керек 
 
Жуқа қағаздан тҥпленген Мухаддес Китапқа жазыў ушын фломастер қолланып 
болмайды. Белгилеў ушын қалыңлаў қағаздан тҥпленген Мухаддес Китап алың.  
Шарикли ручка ямаса арнаўлы фломастерден пайдаланып, Мухаддес Китапқа 
мынадай белгилер қойыўыңызға болады: 
 
1. Аятларды тӛрт мҥйешли қаўыслардың ишине алыў - [  ] 
2. Қысқа қыя сызықлар менен әҳмийетли ойдың басламасын белгилеў  - \ 
3. Беттиң шетине қыя параллель сызықлар  - \\ қойыў 
4. Дӛңгелеклеп - о - сӛзди сызыў 
5. Тике сызықларды - I - беттиң шетине қойыў 
6. Сӛз дизбегин ямаса сӛздиң астын сызыў ___________ 
 
Нәзериңизди аўдарғыңыз келген сӛзлердиң астын сызыўдың орнына олардың 
ҥстинен арнаўлы фломастер (хайлайтер) менен боясаңыз да болады.  

Сиз оқығанда жоқарыдағы белгилердиң барлығын ямаса унаған бир-екеўин 
таңлаўыңыз яки ӛзиңиз белгилер ойлап табыўыңыз мҥмкин.  Мухаддес 
Китаптың мына тӛмендеги ҥш ҥзиндисинде қалай белгилеў кереклиги мысал 
етип кӛрсетилген. 
ИЙШАЯ 11:1-7                                                           
1Кесилген ағаштың тҥбири менен тамырларынан \жас шақа ӛсип шығады. Сол 
сыяқлы Ийшая улы Даўыттың патшалық бийлигинен айрылған әўладынан 
шығатуғын бир урпақ кҥнлердиң кҥнинде қайтадан патшалық қурады. 2Усы патшаға 
Жаратқан Ийемниң Руўхы қонып, [Оған даналық пенен парасат, ақыл-кеңес пенен 
қҥдирет, бийлик пенен Қудайды терең қәстерлеўди] сыйлайды. 3Ӛзи Ийемизге 
бойсынып, Оны терең қәстерлеўден қуўаныш табады. Патша тек кӛрген сыртқы 
кӛриниске, узын қулақтан еситкенине ғана сҥйенип ҳҥким шығармайды. 4Қайтама 
жарлыларға әдиллик пенен тӛрелик айтып, жердиң жапа шеккенлериниң ҳуқықын 
қорғайды. Оның аўзынан шыққан ҳҥкимлер усы дҥньяға дҥрре соққан таяқ сыяқлы.  
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5Патша әдиллик пенен бийлик жҥргизип, ҳақыйқат пенен ҳадаллықты қатал услаўға 
белин беккем буўады. 6Сол ўақытлары қасқыр қозы менен бирге татыў турып ҳәм 
қоблан ылақ пенен бирге дем алады. Бузаў ҳәм қарыўлы жас арыслан ҳәм ӛгиз де 
қатарласып бирге жҥретуғын болады. Бәрин бир жас бала айдап баға алады.  
7Сыйыр менен айыў бирге жайылып ҳәм олардың балалары бирге жататуғын 
болады, арыслан да ӛгиз сыяқлы сабан шӛп жейди. 
 
ЛУКА 5:15-17 
15Бирақ Ийса ҳаққында хабар бурынғыдан да кӛбирек жайылып, кӛп халық Оны 
тыңлап, аўырыўларына шыпа алыў ушын Оның алдына ағып келе берди.  
16Ийса болса аўлақ жерге барып дуўа ететуғын еди. 17Бир кҥни Ийса тәлим 
берип отырғанда, Галилея менен Яҳудеяның барлық аўылларынан ҳәм 
Ерусалимнен келген парисейлер менен диний муғаллимлер Оның қасында еди. 
Ал Ийсада аўырыўларға шыпа бериўши Жаратқан Ийемниң қҥдирети бар еди. 
 
САЛОНИКА 1-ХАТЫ 1:1-7 
1Әкемиз Қудайға ҳәм Ийемиз Ийсаға тийисли болған Салоника 
исениўшилердиң жәмәәтине Павел, Сила ҳәм Тимофейден сәлем! [Сизлерге 
Қудайдың мийрими ҳәм тынышылғы яр болсын!] 2Дуўа еткенимизде сизлерди 
тилге алып, бәрқулла ҳәммеңиз ушын Қудайға шҥкирлик билдиремиз. 3Қудай 
Әкемиз алдында, исенимиңиздиң жемиси болған ис-ҳәрекетиңизди, 
сҥйиспеншилигиңизге тийкарланған мийнетиңизди ҳәм Ийемиз Ийса Масихқа 
деген ҥмитиңизден пайда болған шыдамлылығыңызды ҥзликсиз еске аламыз. 
4Қудай сҥйген туўысқанларым! Оның сизлерди таңлап алғанын бизлер 
билемиз. 5Себеби, сизлерге жәрияланған Хош Хабар тек сӛз бенен ғана емес, 
ал [қҥдирет], Мухаддес Руўх ҳәм толық исеним менен жеткизилди. Сизлердиң 
пайдаңыз ушын араңызда қалай жасағанымызды билесизлер. 6Кӛп азап-
ақыретлерге қарамай, сизлер Мухаддес Руўхтың берген \қуўанышы менен 
Қудайдың сӛзин қабыл етип, бизлерге ҳәм Ийемизге еликлеўшилер болдыңлар. 
7Солай етип, Македония ҳәм \Ахаядағы пҥткил исениўшилерге сизлер ҥлги 
болдыңлар. 

Мухаддес Китаптың қай жеринен баслап оқыған дурыс 
 
1. Егер бурын Мухаддес Китапты оқымаған болсаңыз, оқыўды Хош Хабардан 

баслаған дурыс. Гей биреўлерге Матта жазған Хош Хабарды оқыў бираз 
қыйынлаў болып кӛринеди. Сонлықтан Марк ямаса Юхан жазған Хош 
Хабардың биреўинен баслаўыңызға болады. 

2. Бир китапты оқып болмай турып, екиншисин басламаў керек. 
3. Лебилер китабы менен Аян китабы Мухаддес Китаптағы ең қыйын жазыўлар 

болып есапланады. Бул китапларды биринши курсты питкергеннен соң 
оқығаныңыз дурыс. 

4. Хош Хабарды биринен соң бирин қатар оқый бергеннен гӛре басқа жазыўлар 
менен араластырып оқыған дурысрақ. 

5. Ески Келисимди ҥйрениўге таяр екениңизди сезе баслағаныңызда 
мыналардың биреўинен баслаған жақсы: Ешуа Набин, Патшалық ҳаққында 
1,2,3,4-китап, Жаратылыс, Даниел. 

6. Айтып ӛтилген китаплардың гей бир қыйын болып кӛринген жерлерин тек 
қарап ӛтиўге болады. 
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Оқып баратырғанда белгилеўге арналған шынығыўлар 
Оқыған ўақыттағы белгилеўге арналған шынығыў сыпатында Римлилерге 
жазылған хаттың 12-бабын оқың. Бул тапсырманы орынлаў ҥстинде тӛмендеги- 
лерди қадағалаған жӛн: 
1.Қудай Ӛзиниң Сӛзи арқалы сизге сӛйлеўи ҳаққында дуўа етиң. 
2.Ҥзиндиниң бәрин ойлап кӛриң. 
3.Сизге ең қатты тәсир еткен ойларыңызды белгилең. Бапты оқып болып,          
   белгилеген ойларыңызды биреў менен бӛлисиң. 
 
Римлилерге жазылған хат 12-бап 
Солай етип, ҳәй туўысқанларым, Қудайдың мийрим-шәпәәти ҳақы сизлерге 
жалбарынаман: ӛзлериңизди Қудайға унайтуғын мухаддес ҳәм тири  қурбанлық 
қылып, Оған бағышлаңлар. Бул сизлердиң Қудай алдындағы ылайықлы 
хызметиңиз болады. Бул дҥньяның адамларына еликлемеңлер. Ал Қудайдың 
ой-пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди толық ӛзгертиўине жол қойыңлар. 
Сонда сизлер Қудайдың жақсы ҳәм минсиз еркин, яғный Оған нениң 
унайтуғынын айырып билесизлер. Қудайдың маған берген мийриминен 
пайдаланып, ҳәммеңизге айтып атырман: ӛзиңизди шектен тыс баҳаламаңлар. 
Керисинше ҳәр бир адам, Қудайдың ӛзине берген исенимине қарай ӛзин 
ылайықлы баҳаласын. Ӛйткени денемиз бир болса да, мҥшелеримиз кӛп ҳәм 
мҥшелеримиздиң атқаратуғын хызмети де ҳәр тҥрли. Сол сыяқлы, бизлер кӛп 
адам болсақ та, Масихтың бир денесин қураймыз ҳәм ӛз-ара байланыс 
жасайтуғын бир денениң мҥшелеримиз. Қудайдың бизлерге берген мийрими 
бойынша, бизлер ҳәр тҥрли руўхый сыйларға ийемиз. Кимниң пайына 
пайғамбаршылық етиў сыйы тийсе, ол исенимине қарай пайғамбаршылық 
етсин. Хызмет етиў тийсе, хызмет етсин. Тәлим бериў тийсе, тәлим берсин. Ал 
кимниң пайына жубаныш бериў тийсе, жубаныш берсин. Ҥлестириўши болып 
тийсе, шын кеўилден ҥлестирсин. Басшылық етиў тийсе, ғайрат пенен 
басшылық етсин. Мийрим-шәпәәт етиў тийсе, қуўанышлы тҥрде мийрим-
шәпәәт кӛрсетсин. Сҥйиспеншилигиңиз ҳақыйқый болсын. Жаманлықтан 
қашып, жақсылыққа жабысып алыңлар. Бир-бириңизди туўысқанлық 
сҥйиспеншилик пенен шын жҥректен сҥйиңлер. Бир-бириңизге ӛз-ара ҳҥрмет 
кӛрсетиўге тырысыңлар. Интаңыз пәсеймесин. Ериншек болмаңлар. Ийемизге 
жалынлы руўх пенен хызмет етиңлер. 
Ҥмит етип, қуўанып жасаңлар. Қыйыншылықларда сабырлы болыңлар. 
Ҥзликсиз дуўа етиңлер. Мҥтәжликте жасап атырған исениўшилер менен 
барыңызды бӛлисиңлер. Миймандос болыўға тырысыңлар. Сизлерди 
қуўдалайтуғынлар ушын, Қудайдан жақсылық тилеңлер. Ғарғыс емес, ал 
жақсылық тилеңлер. Қуўанып атырғанлар менен бирге қуўанып, жылап 
атырғанлар менен бирге жылаңлар. Ӛз-ара аўызбиршиликли болыңлар: 
менменликке берилмей, басқалар пәс кӛретуғын адамлар менен қатнас 
жасаңлар. Ӛзлериңизди басқалардан ақыллы санамаңлар. Ҳеш кимниң 
жаманлығына жаманлық пенен жуўап қайтармаңлар. Ҳәммениң ойы бойынша 
жақсы деп саналған ислерди ислеўге тырысыңлар. Егер мҥмкин болса, 
қолыңыздан келгенше барлық адамлар менен татыўлықта жасаңлар. Сҥйикли 
туўысқанларым! Ӛзиңиз ушын ӛш алмаңлар. Ал буны Қудайға тапсырыңлар. 
Себеби Мухаддес Жазыўда Ийемиз былай дейди: «Ӛш алыў Мениң қолымда, 
сазайын Ӛзим беремен». Керисинше, «Душпаның аш болса, оны тойдыр. 
Шӛллеген болса, суў бер. Сен усылай ислесең, оны уятқа қалдырасаң». 
Жаманлықтан жеңилме, ал жаманлықты жақсылық пенен жең. 
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МАСИХ ПЕНЕН БИРГЕ БАСЛАЎ: 
ТҤСИНДИРМЕ 
Ийса Масих: «Мине Мен қапы 
алдында қағып турман. Егер 
кимде-ким даўысымды еситип, 
қапыны ашса, оның ҥйине 
киремен. Мен оның менен, ол 
Мениң менен бирге аўқат жеймиз» 
(Аян 3:20). Мухаддес Жазыўдан 
усы әжайып ҳақыйқатқа мәниси 
жақын тағы бир әжайып аятты 
табыўға болады. «Бирақ Ол Ӛзин 
қабыл еткенлерге, атына исенген- 
лердиң ҳәммесине Қудайдың 
балалары болыў ҳуқықын берди» 
(Юхан 1:12). Егер сиз Ийса 
Масихты шын жҥрегиңиз бенен 
қабыллап, Оны Қутқарыўшым деп 
мойынлаған болсаңыз, онда жаңа 
ғана келтирилген аятларға сәйкес 
жҥрегиңизде Ийса Масих жасай- 
туғын Қудайдың Руўхый баласы 
болдыңыз. Бирақ гей бир адамлар 
ӛзлериниң қутқарылыўын тек ой-
сезимлерине исенип қарағысы 
келеди. Усындай қәтени ислеп 
қоймаң. Ӛзиңизге емес, Қудайға 
исениң. Оның мына сӛзлери 
есиңизде болсын: «Мен буларды 
Қудайдың Улына исенген сизлерге 
мәңгилик ӛмирге ийе екениңизди 
билиўиңиз ушын жазып атырман» 
(Юханның 1-хаты 5:13). Сиз 
Ийсаны қабыллаған гезде қандай 
әжайып ӛзгерислер болатуғынын 
ҳәм олардың қандай нәтийже 
беретуғыны ҳаққында бир неше 
қатарлар менен айтып бериў 
мҥмкин емес. Айтайық, бир 
нәресте дҥньяға келди. Оған 
туўыла сала ата-анасының бай 
адамлар екенин, кейин кӛп 
қәрежетке, ҥй менен жерге, 
байлыққа ийе болатуғынын айтып 
тҥсиндириўдиң кереги жоқ. Бала 
дҥньяға келгеннен баслап оны 
бағып қараў, яғный кҥтиў, емизиў, 
астын жуўыўға усағаннан да 
әҳмийетлирек нәрсе бар. 
Нәрестени қорғаў керек, ӛйткени 
бул дҥньяда тҥрли қәўиплер толып 

атыр. Миллионлаған микроблар- 
дан аўырыў жуғып қалмаўы 
ушын медицина хызметкерлери 
оны стирилленген қолғап пенен 
услайды, сондай-ақ ким оны 
кӛриўге келсе де бермейди. 
Усындай қәўиплердиң бар екен- 
лигин билгенликтен, шыпакер- 
лер жаңа ғана ӛмир есигин 
ашқан нәрестениң ӛмирин 
қорғай алады. Сиз де усындай 
жағдайдасыз. Сиз енди Қудай- 
дың Руўхый баласысыз. Оның 
шаңарағында жаңа туўылған 
нәрестесиз. Ҳәзир оқып-билип 
алатуғын ҳақыйқатлар сизди 
алдындағы қарсылықларға 
таярлап, шайтанның тосқынлы- 
ғына қарсы турыўға ҥйретеди 
ҳәм кӛмеклеседи. Петрдиң 1-
хатынан мынаны оқыўға болады: 
«Жаңа туўылған нәрестелердиң 
ана сҥтине қуштар болғанындай, 
сизлер де руўхый таза сҥт 
болған Қудайдың Сӛзине қуштар 
болыңлар. Сонда азық алып 
ӛсип, қутқарыласызлар» 
(Петрдиң 1-хаты 2:2). «Енди мен 
сизлерди Қудайға ҳәм Оның 
мийримин билдиретуғын сӛзге 
тапсыраман. Бул сӛз сизлерди 
беккемлеп, Қудайдың мухаддес 
болған пҥткил адамлары менен 
бирге сизлерге де мийрас 
бериўге қҥдирети жетеди» 
(Елшилер 20:32). Мухаддес 
Китап бәрқулла руўхый 
аўқатыңыз болып, исени- 
миңизди беккемлейди. Сизде 
Мухаддес Китап яки Жаңа 
Келисим болса керек. Егер жоқ 
болса, Мухаддес Китап алың 
ҳәм оны ҳәр кҥни садық тҥрде 
оқыўды баслаң.  Қудайдың 
Сӛзин оқыўға ҳәм дуўа етиўге 
белгили ўақыт бӛлип, сол ўақыт- 
та ҳеш нәрсе менен шуғыллан- 
баўға тырысыў жҥдә әҳмийетли. 
Усыған ерте таңда ўақыт 
бӛлсеңиз жҥдә жақсы. Ал енди 
Қудайдың сӛзин оқыў туўралы 
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анық айтайық. Забур жырларында 
былай деп жазылған: «Жас жигит 
қалай таза жол менен жҥре алады. 
Сениң сӛзиңе бойсынып солай 
ислей алады» (Забур 118:9). Ал 
11-аятта жырлаўшы Жаратқан 
Ийемизге: «Саған қарсы гҥна 
ислемеў ушын жҥрегимде сақла- 
дым айтқанларыңды», - дейди. 
Сонлықтан сиз де Оның сӛзлерин 
жҥрегиңизде сақлап, оны ядлап 
алың. Бизлер усы курсқа Мухаддес 
Жазыўдан баслаўыңызға бола- 
туғын бес әҳмийетли аятларды 
киргиздик. Усы ўақытқа дейин 
бизлер сизлердиң тек руўхый 
аўқатыңыз туўралы ғана 
сӛйлестик. Ал енди сизиң жаңа 
душпаныңыз туўралы ойланып 
кӛрейик. Сиз Ийсаға исенемен 
дегенше шайтан сизге онша кеўил 
аўдармаған болыўы мҥмкин. Бирақ 
енди Ийсаға исенгели бери ол 
сизге қатты ызалы болып жҥр, 
ӛйткени оны дҥньядағы ең қатты 
ашыўландыратуғын нәрсе усы. 
Себеби сиз шайтанның топарын 
таслап, Ийса Масихқа исенетуғын- 
лардың ҳәм Қудайдың еркин орын- 
лайтуғынлардың қатарына қосыл- 
дыңыз. Енди шайтанның патшалы- 
ғын таслап шықтыңыз, оған 
тийисли емессиз, ӛйткени бизлер- 
ди толығы менен қутқарыў ушын 
Ийса атанақ ағашта Ӛзиниң 
қымбатлы қанын тӛгип бизлерди 
сатып алды. Сиз енди Қутқарыў- 
шымыздың қол астындасыз. 
Шайтан ҳҥжим жасаўға ҳәрекет 
етиўден бас тартпайтуғынына 
гҥманланбасаңызда болады. 
Сондай-ақ ол ҳәр тҥрли қылып 
ҳҥжим жасаўы мҥмкин. Усы аятлар 
шайтанның ең жийи қолланатуғын 
ҳәрекетлерине қарсы турыўға 
кӛмеклеседи. Шайтанды тек 
Қудайдың берген қуралының 
жәрдеминде жеңе аламыз. Елши 
Павелдиң айтқанындай: 
«...Қудайдың сӛзи болған 
Мухаддес Руўхтың қылышын 

алыңлар!» (Ефес 6:17). Деген 
менен, Қудайдың сӛзи бир 
жағынан Руўхый қылыш болса, 
ал екинши жағынан бизлерге 
исеним берип душпанның 
оғынан қорғайтуғын қалқанымыз 
(Рим 10:17, Ефес 6:6). Демек 
Қудайдың сӛзи бизлерге қорға- 
ныў усылы ҳәм ең баслы қурал 
болып табылады. Шайтан Ийса 
Масихты ҥш рет азғыртқысы 
келгенде, Ийемиз оны Мухаддес 
жазыўларға сҥйенип жеңди 
(Матта 4). Егер Масихтың Ӛзи 
усындай қуралды қолланыўды 
туўры кӛрсе, онда бизлер бул 
кҥшли қуралға -Қудайдың сӛзине 
кӛбирек мҥтәжбиз. Шайтанға 
«Ийем деп айтқан...» ямаса 
«Жазылған...» деп айтыўға таяр 
болыўымыз керек. 
 
1. ҚУТҚАРЫЛҒАНЫНА 
ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 
Усы курста ядланатуғын аятлар 
сизди душпанның ең биринши 
тосқынлығына таярлап, Қудайға 
кҥнделикли исенимди кҥшейтиў- 
ди ҥйретиўге арналған. Шайтан  
кӛбинесе алды менен Қудай сиз- 
лердиң жҥрегиңизде ислеген 
исине гҥман туўғызыўға тырыса- 
ды. Гейде ӛзиңизде: «Қалайын- 
ша тек Масихқа исениў арқалы 
ғана гҥналарым кеширилип, 
қутқарыла аламан? Буның бәри 
жеткиликсиз ғой» - деп ойлай 
баслаўыңыз мҥмкин. Бундай 
жағдайда сизлердиң жалғыз 
ҥмитиңиз - Қудайдың сӛзине 
хабарласыў. Ал, Қудай бул 
туўралы не дейди? Оның 
айтқаны жҥдә әҳмийетли. 
Сонлықтан ең биринши аят - 
Қутқарылғанға исенимли болыў 
деп аталады. «Сол гуўалық 
мынаў: Қудай бизлерге мәңгилик 
ӛмир берди ҳәм бул ӛмир Оның 
Улында. Қудайдың Улына ийе 
болған адам ӛмирге ийе болады, 
Қудайдың Улына ийе болмаған 
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адам ӛмирге ийе емес» (Юханның 
1-хаты 5:11-12). Усы аят 
жҥрегиңизде тайыншаққа таңба 
басқандай анық жазылғаннан 
кейин, қутқарылғаныңызға гҥман- 
ланған ўақытта оны есиңизге 
алып, қутқарылғаныңызды ойы- 
ңызға алың. Қудайдың сӛзи 
арқалы сиз ең биринши сынақлар- 
дан ӛте аласыз. Шайтан тосқын- 
лық жасаса жасай берсин, ең 
баслысы жҥрегиңизде оған қарсы 
қолланатуғын қурал - Қудайдың 
сӛзи бар. 
 
2. ДУЎАНЫҢ ЖУЎАБЫН АЛЫЎҒА 
ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 
Шайтанның тағы бир ислейтуғын 
тосқынлығы - дуўа етиўдиң 
пайдалы екенине сизди гҥманлан- 
дырыў. Сиз: «Усы мениң ӛмирим 
Қудайды ҳақыйқаттан да қызық- 
тыра ма екен? Ол алыста сыяқлы 
болып кӛринеди, Оның меннен де 
әҳмийетлирек жумысы бар шығар. 
Мениң дуўама жуўап бермек тҥўе, 
оларды есите ме екен Ӛзи?» - деп 
ойлаўыңыз да мҥмкин. Сиз Ийса 
Масихты Қутқарыўшым ҳәм Ийем 
деп қабыллағанлықтан, сиз Ол 
арқалы аспандағы Әке менен 
сӛйлесиўге ҳақыңыз бар. Ендиги- 
ден былай Қудайдың алдына ҳеш 
тартынбай, қысылмай келе аласыз 
(Евр. 4:16) ҳәм Оннан қәлеген 
нәрселериңизди сораўға мҥмкин- 
шилигиңиз бар (Филипп 4:6). Қудай 
сизди де, мҥтәжликлериңизди де, 
ҳәммесин кӛрип, олар туўралы 
ойлайды. Ядлаўға арналған 
екинши аятта, демек Юхан жазған 
Хош Хабарда Ийса бизлерге 
дуўаның жуўабын алыўға исеним- 
ли болыў ҳаққындағы ўәдесин 
береди: «Ҳәзирге дейин сизлер 
Мениң атым менен ҳеш нәрсе 
сорамадыңлар. Сораңлар, 
аласызлар, сонда қуўанышыңыз 
толы болады» (Юхан 16:24). 
Басыңызға қыйыншылық тҥскен 
жағдайларда Қудайға жалынған 

ўақытларыңыз болған шығар. 
Енди сиз Қудайдан ӛтинишиңиз- 
ди Ийсаның аты менен сорай 
аласыз, себеби енди Қудайға 
жат емессиз, сиз Оның руўхый 
баласысыз. Сондай-ақ «Оның 
аты менен сораў» дегенимиз  - 
Оның бийлиги ҳәм Оның хызме- 
тине сҥйенип сораў деген сӛз. 
Аспандағы Әкемизден Ийсаның 
аты менен сорайтуғын болсақ, 
Ол Ийсаның барлық ӛтинишле- 
рине жуўап бергендей, бизлерге 
де жуўап береди. Сизге жуўап 
берип, ӛтинишлериңизди орын- 
лаўды Қудай да жақсы кӛреди. 
Қудайдың берген усы әжайып 
ўәдеси есиңизде болсын. Оны 
ӛмиримизде қоллансақ, Қудай 
ӛтинишлеримизге жуўап берген 
ўақытта қуўанышқа бӛленемиз. 
 
3. ГҤНАНЫҢ ҤСТИНЕН 
ЖЕҢИСКЕ ЕРИСИЎГЕ 
ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 
Шайтанның жасайтуғын тосқын- 
лықларының тағы бир тҥри 
болып табылатуғын мына 
сӛзлер сизлерди азғырыўы 
мҥмкин: «Мейли, мәңгилик ӛмир- 
ге ийе болыпсаң, бирақ ӛзиң не 
деген ҳәлсизсең, қайта-қайта 
гҥна ислей бересең!» Соңғы бир 
неше жыллар бойы сизди 
жибермей услап киятырған бир 
гҥнаңызды есиңизге тҥсириўи 
мҥмкин. «Басқа азғырылыўларға 
қарсы тура аласаң, бирақ буған 
емес. Сен ҳәлсиз адамсаң» - 
деўин қалай қарсы аласыз? 
Себебин айтыўға урынып кӛре- 
сиз бе ямаса адамлардың не 
айтыўын еситиўге жуўырасыз ба 
яки ҳеш қашан жеңилмейтуғын 
Қудайдың сӛзине жҥз бурасыз 
ба? Ҥшинши аят - (Коринф 1-
хаты 10:13) әсиресе шайтанның 
тосқынлықларына қарсы турыўға 
жәрдемлесиўге арналған: 
«Сизлердиң басыңызға ҳәмме 
адамлардың басына тҥсетуғын 
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сынақлардан басқа сынақлар 
тҥскен жоқ. Қудай садық, Ол 
кҥшиңизден артық сынақларға 
тҥсиўиңизге жол қоймайды. 
Сынақларға шыдаўыңыз ушын Ол 
сынақлар менен бирликте, олар- 
дан шығыў жолын да береди». Бул 
бизлерге жеңетуғынымызға 
исенимли болыўға жәрдемлеседи. 
Қудай бизлерге азғырылыўды 
жеңетуғынымыз туўралы ўәде 
берип атыр. Сиз Оның руўхый 
баласы болғанлықтан, усы ўәде 
сизге де тийисли. Қудайдың айтқан 
сӛзине исениң, сонда адамның 
қолынан келмейтуғын нәрсениң 
ҳәммеси Қудайдың қолынан 
келетуғынлығын ӛз кӛзиңиз бенен 
кӛресиз. Ӛмир бойы изиңизден 
қалмай киятырған әдетлерди 
Қудайдың қҥдиретли кҥши менен 
жеңгениңизди кӛргениңизде сиз де 
зор қуўанышқа бӛленесиз. Усы 
аятты ядлап алың, оны жҥреги- 
ңизге тайыншаққа таңба басқан- 
дай етип жазып алың ҳәм 
Мухаддес Руўх азғырыўшыны 
жеңиўге кҥш-қуўат береди деп 
исениң. 
 
4. КЕШИРИЛГЕНИНЕ ИСЕНИМЛИ 
БОЛЫЎ 
Шайтанның ислейтуғын тағы бир 
тосқынлығы бар. Сиз ҳәр бир 
азғырылыўдан гҥна ислемей шыға 
алсаңыз, гейде гҥна ислеп қойыўы- 
ңыз да мҥмкин. Кейин душпаныңыз 
ӛз жумысын баслайды: «Әне, және 
иследиң. Сен масихый емессең 
бе? Масихыйлар бундай нәрселер- 
ди ислемейди». Бирақ Қудай Ӛз 
сӛзинде балалары гҥна ислеген 
ўақытта оннан шығыўдың жолында 
қарастырған. Тӛртинши аятта 
Кеширилгенине исенимли болыў 
туўралы айтылады: «Егер 
гҥналарымызды мойынласақ, 
садық ҳәм ҳақ Қудай гҥналары- 
мызды кеширип, бизлерди ҳәр 
қандай жаманлықтан тазалайды» 
(Юханның 1-хаты 1:9). Гҥнаны 

мойынлаў дегенимиз - Қудайдың 
алдында ақланыўға тырыспай, 
қандай гҥна ислегенимизди 
айтып мойынлаў деген сӛз. 
Адам ҳақыйқаттан гҥнасын 
мойынлап ӛкинген гезде, енди 
сол гҥнаны ислемеўге Қудайдың 
алдында бел буўады. Гҥнаны 
жасырған адам жетискенликке 
ерисе алмайды, ал ким гҥнала- 
рын мойынлап оннан бас тартса, 
соның гҥнасы кешириледи 
(Нақ.мақ 28:13). Қудай бизлерди 
тек кеширип ғана қоймай, исле- 
ген гҥналарымыздан тазалаўды 
да ўәде етеди. Қандай 
мийримли ўәде! 
 
5. ҚУДАЙДЫҢ ЖӘРДЕМИНЕ 
ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 
Жоқарыда сизге тийисли тӛрт 
ҳақыйқый жол шайтанның 
тосқынлығына қарсы турыўға 
байланыслы ўәделер болса, 
ендиги ядлаўға тийисли аят 
олардан ӛзгеше. Сизде: 
«Қудайдың мениң ӛмириме 
деген жобасы қандай екен? Ол 
мени ҳақыйқаттан да жетелей- 
ме?» - деген сыяқлы келешек 
туўралы, усы жаңа ӛмирдиң 
қандай болатуғыны туўралы 
сораўлар болыўы мҥмкин. 
Сонлықтан мына тӛмендеги 
Қудайдың жетелейтуғынына 
исенимли болыў ҳаққындағы аят 
сол сораўларыңызға жуўап 
береди: «Бар жҥрегиң менен 
Ийеңе исенимиңди кҥшейт, ӛз 
ақылыңа исенбе. Барлық 
ислериңде Оны танып жҥр, Ол 
саған бағыт береди» (Нақ.мақ 
3:5,6). Бунда Қудай, егер Оған 
толығы менен исенетуғын  
болсаңыз, сизди жетелеп 
жолларыңызға бағыт берип 
отыратуғыны айтылып отыр. Усы 
аятты ядлап алып, Қудайдың 
сизге ӛмирлик жетекши 
болатуғынын есиңизден 
шығармай жҥриң. 
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    * * * 
Биз сизге усы аятларды ядлаўдың 
бир тҥрин кӛрсетейик: Биринши 
аяттан баслаң, яғный Юханның  
1-хаты 5:11-12. Мәнисин тҥсиниў 
ушын оны бир неше рет оқып 
шығың. Кейин аятты сӛйлемлерге 
бӛлиң. Биринши темасы менен 
силтемесин ядлап алың. Оларды 
ядлағаннан кейин биринши 
сӛйлемге кирисиң, кейин екинши- 
сине ҳәм усылай жалғастыра 
бериң. Жазыўдағы ҥзиндини ядла- 
ғанда ҳәрдайым оның силтемесин, 
аяттың ӛзин ҳәм кейин қайтадан 
силтемесин айтың. Силтемени 
аяттың алдында ҳәм аяттан кейин 
айтыў, сизге керекли ҥзиндини 
Мухаддес Китаптан қыйналмай 
табыўға кӛмеклеседи. Жазыўдағы 
биринши ҥзиндини қәтелеспей 
айта алатуғын болғаннан кейин 

екинши ҥзиндиге кирисиң. Оны 
да тап солай ядлап, биринши 
ҥзиндини қайталап айтың. 
Екеўин де қәтелеспей айтатуғын 
болсаңыз, ҥшинши ҥзиндиге 
кӛшиң. Барлық аятларды жақсы 
билип, оларды емин-еркин 
қолланыўдың сыры - оларды 
турақлы тҥрде қайталап жҥриў. 
Сонлықтан ҳәр кҥни таза аят- 
ларды ядлағанда бурынғы- 
ларды да қайталап жҥриң. 
Усындай жағдайда аятларды 
ӛзиңиз бенен бирге алып жҥр- 
гениңиз абзалырақ болады. Усы 
аятларды ядлап, ӛмирде қолла- 
ныўды ҥйренгеннен кейин, 
Қудайдың сӛзин жҥрегиңизде 
сақлаўдың қаншелли жақсы 
нәтийжелер менен жарылқаў 
алып келетуғынын билетуғын 
боласыз. 

 
Аятларды қалай жақсы ядлаў керек 
Аятты ядламастан алдын («Масих пенен бирге баслаў» деген бӛлимнен) оны 
бир неше мәрте даўыслап оқып шығың. Бәрқулла теманы, силтемени, ал 
кейнинен аятты айтың, буннан кейин силтемени және қайталаң. Аяттың 
мәнисин терең тҥсиниўге талпының. (Сизиң қолыңыздағы «Масих пенен бирге 
баслаў» деген бӛлимниң 9-13 бетлеринде ядлаўыңыз керек болған сол бес 
аяттың мәниси тҥсиндирилетуғынына дыққат аўдарың). 
 
МУХАДДЕС КИТАПТЫҢ АЯТЛАРЫН ЯДЛАЎҒА АРНАЛҒАН КӚРСЕТПЕЛЕР: 
 
1. Мҥмкиншилиги болғанша аятты даўыслап оқып ядлаңлар. 
2. Дәслеп аяттың темасын, силтемесин ядлап алың. 
3. Теманы ҳәм силтемени ядлап болғаннан кейин оған аяттың биринши 

бӛлимин қосың. 
4. Аяттың 1-бӛлимин ҳәм тема менен силтемени бир рет қайталап болып 

екинши бӛлимин қосың. Аяттың бәрин толық ядламағанша кейинги 
бӛлимлерин әсте-ақырын қосып бара бериң. 

5. Аятты ядлағанда ямаса оны қайталағанда сол аятты ӛзиңиздиң ӛмириңизде 
қалай қолланыўға болатуғынын ойлап кӛриң. 

6. Аятты бәрқулла кӛрсетилген избе-изликте қайталаң: 
а. ТЕМА:  «Қутқарылғанына исенимли болыў» 
б. СИЛТЕМЕ: «Юханның биринши хаты, бесинши бап, он бир, он екинши 

аятлар». 
в. АЯТЛАР: «Сол гуўалық мынаў: Қудай бизлерге мәңгилик ӛмир берди ҳәм 

бул ӛмир Оның Улында. Қудайдың Улына ийе болған адам ӛмирге ийе 
болады, Қудайдың Улына ийе болмаған адам ӛмирге де ийе емес». 

г. СИЛТЕМЕ: «Юханның биринши хаты, бесинши бап, он бир, он екинши 
аятлар». 
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7. Аятты қайталаўды оны толығы менен (демек теманы, силтемени, аяттың 

ӛзин, силтеўин) қәтелеспей ядқа айта алатуғын болғаннан соң дәрриў баслаў 
керек. Кҥнине бир рет, ал оннан да жақсысы - бир неше рет аятты қайталаң.  
Гей биреўлер умытшақ екенлигин айтады. Ҳақыйқаттан да кӛпшилик 
адамлар қысқа ядқа ийе. Бундай қәбилетти бизге Қудай берген ҳәм бизлер 
базы нәрселерди умытыўымыз лазым. Усының менен бирге, Қудай бизлерге 
ядлаў қәбилетин де берген. Буның ушын биз ядлаўдың тийкарғы 
принциплерин қоллаўымыз керек. Ең әҳмийетли принцип – қайталаў болып 
есапланады. Тек кӛп қайталаныў арқалы аят ойымызға сиңгеннен кейин ғана 
оны ядлап алдым деп санаўға болады. Аятты бир рет ядласақ кӛп ўақыт 
ӛтпей оның биразын умытып қаламыз. Оннан кейин оны қайтадан ядлаймыз, 
тағы умытамыз, бирақ енди умытқанымыз азырақ болады. Солай етип бара-
бара аятты умытатуғын емес, аятлар ядымызда беккем сақланатуғын ўақыт- 
ларға да жетемиз. Усы айтылғанларды тӛмендеги диаграммадан кӛрейик: 

 
 
           Ўақыт аралығы                                    Тҥсиндирме 
        ________________ 
        (мысалға он минут) 
Қ __________________________               Белгили бир аятты кемшиликсиз        
                                                                        тҥрде ядлаўға керек болған               
                                                                        ўақыт узақлығы 
               ў  
а ______________________         а        Бир неше сааттан кейин сиз оны     
                        л      толық айта алмайсыз, сонлықтан  
                                                                        оны қайтадан ядлаўға туўры келеди, 
                    д       бирақ енди бурынғыға қарағанда  
                                                                        оған аз ўақыт пенен кҥш жумсалады 
й _______________      я       
                                                                        Сиз аз ғанасын умытасыз, бирақ     

   қайтадан ядлаўға кӛп ўақыт кетпейди     
                                            а 
т____________        т         Тағыда аз умытасыз, бирақ қайтадан      
                                                                        ядлаўға бурынғыдан да аз ўақыт     
а                         й          кетеди  
                                                                          
                        а                                   Тағыда аз умытасыз, бирақ қайтадан 
л______         қ            ядлаўға улыўма аз ўақыт кетеди  
а                           -                
п                        а 
ж___               т                                      Сиз исенимли тҥрде, қәтелеспей  
ҥ                   й                                                 ядқа айта алатуғын боласыз              
р                 а 
и                қ 
ў 
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ЕКИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
1.  Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Масих пенен бирге баслаў» бӛлиминдеги  

кӛрсетпелерди жақсылап оқып шығып, 16-17-бетлердеги Қысқа тексериў 
тапсырмасын орынлаң. «Қутқарылғанына исенимли болыў» темасының еки 
аятын ядлап алың (Юханның 1-хаты 5:11-12). 

2.  Мухаддес Китапты оқыў: Мухаддес Китапты кҥнде оқып, оны белгилеп 
жҥриң. 

3.  Мухаддес Китапты үйрениў: Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 
қолланбаның: «Қудай саған ғамхорлық етеди» - деген темасының 1-бабын 
кӛрип шығып, 1-ден 12-ге шекемги сораўларына жуўап бериң (48-49-бетлер). 
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                                                                                                  2-САБАҚ  
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. Бир-бириңиз бенен танысыўды даўам етиң. 
2. Биринши сабақта ӛткенлериңизди және бир мәрте кӛрип шығың. 
3. Усы ҳәптеде Мухаддес Китаптан оқып белгилеген ҥзиндилер туўралы   

ойларыңызды топардағы адамларға айтып бӛлисиң. 
4. Киши топарға бӛлинип, ядлаған аятларды (Юханның 1-хаты 5:11-12) бирге 

қайталаң. 
5. Аятларды ядлаў жолларын және бир мәрте кӛрип шығың: 
 а. Аятларды даўыслап қайталаң. 
 б. Қайталанып атырған қәтелерди белгилең ҳәм дҥзетиң. 
 в. Қайталаў - табысқа жеткизетуғын жол. Аятларды кҥнде қайталаң. 
6. Тӛменде берилген «Масих пенен бирге баслаў» темасына арналған қысқа 

тексериў нәтийжелерин талықлаң (тӛменге қараң). 
7. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбадағы «Қудай саған 

ғамхорлық етеди» деген теманың 1-бабының 1-ден 12-ге дейинги 
сораўларын талықлаң (48-49-бетлер). 

8. 3-сабақтың тапсырмасын оқың (17-бет). 
9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
 

Масих пенен бирге баслаў: «Қысқа тексериў» 
 
Биринши сабақта ӛткен «Масих пенен бирге баслаў» темасы ҳаққындағы 
сораўларға жуўап бериң (Усы сораўлардың кӛбиси 9-13 бетлердеги мағлыўмат 
бойынша болады). 
1. 2:7 сериясының 1-курсында сиз ядлайтуғын бес тема менен силтемелер 

тӛменде кӛрсетилген: 
ТЕМА            СИЛТЕМЕ 

__________________________ исенимли болыў      _____________________  
__________________________ исенимли болыў      _____________________ 
__________________________ исенимли болыў      _____________________ 
__________________________ исенимли болыў      _____________________ 
__________________________ исенимли болыў      _____________________ 
 
2. «Мине, Мен қапы алдында турман» - деген сӛзлер менен қайсы аят 

басланады?  (9-бет) 
_________________________________________________________________ 

 
3. Мына гәпти толықтырып жазың (9-бетте): «Бирақ гейбир адамлар ӛзлериниң 

қутқарылғанын ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
4. Мына гәпти толықтырың: «Мухаддес Китап енди сизиң __________________ 

____________________ болып, ________________ беккемлейди (Петрдиң 1-
хаты 2:2; Елшилер 20:32, 9-бет). 

 
5. Забурда жазылған: «Гҥна ислемеў ушын Саған қарсы, жҥрегимде сақладым 

айтқанларыңды» (Забур 118:11). Сизиңше бул нени аңлатады? 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
6. Шайтанның ҳҥжимине қарсы қолланыўға Қудай бизлерге қандай кҥшли қурал 

берди? (Ефес 6:17, 10-бет). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
7. Шайтан Ийсаны азғыртқысы келгенде Ийемиз оны қалай жеңди? (10-бет) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
 
 
ҤШИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» 

деген теманың аятын ядлаң (Юхан 16:24). 
2. Мухаддес Китапты оқыў: Мухаддес Китапты оқыўды ҳәм оны белгилеўди 

даўам етиң. 
3. Мухаддес Китапты үйрениў: Мухаддес Китапты үйрениў бойынша   

қолланбаның биринши бабында: «Қудай саған ғамхорлық етеди» деген 
теманың «Қысқаша баянламасын» оқың ҳәм 13-тен 17-ге шекемги 
сораўларына жуўап бериң (50-51-бетлер). 

4. Ҳәр қыйлы: 18-24-бетлердеги Чарльз Хаммелдиң «Асығыс истиң ҳүкими 
астында» атлы мақаласын дыққат пенен оқып шығың. Оны оқыған ўақытта 
ӛзиңизге қызықлы ҳәм әҳмийетли болған ойларды белгилең. 1-ден 4-ке 
шекемги сораўларға жуўап бериң (24-бет). («Асығыс истиң ҳүкими 
астында» - деген мақаланы талқылаў). 

      
 

3-САБАҚ 
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. «Ядлаған аятларды биргеликте қалай қайталаў керек» - деген бӛлимди 

оқың (18-бет). 
2.  2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм ӛткенде ядлаған аятларды бирге 

қайталаң: 
     а. «Қутқарылғанына исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 5:11-12. 
     б. «Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» - Юхан 16:24. 
3. Усы ҳәптеде ӛз Мухаддес Китабыңыздан оқып белгилеген ҥзиндилер 

туўралы ойларыңызды топардағы адамларға айтып бӛлисиң. 
4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 1-бабындағы «Қудай 

саған ғамхорлық етеди» деген бӛлимниң «Қысқаша баянламасын» ҳәм  
   13-тен 17-ге шекемги сораўларын талықлаң (50-51бетлер). 
5. «Асығыс истиң ҳүкими астында» мақаласын талықлаң (24-бет). 
6. «Мухаддес Китапты оқыў күнделигин қалай пайдаланыў керек» деген тема 

менен танысып шығың (24-25 бетлер). 
7.  4-сабақтың тапсырмасын оқың (25-бет). 
8.  Сабақты дуўа етиў менен жуўмақластырың. 
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Ядлаған аятларды қалай биргеликте қайталаў керек 
 
1. Ең биринши қәтесиз ядлаған аяттан баслаң. 
2. Топарда ҳақ нийетли жағдайды услап турың. Бир-бириңиздиң табысқа деген 

исенимиңизди асырыў ушын ҳәмме мҥмкиншиликти ислеңлер. Ҳәр бир 
адамға қоллаў, жигерлендириў ҳәм мақтаў зәрҥр екенин умытпаң. 

   
   «Биреўден екеў жақсырақ, себеби олар мийнетлери ушын сыйлықлар алар. 

Егер биреўи жығылса, екиншиси достын турғызады. Ал жалғыз жүрген 
биреў жығылса, қайғыға тап болар, себеби оны турғызатуғын ҳеш ким 
болмайды». 

                          Ўазшы 4:9-10 
3. Сизиң мақсетиңиз – аятты сӛзбе-сӛз жақсылап ядлаў. 
    а. Кӛп жағдайда аятты анық айтып бергениңиз басқа адамның сизге деген   
        исенимин арттырады, бул сол адамға жәрдемлесиўиңизге мҥмкиншилик  
        береди. 
    б. Сӛзбе-сӛз ядланған аятты еске тҥсириў жеңилрек. 
    в. Егер аяттың мазмунын тек шама менен билсеңиз, онда гҥманланасыз ҳәм     
        айтқыңыз келген нәрсеңиздиң керекли абырайы жоғалады. 
    г. Қандай жумыс ислесеңиз де, жақсы ислеўге тырысың. «...не ислесеңиз де,  
       адамлар ушын емес, ал Ийемиз ушын ислеп атырғандай болып, шын    
       жҥректен ислең». 
                          (Колос 3:23). 
4. Аятты айтып турған туўысқаныңызды тыңлап отырғанда қәте жиберсе, оған 

ымлап билдириң ҳәм тек ӛзи сораған ўақытта ғана дҥзетиң. 
5. Туўысқаныңыз қәтесин дҥзеткеннен кейин, кейинги аятқа ӛтпестен бурын сол 

аятты қайтадан дурыс қайталасын. Бир-бириңизди дурыс тҥсине алыўыңыз 
ушын бәлент ҳәм анық сӛйлең. 

 

Асығыс истиң ҳүкими астында 
 

Чарльз И.Хаммел 
«Бир кҥнде отыз тӛрт саат болса 
жақсы болар еди» - деп ойлаған 
ўақытларыңыз болды ма? 
Әлбетте, усы қосылған ўақыт 
ӛмиримиздеги аўыр қыйыншылық- 
тан бирден босатар еди деп  
ойлайтуғын шығарсыз. Бизиң 
ӛмиримиз таўсылмайтуғын жумыс- 
лардың узақ дизбеги. Ӛмиримизди 
баҳалаў ушын бир ўақытқа тоқта- 
латуғын болсақ, жуўапсыз қалған 
хатлар, хабар алыўға қолымыз 
тиймейтуғын досларымыз, жазыл- 
маған мақалалар менен оқылмай 
қалған китаплар туўралы ойлар 
тынышымызға қоймайтуғынын 
сеземиз. Усы асығыстан қутылыў- 
дың жолы жоқтай болып кӛринеди. 
Бирақ усы әрман еткен отыз тӛрт 

саатлық кҥнимиз ҳақыйқаттан да 
бул мәселени шешер ме екен? 
Сол жағдайда да тап ҳәзиргидей 
жигирма тӛрт саат пенен  
шекленгендей қыйналмаймыз 
ба? Ананың жумысы ҳеш қашан 
таўсылмайтуғындай, студенттиң 
де, муғаллимниң де, жәмәәт 
жетекшисиниң де ҳәм кимниң 
болса да жумысы таўсылыўы 
мҥмкин емес. Ўақыт қосылса да 
бул жағдай ӛзгермейди. Балалар 
бой жетип, саны кӛбейген сайын 
биз оларға кӛбирек ўақыт бӛлиў- 
ге мәжбҥр боламыз. Жумыс 
пенен жәмәәттеги тәжирийбемиз 
ӛскен сайын хызметимиз де 
қыйынласады ҳәм жуўапкерши- 
лигимиз артады. Сонлықтан 
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жумысымыз кӛбейген сайын 
қуўанышымыздың азайғанын 
байқаймыз. 
 
ҚАЙСЫСЫ ӘҲМИЙЕТЛИРЕК? 
Усы жағдай туўралы ойланғаны- 
мызда мәселе тек ўақыттың 
жетиспеўшилигинде емес екенин 
тҥсинип жетемиз, буның себепле- 
ри де терең. Ҳақыйқатында да 
ӛзимизге ең әҳмийетлисин айырып 
алып ҳәм әўели соның менен 
шуғылланыўды билмеймиз. Аўыр 
жумыстың бизге зыяны жоқ. 
Әҳмийетли истиң орынланыўына 
толық берилип, қайтпас ғайрат 
пенен узақ ўақыт жумыс ислеў не 
екенин биз билемиз. Жумысты 
питкерген адам шаршаса да 
қуўанышқа бӛленеди. Ӛткен айлар 
менен жыллардағы басланып 
тамамланбаған жумысларды еске 
тҥсирсек, жҥрегимизде ӛкиниш 
пайда болып, бизди аўыр сезим- 
лер басады. Буның себеби аўыр 
мийнет емес, ал екилениў хәм 
қорқыў. Бизлер әҳмийетли нәрсе- 
лерди жиберип алғандай сеземиз. 
Басқа адамлардың «ӛтинишлер 
самалы» ӛмиримиздиң кораблин 
шарасызлық қырғағына шығарып 
қойды. Биз гҥнасына ӛкинген 
адамдай сӛйлей баслап, мынаны 
мойынлаймыз: «Тамамлаўға тийис 
қаншама ислерди тамамламадық, 
ал тамамлаўға керек болмаған 
қаншама ислерди тамамладық». 
Усыдан бир неше жыл бурын бир 
пахта заводының жақсы 
тәжирийбели баслығы маған: 
«Ең қәўиплиси - асығыс ислердиң 
әҳмийетли ислерди шетке ысырып 
қойыўына сизиң жол 
беретуғыныңыз» - деди. Сол адам 
сӛзлериниң жҥдә қатта тәсир 
еткенин байқамады. Қайсы 
жумысты биринши ислеп, қайсы 
жумысты кейинге қалдырыў 
туўралы ойлағанымда усы сӛзлер 
жийи ядыма тҥсип, ӛзимди 
айыплыдай сеземен. Биз бәрқулла 

усы асығыс ис пенен әҳмийетли 
ис арасындағы тартыстың 
ортасында ӛмир сҥрип 
қыйналамыз. Әҳмийетли ис тек 
ҳәр ўақытта ғана дәрриў 
орынланыўды талап етеди. Дуўа 
етиў ямаса Мухаддес Китапты 
оқыўға кӛбирек ўақыт бӛлиў, 
исенбейтуғын достыңа барып, 
оның менен Ийемиз ҳаққында 
сӛйлесиў - усының ҳәммеси 
кҥтип тура алады. Ал кӛплеген 
асығыс ислер дәрриў ҳәрекет 
жасаўды талап етеди, олардың 
таўсылмайтуғын дизбеги 
бизлерди ӛз қысыўынан 
жибергиси келмейди. Ҳәзирги 
ўақытта адам баласының ҥйи 
бурынғыдай жасырын емес. 
Мысалы: телефонның кесиринен 
адамға гейде ҥйде де маза 
болмайды. Кӛплеген жумыслар 
бир қарағанда әҳмийетли ҳәм 
биринши ислениўге миннетли 
болып кӛрингенликтен, бизлер- 
диң кҥшимизди толығы менен 
алып кетеди. Бирақ ўақыт ӛткен- 
де олардың биринши гезекте 
ислениўге кереги жоқ болғанын 
тҥсинип, ҳақыйқаттан да 
әҳмийетли ислерге кҥш салмаға- 
нымызға қатты ӛкинемиз. Солай 
етип ӛзимиздиң асығыс истиң 
ҳҥкиминиң қулына айналға-   
нымызды тҥсинемиз. 
 
БУННАН ҚАЛАЙ ҚУТЫЛАМЫЗ? 
Ӛмиримиздиң усы мәселесин 
қалай шеше аламыз? Оның 
жуўабын Ийемиздиң ӛмиринен 
табамыз. Ӛлериниң алдындағы 
соңғы тҥнде Ол әжайып сӛзлер 
айтқан. Юхан жазған Хош 
Хабарда Ол Әкесине: «Сениң 
Маған тапсырған исиңди тамам- 
лағаным менен Сени жер 
жҥзинде уллыладым», - деди 
(Юхан 17:4). Ийсаның «исин 
тамамлағанын» қалай билемиз? 
Ҥш жылдың ишинде ислеген 
Оның хызмети бизлерге дым кӛп 
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емес болып кӛринетуғын шығар. 
Симонның ҥйине келген гҥнакар 
ҳаял кеширилип, жаңа ӛмирге ийе 
болды, бирақ сол қаланың 
кӛшелеринде кӛп адамлар 
усындай бахыттың не екенин 
билмей кетти. Онлаған аўырыў 
адам шыпа тапса, жҥзлеген 
адамлар аўырыў болып қала 
берди. Бирақ сол соңғы тҥнде кӛп- 
леген пайдалы ислери питпей, 
адамлардың мҥтәжликлери 
қанаатландырылмаса да Ийемиз- 
диң жҥрегинде тынышлық болды, 
себеби Ол Қудайдың тапсырмасын 
орынлағанын билди. Хош Хабар 
Ийсаның тынбай мийнет еткенин 
анық кӛрсетеди. Марк Оның 
тынымсыз кҥнлериниң биреўи 
ҳаққында айтып, мынаны жазған: 
«Қуяш батып, кеш тҥскенде, адам- 
лар Ийсаға барлық аўырған ҳәм 
жин урғанларды алып келди. 
Пҥткил қала халқы есик алдында 
жыйналды. Ол ҳәр тҥрли аўырыў 
менен аўырған кӛп адамларды 
емледи ҳәм кӛп жинлерди қуўып 
шығарды» (Марк 1:32-34). Басқа 
жағдайда да бир ўақытлары Ийса 
усы аўырыў менен майып 
адамларды емлеп жҥрип, кешки 
аўқатын да ишпей кӛп жумыс 
ислеген гезлери шәкиртлери «Ол 
есинен аўыпты» деп ойлады (Марк 
3:21). Бир кҥни Ийса адамлар 
тыңлай алғанша ўаз айтып, сол 
кҥни кеште шәкиртлери менен 
бирге қайыққа отырып кӛлдиң арғы 
бетине жҥзип ӛтпекши болды. Ол 
шаршап уйықлағаны сонша, қатты 
даўыл да Оны оята алмады (Марк 
4:37-38). Оның мийнет етип 
шаршағаны усыдан кӛринбей ме? 
Деген менен Ийсаның ӛмиринде 
ҳеш бир албыраўшылық болған 
емес. Адамлар ушын Оның бәр- 
қулла ўақты болды. Ол қудықтың 
басында ушырасқан самариялы 
ҳаял менен сӛйлескендей, ҳәр бир 
адам менен бир неше саат 
сӛйлесе алады. Ҳайран қаларлық 

теңсалмақлылық ҳәм дурыс 
ўақытты билиўдиң ҥлгисин 
Ийсаның ӛмиринен кӛриўге 
болады. Туўысқанлары Оның 
Яҳудеяға барыўын қәлегенде 
Ол: «Мен ушын ылайықлы ўақыт 
еле келмеди», - деп жуўап берди 
(Юхан 7:6). Ийса Ӛзиниң 
кәрамат сыйларын асығыс 
пайдаланып, олардың берекетин 
қашырған жоқ. А.Е. Вайтхем 
ӛзиниң «Руўхый ӛмирдиң 
тәртиби менен мәденияты» 
деген китабында былай деп 
жазған: «Сол Адамның Ӛзине 
ылайықлы мақсети болған ... 
ақыл-ойындағы тынышлық Оған 
Ӛзиниң ӛте бәнт ӛмиринде 
қайғырмай жҥриўге мҥмкинши- 
лик берди. Буннан да басқа Ол 
бул ӛмирдиң жағымсыз 
тәреплери  - азап шегиў, 
тҥңилиў, душпанлық, ӛлим – 
менен гҥресиўдиң кҥши ҳәм 
сырына ийе. Соның ушын жаман 
нәрсе жақсы нәрсеге, ҳақыйқый 
Қудайдың уллылығының даңқын 
шығарыўға хызмет етеди. 
Ӛлимди жеңиў ушын, отыз 
жастан ӛткенде Оның бирден 
қайтыс болғаны ӛмирин 
«мақсетке жетискен» ӛмирге 
айналдырды. Биз Ийсаның 
теңсалмақлы ҳәм әжайып 
ӛмирине тек ғана сҥйсинип, ал 
оның қалай сондай болғанын 
нәзерден шетте қалдыра 
алмаймыз». 
 
ҚУДАЙДЫҢ БУЙРЫҒЫН КҤТИҢ 
Ийсаның ислеген жумысының 
сыры неде? Буған жуўапты Марк 
жазған Хош Хабардағы Ийсаның 
кҥнделикли хызметиниң кӛрини- 
синен таўа аламыз. Марк 
мыналарға кеўил аўдарды «таң 
азанда Ийса ерте турып, ҥйден 
шықты. Бир Ӛзи аўлақ жерге 
кетип, сол жерде дуўа етти» 
(Марк 1:35). Ийсаның ӛмири 
менен хызметлериниң сыры 
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мынадай: Ол Ӛзиниң Әкесине дуўа 
етип, Оннан буйрық пенен кҥштиң 
келиўин кҥтти. Ийса Ӛзиниң не 
ислейтуғынын алдын-ала жазып 
жҥрген жоқ. Ол кҥн сайын дуўа 
етип, Әкеси менен сӛйлесип 
жҥрди. Бул Оның асығыс ислерди 
жеңип, Ӛзин әҳмийетли ислерге 
бағышлаўға мҥмкиншилик берди. 
Буған Лазар ҳаққындағы ўақыя 
жақсы мысал бола алады. Ийса 
ушын Мариям менен Мартаның: 
«Ийем, Сениң жақсы кӛретуғын 
адамың аўырып атыр» - деген 
асығыс хабарынан әҳмийетлирек 
не болыўы мҥмкин? (Юхан 11:3). 
Юхан сол ўақытта Ийемиздиң 
ӛзгеше ҳәрекетин былай 
сыпатлайды: «Ийса Мартаны, 
оның сиңлисин ҳәм Лазарды 
жақсы кӛретуғын еди. Ийса 
Лазардың аўырып атырғанын 
еситсе де, Ӛзи болып атырған 
жерде және еки кҥн қалды» (5-6 
аятлар). Бул жерде асығыс нәрсе 
не еди? Әлбетте, сҥйикли 
туўысқанын ӛлимнен сақлап қалыў 
керек болғаны анық! Бирақ Қудай 
ушын не әҳмийетлирек еди? 
Лазардың ӛлип тирилиўин 
қәлегенликтен оның қайтыс 
болыўына жол берди. Кейин усы 
ўақыя Қудайдың уллылығын 
кӛрсетти. «Мен қайта тирилиў ҳәм 
ӛмирмен. Маған исенген адам 
ӛлсе де, жасайды» (25-аят). 
Бизлер бир ўақытлары «Ийемиз- 
диң хызмети неге узақ болмады? 
Ол тағы да бес ямаса он жылға 
созыла алмас па еди?» - деп 
ойлаўымыз мҥмкин. Мухаддес 
Жазыў буған жуўап бермейди, 
сонлықтан бул Қудайдың сырының 
биреўи болып қалсын. Бирақ биз 
мынаны анық билемиз: Ийсаның 
Қудай менен дуўа етиў арқалы 
сӛйлесип, Оның буйрықларын 
кҥтип, орынлағаны Ийемизди 
асығыс истиң ҳҥкиминен сақлап 
жҥрген. Дуўа етип, Қудайдың 
буйрықларын кҥтиў Ийсаның 

дурыс бағытта екенин сездирип, 
Қудайдың берген ҳәр бир 
тапсырмасын орынлаўға 
жетеледи. Ең кейинги тҥнде Ол 
Әкесине: «Сен тапсырған ҳәмме 
жумысты ислеп тамамладым», - 
деп айта алды. 
 
ҚУДАЙҒА ИСЕНИМИН ЖҤКЛЕ- 
ГЕН ҲӘР КИМ АЗАТ БОЛАДЫ 
Асығыс истиң ҳҥкиминен азат 
болыўдың не екенин биз Ийемиз 
берген мысал менен Оның ўәде- 
синен кӛре аламыз. Парисейлер 
менен болған айтыстан кейин 
Ийса Ӛзине исенгенлерге былай 
деди: «Егер Мениң сӛзлерим 
бойынша жасасаңлар, ҳақыйқый 
шәкиртлерим боласызлар. 
Сизлер ҳақыйқатты билип 
аласызлар, ҳақыйқат сизлерди 
азат қылады... Сизлерге шынын, 
ҳақыйқатын айтаман: гҥна 
ислейтуғын ҳәр бир адам - 
гҥнаның қулы... Сонлықтан, егер 
Ул сизлерди азат қылса, 
ҳақыйқаттан азат боласызлар» 
(Юхан 8:31-32). Бизлердиң 
кӛпшилигимизди асығыс истиң 
ҳҥкиминен босатыў ушын Оған 
жол беремиз бе? Ол «Мениң 
сӛзлерим бойынша жасаңлар» - 
деген. Азатлыққа апаратуғын 
жол усы! Қудайға дуўа етип, 
Оның сӛзин усласақ, биз 
Ийемиздиң кӛз-қарасын тҥсине 
баслаймыз. П.Т. Форсайт бир 
ўақытлары: «Ең ҥлкен гҥна - 
дуўа етпеў», - деген. Бизлер ең 
ҥлкен гҥнаны - адам ӛлтириў, 
неке ҳадаллығын бузыў ямаса 
урлық деп ойлаймыз. Бирақ 
барлық гҥналардың тҥп-тамыры 
Қудайдан ғәрезсиз болыў, демек 
менменлик, адамның ӛз кҥшин 
дым артық баҳалаўы. Қудайға 
дуўа етип, бирақ Оның кӛрсетпе- 
лерин кҥтпейтуғын болсақ, биз 
сӛз бенен болмаса да, ислеген 
исимиз бенен Оның бизге керек 
емеслигин билдиргендей 
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боламыз. Деген менен, хызмет 
етип жҥргенимизде «усыны ӛзим-
ақ ислей алатуғын шығарман» 
деген қәўипли нийет пайда 
болыўы мҥмкин. Ал усы жалған 
ғәрезсизликке қарама-қарсы кӛз-
қарас мынадай: Қудай ҳәммемизге 
бәрқулла керек, себеби Ол бизге 
ақыл берип ӛмиримизди жетелей- 
ди. Ийемизге ғәрезли болып, Оның 
менен қарым-қатнаста болыў 
туўралы Дональд Бейли былай 
дейди: «Ийса Қудайға толық 
исенип жасағандай, биз де тап 
солай жасаўымыз керек. Усындай 
ғәрезлилик  адамның ӛзлигин 
жоғалтпайды. Керисинше, адам 
қашан Қудайдан пҥткиллей 
ғәрезли болып жасағанда ғана 
ӛзлигин толық хәм хақыйқаттан 
табады. Адам баласының 
ҳақыйқый қәсийети сонда ғана 
кӛринеди». Дуўа етиў арқалы 
Қудайдан жәрдем сорамасақ, 
хызметимиз нәтийжели бола 
алмайды. Қудай менен ӛткизилген 
ўақыт футбол ойынының арасында 
берилген ҥзилистей, бизге дем 
алып болып жумысымыздың жаңа 
бағытларын анықлаўға жәрдем- 
леседи. Ийемизге қойып бериў 
арқалы асығыс истиң ҳҥкиминен 
азат боламыз. Ол бизлерге Ӛзи, 
бизлер ҳәм бизлердиң тапсырма- 
ларымыз туўралы ҳақыйқатты 
ашып береди. Ислеўимизди 
қәлейтуғын тапсырмаларды Ол 
бизлерге тҥсиндиреди. Питкери- 
лиўи тийис болған ис ӛз-ӛзинен 
шақырылыў емес, шақырылыў 
бизлердиң кҥшимиздиң шегин 
билетуғын Қудайдан келиў керек. 
«Әкеси баласына қалай жаны 
ашыса, Ийемиз де Ӛзин 
ҳҥрметлегенге солай жаны 
ашыйды. Бизлердиң неден 
жаратылғанымызды биледи, 
топырақтан жаратылғанымыз 
Оның ядында» (Забур 102:13-14). 
Қудай бизлерге ҳалымыз келмей- 
туғын жумысларды жҥклемейди. 

Асқазанымыз, жҥрегимиз, 
басымыз болсын, қай жеримиз 
аўырса да оған себепши Қудай 
емес. Бул ӛмиримиздеги аўыр 
жағдайларда кҥйингенимиздиң 
кесири. 
 
ОЙЛАНЫЎ ҲӘМ БАҲАЛАЎ 
Егер ҳәзирги замандағы жақсы 
исбилермен ҥлкен табысларға 
ерискиси келсе ол мыналарды 
есте сақлаўы керек: жобаласты- 
рыўға ҳәм жуўмақ шығарыў 
ушын ўақыт ҥнемлеўи жҥдә 
зәрҥр. Гринуолт деген 
исбилермен «Дюпонт» 
мекемесиниң президенти болған 
ўақытта: «Жобаластырыўға 
кеткен бир минут, исленетуғын 
жумыстың 3-4 минутын 
ҥнемлейди» - деген. Кӛплеген 
мекемелер ҳәр жума кҥни 
белгили бир ўақытта ендиги 
ҳәптеде не ислейтуғынларын 
жобаластырғанда, олардың 
жумысы илгерлеп, табыслары 
кӛбейген. Егер басшы жобалас- 
тырыўға кеўил аўдармаса, оның 
орнын басқа биреў ийелейди. 
Солай етип Ийсаның хызмет- 
шиси Қудайдан руўхый кҥш 
пенен ақыл алыўға ўақыт 
бӛлмесе, асығыс истиң ҳҥкими- 
ниң қулына айланады. Ол 
асығып мийнет еткен жағдайда 
да Қудайдың тапсырмасын 
орынламайды. Ҳәр кҥнди дуўа 
етиў менен басласақ, Қудай 
менен қатнасымыз тығыз 
болады. Биринши гезекте Оннан 
ақ пәтия сораң. Усы ўақытты 
Оған арнаўдың жолын излең. 
Бундай тыныш ўақытта ойыңыз- 
ға ислениўи тийис болған 
жумыслар менен бурын алған 
миннетлериңизди қарап шығың. 
Тәжирийбеси бар генерал 
урысты баслар алдында урыс- 
тың жобасын жасап, керекли 
шешимлерди урысты ашпай 
турып қабыллайды. Деген 
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менен, кҥтилмеген жағдай болып 
қалғанда ол жобасын ӛзгертиўге 
ҳәмме ўақыт тайын турады. 
Сонлықтан сизде бир кҥнге жоба- 
ластырған жумысларыңыздың 
ҳәммесин ислеўге тырыссаңыз да, 
жағдайдың гейде ӛзгеретуғынына 
да таяр болың. Мысалға, сизге 
биреў кҥтилмеген жерде телефон 
қылды дейик. Ол сиз кҥтпеген 
усынысты да жасаўы мҥмкин. Сиз 
сол аяқ астынан берилген усыныс- 
қа келисе сала азғырылыўыңыз да 
мҥмкин, себеби бир неше кҥннен 
кейин қолыңыз бос сыяқлы болып 
кӛринетуғын шығар. Дәрриў жуўап 
бериўге асықпаң, бир-еки кҥн 
сораң. Қызығы, сӛйлесип болған- 
нан кейин, бул жағдай сизге дым 
асығыс болып кӛринбейди. Сол 
ўақытта Қудайға дуўа етип, Оннан 
Ӛзиниң еркин билдириўин ӛтиниң. 
Ҳәр кҥни таң ертең ӛткизилетуғын 
тыныш ўақыттан басқа Қудайдан 
ақыл кеңес сораў ушын ҳәр ҳәпте- 
ден бир саат бӛлиң. Ӛткен жумыс- 
ларға баҳа берип, Қудай сизге не 
ҥйреткенин жазып, келешекке 
жоба дҥзип жҥриң. Сондай-ақ ҳәр 
айдан да узағырақ келешекке 
жобалар дҥзиў ушын усындай бир 
кҥн қойыўға тырысың. Усының 
ҳәммесин ислеўге талпынған 
ўақтыңызда сиз сҥрнигиўиңиз 
мҥмкин. Жумысыңыз кӛбейген 
сайын усындай саатлар сизге 
кӛбирек керек болады. Ең қызығы - 
усы ўақытты ажыратыў да қыйын 
болып барады. Сонда сиз ӛз 
жолының дурыс екенине гҥман- 
ланып, тезликти еки есе асырған 
фанатикке мегзеп қаласыз. Баса-
бас хызмет Қудайдан қашықласыў- 
ға алып келиўи мҥмкин. Ал, егер 
сиз дуўа етип, кҥнлериңизди 
тексерсеңиз ҳәм жоба дҥзсеңиз, 
исиңизге деген жаңа кӛз-қарас 
пайда болады.  
ТАЛПЫНЫҢ... 
Қудайға ўақыт бӛлиң, кҥнде дуўа 
етип, ҳәптелик ҳәм айлық жобалар 

дҥзиў - Ийсаға исенген адам 
ушын ең қыйын гҥрес. Гей бир 
исениўшилер усыны бир неше 
жыл даўамында ислемей 
жҥреди. Қудайдан кҥш алыў 
ўақтының мәниси әҳмийетли 
болғанлықтан, шайтан сол 
ўақытты бизлерден урлаўға 
тырысады. Бирақ биз асығыс 
истиң ҳҥкиминен қалай қутылыў- 
ды анық билиўге тийислимиз, 
ӛйткени Ийса оннан жоқары 
болыўдың жолын кӛрсеткен. Ол 
Палестинадағы кӛплеген асығыс 
ислерди тамамламаса да, 
Қудайдың тапсырғанын толығы 
менен орынлады. Қудайдың 
ерки бойынша жҥргенин анық 
билген адам ҳеш қашан 
ӛкинбейди. Қаяқта болсақ та, 
қашан болса да Әкемиздиң 
еркин орынлап жҥргенимизге 
гҥманланбасақ, ҳақыйқый 
қуўанышқа бӛленемиз. Сол 
қуўаныштың орнын ҳеш нәрсе 
баса алмайды. Қудай менен 
жҥрген адам питпеген жумыс- 
ларын оған тапсырғанда ғана 
тыныш ӛмир сҥреди. 
Жақында Пол Карлсон деген 
жигит биреўдиң оғынан қаза 
тапты. Деген менен, ол Қудай- 
дың еркин орынлап кетти. Жас 
болса да ол диссертация 
жақлады. Оның шаң басқан 
китапхананың биреўинде 
отырып, илимниң тараўында 
талай жетискенликлерге жетиўге 
мҥмкиншилиги бар еди. Бирақ ол 
Қудайдың елшиси болыўға, 
демек гей бир гезде қәўипли 
жумыс пенен айналысыўға 
шешим қабыллады. Бул сонда 
биймәни ӛлим болғаны ма? 
Арамыздағылардың кӛбиси узақ 
ӛмир сҥрип, тыныш жағдайда 
ӛлетуғын шығар, бирақ ӛлими- 
нен алдын Қудайдың берген 
тапсырмасын орынлағанын анық 
билген адамның қуўанышында 
шек болмайды. Ал усы 
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қуўанышты бизге беретуғын - 
Ийсаның мийрими. Ол бизди 
гҥнаның қуллығынан босатып, 
Қудайға хызмет етиўдиң жолын 
кӛрсетти. Егер биз Ийемиздиң 
сӛзин усласақ, ҳақыйқаттан Оның 

шәкиртлери бола аламыз. 
Сондай-ақ Ол бизлерди асығыс 
жағдайлардың ҳҥкиминен азат 
етип, Қудайдың әҳмийетли 
тапсырмаларын орынлаўға жол 
береди. 

 
 
«АСЫҒЫС ИСТИҢ ҲҤКИМИ АСТЫНДА» деген мақаланы талықлаў 
 
«Мениңше, бизиң әсиримиздиң ӛзгешелиги - тиришилик етиў жолларының 
жетискенлиги менен мақсетлериниң анық емеслигинде» 
                     Альберт Эйнштейн 
 
«Жақсы нәрсе – кӛп жағдайда ең жақсы нәрсениң жаўы» 
                                                                Авторы белгисиз 
 
1. Усы мақалада қолланған «асығыс» деген сӛзди қалай тҥсинесиз? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
 
2. Усы мақалада қолланған «әҳмийетли» деген сӛзди қалай тҥсинесиз? 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. Усы мақаланы оқығанда ӛзиңизге ең тәсир еткен ойларды қысқаша жазып 

шығың.___________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. Усы мақала туўралы басқа туўысқанлар менен талықлаған ҳәм бӛлискен 

ойларыңызды жазың. 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Мухаддес Китапты оқыў кҥнделигин қалай пайдаланыў керек 
 
Оқыў күнделиги сизге Мухаддес Китаптың қайсы бапларын оқып 
питкергениңизди кӛрсетип турады. Бул жүдә пайдалы болып, сизди 
Мухаддес Китапты оқыўға йошлантырады. 
Усы кҥнделиктеги китаплардың дизими Мухаддес Китапта қалай орналасқан 
болса, сол тәртипте белгиленген. Ески Келисим менен Жаңа Келисим бир-
биринен бӛлек жайласқан. Ҳәр китаптың атынан кейинги турған санлар - сол 
китаптың ӛз алдына баплардан туратуғынын кӛрсетеди. Мысалы, Римлилерге 
жазылған хатта 16-бап бар екенин, сол китаптың атынан кейин кӛрсетилген 16 
ға шекем жазылған саннан кӛремиз. 
 



 

 

 

 25 

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

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

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

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

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

ЯҚЫП          1 2 3 4 5 

ПЕТРДИҢ   1 2 3 4 5 
1-ХАТЫ 

ПЕТРДИҢ   1 2 3  
2-ХАТЫ 

 
Бҥгин сиз Римлилерге жазылған хаттың еки бабын оқыдыңыз дейик. Сонда сиз 
1 ҳәм 2 деген санды сызып таслайсыз 
ЕЛШИЛЕР   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ЯҚЫП          1 2 3 4 5 

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

 

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

ЯҚЫП          1 2 3 4 5 

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

 
Бир китапты оқып болып,тамамлаған кҥниңизди жазып қойсаңыз болады. 
ЕЛШИЛЕР  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  25-май 

ЯҚЫП          1 2 3 4 5 

 
Бир китаптың ҳәммесин оқып болып, оннан кейин ғана басқа китапқа ӛтиң. Усы 
оқыў күнделигиңизди ӛзиңиздиң Мухаддес Китабыңыздың ишине салып, сақлап 
жҥргениңиз жақсы болады. Оқығаныңызды кҥнде белгилеп жҥриўди умытпаң. 
Солай етип оқығаныңызды ҥзбей белгилегениңиз, сизди Мухаддес Китапты 
оқыўға жигерлендиреди, себеби сизиң табысларыңыз кҥнделиктен анық 
кӛринип турады. 
 
ТӚРТИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге исенимли 

болыў» темасына арналған аятты ядлаң (Коринф 1-хаты 10:13). 
2. Мухаддес Китапты оқыў: Мухаддес Китапты оқыўды ҳәм оны белгилеўди 

даўам ете бериң. Мухаддес Китапты оқыў кҥнделигин қолланыўды баслаң. 
Оқығаныңызды ҳәмме ўақыт белгилеп жҥриң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў: «Ийса Масихтың тулғасы» атлы 2-баптың 1-ден 
10 ға шекемги сораўларына жуўап бериң (51-53-бетлер). 
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4-САБАҚ 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлинип, ядлаған аятларды қайталаң: 
   а. «Қутқарылғанына исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 5:11-12. 
   б. «Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» - Юхан 16:24. 
   в. «Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге исенимли болыў» - Коринф 1-хаты 

10:13. 
2. Усы ҳәптеде ӛз Мухаддес Китабыңыздан оқып белгилеген ҥзиндилер 

туўралы ойларыңызды топардағы адамларға айтып бӛлисиң. 
3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 2-бабының «Ийса 

Масихтың тулғасы» деген бӛлиминиң 1-ден 10 ға шекемги сораўларын 
талықлаң (51-53 бетлер). 

4. Тӛмендеги Дуўа етиўге арналған пайдалы усынысларды оқың. 
5. 5-сабақтың тапсырмасын оқып шығың  
6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
 
Дуўа етиўге арналған пайдалы усыныслар 
 
1. Дуўа етиў - бул Қудай менен қарым-қатнаста болыў. 
   а. Қудай менен байланыста болыў ҳаққында мына аятлардың тийкарғы ойы 

қандай? 
Коринф 1-хат 1:9_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Юханның 1-хаты1:3___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
б. Ким менен болса да қарым-қатнасты жҥзеге келтиретуғын басланғыш 

шәртлер қандай?__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
в. Қудай менен сӛйлескенимизде, бизлерге тыңлаў ушын да, сӛйлесиў ушын да 

ўақыт керек. Басқа бир адам сӛйлегенде оған жуўап бергенимиздей, Қудай 
да бизлер менен сӛйлескенде, бизлерде тап солай жуўап бериўимиз керек. 
Тӛмендеги сҥўретлер Қудай менен жаман ямаса жақсы қатнаста болыўдың 
айырмашылығын кӛрсетеди. 

 
 
 
 
 
 
Қудайдың Сӛзи                                                                                      Мҥтәжликлер 
                           Қудайдың        
                                                                                                             Сӛзине  
                                                байланыслы емес 
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ЖАМАН ҚАРЫМ-ҚАТНАС 
Шеп жақтағы масихый Қудайдың айтқанын тыңлап, Оның менен Мухаддес 
Китап арқалы сӛйлеседи. Қудайдың сӛзин оқып болғаннан соң ол дуўа етеди 
(сҥўреттиң оң жағында). Бирақ оның дуўасының темасы Қудайдың айтқанынан 
ӛзгеше болады. Биз ӛмиримизде досларымызға усындай әдепсизлик 
кӛрсетпейтуғын шығармыз. Достымызды тыңламай,оның сӛзлерине қулақ 
тҥрмей, ӛзимиз сӛйлей берсек уят болатуғын шығар. Деген менен биз усыны 
гейде Ийемизге ислеймиз. Жаман қарым-қатнас деп усыны айтамыз. 
 
         

1. Қудайдың Сӛзин ислетип дуўа етиў                                                                          
 
Қудайдың Сӛзи                                               
                                                     2.  Анық айтылған мҥтәжликлер  
                               ҳ.т.б. 
                                                                                  _____________________ 
                   _____________________ 
                   ______________________ 

                                                                                
 
 
 
ЖАҚСЫ ҚАРЫМ-ҚАТНАС 
Екинши диаграмма жақсы қатнасты сҥўретлейди. Масихыйдың жҥрегине Қудай 
ҳақыйқатты ашқанда, масихый Оған дуўа етиў арқалы жуўап береди. Ол буны 
қалай ислейди? Қудайдың берген мийрими ушын алғыс айтып қуўанады. 
Масихый Қудайдың сӛзи арқалы алған даналығы ушын Оны алғыслап, 
ҳақыйқат жолында жҥреди. Масихый Мухаддес Китапты оқыған ўақтында да, 
оны оқып жуўмақлаған ўақытта да дуўа етиў арқалы Қудайға жуўап береди. 
Соңынан ол дуўа етиўин даўам етип, Мухаддес Китаптан оқығанларына 
қатнасы жоқ нәрселер ҳаққында сорай алады. 
 
2. Дуўа етиўдиң усыныс етилген тҥри 
 
Алғыс - Қудайдың қәсийетин мойынлаў. 
1Жылнама 29:11____________________________________________________ 
Забур144:1-6 _______________________________________________________ 
 
Тәўбе етиў - Қудай алдында ӛз гҥналары ушын кеширим сораў (айырым   
                      адамлар дуўа етиўди кеширим сораўдан баслайды). 
Юханның1-хаты1:9_________________________________________________  
Забур 31:5 ________________________________________________________  
 
Миннетдаршылық – Миннетдар болған нәрселериңизге рахмет айтыў. 
Ефес 5:20_________________________________________________________ 
Забур 99:4_________________________________________________________ 
 
Ӛтиниў- Қудайдан мҥтәжликлериңиз ушын сораў. 
Матта 7:7-8 _______________________________________________________ 
Яқып 4:2 _________________________________________________________ 
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3. Дуўа еткенимизде Мухаддес Ҥшбирлик былай қатнасады: Бизлер Әкеге Ийса     
    Масихтың атынан Мухаддес Руўх арқалы дуўа етемиз. 
а. ӘКЕ  
Матта 6:9 Юхан 16:23 Ефес 3:14 
б. Ул, ИЙСА МАСИХ   
Бизлер Оның атынан дуўа етемиз, Ол - Әкеге апаратуғын жол. 
Юхан 14:13-14 Юхан 15:16 Юхан 16:23-24 
в. МУХАДДЕС РУЎХ    
Бизлердиң жҥрегимиздегини, тап сол ўақытта сӛз бенен жеткере алмағаны- 
мызды Ол Әкеге билдиреди. 
Рим 8:26 
 
БЕСИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Ендиги сабаққа таза аятларды ядлаў нәзерде 

тутылмаған. Билетуғын ҥш аятты ядыңызда беккемлең, кҥнине бир рет болса 
да қайталаң. 

2. Мухаддес Китапты оқыў: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етип, белги 
қойың ҳәм Оқыў күнделигин пайдаланыўды умытпаң. «Қудай менен жалғыз 
қалыў ўақты» бӛлиминдеги ҳәр сегиз аяттың тийкарғы пикирин жазың  

    (30-31-бетлер).  
3. Мухаддес Китапты үйрениў: Тапсырма жоқ. 
 
 

5-САБАҚ 
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм тӛмендеги темадағы аятларды 

қайталаң: 
   а. «Қутқарылғанына исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 5:11-12. 
   б. «Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» - Юхан 16:24. 
   в. «Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге исенимли болыў» - Коринф 1-хаты 

10:13. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китабыңыздан оқып белгилегениңиз ҳаққында 

топардағылар менен бӛлисиң. 
3. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделик қалай ҳәм не ушын 

пайдаланылатуғынын оқың ҳәм талықлаң (29-30 бетлер). 
4. «Қудай менен жалғыз қалыў ўақты» бӛлимин талықлаң (30-31бетлер).  
5. «Мухаддес Жазыўды оқыў, ядлаў ҳәм Мухаддес Китапты изертлеўдиң 

ӛзине тән ӛзгешеликлери» деген бапты дыққат пенен оқың (31-бет). 
6. Материалды үйрениў күнделигин қалай пайдаланыў керек екенин талықлаң 

(5-бет). 
7. 6-сабақтың тапсырмасын оқың (32-бет). 
8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
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Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделиктен қалай 
пайдаланыў керек 

ҲӘР КҤНИ: 
1. Белги қоя отырып, Мухаддес Китапты оқып шығың. 
2. Оқып болғаннан кейин, оқығаныңызға қарап ҳәм ондағы сизге қызықлы ҳәм 

пайдалы болған бир пикирди ажыратың. Ол жҥдә айрықша болыўы шәрт 
емес, басқалардан гӛре ол ӛзиңиздиң дыққатыңызды тартсын. 

3. «Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделикти» усындай етип 
толтырыў керек: 

Сәне - оқыған кҥниңиздиң сәнесин жазың. 
Мен бҥгин не оқыдым - мысалы: Ешуа Набин 2-5, Елшилер 8 деп жазың. 
Ең әҳмийетли жери - Сизге ең қызықлы ҳәм пайдалы болып кӛринген пикирди 
жазың. 
 
Мысалы: 
Силтеме: Юхан 3:16 
Тийкарғы пикир: Қудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Ӛзиниң жалғыз    
                            Улын берди. 
Бул аят маған қалай тәсир етти: Ҳақыйқый сүйиспеншилик деген тек «жақсы   
кӛремен» деген сӛзлерди айтыў емес, ол адамның басқа биреў ушын ӛз 
ҳуқықларынан бас тартыўы. Сонда ғана бул ҳақыйқый сүйиспеншилик 
болады.   
                                                     
4. Егер сизиң ўақтыңыз аз болса, қәлеген бир бетке тӛмендегилерди жазың. 

а. Сәне 
б. Бир кҥнде оқып шыққаныңыз. 
в. Сизиң сол кҥнги белгилеген тийкарғы пикириңиздиң силтемеси. 
г. Сизиң алған тәсирлериңиз. 

5. Сиз бир неше кҥн даўамында белгини усылайынша ислесеңиз болады, кейин 
Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделикке таза қылып кӛширип 
жазың. Деген менен Мухаддес Жазыўды кҥнде оқып ҳәм соның менен бирге 
кҥнделикти кейинге қалдырмай толтырған жақсы болады. 

 

Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделик не ушын 
керек 

 
1. Күнделик сизге күни бойы бир пикирди ойланыўыңызды есиңизге 
түсиреди. Сиз Мухаддес Китапты кҥнделикли оқығаныңызда орташа бес 
жерден сизге қатты тәсир етиўи мҥмкин. Усы бес орыннан ең қызықлысын 
ажыратып, сиз ендиги оқыўға дейин сол ҳаққында ойланып жҥриўиңизге 
болады. Бул сизиң ӛмириңизди Мухаддес Жазыў арқалы сизге ашып берип, 
Қудайға оны ӛзгертиўге мҥмкиншилик береди. Егер сизиң басыңыздағы 
пикириңиз шийленискен ҳәм анық емес болса, онда оқыўыңыз арқалы сизиң 
ӛмириңизди ӛзгертиўге ҳәм байытыўға Қудайдың мҥмкиншилиги аз болады.  
2. Күнделик Қудайдың сизге қандай бағыт көрсетип атырғанын көриўге 
жәрдем береди. Егер Ийемиздиң берген тийкарғы ойларын жазсаңыз, онда ӛз 
ӛмириңизге деген Оның еркин толық тҥсине аласыз. Бул сизге ӛткен ҳәм 
ҳәзиргини тҥсиниўге, келешекке анық шешим қабыллаўға жәрдем береди. 
3. Сиз өзиңиздиң пикириңизди досларыңыз бенен бөлиссеңиз болады. 
Мысалға, егер сизден сабақты ямаса дуўа етиў жыйналысын алып барыўды 
сораса, сизге усы әҳмийетли пикир керек болады. Ақыры буны Қудай жеке 
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ӛзиңизге ашып берди, сиз оны китаптан ямаса сабақлықтан алған жоқсыз 
(Деген менен усындай мағлыўмат та пайдалы болыўы мҥмкин). Басқа 
жағдайларда сизге қызықлы ҳәм әҳмийетли болып кӛрингенди ӛзиңиздиң 
досларыңызға айтып, оларды қоллап ҳәм жигерлендире аласыз. 
 
4. Күнделик сизиң ақылыңызды өткирлеп, сизге тәртип пенен 
пикирлеўге жәрдем береди. Мухаддес Китаптан оқығаныңызды тексерип, 
оннан әҳмийетли нәрсени анықлаўды ҥйрениў сизиң ақылыңызды ӛткирлейди 
ҳәм сиз Мухаддес Китапты изертлеў сабағында, шаңарақтың сораўларын 
шешиўде, досларыңыз кеңес сорағанда ҳәм басқа жағдайларда усылай 
ислеўиңизге жәрдем береди. 
 
5. Күнделик Мухаддес Китапты бәрқулла ҳәм избе-из оқыўға жағдай 
туўдырады. Оқып, келген ойды жазыў ушын белгили форманың бар болғаны  
сизиң Мухаддес Китапты турақлы тҥрде оқыўыңызға тҥртки болады. Күнделик 
толтырылмай бос қалса, онда сизди отырып оқыўға мәжбҥр етеди. Басқа сӛз 
бенен айтқанда, сизде кҥнди Мухаддес Китапты ашпай ӛткизиў итималы 
азаяды. Әлбетте, бул китап оқыўға мәжбҥрлейтуғын жақсы себеп емес, бирақ 
избе-из китап оқыўыңыз сизге алға умтылыўға мҥмкиншилик береди. 
 
6. Соңғы ескертиў: Сиз жҥдә кӛп ўақтыңызды оқыў кҥнделигин сулыўлап, 
безеп жазыўға жумсамаң. Жазыўлар таза ҳәм тҥсиникли болғаны жҥдә 
әҳмийетли. Қәлем пайдаланбаң, себеби бул жазыўлар сизге кӛп жыллар 
даўамында хызмет етеди. 
 

Қудай менен жалғыз қалыў ўақты 
«Масихтың даңқын ӛз ӛмирлери арқалы кӛрсетип билген ҳәм әтирапындағы 
дүньяны ӛзгертиўге қәбилети жеткен адамлар - Қудай менен кӛп қарым-
қатнаста болғанлар, олардың ӛмиринен усыны бирден анықлаўға болады» 
                                                                     И.М.Баундс 
 
1. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты дегенимиз не? 
   а. Бул асықпай Мухаддес Китапты оқыйтуғын ҳәм дуўа ететуғын ўақыт. 
   б. Бул Қудай менен тийкарғы қатнасық. 
 
2. Не ушын Қудай менен бирге болыў керек дегенниң еки тийкарғы себеби бар: 

(Кӛрсетилген аятлардан ӛзиңиздиң тҥсинигиңизди тӛменге жазың). 
 
   а. РУЎХЫЙ ӚСИЎ ҲӘМ РУЎХЫЙ АЗЫҚ. Кҥшли ден-саўлық ҳәм ӛсиў  
      ушын дурыс аўқатланыў зәрҥр. Руўхый саламатлық бәрқулла Қудайдың  
      сӛзи менен азықланыўды талап етеди. 
      Петрдиң 1-хаты 2:2 ____________________________________________  
      Забур 118:103 _________________________________________________  
      Еремия 15:16 _________________________________________________  
      Еврей 5:12-14 _________________________________________________  
 
    б. ИЙСА МАСИХ ПЕНЕН ЖАНЛЫ ҚАРЫМ - ҚАТНАСТА БОЛЫЎ 
    «Оның менен бәрқулла еркин ҳәм әпиўайы сәўбетлесиў бизлерге әдет 

болсын. Қудайдың бизлерге жүдә жақын екенин сезиўимиз ушын». 
                                                                                                 Туўысқан Лоренс 
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      Коринф 1-хаты 1:9 _____________________________________________  
      Юхан 15:4 ____________________________________________________ 
      Михей 6:8 ____________________________________________________  
      Забур 15:11 ___________________________________________________  
 

Мухаддес Китапты изертлегендеги, Мухаддес Жазыўды 
ядлағандағы ҳәм оқығандағы ӛзине тән ӛзгешеликлер 

 
1. Оқыў. Мухаддес Китапты оқығанда бизлердиң кеўлимиз толыўы ҳәм ойлары- 
мыз бенен сезимимиз жаңаланыўы керек. Ол бизлерди руўхый кӛтериўи керек. 
Мухаддес Китапты оқығанда ондағы бир сӛздиң ямаса бир аяттың пикирин 
тҥсиниў ушын тереңге кирип кетпең. Бир баптың ямаса бир китаптың улыўма 
мәнисин тҥсиниўге ҳәрекет етиң . Оқыўдан тийкарғы мақсетимиз жеке тҥсиникке 
ийе болыў.  Жҥрегимизди Қудайға ашып Мухаддес Жазыўды оқығанымызда, 
Қудай бизлердиң ойымызды, қәлеўимизди ҳәм нийетимизди тазалайды. 
Мухаддес Жазыўды оқыў елши Павелдиң бизлерге берген кеңесин орынлаўға 
жәрдем береди: «Ой-пикирлериңизди жаңалап, Оның сизлерди толық 
ӛзгертиўине жол қойыңлар» (Рим 12:2). Сизиң Қудай менен жалғыз қалыўдағы 
ўақтыңыздың тийкары Қудайдың сӛзин оқыў болып есапланады. 
 
2. Жазыўды ядлаў. Биз Ийсаның Ески Келисимдеги аятларды бир неше рет 
еркин қолланғанын Хош Хабарда оқыймыз. Елшилердиң ислериндеги Оның 
шәкиртлери де тап солай иследи. Ҥлкен мекемелер керекли мағлыўматларды 
компьютерлерден бир неше секундтың ишинде алғандай, бизлер де, Қудайдың 
балалары, исенбеўшилер менен сӛйлескенде, басқа масихыйларды 
жигерлендиргенде, ӛзиңиз азғырылғанда гҥресиўге, Мухаддес Китапты 
изертлеў сабақығына таярланғанда Мухаддес Жазыўдағы сол ямаса басқа 
аятларды яддан билип ҳәмме ўақытта айтыўға таяр болыўымыз керек. Ҳеш 
нәрсе бизлердиң жҥрегимизде жазылған сӛзлерди ӛзгерте алмайды. «Бҥгин 
саған буйырып турған Мениң сӛзлерим сениң жҥрегиңде болсын» (Нызам.қайт. 
6:6). «Жас жигит қалай таза жҥре алады?» - деп Даўыт сорады ҳәм «Сениң 
сӛзиңди ӛзинде сақлап» - деп жуўап берди (Забур 118:9). Егер биз Масихтың 
әскерлери болыўымыз керек болса, онда бизлер толық қуралланып саўашқа 
таяр болыўымыз керек. 
 
3. Мухаддес Китапты ҥйрениў. Мухаддес Китапты оқыў бизлерге улыўма 
тҥсиник береди. Ал, Мухаддес Китапты изертлеў барысында бизлер Мухаддес 
Жазыўдың сол ямаса басқа жери туўрысында терең ойлаймыз ҳәм оның 
Мухаддес Китаптың улыўма тәлими менен қалай байланыслы екенин кӛремиз. 
Мухаддес Китапты оқыўды қаланың ҥстинен ушқан самолетке салыстырыўға 
болады. Бизлер салтанатлы кӛринислерди, имаратлардың ҳәйкеллерин, 
дәрьяның бурылмаларын, жасыл тӛрт мҥйешли парклерди кӛремиз. Мухаддес 
Китапты изертлеў усы қалада автомобиль менен саяхат еткенге уқсайды. 
Бизлер кӛшениң атларын билемиз, универмагға, почта орайы ҳәм сберкассаға 
қалай жол жҥретуғынымызды ядлап қаламыз, бизлер сол жерге ҥйимиздегидей 
жақсы жол табыўға ҥйренемиз. Мухаддес Китапты изертлеў арқалы биз 
Мухаддес Жазыўдағы айтылған ҳақыйқатлар ҳаққында пҥтин тҥсиник аламыз. 
Мухаддес Китапты изертлеў бизлерде исенимди шынықтырады. Мухаддес 
Китапты оқыған ўақытта биз кӛбинесе оннан тек бир пикирди алып, оған дыққат 
бӛлип, дуўа етип ҳәм оны ӛмиримизде қолланамыз. Ал Мухаддес Китапты 
ҥйрениў, Мухаддес Китапты оқыўға қарағанда тереңирек алып барылады. 
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АЛТЫНШЫ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Кеширилгенине исенимли болыў» темасындағы 

аятты ядлап алың (Юханның 1-хаты 1:9). Сиз дәслепки ядлаған аятлары- 
ңызды избе-из қайталаң, солай етип ендиги ҳәптеде Материалды үйрениў 
күнделигиниң ҳәр бириниң қарама-қарсысында қол қойылғаны кӛринсин. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 
Бәрқулла оқығаныңызды белгилең - кҥнде ең әҳмийетли пикирди ажыратып 
ҳәм оны ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиги- 

    ңизге киргизип қойың. Оны ӛзиңиз бенен сабақлыққа алып барыўды умытпаң! 
Ӛзиңиздиң белгилегенлериңизди топардағы досларыңыз бенен бӛлиссеңиз 
болады.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: Мухаддес Китапты 
үйрениў бойынша қолланбаның 2-бабындағы «Ийса Масихтың тулғасы» 
бӛлиминдеги «Қысқаша баянламаны» оқың ҳәм 11-ден 15-ге дейинги 
сораўларға жуўап бериң (53-56-бетлер). 

                                                                                                                    6-САБАҚ 

 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм тӛмендеги темадағы аятларды 

қайталаң: 
   а. «Қутқарылғанына исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 5:11-12. 
   б. «Дуўаның жуўабын алыўға исенимли болыў» - Юхан 16:24. 
   в. «Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге исенимли болыў» - Коринф 1-хаты 

10:13. 
   г. «Кеширилгенине исенимли болыў» - Юханның 1-хаты 1:9. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китаптан оқып ҳәм белгилеген пикириңизди топар- 

дағы досларыңыз бенен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда 
жазылатуғын күнделигиңизден  бӛлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 2-бабындағы «Ийса 
Масихтың тулғасы» деген бӛлимдеги «Қысқаша баянламаны» ҳәм 11-ден 15-
ге шекемги сораўларды талықлаң (53-56-бетлер). 

4. 7-сабаққа тийисли тапсырманы оқың (тӛменге қараң). 
5. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
 
ЖЕТИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Қудайдың жетелейтуғынына исенимли болыў» 

деген темадағы аятларды ядлап алың (Нақ.мақ. 3:5-6).  
2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 

Бәрқулла оқығаныңызды белгилең - кҥнде ең әҳмийетли пикирди ажыратып 
ҳәм оны ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиги- 

    ңизге киргизип қойың.  
3. Мухаддес Китапты үйрениў: Ендиги сабаққа таза тапсырма бериў нәзерде 

тутылмаған. Сизге 3-баптағы «Ийса Масихтың хызмети» деген бӛлимди 
алдын-ала ислеўди мәсләҳәт беремиз. 

4. Ҳәр қыйлы: Ӛткенлердиң бәрин қайталаң. «Дуўа етиўдеги сәўбетлесиўге 
арналған қолланба» деген бӛлимди ҥйренип алың (33-34-бетлер). Оны 
талықлаўға таяр болың. Ендиги сабақта оған қол қойылыўы ушын 
«Материалды ҥйрениў кҥнделигин» толтырыў менен жумысты тамамлаң. 
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                                                                                                                    7-САБАҚ 
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм «Масих пенен бирге баслаў» 

темасындағы ҳәмме бес аятты қайталаң. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китаптан оқығаныңыздан ҳәм белгилеген қызықлы 

пикирлериңизден топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты 
оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден  бӛлисиң. 

3. Усы ўақытқа шекем сизиң руўхый ӛсиўиңизге айрықша жәрдем берген ҳәм 
сизди терең тәсирлендирген нәрселерди айтып бериң (Курстың усы 
ярымына дейин ). 

4. «Дуўа сәўбетине арналған қолланба» деген бӛлимди талықлаң (33-34-
бетлер).  

5. Тап сондай дуўа етиў менен еки-ҥш темада дуўа етиң. 
6. 8-сабаққа тийисли тапсырманы оқың (35-бет). 
 

Дуўа сәўбетине арналған қолланба 
 
«Сизлерге және шынын айтаман: жер бетинде сизлердиң екеўиңиз келисип 
не сорасаңыз, аспандағы Әкем соны береди. Себеби, қай жерде еки ямаса үш 
адам Мениң атым менен жыйналса, Мен олар менен биргемен» 
                         Матта 18:19-20 
 
Қудай бизлер менен қарым-қатнаста болғысы келеди ҳәм дуўа сәўбети арқалы 
бизлер Оның менен кӛбирек жақсы қарым-қатнаста боламыз. Дуўа сәўбетине 
бир топар адамлар  қатнасыўына болады. Бул сәўбетлесиўде бизлер 
жҥрегимизде не барын ашып, Қудайға мҥтәжликлеримизди айтамыз. Дуўа 
сәўбетинде ҳәр ким бир неше рет қысқа дуўа етеди. Сизиң дуўа етиўиңиздиң 
басқаларға қалай тәсир ететуғыны ҳаққында тәшўиш шекпең. Жақсырақ 
сӛйлейин деп қайғырмаң, ең әҳмийетлиси - сизиң Қудай менен 
сәўбетлесиўиңиз тиккелей ҳәм ҳақ нийет пенен болсын. Мине бир неше 
мәсләҳәтлер: 
 
1. Нелер ҳаққында дуўа етемиз деп ойлап отырмастан, дуўа етиң. Дуўа 
етиўге ажыратылған қәдирли ўақтыңыздың әҳмийетли бӛлеги әйтеўир бир 
ӛтинишлеримизди санаў менен кетип қалыўы мҥмкин. Кимниң ӛтиниши бар 
болса, ол сол ҳаққында дуўа етип басласын. 
 
2. Басланған теманы услап дуўа етиң. Бул қағыйданы ядта сақлаў керек.  
Биреў ӛзиниң аўырған достысы ушын дуўа етти, сонда екинши адам сол 
теманы даўамлайды. Ол тәўир болыўы ушын усындай қыйыншылықлардан 
ӛтиўине кҥш сорайды. Ҥшинши адам сол аўырып атырған адамның шаңарағына 
ақша жағдайы ушын дуўа етсе болады. Қашан иркилис басланса, биреў теманы 
ӛзгертиўине болады. Мысалы: Бир адам иркилистен кейин, ол Қудай менен 
қарым-қатнаста болыўы ушын оған сәтли ўақыт туўылыўын дуўа етип сорайды. 
Сонда екиншиси кҥнде азанда оқыйтуғын Мухаддес Жазыўдың сол жерлерин 
тҥсиниўге Қудайдан жәрдем сорайды. Ҥшинши адам ол Қудай менен жалғыз 
қалған ўақытта Мухаддес Китаптан оқыған жерлери ҳаққында ойланыўға ўақыт 
ажыратып бериўин сорайды. Бир темадан басқа темаға секирип ӛтип кетпеўге 
ҳәрекет етиң. Бир-бириңизге ғамхорлық етип досларыңыз ушын шын жҥректен 
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қайғырып, қосылып дуўа етиўге биригиң. Араңыздан биреўи даўыслап дуўа 
етсе, ал басқалары жҥреги менен қосылып отырса болады. 
 
3. Қысқа дуўа етиң. Егер сиз сол ямаса басқа сораўдың қандай да бир тәрепи 
ушын дуўа етсеңиз, қысқа дуўа етиў иске асады. Сонда сиз басқа оқыўшыларға 
машқаланың басқа тәреплери ушын дуўа етиўге мҥмкиншилик бересиз. Ҳәмме 
қысқа дуўа етсе, ҳәр бир адам дуўа етиўге жийи-жийи қатнаса алады. Бул 
нәрсе оқыўшыларға ҳәзир ким даўыслап дуўа етип атырған болса, оның менен 
бирге Қудайға қарата ойларында биригип, бир-бирине дуўа етиўде 
дыққатлырақ болыўы ушын имканият туўғызады. 
 
4. Избе-изликсиз, еркин дуўа етиң. Ҳеш қандай тәртип орнатпаң. «Шеңбер» 
болып дуўа етпең, бирақ ҳәр ким ӛзин биринши гезекте қызықтырғаны ҳаққында 
дуўа етсе болады. Дуўа етиўге алты тема қозғалған болыўы мҥмкин, бирақ 
соның ишинде сизди айрықша ҥшеўи  қызықтырады. Сонда сизиң онша 
хабарыңыз болмаған яки жҥрегиңизди қозғамаған нәрселер ҳаққында дуўа 
етпең. Дуўа сәўбетинде сиз таяр ҳәм дуўа етиў кереклигиңизди сезген ўақытта 
дуўа етиўге ериклисиз. Еркин дуўа етиң деген - ойланбай дуўа етиң дегенди 
билдирмейди. Бир адам бир нәрсеге дуўа етип атырған ўақытта, басқалардың 
Мухаддес Руўхқа жҥрегин ашып неге дуўа етиўин анықлап алыўына 
мҥмкиншилиги болады. 
 

Улыўмаластырыў 
1. Сӛйлеспең - дуўа етиң. 
2. Бир темадан екинши темаға секирип кетпең. 
3. Қысқа болың. 
4. Избе-изликсиз дуўа етиң. 

 
Дуўа сәўбетинде сӛзсиз болатуғын тынышлықтан қашып болмайды. Ең 
жақсысы Аспандағы Әкем, Ийем, Қудайым деп басласа болады. Оған алғыс 
ҳәм миннетдаршылық айтып болғаннан кейин ғана ӛтинишлерге ӛтсе болады.  
Дәслеп топардағы адамлардың биреўи Қудайдың Уллылығы ушын, екиншиси - 
Оның кҥшине, ал ҥшинши адам - садықлығына алғыс айтады. Кимдир ӛзиниң 
жақын адамы Масихты қабыл еткени ушын Қудайға алғыс айтады, ал басқа 
биреўи ӛзиниң қутқарылғанына, Масих арқалы мәңги ӛмирге ерискени ушын 
алғыс айтады. 
Соннан кейин топардағы досларыңыз ушын дуўа етиўге болады. 
Сизлер усының арқасында бир-бириңизге болған қарым-қатнасыңыздың 
беккемленгенин кӛресиз. Буннан да басқа сизлер ӛзлериңиздиң досларыңызға 
ҳәпте даўамында дуўа етиўди қәлеп баслайсыз. 
 
Енди топардан тысқары не болып атырғаны ҳаққында дуўа етсеңиз 
болады. Бундай таўсылмайтуғын ӛтинишлер кӛп болыўы мҥмкин. Ядыңызда 
болсын: кӛп ӛтинишлерди ҥстиртин сорағаннан, санаўлы аз ӛтинишлерге терең 
дуўа еткен жақсы. Усындай етип дуўа еткениңизде сиз ӛзиңизге таза қуўаныш 
аласыз ҳәм сизде бирликте дуўа етиўге деген нийет пайда болады. Дуўа етиўге 
арналған сәўбетлесиў ўақты тез ӛтип кеткенин ҳәм сиз жалғыз қалғанда да, 
топарда да кӛбирек дуўа етип атырғаныңызды байқайсыз. 
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СЕГИЗИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Келеси сапары курстың ҳәмме талап етилген- 

лерин жуўмақлаўға ҳәрекет етиң. Материалды үйрениў күнделигиндеги 
«Масих пенен бирге баслаў» кестесин толтырыўды умытпаң.  

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 
Бәрқулла оқығаныңызды белгилең - кҥнде ең әҳмийетли пикирди ажыратып 
ҳәм оны ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделикке 
киргизиң.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: Мухаддес Китапты 
үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабында «Ийса Масихтың хызмети» деген 
бӛлимниң 1-ден 10-ға шекемги сораўларына жуўап бериң (56-57-бетлер). 

 
 

 
 
8-САБАҚ 

 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм материалды ҥйрениў кҥнделигин 

белгилеўди тапсырмағанша ҳәмме бес аятты қайталаң. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китапты оқып ҳәм белгилеген пикирлериңизди 

топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизден  бӛлисиң. Мейли бул ҳәтте жалғыз пикир болағойсын, 
бирақ бул Қудайдың сизлерди бир нәрсеге ҥйреткени болады. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабында «Ийса 
Масихтың хызмети» деген бӛлимниң 1-ден 10-ға шекемги сораўларын 
талықлаң (56-57 бетлер). 

4. 9-сабаққа тийисли тапсырманы оқың (тӛменге қараң). 
5. Дуўа етиўдеги сәўбетлесиўге ўақыт ажыратың. 
 
 
ТОҒЫЗЫНШЫ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Масих пенен бирге баслаў» темасындағы 

аятларды кҥнде қайталаң. 
2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 

Ең әҳмийетли пикирлерди ажыратып ҳәм ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты 
оқығанда жазылатуғын күнделикке киргизип қойың.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: Мухаддес Китапты 
үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабында «Ийса Масихтың хызмети» деген 
бӛлимниң «Қысқаша баянламасын» оқың ҳәм 11-ден 16-ға шекемги 
сораўларына жуўап бериң (57-58-бетлер). 
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9-САБАҚ 
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм ҳәмме бес аятты қайталаң. 

Материалды үйрениў күнделигин толтырың. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китапты оқып ҳәм белгилеген бир пикириңизди 

топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизден  бӛлисиң.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабында «Ийса 
Масихтың хызмети» деген бӛлимниң «Қысқаша баянламасын» ҳәм  

   11-ден 16-ға шекемги сораўларын талықлаң (57-58 бетлер). 
4. «Шеңбер» сҥўретлемесин талықлаң. 
5. 10-сабаққа тийисли тапсырманы оқың.  
6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
 

«Шеңбер» сҥўретлемеси 
 
Бул сҥўретлеме нәтийжели ӛмир сҥриўге анық кӛрсетпе береди. Ендиги курста 
ядлайтуғын аятлардың ҳәммеси усы менен байланыслы болады. Сол аятларды 
ядлаўға мақсет ендириўде «Шеңбер» сҥўретлемесиниң сизге жәрдем бергенин 
ҳәм қызықлы екенин кӛресиз. Шеңбер ҥш бӛлек топламнан қуралған: 
 
                         1.                                            2.                                 3. 
                             
    
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
1. БАҒДАРЛАЎШЫ КҤШ (Еркин  ҳәм азат таңлаў) 
    ШЕҢБЕР: МАСИХҚА БАҒЫНЫЎ  
    КӚШЕР: МАСИХ - ОРАЙ 
 
 
2. ВЕРТИКАЛЬ БӚЛИМ (Қудай менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
    ЖОҚАРҒЫ КЕГЕЙ: ДУЎА  
    ТӚМЕНГИ КЕГЕЙ: СӚЗ 
 
3. ГОРИЗОНТАЛЬ БӚЛИМ (адамлар менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
    ОҢ КЕГЕЙ: ҚАРЫМ - ҚАТНАС 
    ШЕП КЕГЕЙ: ГҤЎАЛЫҚ 
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БАҒДАРЛАЎШЫ КҤШ (Еркин ҳәм азат таңлаў) 

ШЕҢБЕР: МАСИХҚА БАҒЫНЫЎ 
КӚШЕР: МАСИХ – ОРАЙ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ядлаў ушын аятлар: 
Коринф 2-хаты 5:17 
Галат 2:20 

 
Масихты ӛмириңиздиң тийкары етип алыўыңызға ҳәм Оны ӛз ӛмириңиздиң 
хожайыны етиўге сизден қәлеў талап етиледи. Сизлер ӛз ӛмириңизде 
Масихтың бийлигине Қудай ретинде толық бойсыныў деген тҥсиникке 
келиўиңиз зәрҥр. Бул тәўбе еткеннен кейин ямаса бир неше ай ӛткеннен соң, 
ҳәтте бир неше жыл кейин де пайда болыўы мҥмкин. 
Ҳақыйқатында да сизиң ӛмириңизди ким басқарыўы ӛз ихтыярыңызда - бул 
сизиң қәлеўиңиз. Бирақ сизлердиң қалай дуўа етиўиңизге қарап (басқалардың 
да сиз ушын қаншелли дуўа еткенине қарап) Қудай сизлерде Оның еркин 
ислеўге ҳәм Оны ӛз ӛмириңиздиң тийкары етиўге қәлеў оятады. 
 
«Себеби Ӛзине унаған ислерди қәлеўиңиз ҳәм ислеўиңиз ушын Қудайдың Ӛзи 
сизлерге түртки салады» 
                                                                                     -   Филипп 2:13 



 

 

 

 38 

 
БАҒДАРЛАЎШЫ КҤШ (Еркин ҳәм азат таңлаў) 
ШЕҢБЕР: МАСИХҚА БАҒЫНЫЎ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                      
 

 
 

      Ядлаў ушын аятлар: 
Рим 12:1 
Юхан 14:21 

 
Егер де сиз бойсынып, ӛз қәлеўиңиз бенен Оның сизди бағдарлап атырған 
жолы менен жҥрсеңиз, онда ол қапталдан кӛзге тҥсетуғын болады. Адамлар 
сизиң Масихқа тийисли екениңизди кӛрип баслайды. Бойсыныўдың базы 
биреўлери исениўши адамның ишки ӛмиринде болып ӛтеди. Бул сизиң 
пикирлериңиз, әдетлериңиз, нийетлериңиз, сиз ушын әҳмийетли болған затлар 
ҳәм кҥнделикли ойларыңыз менен байланыслы. Усы ишки бойсыныўлар ўақты 
келип, адамлар менен қарым-қатнасығыңыздағы ис-ҳәрекетиңизден кӛринеди. 
Бизлер Қудайға ӛз сҥйиспеншилигимизди Оған деген бойсыныўымыз арқалы 
дәлийллеймиз. 
 
«Айтқанымды тыңлаңлар, сонда Мен Қудайың боламан, ал сизлер халқым 
боласызлар. Абадан жасаўыңыз ушын, тек Мениң айтқанымдай ислеңлер» 
                                           - Еремия 7:23 
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ВЕРТИКАЛЬ БӚЛИМ (Қудай менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
 ТӚМЕНГИ КЕГЕЙ: СӚЗ 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                                                       Ядлаў ушын аятлар: 

Тимофейдиң 2-хаты 3:16 
Ешуа Набин 1:8 

 
Бул сҥўретлемеде Қудайдың сӛзи ең баслы бағана болып, оған ең кӛп ўазыйпа 
жҥкленеди. Ҳақыйқатында бул бағана тең салмақлы масихыйлық ӛмирди 
дӛретиўши ең әҳмийетли бағана болып табылады. Қудай сизлер менен 
Мухаддес Жазыў арқалы сӛйлесип, сизге ӛмириңиз ҳәм хызметиңиз туўралы 
мәсләҳәт береди. Оның сӛзи арқалы Ийеңизге бойсыныўды ҥйренесиз. Қудай 
бәрқулла Ийсаны садық ҳәм жанын бериўши дос ретинде кӛрсетеди. 
Масихый ҳәр кҥни Қудайдың сӛзинен азықлана берсе, ол руўхый дени саў 
болып, беккемленип ҳәм исенимде ӛсип барады. 
 
«Мухаддес Жазыўдың ҳәммеси Қудайдың Мухаддес Руўхының илҳамы менен 
жазылған болып, тәлим бериў, әшкаралаў, дүзетиў ҳәм ҳақыйқатлық 
бойынша тәрбиялаў ушын пайдалы. Олар тийкарында Қудайдың адамы ҳәр 
бир жақсы иске таяр болыў ушын жетилисип барады» 
                    Тимофей 2-хаты 3:16-17 
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                         ВЕРТИКАЛЬ БӚЛИМ (Қудай менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
ЖОҚАРҒЫ КЕГЕЙ: ДУЎА ЕТИЎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ядлаў ушын аятлар: 
Юхан 15:7 
Филип 4:6-7 

Мухаддес Китапты оқығаныңызда ондағы жазылғанның мәнисин дыққат пенен 
тҥсиниң, дуўа жҥрегиңизди толтырып турыўы керек. Бундай жағдай тәбийий. 
Дуўа етиў Қудай менен қарым-қатнасығыңызды кӛбирек жақсылайды. Ол 
сизлерге Ӛзиниң сӛзи арқалы сӛйлейди, ал сизлер Оған дуўа етиў менен жуўап 
бериң. Усылай етип сиз бенен дослық қарым-қатнасыққа талпынған Қудайға  
жҥрегиңизди ашасыз. 
 Дуўа етиў Қудайдың кҥш-қҥдирет есигин ашады, дуўа етиўдиң арқасында 
бизлер ӛзимиз ҳәм басқалар ушын гҥрескенде жеңип шығамыз. Дуўа етиў 
арқалы Масихтың жумысы иске асырылады. 
«Мени жаныңа шақыр ҳәм Мен саған жуўап беремен, сен билмеген уллы ҳәм 
қол жетпейтуғын кәраматларды кӛрсетемен» 
                               Еремия 33:3 
«Сизлер Қудайдан сорамағаныңыз ушын алмай атырсызлар» 
                                                                                                      Яқып 4:2 
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ГОРИЗОНТАЛЬ БӚЛИМ (адамлар менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
ОҢ КЕГЕЙ: ҚАРЫМ - ҚАТНАС 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ядлаў ушын аятлар: 
Матта 18:20 
Еврей 10:24-25 
 

Масихыйлар басқа адамлардан жоқары да емес, тӛмен де емес. Бир адам: 
«Атанақтың етегиндеги жер тегис» - деп айтқан.  Ҳәмме масихыйларға 
Қудайдың шаңарағына кириўге ҥлкен ҳҥрмет кӛрсетилди. 
Қудай масихыйларға басқа масихыйлар менен қарым-қатнаста болыўды 
буйырды. Бизлер бир-биримизден ҥйрениўимиз ҳәмде бир-биримизди 
жигерлендириўмиз керек. Ҳәмме масихыйлар жыйналғанда әжайып бир нәрсе 
жҥз береди.  Егерде исениўши бирадарлардың жәрдемине сҥйенбесеңиз, 
жалғыз бир ӛзиңиз исенимде беккемлениўиңиз ҳәм руўхый ӛсиўиңиз мҥмкин 
емес. 
 
«Оның басқарыўында пүткил денениң мүшелери ӛз-ара биригип, ҳәр бир 
мүше ӛз миннетин атқарыўы арқалы бир-бирине жәрдем берип, байланыс 
жасайды. Усылай етип, пүткил дене сүйиспеншилик пенен ӛсип, ӛзин 
беккемлеп барады» 
                           Ефес 4:16  
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ГОРИЗОНТАЛЬ БӚЛИМ (адамлар менен ӛз-ара қатнаста болыў) 
ШЕП КЕГЕЙ: ГҤЎАЛЫҚ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Ядлаў ушын аятлар: 

Матта 4:19 
Рим 1:16 

 
Ӛмири Масихқа тийисли болған исениўши басқа адамларға ӛзиниң исеними 
ҳаққында олардың да ӛмирге толығы менен ийе болыўы ушын айтыўы жҥдә 
тәбийий. Мухаддес Китапты оқыўыңыз, кӛп дуўа етиўиңиз, сӛзсиз Қудайға 
бойсыныўыңыз басқа адамларды ӛзине тартып, сӛзиңизди исенимли қылады.  
 Гҥўалығыңыздың табыслы болыўы базыбир нәрселерди талап етеди. Буны 
ҥйрениўге ҳәм беккемлеўге болыўға болады. Гҥўа болыўдың тәртиплерин 
ҥйренип ҳәм тәжирийбе жыйнай отырып, сиз Қудайдың қолындағы ҳәрекет 
етиўши қуралы боласыз. 
 
«Бирақ сизлерге Мухаддес Руўх түскенде күш-қуўат аласыз ҳәм Ерусалимде, 
пүткил Яҳудияда, Самарияда, ҳәтте, дүньяның шетине дейин Мениң 
гүўаларым боласызлар»                                      Елшилер 1:8 
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ҲӘММЕСИ БИРГЕЛИКТЕ 
(толы шеңбер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бул сҥўрет «яки анаўсы ямаса мынаўсы болады» деген ойдың әдетте табыс 
әкелмейтуғынын кӛрсетеди, себеби ӛмиримиздиң талабы «анаў да, мынаў да 
керек» дегеннен турады. Қарым-қатнас ямаса гҥўалықты, Қудайдың сӛзин 
ямаса дуўа етиўди сайлап алыў мҥмкин емес. Масихыйдың унамлы ӛмиринде 
булардың ҳәммеси ӛз орнын табыўы керек. Ҳәр бир масихый усы теңликке 
жетиўге умтылыўы керек. 
Кҥшли тәреплериңизди раўажландырың ҳәм оларды толық қолланыўды 
Қудайға исенип тапсырың. Ӛз кемшиликлериңиз ҥстинде ислеп, Мухаддес 
Руўхтың сизлерди жаңалап барыўына исениң. 
«Шеңбер» сҥўретлемеси сизиң руўхый ӛмириңиздиң теңсалмақлылығын ҳәм 
ӛсиўин дурыс баҳалаўға жәрдем береди. Cоның менен бирге шеңберде 
кӛрсетилген барлық бағаналар сизиң пҥткил ӛмириңиз даўамында ҥзликсиз 
жетилисип барыўы керек. 
 
«Олар ӛзлерин елшилердиң тәлимине бағышлап, бир-бири менен қарым-
қатнаста болды ҳәм бирге нан сындырып, дуўа етер еди... Қудайға 
мақтаўлар айтып, пүткил халықтың алғысына бӛленди. Ийемиз де 
қутқарылғанларды оларға күн сайын қосып барды» 
                         Елшилер 2:42, 47 
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ОНЫНШЫ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 
Оқығанларыңызды бәрқулла белгилең - кҥнде ең әҳмийетли пикирди ажыратып 
ҳәм оны ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделикке 
киргизиң.  
2. Мухаддес Китапты үйрениў: Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 
қолланбаның 4-бабындағы «Сениң жҥрегиңдеги Руўх» деген бӛлимниң 1-ден 
12-ге шекемги сораўларына жуўап бериң (60-61-бетлер). 
3. Ҳәр қыйлы: 44-беттеги «Мениң ӛмиримдеги «Шеңбер» сүўретлемесин 
 баҳалаў» деген бӛлимди толтырың. 1 ҳәм 2 бӛлимлерин орынлаң, сондай-ақ 3-
бӛлимге бир пикир болса да жазың. 
 
 
 

10-САБАҚ 
 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлинип ҳәм Материалды үйрениў күнделигин 

тапсырмағанша ҳәмме бес аятты қайталаң. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китапты оқып ҳәм белгилеген пикириңизди 

топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизден бӛлисиң.  

3. «Мениң ӛмиримдеги «Шеңбер» сүўретлемесин баҳалаў» деген бӛлимди 
талықлаң (тӛменге қараң). 

4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 4-бабындағы «Сениң 
жҥрегиңдеги Руўх» бӛлиминиң 1-ден 12-ге шекемги сораўларын талықлаң 
(60-61 бет). 

5. 11-сабаққа тийисли тапсырманы оқың (45-бет). 
6. Сабақты дуўа сәўбети менен жуўмақлаң. 
 
«Мениң ӛмиримдеги «Шеңбер» сүўретлемесин баҳалаў» 
1. Мен ӛзимди кҥшлирек сеземен 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. Мен ӛзимди ҳәлсиз сеземен 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
3. Басқа  пикирлер___________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
Сиз екинши курста «Шеңбер» сҥўретлемесине киритилген алты тема бойынша 
аятлар ядлап, Мухаддес Китаптан изертлеў жҥргисесиз. 
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ОН БИРИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Бурынғыдай «Масих пенен бирге баслаў» 

темасындағы аятларды кҥнде қайталаң. 
2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 

Ең әҳмийетли пикирлерди ажыратып ҳәм ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты 
оқығанда жазылатуғын күнделикке киргизип қойың.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў: Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 
қолланбаның 4-бабындағы «Сениң жҥрегиңдеги Руўх» бӛлиминдеги 
«Қысқаша баянламаны» оқың ҳәм 13-тен 20-ға шекемги сораўларға жуўап 
бериң (61-63-бетлер). 

 
 
 

 
11-САБАҚ 

 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм Материалды үйрениў күнделигине 

белгилемегениңизше ҳәмме бес аятты қайталаң. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китапты оқып ҳәм белгилеген бир пикириңизди 

топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизден  бӛлисиң.  

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 4-бабындағы «Сениң 
жҥрегиңдеги Руўх» бӛлиминдеги «Қысқаша баянламаны» ҳәм 13-тен 20-ға 
шекемги сораўларын талықлаң (61-63 бетлер). 

4. 12-сабаққа тийисли тапсырманы оқың (тӛменге қараң). 
5. Сабақты дуўа сәўбети менен жуўмақлаң. 
 
 
ОН ЕКИНШИ САБАҚҚА ТАПСЫРМА: 
 
1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: «Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаўдың не 

кереги бар» деген бӛлимниң 1-бӛлимине ҳеш болмағанда бес себеп 
келтириң (46-бет). Ҳәр бирин тәртип санлар менен белгилең. Сабақ 
ўақтында басқа оқыўшылар бӛлискен себеплерди қосып жазып, дизимиңизди 
даўам еттиресиз. 2-бӛлимди де толтырың ҳәм оны талықлаўға таяр турың. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды даўам етиң. 
Бәрқулла оқығаныңызды белгилең, кҥнде ең әҳмийетли пикирди ажыратып 
ҳәм оны ӛзиңиздиң Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизге киргизиң.  

3. Ҳәр қыйлы: Ендиги сабаққа қол қоятуғындай етип, Мағлыўматты үйрениў 
күнделигиниң  ҳәмме жумысларын орынлаң. 
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12-САБАҚ 
САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ 
 
1. 2-3 адамнан топарларға бӛлиниң ҳәм ҳәмме бес аятты қайталап, оларды 

Материалды үйрениў күнделигине белгилең. 
2. Усы ҳәптеде Мухаддес Китапты оқып ҳәм белгилеген бир пикириңизди 

топардағылар менен, әсиресе Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын 
күнделигиңизден бӛлисиң.  

3. «Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаўдың не кереги бар» бӛлиминиң 1-
бабын талықлаң (тӛменге қараң). 

4. «Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаўдың не кереги бар» бӛлиминиң 2-
бабын талықлаң (тӛменге қараң). 

5. Сизиң Материалды үйрениў күнделигиңиздиң ҳәмме орны толтырылған 
болсын ҳәм «Биринши курсты табыслы тамамлаў» деген жерге жетекшиңиз 
қол қойсын. 

6. Сабақты дуўа сәўбети менен жуўмақлаң. 
 
 
Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаўдың не кереги бар 
 
1-бап. 
Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаў кереклигиниң бир неше себебин жазың. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
2-бап. 
1. Аятларды ядлаўдың мениң жеке ӛмириме ең ҥлкен пайдасы: (сизди 
аятларды ядлаўды даўам еттириўге мәжбҥрлейтуғын басқа да еки-ҥш себебин 
жазсаңыз болады) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. Аятларды табыслы ядлаўыма кесент ететуғын нәрселер: (мәселен: ядлаўға 
деген қатнасым ямаса жағдайлардың тәсири). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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                                   Мухаддес Китапты ҥйрениў бойынша қолланба 
«Шәкирт таярлаў бағдарламасы» 1-китап 

 

                                                                        СЕНИҢ МАСИХТАҒЫ ӚМИРИҢ 
 

Дҥньядағы адамлардың ҥштен бир бӛлеги аш болып уйқыға жатады. Бирақ 
ӛмир бойы руўхый ашлықты бастан кеширетуғынлардың биреўи болыў әдеўир 
жаман. Ийса Масихтың кӛп жыллар бурын айтылған сӛзи ескирген жоқ: «Адам 
тек ғана нан менен емес, Қудайдың аўзынан шыққан ҳәр бир сӛз бенен 
жасайды» (Матта 4:4). 

Адамлар кем-кемнен Мухаддес Китапты шынтлап изертлеўди баслады, 
себеби жҥрегиндеги ашлықты тек Қудайдың сӛзи менен тойдырыў мҥмкин 
екенлигин тҥсинди. Руўхый ӛсиў ушын Қудай белгилеген бул азыққа тазадан 
келгенлер де, Масихты кӛп жыллардан бери билетуғынлар да мҥтәж. 
2:7 сериясында қолланылған «Шәкирт таярлаў бағдарламасы» ҥстинде 
кеңнен жумыс исленди ҳәм олар сизлерге тӛмендегилерде жәрдем береди : 

 Қудайдың сӛзин изертлеў ушын ӛзиңизге жеке дәстҥр дҥзиў. 

 Мухаддес Китаптағы баян етилген уллы ҳақыйқатларды изертлеў. 

 Шәкиртликтиң тийкарғы қағыйдаларын ҥйрениў  ҳәм тәжирийбеде қолланыў.  
Курстан толық пайда алыў ушын, оны избе-изликте 1-курстан 6-курсқа шекем 

ӛтиўиңиз керек. Сабақлықларды ӛткениңиз сайын олар жетилисип барады, 
соның ушын олардың биреўин де ӛткизип жибериўди қәлемей қаласыз. 
Баслаў ушын керек нәрсе - бул Мухаддес Китап. Берилген сораўлар сизлерди 
Мухаддес Жазыўдағы сол ямаса басқа орынларға қаратады. Оқығаныңызды 
итибарға алып, жуўапты ӛз сӛзиңиз бенен жазың. Силтеўлер сизлерге китапты, 
бапты ҳәм аятты кӛрсетеди. Мысалы: «Аян 3:20» - «Юханға Қудай тәрепинен 
кӛрсетилген аян, 3-бап, 20-аятты» аңлатады. 
Ҳәр бир сабақты дуўа етиў менен баслаў керек. Қудайдан «Сениң Масихтағы 
ӛмириң» бӛлиминдеги бапларды тҥсиниўиңизде жәрдем бериўин сораң. Бул 
баплар тӛртеў: 

 Қудай саған ғамхорлық етеди 

 Ийса Масихтың тулғасы 

 Ийса Масихтың хызмети 

 Сениң жҥрегиңдеги Руўх 
 

                                                                                                                            1-бап 
 
                                                             ҚУДАЙ САҒАН ҒАМХОРЛЫҚ ЕТЕДИ 
Сиз-айрықша адамсыз! 
 
Бул ҳақыйқат, себеби Қудай сизди солай деп есаплайды. Сиз Ол ушын 
қымбатлысыз, Ол сизге ғамхорлық етеди, сизге не болып атырғаны Оған бәри-
бир емес. Бул бапта усыларды дәлийллейтуғын тӛрт пикирди изертлеймиз: 

 Қудай сени жаратты. 

 Қудай сени биледи. 

 Қудай сени сҥйеди. 

 Қудай сени Ӛз шаңарағына қабыл алды. 
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ҚУДАЙ СЕНИ ЖАРАТТЫ 
1. Жаратылыс Китабы басланыў китабы болып табылады. Биринши бапта 

Қудай дҥньяны қалай жаратқаны ҳаққында баян етиледи. Жаратылыстың 
1:1-5 аятларын оқың. Тӛмендеги қатарларға дҥньяның жаратылыўы менен 
байланыслы кеминде ҥш фактты жазың. (факт-жҥз берген ўақыя, бар нәрсе, 

     дәлийли ямаса ол туўралы мағлыўматы бар нәрсе) 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Қудай дҥньяны қалай жаратты? (Еврей 11:3) 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
3. Бар тиришиликтиң бәрин Қудай не ушын жаратты? (Аян 4:11) _____________  
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
4. Қудай сизди не ушын жаратты?  
    (Ийшая 43:7)______________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
    (Даңқ - алғыс ямаса ҳҥрметти билдиреди) 
5. Қудай адамды айрықша сыйлады, буны дәлийллейтуғын нәрсе - инсанның  

қайталанбас ӛзгешелиги, оған берилген бийлик ҳәм оның арнаўлы мақсети. 
Жаратылыстың 1:26-28 аятларына сҥйенип, буларды талықлаң. 

а. Адамның қайталанбас ӛзгешелиги 
_________________________________________________________________  

    _________________________________________________________________ 
б. Адамның бийлиги __________________________________________________ 
  

 в.Адамның арнаўлы мақсети 
_________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
 
ҚУДАЙ СЕНИ БИЛЕДИ 
 
6. Забур 138:1-6 да Даўыт ӛз ӛмириниң Қудай «сынап кӛрген ҳәм билетуғын» 

бир неше тараўларын айтады. Олардан кеминде тӛртеўин жазың. Кейин 
солардың ишинен сизиң ӛмириңиздеги Қудайға белгили жерлерин «тҥртки» 
менен белгилеп қойың. 

    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________  
7. Ӛзиниң пҥткил ӛмири Қудайға ашық екенин билгеннен кейин, Даўыттың 

жуўабы қандай болды? (Забур 138:23-24) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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8.  Қудайдың сизиң ӛмириңиздиң әҳмийетсиз деп саналған тәреплерине де 
қызығыўы ҳаққында Ийса не деп айтады? (Матта 10:29-31) 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 
ҚУДАЙ СЕНИ СҤЙЕДИ 

 
9. Қудайдың сҥйиспеншилигиниң ең уллы дәлийли қандай?  
(Юханның 1-хаты 4:9-10) ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Реҳимлилик кимгедур мийрим кӛрсетиўди билдиреди) 
10. Тӛмендеги сҥўрет пенен байланыстырып Юхан 3:16-аятты оқың ҳәм терең 

ойланың. 
 
 

          СЕБЕБИ ҚУДАЙ БУЛ ДҤНЬЯНЫ СОНШЕЛЛИ СҤЙГЕНЛИКТЕН... 
 

ОҒАН ИСЕНИЎШИ ҲӘР КИМ 
 

                   НАБЫТ БОЛМАЙ,                 АЛ МӘҢГИЛИК ӚМИРГЕ ИЙЕ БОЛАДЫ 
 
                               ӚЛИМ              =>              ӚМИР 

 
                                  ОЛ ӚЗИНИҢ ЖАЛҒЫЗ УЛЫН БЕРДИ 

 
 

а.Қудай адамларды сҥйгенликтен не иследи? __________________________ 
_________________________________________________________________ 
б. Қудай Ӛзиниң Улын «берди» деген сӛзди қалай тҥсиниўге болады?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
в. Адам мәңгилик ӛмирди қалай ала алады? ___________________________ 
_________________________________________________________________ 
11. Юхан 10:9-16 аятларда Ийса адамларға деген сҥйиспеншилиги менен 

ғамхорлығын, шопанның ӛз қойларына деген сҥйиспеншилиги менен 
салыстырады. Усы аятларға тийкарланып, Ийса сизлерге не бергиси 
келетуғынын жазың. 

 
Аят         Ийса сизлерге не бергиси келеди 
______________           ______________________________________________  
______________           ______________________________________________  
______________          ______________________________________________  
______________          ______________________________________________  
_____________         _______________________________________________  
 
12. Жоқарыда келтирилгенлерден сизге ең әҳмийетлиси __________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Дуўа етиў ушын азғантай ўақытқа тоқтаң. Жоқарыда айтылғанлардың ҳәммеси 
сизге тийисли екени ушын Қудайға миннетдаршылық билдириң. Әсиресе, сиз 
ушын ең әҳмийетлилерин есте сақлаң. Буларды ӛз кҥшиңиз бенен емес, тек 
Ийсаның арқасында алғаныңыз ушын Қудайды алғыслаң. 
 
ҚУДАЙ СЕНИ ӚЗ ШАҢАРАҒЫНА ҚАБЫЛ АЛДЫ 
 
13. Ийса Ӛзиниң шәкиртлерине Қудай менен сӛйлесиўди қалай ҥйретти? 

(Матта 6:9) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

14. Ҳақыйқаттан да Қудай ҳәр биримиздиң Әкемиз бе? Не ушын? (Юхан 8:42-
44) _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

15. Адам Қудайдың шаңарағында қалай қайтадан туўылады? (Юхан 1:12-13) 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
 
«Қутқарылғаныма исенимли болыў мен ушын әҳмийетли, себеби Қудайдың 

мени Ӛз баласы ретинде сҥйип қабыллағанын билмегенимде, бала сыяқлы 
болып, Оны сҥйип ҳәм Оған хызмет ислей алмайтуғын едим» 

                          Эндрю Муррей 
 
16. Римлилерге жазылған хат 8:15-17-аятларына сҥйенип, Қудайдың баласы 

болыў не ушын жақсы екенин кӛрсетиң. ________________________________ 
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

17. Қудай сизиң Әкеңиз екенин қалай билетуғыныңызды қысқаша жазың. 
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

(Абба-жумсақ, толық исеним ҳәм ҳҥрмет пенен әкеге сӛйлеў, «ағам» деген 
сӛзге жақын) 

 
Сизлер масихый ретинде Қудай - сизлердиң Әкеңиз ҳәм мәңгилик ӛмирге ийе  
екениңизге исениўиңиз керек. Адамның сезими ӛзгермели, соның ушын сизиң 
исенимиңиз Қудайдың Сӛзине ғәрезли болсын . «Мен буларды... исенген 
сизлерге мәңгилик ӛмирге ийе екениңизди билиўиңиз ушын жазып атырман» 
(Юханның 1-хаты 5:13). 
Кейинги ҥш аят кӛплеген масихыйларға қутқарылғанына исеним табыўға 
жәрдем берген. Усылардың арасынан ӛзиңизге ең унағанын таңлап алың. 
Мҥмкин сиз оларды ядлағыңыз келип қалар. 

 «Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: Мениң сӛзлеримди тыңлап, Мени 
Жибергенге исенген адамда мәңгилик ӛмир бар. Ол ҳҥким етилмей, ӛлимнен 
ӛмирге ӛтти» 

Юхан 5:24 
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 «Сол гуўалық мынаў: Қудай бизлерге мәңгилик ӛмир берди ҳәм бул ӛмир 
Оның Улында. Қудайдың Улына ийе болған адам ӛмирге ийе болады, 
Қудайдың Улына ийе болмаған адам ӛмирге ийе емес». 

Юханның 1-хаты 5:11-12 
 

 «Мине Мен қапы алдында қағып турман. Егер кимде-ким даўысымды еситип, 
қапыны ашса, оның ҥйине киремен. Мен оның менен, ол Мениң менен бирге 
аўқат жеймиз» 
                           Аян 3:20 
 
Қысқаша баянлама 
Қудай сизди Ӛзи дҥзген бир мақсет пенен ҳәм Ӛзиниң даңқы ушын жаратты. Ол 
сизди Ӛзине усатып жаратқаны менен сизди ҳҥрметке бӛледи. Сиз Оған жҥдә 
қымбатлысыз. Ол сизди ӛзиңизден де кӛбирек биледи. Ол сизди сондай 
сҥйгенликтен, сиз ушын Ол Ӛзиниң Жанын атанақ ағашта қурбан қылды. Оның 
бул ҳәрекети сизге мәңгилик ҳәм мол ӛмирди бергиси келетуғынын дәлийл- 
лейди. Масихтағы жаңа ӛмирди қабыллағаныңызда сиз аспаннан туўылдыңыз 
ҳәм руўхый туўылыў арқалы Қудайдың шаңарағына кирдиңиз. Ол сизиң Әкеңиз. 
Сиз Оның баласысыз. 
 
 

                          2-бап 
 

ИЙСА МАСИХТЫҢ ТУЛҒАСЫ 
 
Ийса - бул кӛринбейтуғын Қудайдың анық кӛриниси (Колоса 1:15). Адам толығы 
менен Қудайды тҥсине алмайды. Қудай мухаддес, ал адам гҥналы. Гҥналы 
адамды Ӛзи менен бириктириў ушын Қудай адам денесине кирип Ийса Масих 
болып келди. Адамлар менен қарым-қатнаста болыў ушын ҳәм оларды тҥсине 
алыўы ушын Ол адам болыўы керек еди. Соның ушын Ийса Масихтың тәбияты 
еки жақлы. Ол Қудай - Адам. Ийса Масихтың тулғасын тҥсиниў ушын Оның 
Қудайлық тийкарын ҳәм Адамлық тийкарын изертлеў керек. 
 
ИЙСА МАСИХТЫҢ ҚУДАЙЛЫҚ ТИЙКАРЫ 
Айырым адамлар Ийса Масихты уллы адам деп айтады. Айырым адамлар 
ушын Ол тазадан дин дҥзиўши болып есапланады. Гей биреўлер Оны 
пайғамбар дейди. Бирақ Ийса Ӛзин Қудайман деп атады. Егер булар ӛтирик 
болғанда, онда Оны жақсы адам деп айтыўға да болмайтуғын еди. Ол 
ӛтирикши ҳәм ӛзине-ӛзи ат берген адам болған болар еди.  
Еврейлерге жазылған хаттың биринши бабында Масихтың Қудайлығы ҳаққында 
баян етиледи. Усы бапты оқың ҳәм 1-4-ке дейинги сораўларға жуўап бериң. 
1. Ийсаның периштелерден жоқары екенлиги тӛмендеги аятларда айтылады: 
4-5-аятлар 
   __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

6-аят 
_________________________________________________________________  
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13-14-аятлар    
___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

2. 8-12-аятларды оқың. Тӛменде берилген ҳақыйқаттың ҳәр бириниң қарама-
қарсысына аятлардың санын жазың. 

 

 Ийса - Жаратыўшы 
___________________________________________________________________ 

 Ийса - турақлы 
___________________________________________________________________ 

 Ийса - мәңги 
___________________________________________________________________ 

 Ийса - әдил 
___________________________________________________________________  
 
3. Ийсаның бизлерге Қудайды ашып кӛрсете алатуғынының дәлийли (3-аят). 

Бул жерде биреў емес, бир-нешеси кӛрсетилген. 
___________________________________________________________________  
    _________________________________________________________________ 
4. 8-аятта Қудай Ийсаны қалай шақырады? ______________________________ 
     ________________________________________________________________ 
10-аятта не? ________________________________________________________  
5. Ийса Ӛзи ҳаққында не деди? (Юхан 10:28-30) __________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
«Егер бизлер отырған бӛлмеге Сократ кирип келгенде, ҳәммемиз турып оған 
ҳҥрмет кӛрсетер едик. Бирақ Ийса кирип келгенде, бизлер алдына жығылып 
ҳәм Оған бас ийген болар едик» 
                              Наполеон 
 
Жерде жҥрген ўақытлары Ийса Ӛзиниң қудайлық қҥдиретин билдиретуғын кӛп 
кәраматлар кӛрсетти. 
 
6. Матта жазған Хош Хабардың 8-бабының тӛменде келтирилген аятларына 

тийкарланып, Ийса Ӛзиниң кәраматлы кҥшин қалай кӛрсеткенин жазың.  
 
3-аят.______________________________________________________________ 
6,13-аятлар_________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________  
16-17-аятлар________________________________________________________  
     _________________________________________________________________  
23-27-аятлар 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
7. Юхан жазған Хош Хабардың 11:39-44-аятларында Ийса Ӛзиниң әжайып 

кҥшин қалай кӛрсеткен? ____________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 
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8. Петр Ийсаның ӛмирин бақлап ҳәм Оның кҥшин кӛрип, сондай-ақ Оны тыңлап 
қандай шешимге келди? (Матта 16:13-16) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________    
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9. 55-беттеги кестеде Ийсаның кӛп пайғамбарлардың айтқан сӛзлерин 
орынлағаны кӛрсетилген. Келтирилген аятлар сизиң Ийса ҳаққындағы кӛз-
қарасыңызға қалай тәсир етеди? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

10. Ийсаның Қудайлық тийкары ҳаққындағы бӛлимди тағы бир мәрте қарап 
шығың. Ийса Масихтың Қудай екенлигине исенетуғыныңызды тастыйық- 
лаўшы ҥш себеп келтириң.  

 

 

 

 

   
АДАМЛЫҚ ТИЙКАРЫ 
«Ийса Масих бул дҥньяда аяқ басып жҥрди. Оның қудайлық излери ҳеш қашан 
ӛшпейди. Усы қудайлық излер Адамға... периштеге яки денесиз руўхқа ямаса 
қыялый идеалға емес, ал АДАМ ИЙСА МАСИХҚА ТИЙИСЛИ еди». 
                          Питер Бейн 
11. Мына жағдайларда Ийса Масихтың адамлық тәбияты қалай кӛринеди? 

Юхан 4:6_________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
Юхан4:7_________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Юхан 11:35_______________________________________________________  
     _________________________________________________________________ 
12. Матта жазған Хош Хабардың 4:1-11-аятларында Масих жҥзлескен азғырыў- 

лар айтып ӛтилген. 
     а. Ийса шайтанға қайтарған ҥш жуўабын да бир сӛз бенен баслайды. 
  Ол қандай сӛз еди? 

________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
 
б. Нызамды қайталаў ҳәм Матта жазған Хош Хабардың 4-бабындағы бир-бири 

менен сәйкес келетуғын аятларды сызықша менен бириктириң. 
 
Матта 4:4    Ныз.қайт. 6:13 
Матта 4:7    Ныз.қайт. 6:16 
Матта 4:10      Ныз.қайт. 8:3 
 
в. Қандай азғырылыў сизде жийи-жийи болып турады? 
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г. Сиз Масихты ҥлги етип алып, азғырылыўға қарсы қалай гҥресе аласыз? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
      Егер сизлер «Масих пенен бирге баслаў» бӛлиминиң аятлары жазылған 
карточканы ҳәмме ўақыт қалтаңызда салып жҥрсеңиз, бос ўақытлары оларды 
ядлап жҥриўге болады. Қала берсе бул аятлар усы курстағы Мухаддес 
Жазыўды ядлаў бағдарламасына киритилген. 
 

 
Ал енди сиз дуўа етиң: 

 Азғырылыўға тҥсиўдиң қандай екенин тҥсингени ушын Қудайға миннетдар-     
   шылық билдириң. 

 Сол ямаса басқа азғырылыўды жеңип ӛтиўге Оннан жәрдем сораң. 

 Сҥрниккенде Оның ўәдесин ядқа тҥсириң. «Егер гҥналарымызды мойынласақ,      
   садық ҳәм ҳақ Қудай гҥналарымызды кеширип, бизлерди ҳәр қандай  
   жаманлықтан тазалайды» (Юханның 1-хаты 1:9). 

 Қудайға Оның шексиз мийримлилиги ушын алғыс айтың.  
___________________________________________________________________ 

  
Еврейлерге жазылған хаттың 2-бабында Ийса Масихтың Адамлық тәбияты 
ҳаққында баҳалы мағлыўматлар сақланған. Усы баптағы 10-15-аятларды оқып, 
кейинги сораўларға жуўап бериң. 
 
13. Ийса қандай инсаныйлық қыйыншылықларды басынан кеширди? (10-аят) 

 

 

 
14. Ийса исениўшилерди қалай атады? Не ушын усылай атаўды Ол Ӛзине уят 

кӛрмеди? (11-аят) _________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
 
15. Ийсаның Адам болғаны қандай нәтийжелерге алып келди?  (14-15-аятлар) 

_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 

Ийса Масих ҳаққында пайғамбаршылық 
Пайғамбаршылық сӛзлердиң орынланыўы Ийса Масихтың Қудайдың Улы 
екенин тастыйықлайды. Ол келместен жҥзлеген жыллар алдын 
пайғамбарлардың айтқанлары Ийсада майда-шҥйдесине дейин орынланғанын 
кӛргенимизден кейин, Оның талаплары орынлы ҳәм сӛзлери ҳақыйқый екени 
тҥсиникли болады. Тӛменде берилген кестеде Масих ҳаққында бир неше 
пайғамбаршылық ҳәм олар Ийсада қалай орынланғанының қысқаша дизими 
берилген. 
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Тема Пайғамбаршылық Орынланғаны 

Туўылған жери Михей 5:2 б.э.ш. 700 жыл алдын Ийса Яҳудияның Бейтлеҳем 
қаласында туўылды  
(Матта 2:1) 

Пәк қыздан 
туўылыўы 

«...Пәк қыз ҳәмледар болып Ул 
туўады» (Ийшая 7:14). б.э.ш. 
700 жыл алдын 

«...Оның анасы Мариям 
Юсупке атастырылғаннан 
кейин олар қосылмастан 
бурын Мариямның Мухаддес 
Руўхтан ҳәмледар екенлиги 
билинди» (Матта 1:18) 

Оның салтанат 
пенен кириўи 

«Шадланың, қуўаның Сион 
қызлары, Ерусалим қызлары 
байрамлаң: Мине, сениң 
Патшаң жас ешекке, яғный 
гҥрреге минип, кишипейиллик 
пенен саған киятыр» (Закария 
9:9) б.э.ш. 500 жыл алдын 

«Олар хурма шақаларын 
алып Ийсаны қарсы алыўға 
шықты ҳәм бәлент даўыс 
пенен былай деди: Ҳосанна! 
Ийемиздиң аты менен 
киятырған Исраилдың 
Патшасы жарылқансын! 
Ийса бир гҥррени таўып, оған 
минди» (Юхан 12:13-14) 

Достының 
сатып кетиўи 

«Мен исенген, мениң менен 
жақын дос, ҳәтте нанды 
бӛлисип жеген маған қарсы 
ӛкшесин кӛтерди» (Забур 40:10) 
б.э.ш. 1000 жыл алдын 

«Соңынан он еки шәкирттиң 
бири Яҳуда Искариот 
Ийсаны услап бериў ушын 
бас руўханийлерге барды» 
(Марк 14:10). 

Қабыл алмаў «Ол адамлардың алдында жек 
кӛрилди ҳәм кемситилди... ҳәм 
бизлер Оның тҥринен 
жеркендик, Ол жаман кӛринди 
ҳәм бизлер де Оны 
баҳаламадық» (Ийшая 53:3) 
б.э.ш. 700 жыл бурын. 

«Ӛз жерине келди, бирақ Ӛз 
халқы Оны қабыл етпеди» 
(Юхан 1:11) 

Гҥнакарлар 
менен бирге 
жазаланды 

«Жаўызлардың қатарына 
киргизилди» (Ийшая 53:12) 
б.э.ш. 700 жыл алдын. 

«Ийса менен бирге еки 
қарақшыны да, биреўин оң 
жағына, екиншисин сол 
жағына атанақ ағашқа 
шегеледи» (Матта 27:38) 

Қолы менен 
аяғын шаншып 
тести 

«Мениң қолымды ҳәм аяғымды 
шаншып тести» (Забур 21:17) 
б.э.ш 1000 жыл алдын 

«Бармағыңды берман соз. 
Қолларыма қара, қолыңды 
созып, бҥйиримди услап кӛр. 
Гҥманланбай, исен» (Юхан 
20:27) 

Оның қайта 
тирилиўи 

«Себеби мениң жанымды 
дозақта қалдырмайсаң ҳәм 
Ӛзиңниң мухаддесиңди 
ширитип қоймайсаң» (Забур 
15:10) б.э.ш. 1000 жыл алдын 

«Сизлер Ӛмир Ийесин 
ӛлтирдиңлер, бирақ Қудай 
Оны ӛлимнен тирилтти» 
(Елшилер 3:15) 

Оның 
кӛтерилиўи 

«Сен жоқарыға кӛтерилдиң» 
(Забур 67:19) б.э.ш. 1000 жыл 
алдын 

«Олардың кӛз алдында 
аспанға алынды. Оны бир 
булт қаплап, олардың 
нәзеринен узақластырды» 
(Елшилер 1:9) 
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Қысқаша баянлама 
Ийса Масих Қудайдың толық бийнеси, Ол Қудайлық қәсийетке ийе ҳәм 

периштелерден жоқары турады. Ийса қудайлық кҥшин пайдаланып, жерде 
кәраматлар иследи ҳәм шыпалады. Бул Оның шәкиртлерин Онда Қудайды ҳәм 
Масихты кӛриўге мәжбҥрледи. Ол Қудай болғанлықтан, пҥткил жер жҥзиниң 
ҥстинен бийликке ийе. 

Соның менен бирге Ийса адамда еди. Оның басынан ӛткен сынақлардың 
кӛбиси бҥгин сизлердиң басыңызға тҥскен сынақларға уқсас. Ол азап шекти ҳәм 
азғырылды. Соның ушын да, Ол Ӛзи азғырылыўлардың алдында ҳеш 
шегинбеген болса да, шайтан сизлерди азғырғанда сизлерге қандай қыйын 
болатуғынын Ол тҥсинеди. Сиз бул гҥресте жеңилиске ушырасаңыз да, егер 
ӛкинип гҥналарыңызды Оның алдында тәўбе қылсаңыз, Ол сизди кеширеди. 
Ийсаның исениўшилер менен бирге екенлиги оларды туўысқанларым деп 
атаўынан кӛринеди. 

 
                          3-бап 

 
ИЙСА МАСИХТЫҢ ХЫЗМЕТИ 

 
Кӛпшилик Ийсаның гҥнасыз ӛмир сҥргенин еситти: Ол әпиўайы қарақшыдай 
жазаланды, атанақ ағашта қағылып ҳәм ӛлди, бирақ ҥш кҥннен кейин ӛлимнен 
қайта тирилди. Деген менен кӛпшилик бул ўақыялардың мәнисин тҥсинбейди. 
Бул бапта Оның ӛмири, ӛлими ҳәм қайта тирилиўиниң базы бир мақсетлерин 
изертлейсиз. 
 
ИЙСА МАСИХТЫҢ ӚМИРИ 
Буннан 2000 жыл алдын Ийса Масих кишкене Бейтлехем қаласында туўылды. 
Юсуп пенен Мариям нәрестени патша Хирод Уллының ғәзебинен қутқарыў 
ушын Оның менен бирге Мысырға қашты. Соннан кейин олар Ийса еле нәресте 
ўақтында Галила ҥлкесиндеги Насыра қаласына орналасты. 
 
1. Периште Юсупке Ийса дҥньяға қандай мақсет пенен келеди деп айтты? 
(Матта 1:21) ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
2. Ийсаның жаслығы ҳаққында бизлерге не белгили? (Лука 2:52)_____________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Ийсаның хызмети нелерден ибарат болды? (Матта 4:23) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
4. Ол қандай мақсет пенен он еки елшини таңлады? (Марк 3:14)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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5. Ийсаның басқарыўы не менен ажыралып турды? (Лука 22:25-27) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
Сиз Ийсадан қандай ҥлги алған болар едиңиз?____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Бул сабақта Ийсаның ӛмиринде болған ўақыялар қысқаша ғана айтылады. 
Елши Юхан: «Ийса ислеген басқа да кӛп ислер бар. Егер олар бирме-бир 
жазылғанда, жазылған китаплар дҥньяға сыймас еди деп ойлайман»,- деп 
жазған (Юхан 21:25). Масихтың ӛмириндеги кӛплеген белгили ўақыялар  
59-беттеги кестеде кӛрсетилген. 

 
ИЙСА МАСИХТЫҢ ӚЛИМИ 
6. Ийса Ӛзиниң ӛмиринде болатуғын қайсы жағдайларды алдын ала айтты? 

(Матта 16:21) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
7. Масих қандай ӛлим менен ӛлди? (Матта 27:35)__________________________ 
___________________________________________________________________ 
Ол қандай адамлар топарында ӛлди? (Матта 27:38) _______________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
8. Ийса атанақтағы ӛлимди Ӛз ерки менен қабыл етти ме? Тҥсиндирип бериң. 

(Юхан 10:17-18) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
9. Адамның жағдайы Масихсыз қандай болады? (Юхан 3:18) 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
10. Ийса ғарғыс қуллығында жҥрген адамларды Қудайға алып келиў ушын не 

иследи? (Петрдиң 1-хаты 3:18) ______________________________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

11. Сизди Қудайға еле де мақул болатуғындай қылыў ушын Масихтың ӛлимине 
бир нәрсе қосыў мҥмкин бе? Не ушын? (Еврей 10:12-14) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
ИЙСА МАСИХТЫҢ ҚАЙТА ТИРИЛИЎИ 
12. Ийсаның денесин қойған қәбирди қараўыллаў ушын қандай ҳәрекет 

исленди? (Матта 27:62-66)  
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13. Матта 28:1-7 аятларды оқың. Ҳәптениң биринши кҥнинде Ийсаның қәбирине 
келген ҳаяллар не кӛрди? 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Периште Ийса ҳаққында не айтты? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
14. Сақшылар қандай мақсет пенен сатып алынды? (Матта 28:11-15) 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 
    «Юрист сыпатында мен Ийса Масихтың қайта тирилген гуўалықларын узақ 

изертледим. Мениң пикиримше оларға гҥманланыўға болмайды, жоқарғы суд 
орынларында мен кӛп мәртебе гҥманлырақ болған мағлыўматлар бойынша 
шешимлер шығардым. Масихтың қайта тирилгени ҳаққындағы Хош 
Хабардағы гуўалықты ...... мен ҳақ адамлардың дәлийиллеп бере алатуғын 
гуўалығы ретинде сӛзсиз қабыллайман». 

                                                                                     Сэр Эдвард Кларк 
 
15. Масих қайта тирилгеннен кейин шәкиртлерине кӛринди. 
А. Олардың биринши тәсири қандай болды? (Лука 24:36-37)_________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
б. Ӛзиниң денесиз руўх емеслигине шәкиртлерин исендириў ушын Ийса не 

иследи? (Лука 24:39-43)_____________________________________________ 
 

в. Оның денеси бизлердиң денемиздей ме еди? Тҥсиндирип бериң.  
(Лука 24:29-31)______________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 
16. Хош Хабардың мәниси неде? (Коринф 1-хаты 15:1-5)___________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
 
Қысқаша баянлама 
Ийса Масихтың хызметинен алдыңғы ӛмири ҳаққында бизлер дым аз билемиз. 
Ол Бейтлехемде туўылды, Галилада ӛсти, уста болып иследи. Ол ҥш жыл 
аралығында мыңлаған адамларға хызмет етти ҳәм Ӛзиниң Масих екенин 
жәриялады. Кейин бизлердиң гҥналарымызды Ӛзине алып, атанақ ағаштағы 
ӛлимге ҳҥким етилди. Ҥш кҥннен кейин Ол денеде тирилди. Оның қайта 
тирилиўи - тарийхый факт. 
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ИЙСА МАСИХТЫҢ ӚМИРИН КӚЗДЕН ӚТКЕРИЎ 
 
Туўылыўы 2                                                                 12                                                                                                                           30                                         33                                                                         

 ӚСКЕН ЖЫЛЛАРЫ 
 
 

 УСТА ХАЛЫҚ АЛДЫНДА 
ХЫЗМЕТ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Бетлехемде туўылыўы 
Мысырға қашыў 
Галилаға кӛшиў 

 Ибадатханаға барыўы 
Устазлар менен сӛйлесиўи 

 

 
 

 
 

 
 

ХАЛЫҚ АЛДЫНДАҒЫ ҤШ ЖЫЛ ХЫЗМЕТИ 

 Яқыя арқалы шомылдырылыўы 
Шӛлистандағы азғырылыўы 
Биринши кәрамат: суўдың шарапқа 
айланыўы 
Биринши Қутқарылыў байрамы: 
Ибахатханадан кӛп саўдагерлерди 
қуўыўы 
Қудық алдындағы ҳаял 

Екинши Қутқарылыў байрамы 
Он еки шәкиртти таңлаў 
Таўдағы ўаз 
Туқым себиўши ҳаққындағы тымсал 
Жин қаққанның шыпа табыўы 

12 елшини тайынлаў 
5000 адамды тойдырыў 
Ийса суўда жҥреди 
Басқа тҥрге ениў 
Хош Хабар тарқатыўға 70 адамды 
жиберди 
Лазарды ӛлимнен қайта тирилтиўи 

К
е
й
и
н 
ги 
ҳ
ә
п 
т 
е 
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ЕҢ КЕЙИНГИ ҲӘПТЕ 

Ерусалимге кириўи 
 

Хызметиниң соңғы кҥнлери Ӛлими Қайта тирилиўи 

Ерусалимге салтанат пенен кириўи 
Ибадатханадан саўдагерлерди қуўыўы 

Уллы Ўәсият  
Сҥйиспеншилик 
Келешектеги 
ўақыялардың нышаны 
Яҳуда ҳәм еврейлердиң 
тил бириктириўи 
 

Қутқарылыў 
байрамындағы аўқат, 
шәкиртлердиң аяғын 
жуўыўы  
Тәңирдиң кешеси 
Ҳақыйқый шақа 
Ӛтинип дуўа етиў 
Сатқынлық 

Бас руўханий, Кеңес 
Пилат ҳәм Хиродтың 
алдына апарылыўы 
Ӛлим: атанақ ағашқа 
қағылыўы, жерлениўи 

Қайта тирилиў 
Шәкиртлерине кӛриниўи 
500 адамға кӛриниўи 
Жоқарыға кӛтерилиўи 
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4-бап 
 

СЕНИҢ ЖҤРЕГИҢДЕГИ РУЎХ 
 

Ийса қайта тирилди! Ийса тири! Аспанға кӛтерилгени менен Ол шәкиртлерин 
жәрдемсиз қалдырған жоқ. Ол масихыйларға Ӛз қорғаўының астында жасаўы 
ушын Мухаддес Руўхын жиберди. 
 
ИЙСА МАСИХТЫҢ КӚТЕРИЛИЎИ 
1. Елшилер 1:9-11 аятларда Ийса Масихтың кӛтерилгени ҳаққында 

баянланғанын дыққат пенен оқың. 
    а. 9-10-аятта берилген ўақыяларды ӛз сӛзиңиз бенен қысқа етип жазың. 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

   б. Ийса ҳәзир қай жерде? (11-аят) _____________________________________ 
   в. Ақ кийимдеги еки адам не айтып берди? (11-аят) ______________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
2. Масихтың кӛтерилгениниң бир себебин айтың (Юхан 14:1-3) ______________ 
     _________________________________________________________________ 
3. Ефеслилерге жазылған хат 1:20-23-аятларын оқың. Ийса аспанға кӛтерилге- 

нинен қандай уллылыққа еристи? (20-аят)______________________________ 
     _________________________________________________________________  
    Ол сол жерден нениң ҥстинен ҳҥкимлик етеди? (21-23-аят) _______________  
     _________________________________________________________________  
 
ЖАҚЛАЎШЫНЫҢ ХЫЗМЕТИ 
4. Масих ҳәзирги ўақытта не ислеп атыр? (Рим 8:34)_______________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
5. Юхан жазған Хош Хабардың 17-бабында Ийса Ӛзиниң шәкиртлери ушын 

нелерди сорап дуўа етти? 
13-аят 

_________________________________________________________________  
15-аят 

_________________________________________________________________ 
17-аят 

_________________________________________________________________ 
21-аят 

_________________________________________________________________ 
24-аят 

_________________________________________________________________ 
6. Сизлер қалай ойлайсыз, Ийса сизлер ушын да усылай дуўа ете ме? 

Ӛзиңиздиң жуўабыңызды тҥсиндирип бериң (Еврей 7:24-25)______________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
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ҲӘММЕ ИСЕНИЎШИЛЕРДЕ МУХАДДЕС РУЎХТЫҢ БОЛЫЎЫ 
Ийса Масих адамлар ушын Қудайдың алдында ӛтинип қоймастан, Ол 
исениўшилердиң жҥрегинде жасайтуғын Мухаддес Руўхты жиберди. 
7. Ийса шәкиртлерине ўәде еткендей, Әке не ислеўи керек еди? (Юхан14:16,26) 

_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
8. Ийсаны ӛзимниң Ийем деп ҳақыйқый мойынлаған адам ҳаққында не деп 

айтыўға болады? (Коринф 1-хаты 12:3) _______________________________  
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
9. Ҳәр бир исениўши нелерге ийе болады? 
Рим 8:9 ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
Коринф 1-хаты 2:12 __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Коринф 1-хаты 3:16 __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
10. Не ушын Қудай исениўшилерге Ӛзиниң Руўхын жибереди? Дурыс жуўапты 

сызың. (Галат 4:6) 
 а. Себеби исениўши шомылдырылды. 
 б. Себеби исениўши Оның баласы. 
 в. Себеби исениўши ӛзиниң ӛмирин Оған бағышлады. 
 г. Себеби исениўши айрықша сезимди бастан кеширгени ушын. 
11. Исениўшиниң ӛмиринде Мухаддес Руўхтың болыўының жемиси қандай? 

(Тимофей 2-хаты 1:7) ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
12. 7-ден 11-ге шекемги сораўларды және бир мәрте кӛрип шығың. Ӛзиңизде 

Мухаддес Руўхтың жасап атырғанын сиз қалай билесиз? _________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
МУХАДДЕС РУЎХТЫҢ БИЙЛИГИНИҢ АСТЫНДА ӚМИР СҤРИЎ 
13. Сизиң ӛмириңизде бир-бири менен келисе алмайтуғын қандай еки тәбият 

бар? (Галат 5:16-17)________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 Сизиң ӛмириңиздиң ҥстинен ким бийлик етиўи керек?______________________ 
___________________________________________________________________ 
  (Дене дегенимиз адамның тәбияты ямаса оның жаман қәлеўлерин билдиреди) 
 
Мине, Мухаддес Руўх пенен исениўшиниң бирлигинен қандай кҥш пайда бола- 
туғынын кӛрсетиўши бир мысал: 
 
    «Мениң қолымда бир бӛлек қорғасын бар, мен оны суўға толы бассейнниң 

ҥстинде услап турман. Мине мен қолымды ашаман; қорғасын тҥсип, тез суўға 
шҥмип кетти. Ол тартылыў кҥшиниң тәсирине бойсынды. Сол қорғасынның 
бӛлегин бассейннен алып, мен оған ағаштың бир бӛлегин байлайман ҳәм 
тағы суўға таслайман. Енди ол қалқып шықты. Бирақ қорғасынның тәбиятын- 
да ҳеш нәрсе ӛзгерген жоқ, тартылыў кҥшиниң тәсири де ӛзгерген жоқ. Деген 
менен усы ағаш пенен «бирлигиниң» арқасында, қорғасын Архимедтиң 
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кейинги нызамына бойсынады, ийтерип шығарыў кҥши жердиң ӛзине тартыў 
кҥшин жеңип шығады» 

                        Освальд Сандерс 
 
14. Мухаддес Руўх кимди алғыслайды? (Юхан 16:13-14) ____________________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
15. Мухаддес Руўхтың «қылышы» не болып табылады? (Ефес 6:17)__________ 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
16. Қудайдың сӛзи исениўшилерге қандай тәсир кӛрсетеди? (Еврей 4:12)______ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 
    «Кимниң жҥрегинде Мухаддес Руўх ҳәм қолында Мухаддес Жазыў болса, 

онда ол ҳеш нәрсеге мҥтәж болмайды» 
                       Александр Макларен 
 
17. Мухаддес Руўх сизге қалай жәрдем берип атыр? (Рим 8:26) _____________ 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
18. Шәкиртлер Мухаддес Руўхқа толғаннан кейин не иследи? (Елшилер 2:42) 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

19. Елшилер 1:8-аятта Ийса келеcи мәҳәлди еки мәрте қолланды. Еки мәрте де 
Оның сӛзлери шәкиртлериниң келешектеги хызметине тийисли ҳәм де олар- 
ға Мухаддес Руўхтың тҥсиўи менен байланыслы еди. Бул қандай сӛзлер?  

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Сизге Масих ҳаққында гҥўалық етиўге Мухаддес Руўх қалай жәрдем береди? 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 
 Мухаддес Руўхқа толы ӛмир - бул: 

 Мухаддес Руўхқа бойсынған ӛмир (13-сораў) 

 Масихқа тийкарланған ӛмир (14-сораў) 

 Қудайдың сӛзинде қурылған ӛмир (16-сораў) 

 Дуўа ететуғын ӛмир (17-сораў) 

 Қарым-қатнастағы ӛмир (18-сораў) 

 Масих ҳаққында гуўалық ететуғын ӛмир (19-сораў) 
 
 «Шеңбер» сҥўретлемеси Мухаддес Руўхқа толы ӛмирди тәмийинлеўши усы 
тийкарғы ҳақыйқатларды умытпаўға жәрдем береди (36-43-бетлерге қараң).  
Бул - Масихқа тийкарланған ӛмир. Мухаддес Руўх сизлерди Ийсаға қаратады 
ҳәм Оған бойсынып жасаўға кҥш береди. Қудайдың сӛзи ҳәм дуўа етиўиңиз 
сизди Масих пенен қарым-қатнаста болыўда жетилистиреди, солай етип Ол 
сизлерде жасайды ҳәм сизиң қарым-қатнасыңыз ҳәм гуўалық етиўиңиз арқалы 
басқа адамлар менен сӛйлеседи. Ӛзине дыққат тартпай, Мухаддес Руўх 
сизлердиң ҳәр бир ҳәрекетиңизди руўхый жарылқаўға айландырады. 
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20. Елшилер 4:31-33-те Масихтың шәкиртлери сҥўретленген. Усы аятларда 
«Шеңбер» сҥўретлемеси қалай кӛрсетилген? Мысаллар келтириң. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Қысқаша баянлама 
Ийса Ӛзи кеткеннен кейин исениўшилерге орын таярлаўына ўәде берген еди. 
Елшилер Ийсаның аспанға кӛтерилгенин кӛрди. Әкениң оң жағында отырып, Ол 
ҳәмме жаратылыстың ҳәм соның менен бирге Ӛзи бәрқулла Әкесине дуўа 
ететуғын жәмәәтиниң ҥстинен патшалық етеди. Ийса және Мухаддес Руўхты 
жибериўге ўәде етти. Бҥгинги кҥнде Ол ҳәр бир исениўшиниң жҥрегинде жасаў 
ушын келмекте. Және де Ол бойсыныўшы, Масих басшы болған ӛмирди 
сҥриўге кҥш береди. 
 
 
 
 

Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделик 
5-ден 12-сабаққа шекемги Мухаддес Китапты оқығанда белгилейтуғын 
жазыўлар ушын жеткиликли кҥнделик бетлерин келеси бетлерден табасыз. 

 
Оқыў күнделиги 
Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын кҥнделиктен кейин Оқыў 
кҥнделигиниң бетлерин табасыз, оған Мухаддес Жазыўларда оқығаныңызды 
белгилеўге болады. Сизлер оларды абайлап жыртып алып, Мухаддес 
Китабыңыздың ишине салып қойыўыңызға болады. Мухаддес Китапты оқыў 
кҥнделигин қалай пайдаланыўды 24-25 бетлерден кӛриң. 
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Мухаддес Китапты оқығанда                        
жазатуғын кҥнделик              
 

«Солай етип балаларым, мениң 
жолымды сақлағанлар бахытлы! 
Нәсиятымды тыңлаң -  ҳәм дана 

болың; оннан бас тартпаң. 
Кҥнде дәрўазамның ҳәм 

есигимниң алдында уйықламай 

тыңлап турған адам бахытлы!» 
          
                           Нақ-мақ. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым_____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай  тәсир етти: _______________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Сийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым_____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым_____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:_____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Мухаддес Китапты оқығанда                        
жазатуғын кҥнделик              
 

«Солай етип балаларым, мениң 
жолымды сақлағанлар бахытлы! 
Нәсиятымды тыңлаң - ҳәм дана 

болың; оннан бас тартпаң. 
Кҥнде дәрўазамның ҳәм 

есигимниң алдында уйықламай 

тыңлап турған адам бахытлы!» 
          
                           Нақ-мақ. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Сийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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ДУЎА ЕТИЎДИҢ ЖУЎАПЛАРЫН ЖАЗЫЎ УШЫН БЕТЛЕР 
   

МҤТӘЖЛИКЛЕР                                               ҚУДАЙДЫҢ ЖУЎАБЫ 
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Қутқарылғанына исенимли болыў 
 
 
Юханның 1-хаты 5:11-12 
 
Сол гуўалық мынаў: Қудай бизлерге 
мәңгилик ӛмир берди ҳәм бул ӛмир 
Оның Улында. Қудайдың Улына ийе 
болған адам ӛмирге ийе болады, 
Қудайдың Улына ийе болмаған адам 
ӛмирге ийе емес.   
                            
                  Юханның 1-хаты 5:11-12 
       

Дуўаның жуўабын алыўға исенимли 
болыў 
 
Юхан 16:24 
 
Ҳәзирге дейин сизлер Мениң атым 
менен ҳеш нәрсе сорамадыңлар. 
Сораңлар, аласызлар, сонда 
қуўанышыңыз толы болады. 
 
 
                                     
                                 Юхан 16:24 
 

Гҥнаның ҥстинен жеңиске ерисиўге 
исенимли болыў 
 
Коринф. 1-хаты 10:13 
 
Сизлердиң басыңызға ҳәмме 
адамлардың басына тҥсетуғын 
сынақлардан басқа сынақлар тҥскен 
жоқ. Қудай садық, Ол кҥшиңизден 
артық сынақларға тҥсиўиңизге жол 
қоймайды. Сынақларға шыдаўыңыз 
ушын, Ол сынақлар менен бирликте 
олардан шығыў жолын да береди. 
                   Коринф. 1-хаты 10:13 
 

Кеширилгенине исенимли болыў 
 
 
Юханның 1-хаты 1:9 
 
Егер гҥналарымызды мойынласақ, садық 
ҳәм ҳақ Қудай гҥналарымызды кеширип, 
бизлерди ҳәр қандай жаманлықтан 
тазалайды. 
                                           
                          

       
 
 

      Юханның 1-хаты 1:9 
 

Қудайдың жетелейтуғынына 
исенимли болыў 
 
Нақ.мақ. 3:5-6 
 
Бар жҥрегиң менен Ийеңе исенимиңди 
кҥшейт, ӛз ақылыңа исенбе. Барлық 
ислериңде Оны танып жҥр, Ол саған 
бағыт береди.                                             
                                              
                                 Нақ.мақ. 3:5-6 
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Руўхый өсиўди даўам еттириң! 
 
2:7 сериясының 1-курсын тамамлап, сиз айтарлықтай дәрежеде ӛз ӛмириңизди 
Масихта беккемледиңиз. Сиз руўхый ӛстиңиз: 

 Мухаддес Китапты оқыўдан заўықланыўды ҥйрениў арқалы; 

 Масих пенен ӛз жолын баслаған исениўшилер ушын әҳмийетли болған 
Мухаддес Жазыўдан 5 аятты ядлаў, келешекте де аятларды ядлаўдың 
зәрҥрлигине исеним арттырыў арқалы; 

 Дуўа етиў, Қудайдың сӛзи ҥстинде ойланыў ушын турақлы ҳәм жемисли 
ўақыт ажыратыў және де ӛз ойларыңызды кҥнделикке жазыўды умытпаў 
арқалы; 

 Мухаддес Китапты изертлей отырып, ӛмириңиздиң тийкары Ийса Масих 
болыў кереклигиниң себеплерин ашыў арқалы. 

 
Екинши курста сизиң Масихтағы ӛмириңиз және де мәнили, жемисли ҳәм 
нәтийжели болыўы ушын, оны раўажландырыў мҥмкиншилигине ийе боласыз. 
Сиз буған тӛмендегилер арқалы ерисесиз: 
 

 Масихтың ӛмириңиздеги жумысы туўралы гҥўалықты қалай таярлаў ҳәм 
айтып бериўди билип аласыз; 

 Қудай менен қалай узақ ўақыт ӛткизиўди ҳәм ярым кҥнлик дуўа етиўди 
ҥйренесиз; 

 Масих қалай ӛмиримиздиң Ийеси болыўы кереклиги туўралы оқыйсыз 
ҳәм усыны талықлайсыз; 

 Теңсалмақлы масихый ӛмирдиң әҳмийетли тармақларына тийисли 12 
шешиўши аятларды ядлайсыз;  

 Мухаддес Руўхқа толы ӛмир сҥриўдиң тәртиплерин ҥйренип шығасыз. 
 
«Сонда азық алып, қутқарыласызлар. Себеби сизлер Ийемиздиң 
жақсылығын татып кӛрдиңлер».                         
                                                                            Петрдиң 1-хаты 2:2-3 

 
 
 
 
 
 
 


