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Мағлыўматларды үйрениў  күнделиги 

Усы курстың тапсырмаларын орынлағаныңызды тексериўди топардағы досла-

рыңыздан сораң. Олар ҳәр бөлимге өзиниң қолын ҳәм тексерген күнин қойсын. 

МУХАДДЕС ЖАЗЫЎДЫ ЯДЛАЎ                                                          қолы     сәнеси 

Жаңа өмирде жасаң. Мухаддес Жазыўды тема бойынша 

ядлаў системасы А сериясы 1-12, аятлар: 

  

«Масих орайда»                                  Кор. 2-х. 5:17   

«Масих орайда»                                  Галат. 2:20   

«Масихқа бойсыныў»                        Рим.12:1   

«Масихқа бойсыныў»                        Юхан 14:21   

«Қудайдың Сөзи»                              Тим. 2-х. 3:16   

«Қудайдың Сөзи»                              Ешуа 1:8   

«Дуўа етиў»                                        Юхан 15:7   

«Дуўа етиў»                                       Филип. 4:6-7   

«Қарым-қатнас»                                Матта 18:20   

«Қарым-қатнас                                  Еврей. 10:24-25   

«Гүўалық бериў»                               Матта  4:19   

«Гүўалық бериў»                               Рим. 1:16   

«Жаңа өмирде жасаң» сериясындағы ҳәмме аятларды 

айтып берди, А сериясы 1-12. 

  

«Масих пенен баслаў» бөлиминдеги ҳәмме аятларды 

айтып берди (1-курс). 

  

Үзликсиз 14 күн даўамында «Масих пенен баслаў» 

бөлиминдеги ҳәмме аятларды қайталады (1-курс). 

  

13-беттеги Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплери 

бойынша тексериўди орынлады.  

  

19-20 бетлердеги өзин-өзи тексериўди орынлады.   

Қудай менен жалғыз қалыў ўақты   

Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделикти  

14 күн даўамында үзликсиз толтырып барды. 

  

Гүўалық   

Жеке гүўалығын айтып берди (4 минуттан көп болмасын, 

жазғаныңызды оқып бериўге болады). 

  

МУХАДДЕС КИТАПТЫ ҮЙРЕНИЎ БОЙЫНША ҚОЛЛАНБА    
«Руўхқа толған масихый», (Шәкирт таярлаў бағдарламасы, 2-китап)  

1-бап – «Бойсыныўшы масихый»   

2-бап – «Қудайдың Сөзи – сизиң өмириңизде»   

3-бап – «Қудай менен сәўбетлесиў»   

4-бап – «Масихыйлар менен қарым-қатнас»   

5-бап – «Масих ҳаққында гүўалық бериў»   

МАҚАЛАЛАРДЫ  ҮЙРЕНИЎ 

«Мениң жүрегим – Масихтың үйи»   

«Күнди қалай дуўа етиў менен өткериўге болады?»   

ТОПАРЛЫҚ ШЫНЫҒЫЎ   

Ярым күнди дуўа етиў менен өткизиў   

ҲӘР ҚЫЙЛЫ 

50-51 бетлердеги тапсырманы орынлады.   

ТОПАР ЖЕТЕКШИСИНИҢ ТЕКСЕРИЎИ   

Екинши курсты табыслы тамамлады.   
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 1-САБАҚ 

 

Сабақтың дүзилиси: 

1. Биринши курстың мақсетлерин қайта көзден өткериң. 

2. 2-курстың мазмуны менен танысыў ушын Мағлыўматларды үйрениў 

күнделигин қарап шығың (4-бет). 

3. Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – биринши ҳәпте  

      (5-9 бетлер). 

4. Мухаддес Китапты үйрениў: усы курста өтилетуғын «Руўхқа толған 

масихый» бөлими менен танысып шығың (65-99 бетлер). Бөлимниң 

кирисиўин даўыслап оқың (65-бет). 

5. Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплерин оқың ҳәм талқылаң (9-10 бетлер). 

6. 2-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (10-бет). 

7. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Биринши курстың мақсетлерин қайта көзден өткериў 

Биринши курстың мақсетлери мыналардан ибарат еди: 

1. Мухаддес Китапты жемисли түрде оқыў ҳәм оқыған ўақытта белгилеп 

барыў. 

2. «Масих пенен баслаў» бөлимине киргизилген Мухаддес Жазыўдың бес 

әҳмийетли аятын табыслы түрде ядлаў. 

3. Турақлы ҳәм маңызлы тыныш ўақытты төмендегилер арқалы тәжирийбеде 

бастан өткизиў: 

      а. Мухаддес Китапты оқыўды дуўа етиў менен бирлестириў.   

б. Курстағы Қудай менен жалғыз қалыў ўақтын 14 күн үзликсиз өткериўге  

    ерисиў. 

в. Тыныш ўақытта алған ойларыңызды Мухаддес Китапты оқығанда  

    жазылатуғын күнделикке киргизиў.  

4. «Сениң Масихтағы өмириң» (Шәкирт таярлаў бағдарламасы, 1-китап)  

бөлимин орынлаў ҳәм талқылаў. 

5. «Асығыс истиң ҳүкими астында» мақаласын үйрениў ҳәм талқылаў. 

6. «Шеңбер» сүўретлемеси менен танысыў. 

7. Мухаддес Жазыўдағы аятларды не ушын ядлаў кереклигин тереңирек 

түсиниў ҳәм буны ислеўде тосқынлық ететуғын нәрселерди анықлаў. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – биринши ҳәпте 

«Мухаддес Жазыўды тема бойынша ядлаў системасы»нан

 

Сиз Мухаддес Жазыўдан 

аятларды ядлай  аласыз!  

Сизиң есте сақлаў қәбилетиңиз  

жақсы. Яқ дейсиз бе? Тоқтап 

турың. Турар жайыңыздың ҳәм 

телефоныңыздың номери неше? 

Жумысыңызға дерек болған, сиз 

яддан билетуғын барлық 

мағлыўматлар ҳаққында не дейсиз?   

Ағайинлериңиз ҳәм таныслары- 

ңыздың ҳәммесин атлары менен  

шақырғаныңыз ше? Ямаса, сиз    

 

сүйген спорт түри яки ис туўралы 

санап айтып беретуғын 

мағлыўматлар ше? Енди көрдиңиз 

бе, сизиң есте сақлаў қәбилетиңиз 

ҳақыйқатында жаман емес. Анық 

қызыққан ямаса жийи қолланатуғын 

нәрсеңизди ядлап алыў қыйын емес. 

Ҳәммеси сизиң қатнасыңыға 

байланыслы. Жақсы есте сақлаў 

қәбилети туўма талант емес. Бул –  

уқыплылық, шеберлик болып, ҳәр 

қандай уқыплылық ямаса шеберлик 
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сыяқлы, оны да раўажландырыўға 

болады. Ҳәммеси сизиң ишки 

қатнасыңызға байланыслы.  

Мухаддес Жазыўды ядлаўдың 

әҳмийетли екенине исеним 

арттырың, сонда сиз ядлаў 

қәбилетиңизди де жетилистиресиз. 

Қудайдың жәрдемине исениң.  

Мине  сизге қосымша жигер 

беретуғын нәрсе: Мухаддес 

Жазыўдағы аятларды ядлаўда сиз 

Қудайдың жәрдемине исенсеңиз 

болады, себеби Ол Өз Сөзиниң Өз 

балаларының жүрегинде болыўын 

қәлейди.  «Бүгин Мен саған 

беретуғын буйрықларым сениң 

жүрегиңде болсын!» (Ныз. қайт. 

6:6); «Масихтың сөзи пүткил 

байлығы менен ишиңизде 

жасасын...» (Кол. 3:16).  

Солай екен, Павел менен бирге 

«Маған күш-қуўат беретуғын Ийса 

Масих пенен бирге ҳәмме нәрсени 

ислей аламан» (Филип. 4:13) деп 

жәриялаң ҳәм Қудайдың Сөзин 

ядлай алатуғыныңызға және Ол 

буған жәрдем беретуғынына 

исениң. Қудайдың Сөзиниң  

ғәзийнелерин ийелеў – сизиң 

өмириңиздеги әжайып руўхый 

қаҳарманлықлардың бири болыўы 

мүмкин.  

Мухаддес Жазыўды ядлаў сизге 

қандай пайда алып келеди? 

Бул сизге Масих ҳаққында басқа 

адамларға айтқаныңызда 

батырлық береди. Сиз достыңызға 

Ийса Масих ҳаққында айтыўды 

жүдә қәлесеңиз де, бирақ тилиңиз 

қысқалық етип айта алмаған 

ўақтыңыз болды ма? Сиз неден 

баслаўды билмедиңиз. Бүгин 

көпшилик Мухаддес Китаптағы 

әҳмийетли аятларды ядта сақлаў –

исеними ҳаққында бөлисиўди 

жобаластырыўға ҳәм уялшақлықты 

жеңиўге жәрдем беретуғынын аңлап 

атыр. Басқаларды Қутқарыўшыға 

әкелиўде Қудайдың өзлерин 

қолланып атырғанын көрип, олар 

қуўанбақта.  

Бул сизге қәўетерди жеңиўде 

жәрдем береди.  Өткендеги 

қәтелерге өкиниў ямаса келешектиң 

белгисизлиги көпшилик масихый- 

ларды қыйнайды. Қатты қәўетерге 

берилгенликтен, олардың өмири 

руўхый қурғайды. Жүрегиңизде 

жасап атырған Қудайдың Сөзи 

қәўетерди жеңиўге жәрдем береди.  

Оның Сөзин жүрегиңизге жазып, 

ақыл-ойыңызды Оған қаратсаңыз, 

сиз Қудайдың минсиз тынышлығы- 

ның гүўасы боласыз.  

Бул сизди гүнаның үстинен жеңиске 

еристиреди. Сиз өмириңизде көп 

мәрте қандай да бир гүнаны шын 

жүректен жеңиўди қәлеп 

гүрестиңиз, бирақ жеңилиске 

ушырадыңыз? Гүнаның үстинен 

жеңиске ерисиў – қол жетпес әрман 

болып көрингенде, сиз бәлким 

көнлигиўге таяр болдыңыз. Даўыт 

былай деген еди: «Сениң алдыңда 

гүна ислемеў ушын, Сениң 

сөзлериңди жүрегимде сақладым» 

(Забур 118:11). Сиз жүрегиңизге 

жасырған Қудайдың Сөзи – 

бул шайтанға ҳәм гүнаға қарсы урыс 

жүргизиўге уқыплы Мухаддес 

Руўхтың қылышы. Мыңлаған 

масихыйлар Мухаддес Жазыўдағы 

аятларды яддан билиў гүнаға қарсы 

күнделикли гүресиўде шешиўши әмел 

екенине түсинип жетти. Сиз де 

буның гүўасы болыўыңыз мүмкин. 

 Жаныңыз ушын азық  
Мухаддес Жазыўдан ядланған 

аятлар дәри сыяқлы, ол өмириңиз- 

деги анық бир мүтәжликлерди 

шешиўге жәрдем береди. Бирақ ол 

усының менен шекленип қалмай, 

сизиң жүрегиңизди азықландырады 

ҳәм сизиң  руўхый ҳәлсиреўиңизге 

жол қоймайды. Денеңиздиң 

саўлығы жеген азық-аўқат ҳәм 

аўқатланыў әдетиңизден тәсир 

көргениндей, сизиң руўхый  
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ден-саўлығыңыз да Қудайдың Сөзи 

менен өз ўақтында азықланыўыңыз-  

ға ғәрезли. Елши Петр былай деген 

еди: «Жаңа туўылған нәрестелер- 

диң ана сүтине қуштар болғанын- 

дай, сизлер де руўхый таза сүт 

болған Қудайдың сөзине қуштар 

болыңлар. Сонда азық алып өсип, 

қутқарыласызлар» (Петр. 1-х. 2:2).  

     Мухаддес Китаптағы аятларды 

ядлаў жүректи ғәзийнеге 

толтырғанға уқсайды. Бул сизге 

ҳәзир де жәрдем береди ҳәм 

келешектеги мүтәжликлер және 

мүмкиншиликлерди қарсы алыўға 

таярлайды. 

Не себептен  Мухаддес Жазыўды 

ядлаўды қәлейсиз?                                
Мухаддес Китаптан аятларды 

ядлаўыңыз сиз ушын не қылыўын 

күтесиз? Мухаддес Жазыўды 

ядлаўдағы мақсетиңизди саналы 

түрде анық билип алған жағдайда 

ғана табысқа ерисесиз. Ядлаўдың 

жоқарыда айтылған төрт пайдасын 

қарап шығып, сизиң мүтәжли- 

гиңизге қайсы бири көбирек туўры 

келетуғынын көриң. Олардың астын 

сызың ямаса төмендеги бос 

қатарларға жазың ҳәм ўақты-ўақты  

қарап турың. Мүмкин, бул жерде 

айтылмаған басқа да себеплер бар 

шығар. Оларды да көрсетиң. 

Мухаддес Жазыўды тема бойынша 

ядлаў системасына киргизилген 

аятларды ядлаў барысында усы 

мақсетлерге жетисиўде Ийемиз 

сизге жәрдем береди.  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Тема бойынша ядлаў системасы  
Тема бойынша ядлаў системасы  

(ТБЯС) сизлерге 4 нәрсени үйре- 

ниўге жәрдем береди:    

1. Мухаддес Китаптағы аятларды      

    қалай аңсат ядлап алыў;                  

2. Оларды өз өмириңизде қалай   

    қолланыў;                               

3. Керек ўақытта еслей алыў ушын   

    аятларды қалай қайталаў;                                 

4. Сиз усы курсты жуўмақлағаннан   

    кейин Мухаддес Жазыўдағы аят-     

    ларды ядлаўды қалай даўам етиў.                                                    

         ТБЯС негизинде ҳәр бири  

12 аяттан туратуғын 5 сериядан 

қуралған. Усы аятлар 2:7 сериясы- 

ның 2-6 курслары даўамында 

ядланады:                                      

2- курс – «Жаңа өмирде жасаң»,  

А сериясы 

3- курс – «Масихты жәриялаң»,  

Б сериясы 

4-курс – «Қудайдың мүмкиншилик- 

лерине сүйениң», В сериясы 

5-курс – «Масихтың шәкирти 

болың», Г сериясы  

6-курс – «Масихқа уқсаң»,  

Д сериясы 

Өзин-өзи тексериў  

Бул курстың бесинши сабағында сиз 

усы Мухаддес Жазыўды ядлаў 

көрсетпелерин қалай өзлестиргени- 

ңизди тексериўге жәрдем беретуғын 

өзин-өзи тексериў тестын (19-20 

бетлер) орынлайсыз. 

Не ушын тема бойынша? 

ТБЯС менен ислеп, сиз Мухаддес 

Китаптағы аятларды тема бойынша, 

ҳәр бир темада еки аяттан ядлайсыз. 

Ядлайтуғын аятлардың темасын 

билиўдиң не кереги бар? Буның еки 

себеби бар: 

1. Темалар сизге аятлардың мәнисин 

түсиниўге жәрдем берип, ядлаў ҳәм  

қайталаўды жеңиллестиреди. 

2. Темалар белгили бир аятты керек 

ўақтында ядыңыздан тартып алыў 

ушын «қармақ» хызметин атқарады. 

Басқаларға Масих ҳаққында айтқан- 

да, мәсләҳәт бергенде, Мухаддес 

Китапты үйрениў сабағын өткенде 

ямаса сәўбетлесиўге таярланғанда 
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олар зәрүр аятты ядқа түсириўге 

жәрдем береди.  

        Курстың тематикалық жобасы 

курстың улыўма көринисин ашып 

берип, сол бойынша қай жерде 

баратырғаныңызды көрсетеди. Қай 

бир нәрсени үйренсеңиз де, дәслеп 

оның үлкен көринисин көриў сизге 

жәрдем береди. Усы жоба ядыңызда 

беккемленгеннен кейин, темалар 

аятларды илдирип бара беретуғын 

илдиргишке айналады. Солай етип, 

9-беттеги тематикалық жоба менен 

танысың ҳәм аятларды ядлаў 

барысында темаларды да ядлаң. 

Силтемелерди ядлаң 
Силтемелерди билиў басқа адамлар 

менен сөйлескенде ямаса өзиңизге 

зәрүр болған жағдайда Мухаддес 

Китаптан аятларды дәрриў табыўға 

мүмкиншилик береди. Сонлықтан, 

силтемеге аяттың бир бөлеги 

сыпатында қарап ядлаў әҳмийетли. 

    Силтемени ядлаўдың ең исенимли 

усылы – аятты айтқанда оның 

басында ҳәм ақырында силтемесин 

де айтыў. Усы нәрсе сизиң 

ойыңызда силтеме менен аятты 

бирлестиргени себепли, сиз 

силтемени көрген ямаса еситкен 

ўақытта ол аятты ядыңызға салады, 

тап сондай аяттың сөзлери де оның 

силтемесин есиңизге түсиреди.  

(Бул қағыйда тәбийий түрде адамлар 

менен сәўбетлескенде ямаса Хош 

Хабарды айтқанда емес, ал тек 

Мухаддес Жазыўды ядлаў ҳәм 

қайталаў барысында қолланылады). 

Ядлап ҳәм қайталап атырған аяттың 

биринши темасын, кейин 

силтемесин, оннан кейин аятты ҳәм 

ақырында және силтемесин 

айтыўды әдетке айландырың. 

Аятларды қашан ядлаў керек? 

Аятты ең биринши рет ядлаған 

ўақытта дыққатыңызды ҳеш нәрсеге 

бөлмей, оны толық аятқа қарата 

алсаңыз, ол аят жақсы ядланады. 

Ядлаў ушын күнниң еки мезгили 

қолайлы деп есапланады. 

Бириншиси, сиз уйқыға жатпастан 

алдын, себеби үйренгенлериңиз 

уйықлағанда аз умытылады.  

Екиншиси, азанда, себеби оянған 

ўақытта ақылыңыз жаңа пикирлерди 

жүдә қабыллағыш болады. 

Көплеген адамлар азанғы тыныш 

ўақыттың бир бөлегин Мухаддес 

Китаптағы аятларды ядлаў ушын  

арнайды, себеби уйқыдан турғаннан 

кейин өзлерин руўхый жаңарғандай 

сезгенликтен, олардың ядлаў 

барысы тезлеседи. Басқа адамлар 

түски үзилис ўақтында ямаса кешки 

аўқат алдында аз-маз ўақыт таўып 

усыны ислейди. Күнниң бос 

ўақытларында, мәселен бир нәрсени 

күткенде, пияда жүргенде ямаса 

рульде отырғанда аятлардың 

үстинде ойланыў ҳәм оларды 

тәкирарлаў жақсы әдет.  

     Тексерип көрип, күнниң қайсы 

ўақты сиз ушын ең қолайлы екенин 

анықлаўыңыз лазым. 

Аятты ядлаўда асығыў керек пе? 

Санынан сапасы әҳмийетли. 

Аятларды тема бойынша ядлаўдағы  

тийкарғы мақсетиңиз – Мухаддес 

Жазыўға тийкарланған ҳақ өмир 

сүриўге ҳәм басқаларға хызмет 

етиўге ерисиў. Соның ушын 

асығыўдың кереги жоқ.  

Бир ҳәптеде ядланатуғын аятлар 

саны. 

Сизге базы ҳәптелерде еки, ал базы 

ҳәптелери тек бир аят ядлаўға 

бериледи. Бәрқулла аяттың контекс- 

тин (Мухаддес Жазыўдың аяттан 

алдын ҳәм кейин келетуғын 

бөлеклерин) оқың. Сол аятлар 

үстинде ойланыўға да ўақыт бөлиң. 

Бир қәлиптеги пәтти сақлаң.  

Егер ўақтыңыз бенен нийетиңиз 

болса, мөлшерден көбирек 

ислеўиңизге болады. Бирақ, пухта 

ислеў жүдә әҳмийетли. Басында  

жақсы ядлаў әдетлерин өзиңизде 

раўажландырып алсаңыз, бул сизиң 

ядлаўыңызды табыслы қылады. 
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Мухаддес Китаптағы аятларды не 

ушын сөзбе-сөз ядлаў керек? 

Мухаддес Китап үзиндисин 

ядлағанда ямаса қайталағанда 

бәрқулла сөзбе-сөз айтың. Ақыл-

ойыңызға киретуғын биринши тәсир 

анық  ҳәм дурыс екенине көз 

жеткизиң. Қәте ядланған аятты 

кейин дүзетиў қыйын болады. 

Аятларды дурыс ядлаў ҳәм қәтесиз 

ядланған аятларды еске түсириў 

және қолланыў аңсатырақ. 

Мухаддес Жазыўды сөзбе-сөз ядлаў- 

ды әдетке айландырсаңыз, онда: 

1. Үзинди ядыңызға анық    

    орналасады. 

2. Қайталаў аңсатырақ болады. 

3. Аятларды қорқпастан пайдалана  

    аласыз. 

Ислеўге арзыйтуғын исти дурыс 

ислеген мақул. Дурыс ядлаўды 

үрдиске айландырың.

 

Бул курстағы Мухаддес Жазыўды Тема Бойынша Ядлаў Системасы 
 

Тема Бойынша Ядлаў Системасына 5 серияға бөлинген 60 аят киргизилген:  

А. Жаңа өмирде жасаң; Б. Масихты жәриялаң; В. Қудайдың мүмкиншилик- 

лерине сүйениң; Г. Масихтың шәкирти болың; Д. Масихқа уқсаң. 

Ҳәр бир серияда алты тема ҳәм ҳәр бир темада еки аят бар, улыўма ҳәр бир 

серияда 12 аят. Барлық темалар масихыйлық өмирдиң әҳмийетли тараўларына 

тийисли. 

Екинши курста сиз дәслепки12 аятты ядлайсыз: 

А. Жаңа өмирде жасаң. 

Масих орайда                               Кор. 2-х. 5:17                       Гал. 2:20 

Масихқа бойсыныў                     Рим. 12:1                               Юхан 14:21 

Қудайдың Сөзи                           Тим. 2-х. 3:16                        Ешуа 1:8 

Дуўа етиў                                     Юхан 15:7                             Филип. 4:6-7 

Қарым-қатнас                              Матта 18:20                          Еврей. 10:24-25 

Гүўалық  бериў                            Матта 4:19                            Рим. 1:16 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплери (қағыйдалары) 
 

Аятты ядлап баслағаныңызда: 

1. Ҳәр ҳәптеде Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелерди оқың.  

    Бул материал оғада пайдалы, оны ҳәр ҳәптеде қайталаң. 

2. Аяттың контекстин оқып шығың. Бул сизге аяттың не ушын сол жерге  

    орналасқанын түсиниўге жәрдем береди. 

3. Ҳәр бир аяттың мәнисин анық түсиниўге ерисиң. Буның ушын Мухаддес  

    Китаптың бир неше аўдармасынан сол аятты оқыўыңыз мүмкин. 

4. Аятты даўыслап ямаса сыбырлап, терең ой жиберип оқып шығың.  

    Бул сизлерге аятты пүтинлигинше түсиниўге жәрдем береди. Оқып атырып, 

    бәрқулла аяттың темасын, кейин силтемесин, кейин аяттың өзин ҳәм  

    және силтемесин айтың. 

5. Қудайға дуўа етип, усы аят ҳаққында сәўбетлесиң ҳәм Мухаддес  

    Жазыўды ядлаўда Оның жәрдемин излеўди даўам етиң. 

 

Аятты ядлап атырғаныңызда:

6. Илажы барынша аятты жийи даўыслап оқың. 

7. Дәслеп темасы менен силтемесин ядлаң. 
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8. Теманы ҳәм силтемени ядлап болғаннан соң, аятты сөйлемлерге бөлип ядлаң.   

    Бир сөйлемди қыйналмай дурыс айта алғаныңыздан кейин, аяттың қалған   

    бөлимлерин қосып ядлап кете бериң. 

9. Дыққатыңыз ҳеш нәрсеге бөлинбейтуғын ўақытты таңлаң. Уйықлаўдан алдын  

    және азанда ерте оянатуғын ўақыт ядлаў ушын ең жақсы ўақыт. Сиз «азанғы»  

    ямаса «түнги адам» екенлигиңизди де есапқа алың. 

10. Аятты ядлағанда ямаса оны қайталағанда, оны өмириңизде ҳәм

      күнделикли жағдайларда қалай қоллана алатуғыныңыз ҳаққында ойланың. 

11. Бәрқулла аяттқа оның темасын ҳәм силтемесин қосып ядлаң. 

12. Ақырғы изертлеўлер адам жатқанда оның ядлаў қәбилети жақсыланатуғы-  

      нын көрсетпекте. Отырыў кейинги усынылған жағдай. Ал түргелип турып   

      ядлаў – жүдә аз нәтийже беретуғын жағдай. 

Cиз теманы, силтемени, аятты ҳәм және силтемени дурыс айта алғаннан 

соң: 

13. Аятты қағазға көширип жазыў пайдалы. Бул аятты ядыңызға тереңирек  

      сиңдиреди. 

14. Аятты ядлағаннан соң, келеси бир неше күн даўамында оны тез-тез  

      қайтарың. Бул аяттың ядыңызға беккем орналасыўына тәсирин тийгизеди. 

15. ҚАЙТАЛАҢ! ҚАЙТАЛАҢ! ҚАЙТАЛАҢ! Тәкирарлаў – аятты ядыңызға  

      терең сиңдириў ҳәм оны қәтесиз айтыў уқыбын сақлап қалыўдың  

      ең жақсы усылы. 

 

 

2-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Екинши ҳәпте тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң 

(11-12 бетлер). «Масих орайда» темасындағы еки аятты ядлаң: Кор. 2-х. 5:17 

ҳәм Гал. 2:20. Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплерин сиз қалай түсингениңиз  

2-сабақта тексериледи, сонлықтан сиз Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплерин 

және бир мәртебе оқып шығыўды қәлеўиңиз мүмкин (9-10 бетлер). Тексериў 

барысында сиз ядлаў принциплериниң ең кеминде алтаўын көрсетиўиңиз керек.  

(2-курсты табыслы жуўмақлаў шәртлеринен бири – усы тексериўден жақсы 

өтиў). 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Биринши курста үйренгениңиздей 

Мухаддес Китапты оқып, оны белгилеўди даўам етиң. Мухаддес Китапты 

оқығанда жазылатуғын күнделикти ҳәм оқыў күнделигин пайдаланыўды даўам 

етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның «Бойсыныўшы масихый» атамасындағы 

1-бабының 1-12 сораўларына жуўап бериң (66-69 6етлер). 

4. Ҳәр қыйлы. Келеси сабақта мағлыўматларды үйрениў күнделигине қол 

қойдырыў ушын зәрүр болған барлық жумысларды жуўмақлаң. 
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 2-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Масих орайда» деген 

темадағы еки аятты қайталаң: Кор. 2-х. 5:17 ҳәм Гал. 2:20. Соның менен бирге, 

биринши курстағы «Масих пенен бирге баслаў» бөлиминдеги аятларды 

қайталаң. (Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги тапсырмаларды орынлап, 

қол қойдырыўға ҳәрекет етиң). 

2. Қудай менен жалғыз қалған ўақтыңызда алған пикирлериңиз бенен бөлисиң.  

(Әсиресе, Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден).  

3. Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплери бойынша тексериўди орынлаң  

(13-бет). 

4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Бойсыныўшы масихый» 

атамасындағы 1-бабының 1-12 сораўларын талқылаң (66-69 бетлер). Бунда 

жетекшиге арналған «сораў изинен сораў – избе-из қатнасыў» усылын қоллаң. 

(Топар жетекшилериниң пикир-талас алып барыўда қолланатуғын ҳәр қыйлы 

усыллары алтыншы сабақта түсиндириледи). 

5. 3-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (13-бет). 

6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – екинши ҳәпте 

Басланыў... 

Ҳәр ҳәптеде сизлер үш бағытта жумыс ислеўиңизге туўры келеди: 

1. Ядлаў материаллары – аятлар жазылған карточкалар ҳәм оларды салып 

қоятуғын қалташа. (Жаңа аятлардың барлығын бирден қалташаға салмаң. Оларды 

алыў аңсат болған, қолайлы жерде сақлаң). 
2. Аятлар ҳаққында берилген түсиндириўлер – аятлардың мәнисин толығырақ 

ашып берип, оларды ядлаўды ҳәм өмириңизде қолланыўды аңсатластырады. 

3. Аятларды ядлаў бойынша ҳәптелик жоба – аятларды ядлаўда басқышпа-

басқыш алға илгерилеўге ҳәм қәте жибермеўге жәрдем береди. 

Аятлар ҳаққында  

А СЕРИЯСЫ. Жаңа өмирде жасаң 

Ҳәр бир адам денелик өмирге ийе. Ийса Масихты Ийемиз ҳәм Қутқарыўшымыз 

деп қабыл еткенде бизлер жаңа, руўхый өмирге ийе боламыз. Бизлерде 

Масихтың өмири жасайды. 

    Биз алдын көргенимиздей, бул жаңа өмирди шеңбер (дөңгелек) жәрдеминде 

сүўретлеўге болады. Шеңбер өзиниң ҳәрекет күшин көшерден алып айланады. 

Масихыйлық өмирдиң көшери Масих болып, Ол Өзи ушын жасаўға бизлерге 

күш ҳәм жигер береди (Юхан 15:5 қараң). Ол бизлерде Мухаддес Руўх арқалы 

жасайды, Мухаддес Руўхтың мақсети болса, Масихты алғыслаў.        

     Шеңбердиң тоғыны (айланасы) болса сизди, яғный Масихтың басқарыўына 

пүткил жүректен бойсыныўы менен жуўап беретуғын масихыйды сүўретлейди. 

Бул бойсыныў басшысы Масих болған өмирдиң ҳәр бир бөлегине тәсир етеди.  

Шеңбердиң кегейлери бизиң өмиримизге Масихтың күши жетип келетуғын 

жолларды көрсетеди. Тик кегейлер – сизиң Қудай менен өз-ара қарым-

қатнасыңыз. Горизанталлық кегейлер – сизиң басқа адамлар менен, исениўши 

және исенбеўшилер менен өз ара қарым-қатнасығыңыз. 

Ҳәмме кегейлери өз орнында болып, олар бир-бирине байланыслы теңбе-тең 

жайласқанда ғана, шеңбер дурыс ҳәрекет етеди. 
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1-ТЕМА. МАСИХ ОРАЙДА 

Солай етип, шеңберди ҳәрекетлендириўши күш көшерден шыққандай,  

масихыйлық өмирди жасаў ушын да керекли күш Масихтан келеди. Бизлердиң  

«жақсырақ болыўға» кирискенимиз емес, ал ҳәр бир нәрседе Оннан ғәрезли 

болыўымыз бизлерди Қудайға унайтуғын өмир сүриўге уқыплы етеди. 

Кор. 2-х. 5:17. Масихтағы өмир – бул пүткиллей жаңа өмир ҳәм Оның қатнасы 

бул өмирге пүткиллей жаңа бағыт береди. Бизлер Масихты билип 

баслағанымызда ҳәм Оның  күши өмиримизде ҳәрекет етип баслағанда, 

бурынғы умтылыўларымыз, көз-қарасымыз ҳәм биз ушын әҳмийетли болған 

нәрселер өзгереди. 

Гал. 2:20. Тек бизлер ғана Масихта емес, ал Масих та бизлерде жасайды. Бул 

еки ҳақыйқат бизлерге Оның менен қарым-қатнасымыздың жақынлығын ашып 

береди. Исениўши сыпатында Оның өлими ҳәм қайта тирилиўинде бизлер 

Масихқа уқсастырылдық. Өзиниң өмирин бизлерде ҳәм бизлер арқалы жасаўы 

ушын бизлер Оған исеним менен арқа сүйеймиз. 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз: 

1. Кор. 2-х. 5:17 ҳәм Гал. 2:20 аятларын қалташаның сыртқы айна қалтасына 

салың (ҳәзир ядлап атырған аятлар ушын арналған қалта). Кор. 2-х. 5:17 аяты 

көринип турсын. 1-курстың бес аятын қалташаның ишине салың. Ол жерде 

бурын ядлаған ҳәм ҳәзир қайталап атырған аятларыңыз турады. 

2. Егер сизиң 2:7 топарыңыз қала күнлери жыйналса, биринши аятты биринши 

ҳәм екинши күни ядлаң. Ядлап алғаннан соң, оны дәрҳал ең болмағанда бир рет 

текстке қарамай айтып бериўге ҳәрекет етиң. Аят ядыңызға беккем орналасыўы  

ушын биринши ҳәм екинши күнлери оны тез-тез қайталаң. 

3. Үшинши ҳәм төртинши күнлери екинши аят пенен де усы усылды ислең ҳәм 

биринши аятты да қайталаң. Бесинши ҳәм алтыншы күнлери еки аятты 

қайталаң. 

4. Аятты қайталап ямаса ядлап атырғанда, бәрқулла биринши оның темасын, 

кейин силтемесин, кейин аятты ҳәм ақырында және силтемесин айтың. 

Мысалы: «Масих орайда, Коринфлилерге жазылған екинши хаттың бесинши 

бап он жетинши аяты: «Солай етип, кимде-ким Масих пенен байланысқа ийе 

болса, ол – жаңа жаратылыс. Ески нәрселер өтип кетти, минекей, енди ҳәммеси 

жаңа болды». Коринфлилерге жазылған екинши хаттың бесинши бап он 

жетинши аяты». 

5. Ескертиў: Ҳәр бир карточканың төменги шеп мүйешиндеги «А» бас ҳәриби 

усы аят кирген ТБЯС сериясын көрсетеди. Қасына қойылған сан аяттың сол 

сериядағы орнын көрсетеди. Бул мағлыўматларды ядлаў шәрт емес, олар 

сизлерге тек аятларды тийисли тәртипте сақлаўға жәрдемлеседи. 

6. Сабаққа келместен алдын, ҳәптениң ақырында еки аятты дурыс ядлағаныңыз- 

ды тексериў ушын оларды яддан жазың ямаса биреўге аўызша айтып бериң. 

 

Шын жүрегим менен излеймен Сени, 

Тайдыра гөрме мени ўәсиятларыңнан. 

Саған қарсы ислемеў ушын гүна, 

Жүрегиме жасырдым Сениң сөзиңди... 

Буйрықларың туўралы ойланаман, 

Ҳәм жолларыңды Сениң изертлеймен. 

Забур жыр.118:10-11,15. 
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Мухаддес Жазыўды ядлаў принциплери бойынша тексериў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Үшинши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң 

(14-15 бетлер). «Масихқа бойсыныў» темасындағы еки аятты ядлаң: Рим. 12:1 

ҳәм Юхан 14:21. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқығанда 

жазылатуғын күнделикти ҳәм оқыў күнделигин пайдаланыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның «Бойсыныўшы масихый» атамасындағы  

1-бабының 13-21 сораўларына жуўап бериң ҳәм қысқаша баянламасын оқың  

(69-72 бетлер). 
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3-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Масихқа бойсыныў» 

темасындағы еки аятты айтып бериң: Рим. 12:1 ҳәм Юхан 14:21. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақтында пайда болған пикирлер менен бөлисиң. 

3. «Сораў изинен сораў – еркин қатнасыў» усылын қолланып, Мухаддес 

Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Бойсыныўшы масихый» 

атамасындағы1-бабының 13-21 сораўларын ҳәм қысқаша баянламаcын 

талқылаң (69-72 бетлер).  

4. 4-cабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (15-бет). 

5. Сабақты жуўмақламастан алдын топарларға бөлиниң ҳәм бир-бириңизге  

Кор. 2-х. 5:17 ҳәм Галат. 2:20, Рим. 12:1 ҳәм Юхан 14:21 аятларын яддан айтып 

бериң. 

6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – үшинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында  

. 

2-ТЕМА. МАСИХҚА БОЙСЫНЫЎ 

Ийса Өзиниң ҳүкимдарлығын 

бизлердиң бойсыныўымыз бенен 

тығыз байланыстырады. «Неге 

сизлер Мени: «Ийем! Ийем!» деп 

шақырып, айтқанларымды 

қылмайсызлар?» (Лука 6:46). Оның 

еркине бойсыныў арқалы, бизлер 

Оның өз өмиримиз үстинен бийлик 

ететуғынын мойынлаймыз. 

Рим. 12:1. Бул аят пүткил 

өмиримизди Масихқа тапсырып, 

Оның басқарыўына бойсыныўға 

шақырады. Ол бизлердиң 

қунымызды Өзиниң қаны менен 

төлеп қутқарғанлықтан, бизлер 

ислеўимиз керек болған бирден-бир 

дурыс ис – усы. Бизлер Оны 

тыңласақ  ҳәм Оған бойсынсақ, 

Оның бизлерге деген ерки ҳәр 

тәреплеме «ийгиликли, жағымлы 

ҳәм минсиз» екенин көремиз. 

Юхан 14:21. Ийса Оның Сөзине 

бойсыныўымыз Оны сүйетуғын- 

лығымыздың дәлили екенин айтты. 

«Кимде Мениң сөзлерим болса ҳәм 

оларды орынласа, сол Мени 

сүйеди». Бирақ Оның буйрықларын 

орынламастан алдын, бизлерде 

Оның сөзлериниң бар болыўы, 

яғный Ол Өзиниң сөзинде бизлерге 

не айтатуғынын билиўимиз керек. 

Сонлықтан Оның Сөзи жүдә 

әҳмийетли. (Сизлер ендиги ҳәптеде 

Қудайдың Сөзи ҳаққында айтатуғын 

аятларды ядлайсыз). 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз: 

1. Рим. 12:1 ҳәм Юхан 14:21 аятлар- 

ды қалташаның сыртқы айнасына 

салың. Рим. 12:1 аяты көринип 

турсын. Сизлер Кор. 2-х. 5:17 ҳәм 

Гал. 2:20 ны ядлап алдыңыз, енди 

оларды турақлы қайталап жүриў 

ушын қалташаның ишине салып 

қойың. 

2. Ҳәр күни «Масих пенен баслаў» 

бөлиминдеги бес аятты ҳәм өткен  

ҳәптеде ядлаған еки аятты қайталап 

жүриң. 

3. Сизлер екинши ҳәптеде ислеге- 

ниңиз сыяқлы, жаңа еки аят үстинде 

де солай ислең. Егер сизиң 2:7 

топарыңыз қала күнлери жыйналса, 

биринши аятты биринши ҳәм 

екинши күнлери, ал екиншисин 

үшинши ҳәм төртинши күнлери 

үйрениң ҳәм де еки аятты бесинши 

ҳәм алтыншы күнлери қайталаң.Сиз 

Рим. 12:1 аятты ядлап болғаннан 

кейин, оны ядланған аятларға 
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қосып, ал  Юхан 14:21 ди сыртқы 

айнаға жайластырың. 

4. Аятты ядлап алыўға қолайлы 

ўақыт уйқыдан алдын ямаса ерте 

азанда екенлиги есиңизде болсын. 

5. Бәрқулла өзиңиз бенен бирге 

аятлар салынған қалташаны алып 

жүриң: керекли аятты қайталап ҳәм 

оның үстинде ойланыў ушын 

күнниң ҳәр бир бос ўақытларынан 

пайдаланың. 

6. Ҳәптениң ақырында жаңа 

аятларды яддан жазып ямаса 

биреўге айтып берип, өзиңизди 

тексериң. Буны сабаққа бармастан 

алдын ислең. 

 

4-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Төртинши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң  

(16-бет). «Қудайдың Сөзи» темасындағы еки аятты ядлаң: Тим. 2-х. 3:16 ҳәм 

Ешуа 1:8.  

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның «Қудайдың Сөзи – сизиң өмириңизде» 

атамасындағы 2-бабының ҳәмме сораўларына жуўап бериң ҳәм қысқаша 

баянламасын оқың (73-80 бетлер). 
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4-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Қудайдың Сөзи» 

темасындағы еки аятты айтың: Тим. 2-х. 3:16 ҳәм Ешуа 1:8. 

2. Қудай менен жалғыз қалған ўақытта алған, биринши гезекте Мухаддес 

Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктеги пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Қудайдың Сөзи – сизиң 

өмириңизде» атамасындағы 2-бабын «Сораў изинен сораў – таяр сораўлардан 

пайдаланыў» усылын қоллап талқылаң (73-80 бетлер). 

4. 5-cабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (17-бет). 

5. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – төртинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

3-ТЕМА. ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИ. 

Мухаддес Китап әмелий мәнисте масихыйлық өмирдиң тийкары болып 

табылады, себеби бизлер ҳақыйқый Тийкар болған Ийса Масих ҳаққындағы 

барлық нәрсени Мухаддес Китаптан үйренемиз.  

Тим. 2-х. 3:16. Бул аят бизлерге Мухаддес Жазыўдың ҳәммеси Қудайдың Руўхы 

менен жазылғаны ҳаққында айтады. Петр бул пикирди былай билдиреди: 

«Себеби ҳеш бир пайғамбаршылық сөзи адамның қәлеўи менен айтылған емес. 

Ал Мухаддес Руўх тәрепинен басқарылған адамлар Қудайдың Сөзин айтқан»  

(Петр. 2-х. 1:21). Мухаддес Жазыў бизлерге тәлим бериў, қәтесин айтыў, 

дурыслаў ҳәм ҳақ өмир сүриўге тәрбиялаў ушын берилген. Қудай Өзиниң Сөзин 

бизлерге бергендеги баслы мақсети билимимизди көбейтиў емес, ал 

ҳәрекетлеримизди баcқарыў. 

Ешуа 1:8. Бул аятта ким Қудайдың Сөзин орынласа, ол табыслы болады деген 

ўәде берилген. Өмиримизде Қудайдың Сөзин қолланыўдың биринши басқышы 

оның үстинде бәрқулла және узақ ўақыт даўамында ойланыў болып табылады. 

Усы курста үйренип атырған Мухаддес Китап үзиндилерин өмиримде 

қолланаман деген нийет пенен олар ҳаққында пикир жүргизиўди өзиңизде 

раўажландырың.  

Сизиң ҳәптелик жобаңыз: 

1. Тим. 2-х. 3:16 ҳәм Ешуа 1:8 аятларын сыртқы айна қалтаға салың.  

    Тим. 2-х. 3:16 аяты көринип турсын. Рим. 12:1 ҳәм Гал. 2:20 аятларын     

    ҳәрдайымғыдай қайталаў ушын қалташаның ишине салың. 

2. Ядланған аятларды ҳәр күни қайталаң ҳәм еки жаңа аяттың үстинде ислең.  

    Екинши аятқа өтпестен бурын, бириншисин жақсылап ядлап алың.  

3. Егер сиз алды менен аятты ойланған ҳалда бир бет қағазға жазып алсаңыз,

    ядлаў барысын тезлетесиз.  

4. Бәрқулла биринши теманы, кейин силтемени, кейин аятты ҳәм кейин және  

    силтемени айтың. 

5. Ҳәптениң ақырында, сабаққа бармастан алдын еки жаңа аятты яддан 

    жазың ямаса оларды биреўге айтып бериң. 
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Жетекшиниң жобасы: «Қудайдың Сөзи – cизиң өмириңизде» темасына     

                                                     сораўлар  

 

(1-сораў) «Мухаддес Китап Қудайдың Руўхы менен жазылған дегенди сиз қалай 

түсинесиз?» 

(2-сораў, Кор. 1-х. 2:12-13) «Мухаддес Руўхтың Мухаддес Китапты түсиниўге 

жәрдем бериўине қандай мысаллар келтире аласыз?» 

(3-сораў, Матта 24:35) «Масихтың сөзлери ҳеш қашан жойылмайды деген  

нени билдиреди?» 

(3- сораў, Юхан 17:17) «Ҳақыйқат» сөзи сиз ушын қандай мәнислерди 

билдиреди?» 

(5- сораў, Юхан 5:39) «Масих еле туўылмай турып, Ески Келисим қалай Ол 

ҳаққында айтқан?» 

(6-сораў, Еремия 23:29) «Усы ҳақыйқый өмирде қалайынша Қудайдың Сөзи 

«балта» сыяқлы ҳәрекет етеди?» 

(8-сораў) Бир неше оқыўшыдан усы сораўдың екинши бөлимине жазған 

жуўапларын оқыўын сораң. 

(12-сораў) Гей биреўлеринен «б» бөлимине берген жуўапларын оқып бериўин 

сораң. 

(13-сораў) «Забур 1-жыры үстинде пикир жүргизгениңизде қандай тәсирлер 

алдыңыз?»  

 

 

 

5-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Бесинши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң (18-бет). 

«Дуўа етиў» темасындағы биринши аятты ядлаң: Юхан 15:7.  

Өзин-өзи тексериўди орынлаң (19-20 бетлер). 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты.  Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның «Қудай менен сәўбетлесиў» атамасындағы 

3-бабының барлық сораўларына жуўап бериң ҳәм оның қысқаша баянламасын 

оқың (81-87 бетлер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Дуўа етиў» темасындағы 

биринши аятты айтың: Юхан 15:7. (Мағлыўматларды үйрениў күнделигин 

толтырыўды умытпаң). 

2. 19-20 бетлердеги өзин-өзи тексериўдиң нәтийжесин қысқаша талқылаң. 

3. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен 

жалғыз қалыў ўақтында келген пикирлер менен бөлисиң. 

4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Қудай менен сәўбетле- 

сиў» атамасындағы 3-бабын талқылаң (81-87 бетлер), бунда жетекшиге 

арналған «Бөлимнен бөлимге – таяр сораўларды пайдаланыў» усылын қоллаң. 

5. 6-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың. 

6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – бесинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

4-ТЕМА. ДУЎА ЕТИЎ 

Аспандағы Әке менен туўрыдан-туўры сөйлесе алыў Қудайдың перзенти ийе 

болған ең уллы артықмашылықлардан бири болып табылады. Бизлерге 

Қудайдың алдына келип батырлық пенен сораў, әсиресе мүтәж ўақытта сораў 

айтылған (Еврей. 4:16 ны қараң). 

Юхан 15:7. Бул аятта дуўа етип сорағанымызға жуўап алыўдың еки шәрти 

көрсетиледи. Бириншиси, бизлер Масихта болыўымыз, яғный мудамы Оның 

менен тығыз байланысты сақлаўымыз керек. Екиншиси, Оның сөзи бизлерде 

болыўына жол бериўимиз, яғный бизлердиң өмиримизди басқарыўы ушын оны 

ойымызда сақлаўымыз керек.

Сизиң ҳәптелик жобаңыз: 

1. 

 

Өткен ҳәптелердеги ис жобасына әмел қылып, Юхан 15:7 ҳәм Филип. 

 4:6-7 ни сыртқы қалтаға қосың. Бул ҳәптеде тек Юхан15:7 ни ядлайсыз. 

2. Аятларды қайталаў барысында аяттың тек темасына яки силтемесине қараң. 

Аяттың биринши сөзлерине қарамаң, себеби өзиңизге берген бул «жәрдем» 

кейинирек аятты ядқа түсириўиңизди қыйынластырады. 

3. Ҳәптениң ақырында аятты дурыс ядлағаныңызға исенимли болыў ушын, 

оны биреўге айтың ямаса яддан жазың. 

4. Өзин-өзи тексериўди орынлаң. 
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ӨЗИН-ӨЗИ  ТЕКСЕРИЎ 

 

Биринши ҳәм бесинши ҳәптелер аралығында берилген Мухаддес Жазыўды 

ядлаўға арналған көрсетпелерди оқығаннан соң, усы тексериў Мухаддес 

Жазыўды ядлаў принциплерин қалай өзлестиргениңизди көриўге жәрдем 

береди. Дурыс жуўаплар тапсырманың соңында, 20-бетте берилген. 

 

1. Мухаддес Жазыўдағы аятларды яддан билиў жанымызды азықландырады ҳәм 

келешекке жүрегимизди таярлайды. 

Д                        Н                 (Дурыс болса Д ны, надурыс болса Н ны белгилең). 

 

2. Гәпти тамамлаў ушын ҳәриплердиң алдындағы бос орынға дурыс жуўап 

көрсетилген санларды жазың. 

 

(1) аятларды жайласқан орнында түсиниўге жәрдем берип, мәнисин көбирек  

      ашады ҳәм ядлаўды және өмирде қоллаўды аңсатластырады. 

(2) бос ўақтыңызды аятларды қайталаў ҳәм олардың үстинде ойланыў ушын  

     пайдаланыўға мүмкиншилик береди. 

(3) сизге «үлкен көринис»ти ашып береди ҳәм Мухаддес Жазыўды ядлаўда қай  

     жерде баратырғаныңызды көрсетеди. 

(4) аятларды ядлаўыңызда басқышпа-басқыш илгерилеп, итималы бар  

      қәтелерди жибермеўиңизге жәрдем береди. 

(5) аятты ядқа түсириў қәбилетиңизге кери тәсирин тийгизеди. 

(6) сизге аятлардың Мухаддес Китаптың қай жеринде жайласқанын есте   

     сақлаўға жәрдем береди. 

(7) ядлаў барысын тезлетиўге жәрдем береди. 

(8) қалташаның ишинде болыўы керек. 

 

____а. Ҳәптелик жоба көрсетпелери бойынша ҳәрекет етиў әҳмийетли,  

           өйткени бул .............. 

____б. Аятлар ҳаққында бөлиминде берилген түсиндириўлерди оқыў ҳәм   

            Мухаддес Китаптан контекстин қарап шығыў  ................. 

____в. Сиз ядлап алған аятлар .................... 

____г. «Басында ҳәм кейнинде» тәртиби, яғный аяттың басында ҳәм кейнинде   

             силтемени айтыў ................... 

____д. Аятларды ядлап басламастан алдын курстың темалар жобасы менен        

            танысыў ........... 

____е.  Ядлап атырған аятты көширип жазыў ................. 

____ж. Аятлар салынған қалташаны өзиңиз бенен бәрқулла бирге алып жүриў   

             ........... 

____з.  Аятларды қайталап атырып, аяттың биринши сөзине қарамаўыңыз         

             керек, себеби бул ................... 

 

3. Мухаддес Жазыўды ядлаўдағы өзиңиздиң жеке себеплериңизди анық билиў      

    не ушын жүдә әҳмийетли? (Дурыс жуўапты белгилең). 

__а. Мақсетиңизге жетискеннен  кейин, усы себеплерди ядыңыздан шығарып  

        таслаў ушын; 

__б. Өзиңиздиң ядлаў қәбилетиңиз бенен мақтаныў ушын; 

__в. Усы себеплер сизге түртки берип, табысқа ерисиўиңизге жәрдем бериўи  

        ушын. 
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4. Мухаддес Жазыўды ядлаўдағы табысыңыз толық сизиң қәбилетиңизге   

   байланыслы. 

Д                         Н 
 

5. Аятларды темасы менен ядлаў ........                     (Дурыс жуўапты белгилең). 

__а. Бул курста шәрт емес. 

__б. белгили бир аятты керек ўақтында ядыңыздан тартып алыў ушын  

        «қармақ» хызметин атқарады. 

__в. қыйын болғанлықтан ақыл ушын жақсы шынығыў болып табылады. 

 

6. Аятларды сөзбе-сөз ядлаған жақсы, себеби бул .......      

(Үш дурыс жуўапты белгилең). 

__а. сизди аяттың майда-шүйдесине дыққат бөлиўге үйретеди. 

__б. аятларды ойыңызда анығырақ қалдырады ҳәм кейин оларды еске  

        түсириў аңсат болады. 

__в. сизиң қайталаўыңызды жеңиллетеди. 

__г. басқаларды Мухаддес Жазыўдан билимиңиз бенен таң қалдырады. 

__д. сизге аятларды қолланыўда батырлық береди. 

 

7. Не ушын ҳәптесине тек бир ямаса еки аятты үйрениў усыныс етиледи?  

(Үш дурыс жуўапты белгилең). 

__а. Сизлерге усы аятлардың контекстин көрип шығыўға көбирек мүмкиншилик  

        бериў ушын; 

__б. Курсты тез өтип кетпеў ушын; 

__в. Аятлар үстинде ойланыў ҳәм оларды өмириңизде қолланыўға сизге  

        ўақыт бериў ушын; 

__г. Өзиңизде жақсы ядлаў әдетлерин раўажландырып, Мухаддес Жазыўды  

        табыслы ядлаўға жәрдем бериў ушын; 

__д. Сизге ядлаў ушын илимий жақтан тастыйықланған ең қолайлы  

        мүддет бериў ушын. 

 

8. Күнделикли аят ядлаўыңызды ерте баслаўдың ең жақсы жолы – оны азанғы  

    тыныш ўақтыңыздың бир бөлегине айландырыў.    

    Д                           Н 

 

9. А сериясындағы аятлар Масих орайы болған бойсыныўшы өмирдиң зәрүр  

    бөлеклерин қарап шығады. 

    Д                            Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурыс жуўаплар: 

1-Д;  2. а-4, б-1, в-8, г-6, д-3, е-7, ж-2, з-5;  3-в;  4-Н;  5-б;  6-б, в, д;  7-а, в, г;  8-Д;  

9-Д. 
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Жетекшиниң жобасы: «Қудай менен сәўбетлесиў» темасына сораўлар 

 

Топарыңыздағы бир оқыўшыдан 1-сораўдың алдындағы мағлыўматты даўыслап 

оқыўын илтимас етиң. 

(1-3-сораўлар) «Дуўа етиў – сизиң Қудай менен сөйлесиўиңиз» биринши 

бөлимин үйрениў барысында сизде нелер айрықша тәсир қалдырды? 

(1-сораў) Бир неше оқыўшыдан сораўдың «Не ушын» бөлегине берген 

жуўапларын оқыўын өтиниш етиң (1-сораўдың екинши бөлими).  

Сиз «реҳим» дегенди қалай түсинесиз? 

«Мийрим» дегенди ше? 

(2-сораў, Сал. 1-х. 5:17) «Үзликсиз» деген сөзди қалай түсиниўге болады? 

(3-сораў) «Мақтаў, алғыслаў» ҳәм «миннетдаршылық билдириў» cөзлериниң 

арасында қандай айырмашылық бар? 

3-сораўдан кейинги үзиндини оқып бериўин биреўден илтимас етиң. 

4-сораўдың алдында берилген гәпти ҳәм атамасын оқып бериўди бир 

оқыўшыдан сораң. 

(4-6-сораўлар) «Дуўа етиўдиң пайдалары» ҳаққында үйренгениңизде өзиңиз 

ушын нелерди аштыңыз? 

(5-сораў) Үш-төрт адамнан усы сораўдың екинши бөлимине жазған жуўапларын 

оқып бериўди илтимас етиң. 

(5 ҳәм 6 сораўлар) Сизиң ше «қорқыныш» ҳәм «тынышсызлық» арасында 

қандай айырмашылық бар? 

(6-сораў) «Жуўапкер ғамхорлық» пенен «тынышсызлық» арасында қандай 

айырмашылық бар? 

(7-сораў) Дуўа етип сорағанларымызға жуўап алыўдың шәртлери қандай? 

(Забур 65:18) Бизлер ўақты-ўақты қайталайтуғын гүна менен бизлер жақсы 

көретуғын ямаса айырылыўды қәлемейтуғын гүнаның арасында қандай 

айырмашылық бар? 

(Юхан 15:7) Сизлер қалай ойлайсыз, «болыў» сөзи нени билдиреди? 

(Юхан. 1-х. 5:14-15) Не нәрселер бизлерге Қудайдың ерки ишинде дуўа етиўге 

жәрдем бериўи мүмкин? 

Биреўден 7-сораўдан кейин берилген үзиндини оқып бериўди илтимас етиң. 

(8-сораў) Топардағы ҳәр бир ағзадан «а» бөлиминдеги «Не ушын» сораўына 

жуўапларын оқып бериўин сораң.  

Бир неше қатнасыўшыдан «б» бөлимине жуўапларын оқып бериўди сораң. 

Бир нешеўинен «в» бөлимине жуўапларын оқып бериўди сораң. 

(9-13-сораўлар) Бизлер кимлер ушын дуўа етиўимиз керек? 

(11-сораў) Бир неше адам усы сораўдың биринши бөлимине жазған жуўапларын 

оқысын. 

Және бир неше адам екинши бөлимине жазған жуўапларын оқып берсин. 

(13-сораў) Топардағы бир неше ағзаларға усы сораўға жуўапларын оқып 

бериўди усыныс етиң. Ҳәр бир ағза бир неше рет жуўап бериўине болады. 

(14-16-сораўлар) «Қудай менен күнделикли сәўбетлесиў» бөлиминде сизге не 

тәсир етти? 

(14-сораў) Бир ямаса еки адамнан 14-сораўдан кейинги сүўретлеме олардың 

пикиринше нени аңлататуғынын түсиндирип бериўин cораң. 

(16-сораў) Бир неше адамнан усы сораўға берген бир неше жуўапларын оқып 

бериўди илтимас етиң.  

Және биреў 16-сораўдан кейинги үзиндини оқып берсин. 

Биреўден 87-беттеги Қысқаша баянламаны оқып бериўди сораң. 
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6-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў.Алтыншы ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң  

(22-23 бетлер). «Дуўа етиў» темасындағы екинши аятты ядлаң: Филип. 4:6-7. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның «Масихыйлар менен қарым-қатнас» атамасын- 

дағы 4-бабының барлық сораўларына жуўап бериң ҳәм қысқаша баянламасын 

оқың (88-93 бетлер). 

4. Ҳәр қыйлы. Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги ҳәмме тапсырмаларды 

орынлаў үстинде ислең. 

 

 

 

6-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Дуўа етиў» темасындағы 

екинши аятты айтың: Филип. 4:6-7. (Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги 

тапсырмаларға қол қойдырыўға ҳәрекет етиң). 

2. Қудай менен жалғыз қалған ўақтыңызда алған пикирлериңиз бенен бөлисиң.  

(Әсиресе, Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден). 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Масихыйлар менен 

қарым-қатнас» атамасындағы 4-бабын талқылаң (88-93 бетлер). Жетекшиге 

арналған «Бөлимнен бөлимге – таяр сораўларды пайдаланыў» усылын қоллаң.  

4. «Мухаддес Китапты үйрениўшилер топарын алып барыўдың төрт 

нәтийжели усылы» бөлимин талқылаң (24-25 бетлер). 

5. «Түсиниў ушын сораўлар менен танысыў» бөлимин қысқаша талқылаң  

(25-26 бетлер). 

6. 7-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (26-бет). 

7. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – алтыншы ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

4-ТЕМА. ДУЎА ЕТИЎ  

Уўайымға қарсы Қудайдың 

көретуғын шарасы – бул дуўа етиў. 

Дуўа етиў ушын ҳеш бир машқала 

кишкенелик ямаса арзымаслық 

етпейди. 

Филип. 4:6-7. Қудайға дуўа етиўдиң 

айрықша түри, яғный миннетдар- 

шылық пенен дуўа етиўиңиз 

унайды. Ҳәмме нәрсе ушын, 

жарылқаўлар менен қоса 

қыйыншылықлар ушын да Қудайға 

миннетдаршылық билдириўди  

 

 

 

үйрениң, себеби сиз қәўетерди дуўа 

етиў арқалы жеңесиз. 

   Мухаддес Жазыўдағы Павелдиң 

дуўа етиў бойынша берген тәлими 

ҳаққында И.М.Баундс өзиниң  

«Дуўа етиў ҳәм дуўа ететуғын 

адамлар» китабында мына сөзлерди 

жазады: «Дуўа етиў – ең дәслеп, 

ҳәмме ўазыйпалардан жоқары 

турады. Ҳәмме жумысты оның 

менен баслаў шәрт. Оның зәрүрлиги 

соншелли, руўхый қәдирли 

нәрселердиң ишинде дуўа етиў 

биринши орында турады. Ким дуўа 
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етпесе, ол тири емес. Бундай адам 

бийшара, ҳәттеки бийшарадан да 

төмен адам. Масих, Қудай ҳәм аспан 

алдында ол нольден де киши. 

 .......Жеңис ҳәм жеңилиў усы бир 

нәрсеге байланыслы. Дуўа етиўди 

екинши орынға қойыў – бул оның 

әҳмийетлилигин түсириў, яғный 

оның ийгиликли күшин тосыў ҳәм 

хызметин жоқ қылыў дегенди 

билдиреди. Егер дуўа етиў биринши 

орынға қойылса, онда Қудай 

биринши орынға қойылды, демек 

жеңип шығыў тәмийинленди дегени.  

Дуўа етиў бизиң өмиримизде яки 

патшалық етиўи керек, яки биз 

оннан толық жүз бурыўымыз керек.  

 

 

Сиз қайсысын таңлаған болар 

едиңиз?» 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз: 

1. Юхан 15:7 аятты қайталаў керек 

аятларға қосып, ишки қалтаға салың 

ҳәм Филип. 4:6-7 аятын сыртқы 

қалтаға жайластырың. 

2. Күн даўамындағы бос ўақытлары- 

ңызды аятларды қайталаў ҳәм 

ойланыў ушын пайдаланыўды 

умытпаң. 

3. Ҳәптениң соңында жаңа аятты 

дурыс ядлағаңызды тексериў ушын 

оны яддан жазың яки биреўге 

аўызша айтып бериң. 

 

 

 

Жетекшиниң жобасы: «Масихыйлар менен қарым-қатнас» темасына  

                                            сораўлар 

 

Бир оқыўшыдан 1-сораўдың алдындағы үзиндини оқыўды өтиниш етиң. 

(1-5-сораўлар) Сизлер «Мухаддес Китапқа сай қарым-қатнас неден ибарат» 

бөлими менен ислескенде, қандай түсиниклерге ийе болдыңыз? 

(1-сораў) Туўысқанлар арасында қарым-қатнас қандай болыўы керек? 

(2-сораў, Галат. 6:2) Бир-биримиздиң аўырманлығымызды көтергенде, 

жүрегимиздиң қатнасы қандай болыўы керек? 

(Галат. 6:6) Бул аят кимлерге тийисли болыўы мүмкин? 

(Яқып. 5:16) Гүналарымыздың ҳәммесин де басқа масихыйлар менен 

талқылаўымыз керек пе? 

(3-сораў) 3-сораўға өзиниң жуўабы менен ким бөлисиўди қәлейди? Сиз 

бөлискен нәрсе қалғанларымызды жигерлендириўи мүмкин. 

(4-сораў) Қандай жағдайларда масихыйдың сизиң алдыңызға келип, кеширим 

сораўын күткен болар едиңиз? 

Биреўге 4-сораўдың ақырындағы үзиндини оқып бериўди усыныс етиң. 

(5-сораў) Усы сораўдың «а» бөлимине неше адам «аўа», неше адам «яқ» деп 

жуўап бергенин анықлаў ушын топардағылар қол көтерсин.  

Бир неше адам «б» бөлимине өзлериниң жуўапларын оқысын. 

Бир нешеўи «в» бөлимине өз жуўапларын оқысын. 

(6-9-сораўлар) «Қарым-қатнастың мақсети» бөлиминен сизге нелер тәсир 

етти? 

(6-сораў, Ҳикмет. 27:17) Биз, масихыйлар ретинде, бир-биримизди қайраймыз 

дегенди қалай түсинесиз? 

(Ўаз 4:9, 10) «Биреўден екеў жақсы» дегенге бир неше мысаллар келтириң. 

(8-сораў) Усы сораўға бир неше адам жуўапларын оқып берсин. 

(9-сораў) Кимдур 9-сораўға жуўабын оқып бере ме? 

(10-15-сораўлар) «Масихтың денеси» бөлиминен сиз өзиңизге жаңадан не 

алдыңыз? 

 



 24 

(11-б сораў) Бизлердиң өзлеримизге қалай ғамхорлық ететуғынымыз туўралы 

бир неше мысаллар келтириң. 

Басқа масихыйларға қалай ғамхорлық ете алатуғынымызға бир неше мысаллар 

келтириң. 

Бир неше оқыўшы «в» бөлимине өзиниң жуўабын оқып берсин. 

(12-сораў) Топардағы бир неше ағзалардан усы сораўдың биринши бөлимине 

жазған жуўапларын оқып бериўди сораң. 

Тағы бир неше ағза екинши бөлимине жуўапларын оқып берсин. 

(13-сораў) Топардағы барлық оқыўшылардан усы сораўға жазған жуўапларын 

оқып бериўди сораң. 

(13-14-сораўлар) «Бирлик» пенен «бирдейликтиң» (бул инглиз тилинде 

uniformity сөзи болып, белгили бир топар ушын бирдей қағыйда, идея, усыллар 

қолланады дегенди билдиреди) арасында қандай айырмашылық бар? 

(14-сораў) Ким 14-сораўда берилген қәсийетлерден биреўин атап, оның 

исениўшилер арасындағы бирликке қалай үлес қосатуғынын тәрийиплеп 

береди? 

(16-20-сораўлар) «Жергиликли жәмәәт» бөлиминен сизде нелер тәсир 

қалдырды?» 

(17-сораў) Руўхый хызметтиң қанша пайызы таңланған хызметкерлер, ал қанша 

пайызы жай қатардағы исениўшилер тәрепинен әмелге асырылыўы керек? 

Бир неше қатнасыўшыдан 17-сораўдың екинши бөлимине жазған жуўапларын 

оқып бериўди өтиниш етиң. 

Бир ямаса еки оқыўшыдан 17-сораўдан кейинги схема олардың пикиринше нени 

билдиретуғынын түсиндирип бериўин сораң. 

(19-сораў) Топардағы бир неше ағзаларға «а» бөлимине жазған жуўаплары 

менен бөлисиўди усыныс етиң. 

20-сораўдан кейинги үзиндини биреў оқып берсин. 

Бир адамнан 93-беттеги қысқаша баянламаны оқып бериўди сораң. 

 

Мухаддес Китапты үйрениў топарын алып барыўда төрт нәтийжели усыл  

 

1. Сораў изинен сораў – избе-из қатнасыў  
Бул усылда сораўларға тәртип пенен жуўап бериў нәзерде тутылған. Топардың 

биринши ағзасы – биринши сораўға, екиншиси – екинши сораўға жуўап берип, 

ол солай даўам етип кетеди. Бир адам өзине берилген сораўға жуўап бергеннен 

кейин, топардағы басқа ағзалар қосымша пикирлери менен қатнасса болады. 

Мухаддес Китапты үйрениўдеги пикир алысыў барысында жас масихыйларға 

сәўбетлесиўге қатнасыўды үйретиўде бул оғада жақсы усыл. Бул оларға 

қәўипсизлик ҳәм батырлық сезимин береди. Олар пикир-таластың бағдарын 

билип отырады. 

2. Сораў изинен сораў – еркин қатнасыў  

Бул усылда да сораўларға тәртип пенен жуўап бериледи, бирақ топардағы 

қәлеген ағза сораўға биринши болып жуўап бериўге еркли. Жетекши сораўды 

оқып: «Усы сораўға ким жуўап бергиси келеди?» – деп айтыўы мүмкин. Ямаса 

ол сораўды оқымай-ақ: «5-сораўды ким алады?» – деп сораўы мүмкин. 

Бул усылдың қәўипли тәрепи пикир-талас даўамында базылар басым келип, 

басқалары шетте қалып қойыўы итимал. Бундай жағдайларда, жетекши тыныш 

отырған қатнасыўшыдан: «Мақсет, 6-сораўға жуўап бериўге қалай қарайсаң?» – 

деп сораўы зәрүр болады. 
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3. Сораў изинен сораў – таяр сораўлардан пайдаланыў 

Бул усылда пикирлер избе-из ямаса еркин бөлисилсе болады. 1 және 2-усылда 

исленгенге қосымша, бул усылда жетекшиде берилген гейбир жуўапларға 

соралатуғын таяр қосымша сораўлар бар болады. Бул «түсиниўге арналған 

сораўлар» тереңирек жуўап алып шығады ҳәм 1 және 2-усылларға қарағанда 

жанлырақ пикир-таласқа себеп болады. 25-26 бетлерде усы сораўлар ҳаққында 

сизлер көбирек билесиз. 

 

4. Бөлимнен бөлимге – таяр сораўлардан пайдаланыў 

Бул усылда дыққат жетекшиге емес, көбирек топарға қаратылады. Пикир-талас 

ашық ҳәм тосаттан өтеди, соның менен бирге ол сабақтың темасынан тысқары 

шығып кетпейди. Жетекши дәслеп топардан пүткил бөлимнен не алғаны 

туўралы сорайды. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабына 

ол: «Үйренгениңизден, дуўа етиўдиң қандай пайдалары ҳаққында билдиңиз?» – 

деп сораўы мүмкин. Кейнинен биреў  4-6-сораўлар бойынша өзине тәсир еткен 

нәрсени айтып бериўи мүмкин. Сондай-ақ, жетекшиде топардан сораўға арнал- 

ған таяр саўаллар болады. Бул сораўлар олардың түсиниўин тереңлестирип, 

өмирлеринде қолланыўына түртки береди. 

Пикир-таластың бул түрине топар ағзалары үй тапсырмасын орынлап 

келиўи әҳмийетли. Базылар таярланып келмеген жағдайда «сораў изинен сораў» 

усылының қәлеген биреўи қолланылса болады. Лекин бәри бир ҳәмме 

сораўларға жуўап бермей келген оқыўшының Мухаддес Китапты үйрениў 

бойынша қолланба бөлиминиң талқылаўына қатнасыўы қыйын болады. 

 

Түсиниў ушын сораўлар менен танысыў 
 

1. Түсиниў ушын сораўлар  
а. Түсиниў ушын сораў айтылған жуўапқа қойылады. 

б. Түсиниў ушын сораў төмендеги үш нәрсениң биреўин ямаса бир нешеўин    

    орынлайды: 

    1) Жанлы пикир-таласты жүзеге келтиреди. 

    2) Жетекшиниң негизги пикирди көрсетиўине мүмкиншилик береди. 

    3) Топардың бир пикирди надурыс түсингенин сезгенде, жетекшиниң оған  

        анықлық киргизиўине мүмкиншилик береди. 

в. Түсиниў ушын сораў өз-ара байланыс бойынша берилиўи мүмкин. 

    Мысалы: Мухаддес Жазыўлар менен дуўа етиўдиң арасында қандай   

    байланыс бар? (3-бап, 14-сораў) 

г. Түсиниў ушын сораўдың тағы басқа түри айырмашылыққа байланыслы.     

    Мысалы: Алғыслаў ҳәм миннетдаршылық билдириўдиң арасында  

    қандай айырмашылық бар? (3-бап, 3-сораў) 

д. Синонимлик сораў – түсиниў ушын сораўдың және бир түри. Мысалы:      

    «Реҳим» деген сөз нени билдиреди? «Реҳим»ди және басқа қандай  

     сөз ямаса сөйлемлер менен тәрийиплесе болады? (3-бап,1-сораў) 

е.  Топар ағзаларынан бир ҳақыйқатты мысалда түсиндирип бериўди сораў-  

     дың өзи түсиниў ушын сораўды келтирип шығарады. Мысалы: Адамның  

     менмен ҳәм тек ғана өзиниң ғамын ойлап атырғанын нелер көрсетеди?  

     (4-бап, 11-в сораў) 

2. Таяр ҳәм сезгир жетекши болың 

    Жақсы нәтийже беретуғын «түсиниў ушын сораўлар»ды бирден бериў  

    қыйын. Соның ушын, жетекшиниң алдыннан пухталық пенен оларды     
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    таярлаўы әҳмийетке ийе. Жетекши ҳәрдайым «түсиниў ушын сораўлар»ды  

    пайдаланыўға мөлшерлеген муғдарынан анағурлым көбирек таярлаў керек,  

    сонда олардың арасынан кереклисин таңлап ала алады. Мухаддес Руўхтың  

    пикир-таласты алып баратырған бағдарына туўры келетуғын «түсиниў ушын  

    сораў»ды бере алыўы ушын жетекши дуўа етиўи керек.  

Көбинесе, топарды күшли қызықтыратуғын ямаса олар мүтәж болған  

    тараўларды анықлаўға болады. Жетекши усы тараўлар бойынша «түсиниў  

    ушын сораўлар»ды қойса, жемисли пикир алысыўға жағдай туўдырады. Бул  

    өз гезегинде, барлық қатнасыўшылар ушын жарылқаў ҳәм жәрдем болады.  

 

 

 

7-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Жетинши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң (27-бет). 

«Қарым-қатнас» темасындағы биринши аятты ядлаң: Матта 18:20.  

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланбаның бесинши, «Масих ҳаққында гүўалық бериў» 

бабының барлық сораўларына жуўап бериң ҳәм қысқаша баянламасын оқың 

(94-99 бетлер). 

4. Ҳәр қыйлы. «Жеке гүўалықты не ушын таярлаў керек?» ҳәм «Жеке 

гүўалықты таярлаў: Улыўма ескертиўлер» бөлимлерин пухталық пенен 

үйрениң. (29-30 бетлер). 7-сабақ жүдә әҳмийетли мәниге ийе. Сабақты өз 

ўақтында баслаў ушын тез жетип келиўди режелестириң. 
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7-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Қарым-қатнас» темасын-   

 дағы биринши аятты айтып бериң: Матта 18:20. (Көбирек тапсырмаларды   

 орынлап, оларға Мағлыўматларды үйрениў күнделигинде қол қойдырыўдың  

 үстинде жумыс ислең). 

2. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Масих ҳаққында 

гүўалық бериў» атамасындағы 5-бабын талқылаң (94-99 бетлер). 

3. Жеке гүўалықты қалайынша нәтийжели етип таярлаў кереклигин талқылаң. 

а. Үйренип шыққан «Жеке гүўалықты не ушын таярлаў керек?» ҳәм «Жеке  

     гүўалықты таярлаў: Улыўма ескертиўлер» материалларын қайта көрип  

     шығың (29-30 бетлер). 

б. «Жүзим» сүўретлемесин үйрениң (31-бет). 

в. «Жеке гүўалықты таярлаўда жәрдемлер» материалын оқың (32-34 бетлер). 

г. «Гүўалықтың еки үлгисин» үйренип шығың (34-35 бетлер). 

д. Бир адамның жеке гүўалығын тыңлаң. 

4. 9 ҳәм 12-сабақларды өткериў ушын шамаланған орын ҳәм ўақыт ҳаққында 

сөйлесиң. 

5. 8-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (35-бет). 

6. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – жетинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

5-ТЕМА. ҚАРЫМ-ҚАТНАС 

Ҳақыйқаттан да, Масихқа бойсынатуғын масихый басқа исениўшилер: айырым 

адамлар, киши топарлар ҳәм жәмәәт пенен қарым-қатнаста болыўға белсене 

тырысады. Бир денениң ағзалары болғанымыз себепли бир-биримизден 

ғәрезлимиз. Өзиңиздиң 2:7 топарыңызда басқа исениўшилердиң сизиң 

өмириңизге қандай баҳалы үлес қоса алатуғынын көрип атырсыз. Бул Қудайдың 

үлгисине сай: «Солай етип, сизлер бирликте Масихтың денесисиз, ал ҳәр 

бириңиз өз алдыңызға усы денениң мүшелерисиз» (Кор. 1-х. 12:27); «Сизлер ... 

мухаддеслерге ўатанлас Қудайдың шаңарағының ағзаларысыз» (Ефес. 2:19). 

Матта 18:20. Бул аят ҳақыйқый масихыйлық қарым-қатнаста Ийемиз Ийса 

Масих биринши орында туратуғынын түсиндиреди. Бул – әпиўайы сөйлесип 

ўақыт өткизиўден жоқары турады. Усындай қарым-қатнас ушын басқа 

масихыйлар менен бирге жыйналғанымызда, Ол Өзи арамызда болатуғынына 

ўәде берди.

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Матта 18:20 ҳәм Еврей. 10:24-25 аятларын сыртқы қалтаға салың. Бул ҳәптеде 

сизлер тек Матта 18:20 ны, ал ендиги ҳәптеде Еврей. 10:24-25 ти ядлайсыз. 

2. Қалташаның ишки бөлимлериндеги аятларды ҳәр күни қайталаўды даўам 

етиң. 

3. Аятларды темасы ҳәм силтемеси менен және сөзбе-сөз ядлап, ядлаў әдетлери- 

ңиздиң босасыўына жол қоймаң. Бос ўақытларыңызды аятларды қайталаў ҳәм 

ойланыў ушын жумсаң. 
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Жетекшиниң жобасы: «Масих ҳаққында гүўалық бериў» темасына  

                                                сораўлар 

Биреўден 1-сораўдың алдындағы үзиндини оқып бериўди cораң.  

(1-5-сораўлар) Гүўалық бериўге шақырық салған усы бөлимнен сизге қайсы 

нәрселер тәсир етти? 

(1-сораў) Топардағы бир неше ағзалардан «в» бөлимине жазған жуўапларын 

оқып бериўин өтиниш етиң. 

(2-сораў) Бир неше адам қайсы гәплерди белгилегенин айтып берсин. 

Бурын исенимиңиз ҳаққында айтып бергенде, сизге не түртки салған еди? 

(3-сораў) Бир неше оқыўшыдан усы сораўдың «Қандай мақсет ушын» деген 

бөлимине берген жуўапларын бөлисиўин сораң.  

(5-сораў, 11-аят) Сизиң пикириңизше, бул аяттағы «Ийемизден қорқыў» деген 

сөз не нәрсеге қаратыла айтылған? 

(14-аят) Биз гүўалық бергенде, Масихтың сүйиспеншилиги бизлерди 

жетелейтуғынын қалай түсинесиз? 

Биреў 5-сораўдан кейинги үзиндини оқып берсин. 

Биреўден 6-сораўдан алдынғы үзинди ҳәм абзацты оқып бериўин өтиниш етиң. 

(6 ҳәм 7 сораўлар) «Сүйиспеншилик пенен гүўалық бериң» бөлиминде сизге не 

нәрсе тәсир етти? 

(6-сораў) Бир неше қатнасыўшы усы сораўға жуўапларын оқып берсин. 

(7-сораў) Бир нешесинен «а» бөлимине жуўапларын оқып бериўди сораң. 

Бир неше адам «б» бөлимине жуўапларын оқып берсин. 

(8-9-сораўлар) «Өмириңиз бенен гүўалық бериң» бөлимин үйренгеңизде сизге 

нелер тәсир етти? 

(8-сораў) «Жақсы ислер» дегенимиз қандай ислер? 

(9-сораў) Бир неше ағзадан «а» бөлимине жазған жуўапларын оқып бериўди 

сораң. 

Және бир нешеўи өзлериниң «б» бөлимине жазған жуўапларын оқып берсин. 

Биреўден 9-сораўдан кейинги үзиндини оқып бериўди өтиниш етиң. 

(10-12-сораўлар) «Сөз бенен гүўалық бериң» бөлимин үйренгенде, сизге не 

нәрселер тәсир етти? 

(10-сораў) Масихтың бизиң өмиримизди басқарыўы менен бизлердиң 

нәтийжели гүўалық бериўимиз арасында сиз қандай байланысты көресиз?  

Гүўалық бергенимизде, бизиң жүрегимиздиң жағдайы қандай болыў кереклигин 

сиз тағы қалай тәрийиплеп берер едиңиз?  

(11-сораў) Топардағы ҳәр бир ағза усы сораўға берген жуўабын бөлиссин. 

(12-сораў) Бир ямаса еки адамнан усы сораўдың биринши бөлимине жазған 

жуўапларын оқып бериўин өтиниш етиң. 

Ал кейин буны ҳәмме қәлеўшилер ислесин. 

Усы сораўдың екинши бөлимине де ҳәмме қәлеўшилер жуўап берсин. 

Бир адамнан 13-сораўдан алдынғы абзацты оқып бериўди сораң. 

(13-17-сораўлар) Павелдиң гүўалығы ҳаққында айтылған усы соңғы бөлимди  

үйренгенде, сиз нелерди гүзеттиңиз? 

(13-сораў) Павелдиң 2 ҳәм 3-аятта ислеген ҳәрекетлерин бүгинги күнде бизлер 

ислей алатуғын жоллар қандай? 

(14-сораў) Павелдиң гүўалығынан оның масихый өмирден алдынғы өмириниң 

ҳәм жақсы ҳәм жаман тәреплеринен нелер ашылады? 

(17-сораў) Топардағы бир ямаса еки ағза усы сораўға жуўапларын оқып берсин. 

Биреўден 17-сораўдан кейинги үзинди ҳәм абзацты оқып бериўин сораң. 

Биреў 99-беттеги Қысқаша баянламаны оқып берсин. 
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ЖЕКЕ ГҮЎАЛЫҚТЫ НЕ УШЫН ТАЯРЛАЎ КЕРЕК? 

 

Өзиниң биринши хатында елши Петр бизлерге былай деп шақырық салады: 

«Сизлердеги үмит ҳаққында сораған ҳәр бир адамға жуўап бериўге ҳәмме ўақыт 

таяр болыңлар» (Петр. 1-х. 3:15). 

Өзиңиздиң исенимиңиз ҳаққында айтып бериўдиң бир жақсы жолы – бул 

Масих сизге қалай мәңгилик өмир бергени ҳәм өмириңизди қалай байытқанын 

гүрриң етип бериў. Елши Юхан былай деп жазған: «...көргенимизди ҳәм 

еситкенимизди сизлерге хабарлап атырмыз» (Юхан. 1-х. 1:3). Юхан Ийса Масих 

пенен өзиниң байланысы ҳаққында гүўалық берди. 

Елши Павел патша Агриппаның алдында турғанында (Елш. ис. 26), оған 

қутқарылмастан алдынғы өзиниң өмири, Масихты қалай ушыратқаны ҳәм 

тәўбеге келгеннен кейин өмири қалай өзгергени туўралы әпиўайы, түсиникли 

және анық етип айтып берди. Павелдиң гүўалығын сөйлесиў формасында 

даўыслап оқыса, үш төрт минутты алады. 

Өз гүўалығыңызды жазғандағы мақсетиңиз оны ядлап алып, басқаларға 

сөзбе-сөз айтып бериў емес. Мақсет – тыңлаўшы сизиң өмириңизде не жүз 

бергенин түсине алыўы ушын, өзиңиздиң басыңыздан өткенди сөз бенен 

жеткериўде сизге жәрдем бериў. Дурыс сөзлерди таңлаў, гүрриңниң барысы, 

қалай баслаў ҳәм қалай жуўмақлаўды билиў – булардың ҳәммеси әҳмийетли.  

Усы жумысты басламастан алдын, өз ўақыяңызды бөлисиўге жәрдем 

бериўи ушын Қудайдан даналық сораң. Жетекшиңиздиң усыныс ҳәм 

мәсләҳәтлерине қулақ салың.  

2:7 сериясын тамамлаған көпшилик қатнасыўшылар өз гүўалығын жазыў 

үстинде жумыс ислеў – оқыўдың ең пайдалы тәреплериниң бири болды деген 

еди. Нәтийжеде, олар көплеген адамлардың Масихқа келиўине жәрдем берди, 

себеби «сораған ҳәр бир адамға жуўап бериў» ушын ўақыт бөлип таярланған 

еди.  

Қудайға исениң ҳәм күшиңизди аямай мийнет етиң. Шәкиртликтиң усы 

әҳмийетли бөлегине ўақыт ажыратың, ойлаң ҳәм дуўа етиң. 

 

ЖЕКЕ ГҮЎАЛЫҚТЫ ТАЯРЛАЎ:  УЛЫЎМА ЕСКЕРТИЎЛЕР 

 

Усы тапсырма 9-сабақтағы 3-4 саатлық әмелий жумыс даўамында питкериледи 

деген үмиттемиз. 10-сабақта жазып питкерилген гүўалықларды бөлисиў және  

9-сабақта питкерип үлгермеген гүўалықларды жуўмақлаў ушын ўақыт 

бериледи.  

1. Баслы мақсет 

Баслы мақсет – өз гүўалығыңызды таярлап питкериўден ҳәм жобаға 

тийкарланып оны усыныўдан ибарат. 

2. Таярлық 

Гүўалығыңызды таярлаў ушын ҳәр бириңизден талап етилетуғын ўақыт ҳәм 

күш жүдә ҳәр қыйлы болады. Буның сизиң ақыл-парасатыңызға ямаса руўхый 

дәрежеңизге байланысы жоқ, ал ўақыяңыздың қаншелли қурамалылығына 

байланыслы. Базы гүўалықларды анық айтып жеткизиў оғада қыйын. 

Базыларын қысқартыў, ал базыларын болса кеңейтиў керек болады. Солай етип,  

жазба гүўалығыңызды таярлап питкериўге қанша ўақыт кететуғынына тәсир 

ететуғын көплеген жағдайлар бар. Егер сиз оны тез ҳәм аңсат питкерген 

болсаңыз, мақтанып кетпең. Ал, таярлаў сиз ушын басқаларға қарағанда 
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қыйынырақ кешип атырған болса, руўхыңыз түспесин. Өзиңиз ҳәм топарлас 

досларыңыз ушын турақлылық пенен дуўа етиң. 

3. Қыйыншылықлар сыйлықланады 

Көплеген қатнасыўшылар жеке гүўалықты таярлаў үстинде ислеўди курстың ең 

қыйын, гейде ең кеўилди шөктиретуғын бөлеги деп есаплайды. Ал екинши 

тәрептен, бир талай қатнасыўшылар оны бул курстың ең пайдалы ҳәм жигер-

лендириўши бөлеги деп есаплайды. Буның айырмашылығы усындай гүрриңди 

таярлаўдың зәрүрлигине деген қатнасыңыз ҳәм буны ислеўге қаншелли анық 

кирискениңизге байланыслы болады. Күшиңизди аямай ислең. Қудайдан 

өзиңизге даналық берип, жетелеўин сорап дуўа етиң. 

4. Әмелий жумыс 

9-сабақ 3-4 саатлық әмелий жумыстан ибарат. Оған дем алып, таярланып ҳәм 

бул жумыс ушын дуўа етип келиўиңизди мәсләҳәт беремиз. Егер топар үлкен 

ямаса гүўалықлар қурамалы болса, ондай жағдайда екинши әмелий жумысты 

режелестириў зәрүр болады. 

5. Қутлықлаймыз! 

Сизиң 1-курсты тамамлаўдағы шыдамлылығыңыз ҳәм 2-курстың усы бөлимине 

дейин табыслы жетип келиўиңиз мақтаўға турады. Ийемиз руўхый өсиў ҳәм ер 

жетиўиңизде көплеген қыйын ҳәм әҳмийетли жолларды басып өтиўиңизге 

жәрдем берди.  Қудайдың мийрими менен сиз жақында екинши курсты 

питкересиз ҳәм Оның менен бирге қәдем басып, Ол сизди қай жерге бағытласа, 

сол жерде Оған хызмет етиў ушын таяр боласыз. 
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«ЖҮЗИМ» СҮЎРЕТЛЕМЕСИ 

 

 

(Масихыйлық тәжирийбе  

арқалы исениўши жыйнайтуғын  

гүўалықлардың түрлери) 
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___________
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ЖЕҢИС 
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 ЯДЛАЎ 
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ЖЕКЕ ГҮЎАЛЫҚТЫ ТАЯРЛАЎДА ЖӘРДЕМЛЕР 

 

Гүўалықлар ҳәр түрли темаларға таярланыўы ҳәм ҳәр түрли тыңлаўшылар 

ушын пишинге келтирилиўи мүмкин. 

Усы курста сиз таярлайтуғын гүўалық ........ 

 дүзилиси исенбеўшилерге айтыў ушын арналған болады. 

 жекеме-жеке ямаса кишкене топарда бөлисиўге қолайластырылады. 

 мәжбүрлеў емес, ал «есикти ашыў» хызметин атқарады. 

Көплеген адамлар Масихқа мүтәж екенин мойынлаўге таяр емес, бирақ жеке 

гүўалықты айтыў арқалы көп жағдайда оларды Хош Хабар ҳаққында сөйлесиўге 

жетелеў мүмкин болады. 

1. Жеке гүўалық бериўдиң улыўма жобасы 

 а. Алдын – масихый болмастан алдын өмириңиз қандай болғанын қысқаша  

     сүўретлеп бериў керек. 

 б. Қалай – анықлап айтқанда, қалайынша масихый болдыңыз? 

 в. Кейин – өмириңиздеги өзгерислер менен байланыстырыў керек. 

2. Анық мазмунлы жеке гүўалықты таярлаў ушын көрсетпелер  

 а. Гүўалық әңгиме түринде болсын. Айтып бериў аңсат етип таярлаң. Мысалы: 

«Мен күнниң қып-қызыл болып батыўына қарадым ҳәм ойларға берилип 

кеттим», – дегенге уқсаған әдебий гәплерди пайдаланбаң. Жай тилдеги аўызеки 

сөзлерди қолланың. 

 б. «Сен», «сиз» емес, ал «мен», «маған» деген сөзлерди пайдаланың (ўаз  

 айтпаң, ал тек бөлисиң). Бул сизиң гүўалығыңызды жеке ҳәм унамлы етеди.  

 Адамлар биринши бетте айтылған басқалардың басынан өткенлерин еситиўди  

 унатады. 

 в. Диний сөз, сөйлем ҳәм жаргонларды пайдаланыўдан бас тартың. 

Диний сөзлер Олардың орнын алмастырыўшылар 

Тәўбеге келиў Дуўа етип, Масихтың мениң өмириме 

келиўин сорадым. 

Гүна Бойсынбаў, Қудайдың нызамларын 

бузыў. Қудайдан жүз бурып, өз жолым 

менен кеттим. 

Масихтың қаны менен қутқарылады Қудай мениң қәтелеримди кеширди. 

Масихты қабыл еттим Дуўа етип, Масихтың мениң өмириме 

келиўин сорадым. 

Қутқарылдым Масихый болдым, бойсынбай жасаған 

өмиримниң ақыбетлеринен азат 

етилдим. 

Жалбарындым Шын жүректен дуўа еттим. 

 г. Көпшилик өз өмирлерине уқсата алыўы ушын гүўалығыңызды 

 улыўмаластырың. Анық жәмәәтлердиң, деноминациялардың ямаса топарлар-  

 дың атын атамаң.  Сәне ҳәм жасты атап өтиўден де бас тартың. (Сәтсиз: Мен  

 масихый болған ўақтымда, жети жаста едим. Бизлер қалаға 1956-жылы  

 көшип келдик). 

 д. Бираз ҳәзил ҳәм  инсанды қызықтыратуғын нәрселерди қосың. Адам  

 күлимсирегенде ямаса күлгенде, бул нәрсе қысылыўды басады. Ҳәзил болса 

итибарды күшейтеди. 

 е. Бир-еки сөз бенен тәрийиплеп бериў қызығыўшылықты асырады. «Мен бир    

 кишкене қалада өстим», – деў менен шекленбең. Тыңлаўшы көз алдына  

 келтире алыўы ушын, сол қаланы қысқаша тәрийиплеп бериң. 
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  ж. «Алдын» бөлимине бурынғы өмириңиздиң жақсы тәреплерин де, жаман   

  тәреплерин де киргизиң. Өмириңизде болған қызық ўақыялар менен баслаң. 

 (Руўхый тәрепке тийисли емес).  

   1) «Жақсы тәреплер»диң мысаллары – ислерди табыслы орынлаўды қәлеў,  

        оқыўға талпыныў, басқалардың ғамын ойлаў, мийнетти жақсы көриў. 

   2) «Жаман тәреплер»диң мысаллары – өзимшиллик, өзин кемис сезиў, қандай  

        баҳа менен болса да басқалардан жоқары шығыў, сықмарлық,  

        ашыўшақлық.. 

 з. «Қалай» бөлиминде ..... 

   1) Анық, қысқаша түрде Хош Хабарды жеткизиң. Бул жерде төмендегилерди  

       киргизиў керек: 

а) Гүна 

б) Гүна ушын жаза 

в) Масихтың жазаның қунын төлеўи 

г) Масихты қабыллаўдың зәрүрлиги 

    2) Сөйлеген ўақтыңызда Мухаддес Китаптың бийлигин көрсетиң. 

а) Сәтсиз: «Достым мениң гүнакарлығым ҳәм кеширимге мүтәжлигимди  

    айтты». 

б) Табыслы: «Достым маған Мухаддес Китапта былай деп жазылғанын ......  

     ................  айтты». 

     3) Масихты қабыллаў зәрүрлигин айтқаныңызда, «дуўа етиў» сөзин  

         қолланың. «Дуўа етиў» сөзи адамның не ислеў кереклигин көрсетеди. 

         Табыслы: «Мен Масихтың өмириме кирип келиўин ҳәм маған мәңгилик  

         өмир бериўин сорап дуўа еттим». 

 и. «Кейин» бөлиминде масихый болыўдың бир неше абзаллықларын  

 айтып, созбастан тез жуўмақлаң. (Бул ҳәзирги ўақыттағы абзаллықлар    

 болыўы мүмкин.) Гүўалығыңыздың ең кейинги гәпи мынаған уқсас болыўы  

 керек: «Ең үлкен байлығым бул мәңгилик өмирге ийе болғаным». Тыңлаўшы  

 жийи жағдайда сиз гүўалығыңызда айтқан ақырғы нәрсе бойынша өз пикирин  

 билдиреди. Егер олардың пикирлери мәңгилик өмирге тийисли болса, демек  

 тыңлаўшыны Хош Хабар менен таныстырыўға есик ашылды деген сөз. 

 к. Гүманландыратуғын дәлилсиз сөзлерден қашың. Мине бир неше мысаллар: 

    1) Сәтсиз: «Мен дуўа еттим ҳәм Масихтың кирип келгенин мен билемен». 

    2) Сәтсиз: «Қудай маған әжайып күйеў бергенин билемен (ҳаял ямаса үш  

        перзент)». 

    3) Табыслы: «Мен дуўа еттим ҳәм Масихтың мениң өмириме келиўин  

        сорадым. Сол ўақыттан бери мен руўхый тынышлықты сеземен .....». 

 л. Үлкенлердиң көз-қарасы менен сөйлең. Жас ўақтыңызда Масихқа келген 

болсаңыз да, гүўалығыңызды үлкен адамлардың пикири менен айтың. 

     1) Сәтсиз: «Ағам маған Ийсаның ким екенин түсиниўге жәрдем берди». 

     2) Табыслы: «Бизлер ата-анам менен бирге жүдә жақсы сөйлесетуғын едик.  

         Бир күни әкем екеўимиз Масихтың ҳақыйқаттан ким екени ҳаққында  

         узақ сәўбетлестик». 

 м. Әпиўайыластырың – керек емес әҳмийетсиз мағлыўматты қысқартың. 

Өзиңиз билетуғын адамлардың, тағы да барған жериңиз, ушырасыўларыңыз 

және жумыс орынларыңыздың санын қысқартың.  Мүмкин болса, адамлардың 

фамилиясын айтпай, тек атларын айтың. 

     1) Сәтсиз: «Сәрсенбаев Мақсет, Ерекеев Полат ҳәм оның жийени Әдилов  

         Парахат мен ислейтуғын №9 кәрханаға келди ...». 

     2) Табыслы: «Бир күни Мақсет ҳәм оның еки достысы жумысқа келип, мениң  
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          менен сөйлести ...». 

      3) Мағлыўматларды бир гәптиң өзинде жәмлең: «Бес қалада жасап,  

          6 оқыў орнында оқығаннан кейин, ақырында мен биринши рет  

          инженерлик жумысқа орналастым». 

3. Таярлық тәртиби 

  а. Гүўалығыңызды жазып басламастан алдын, дуўа етип, Қудайдан жәрдем   

      сораң. Гүўалық үстинде ислей отырып, Оннан даналық ҳәм жаңа пикирлер   

      излең. 

  б. АЛДЫН, ҚАЛАЙ ҳәм КЕЙИН деп белгиленген үш бөлек бетлерге  

      қысқаша мағлыўматларды жыйнаң. 

  в. Усы үш беттеги мағлыўматтан пайдаланып, гүўалықтың дәслепки нусқасын  

      жазың. (Оны оқып бериў бес минуттай болады.) Енди жоқарыда берилген  

      барлық 12 көрсетпени қоллаң. 

  г. Үлкен нусқаға дүзетиўлер ҳәм жақсартыўлар киргизиң. (Буны ислеўде сизге  

      жетекшиңиз көп жәрдем береди.) 

 д. Оқыған ўақытта 2,5-3 минут болыўы ушын текстти қысқартың. (Бул жерде де  

     сизге жетекшиңиз жәрдем береди.) 

 е. Гүўалығыңызды айтып бериўдиң улыўма жобасын бир кишкене қатты  

     қағазға түсириң. Тек өз жобаңызды пайдаланып айтып бериўди үйрениң.  

    (Бул жерде сизге тағы жетекшиңиз жәрдем береди.) 

 ж. Гүўалығыңызды 3-4 минут аралығында жобаға қарамай айтып бериўди  

     үйрениң. (Ескертиў: Дәслепки алты «а-е» пунктлери усы курста, ал «ж»  

     пункти 3-курста орынланады.) 

 

 

ГҮЎАЛЫҚТЫҢ ЕКИ ҮЛГИСИ 

 

1. Хронологиялық 

Бул усылда сиз өз ўақыяңызды жүз берген ўақты бойынша тәртип пенен айтып 

бересиз. 

 
 

 

                         

                                    АЛДЫН                                                                КЕЙИН       

 

                                                                       

                        

ТУЎЫЛЫЎ                                                     ҚУТҚАРЫЛЫЎ                                              ҲӘЗИР   

        

 

 

Cиз бул үлгиден мына жағдайда пайдаланасыз, егер: 

        а. Сиз үлкен жаста тәўбеге келген болсаңыз; 

        б. Тәўбеге келместен алдынғы өмириңизден бөлисетуғын қызықлы  

            мағлыўматлар жеткиликли болса; 

        в. «Қалай» тәўбеге келгениңиз айрықша әҳмийетлилиги себепли, тәўбеге  

            келиў тәжирийбеңиз гүрриңиңиздиң үлкен бөлегин алса. («Алдын»  

           бөлими усыған жараса қысқарақ болады.) 
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2. Шолыў / Өткенге көз жибериў 

 

  
                                                         ТАРИХЫЙ ШОЛЫЎ                                                                            

                                                    

 

                                                                     ӨТКЕНГЕ КӨЗ ЖИБЕРИЎ 

                                                                           

                                                                                                                               

ТУЎЫЛЫЎ                                           ҚУТҚАРЫЛЫЎ                                             ҲӘЗИР  

 

 

 

Бул усылда сиз ҳәзирги күнге шекемги өмириңизге қызықлы, жылдам шолыў 

жасап бересиз. Сизиң гүўалығыңызда бул шолыў «Алдын» бөлиминиң орнын 

ийелейди. Соннан кейин сиз өмириңиз руўхый өзгерген сәтке қайтып келесиз. 

Бул жерде сиз тиккелей «қалай» тәўбеге келгениңиз яки оннан сәл алдын болған 

ўақыяларды еслейсиз. Сиз бул үлгиден мына жағдайда пайдаланасыз, егер: 

а. Масихқа жас ўақтыңызда келген болсаңыз; 

б. Балалық ҳәм жаслығыңыз есте қаларлықтай болмай, ал өмириңиз  

    үлкен жасқа келгенде қызықлы болып баслаған болса; 

в. «Қалай» бөлимиңиз жүдә қысқа болса. 

 

 

8-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Сегизинши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң  

(36-бет). «Қарым-қатнас» темасындағы екинши аятты ядлаң: Еврей. 10:24, 25. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Жеке гүўалық. «Таярлық тәртиби» бөлиминиң «а» ҳәм «б» пунктлериндеги  

жумысты жуўмақлаў ушын 45 минут ўақыт бөлиң (34-бет). АЛДЫН, ҚАЛАЙ 

ҳәм КЕЙИН деп белгиленген үш бөлек бетлерге қысқаша мағлыўматларды 

жыйнаң. Оларды ендиги ҳәптеде өзиңиз бенен алып келиўди умытпаң. 
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8-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Қарым-қатнас» 

темасындағы екинши аятты айтып бериң: Еврей. 10:24, 25. 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктен Қудай менен жалғыз 

қалған ўақытта алған пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. «Дәслепки гүўалықты таярлаў ўақтында жиберилетуғын әдеттеги 

кемшиликлер» бөлимин оқың ҳәм талқылаң (37-бет). 

4. «Гүўалық жазыў: әмелий жумыс жобасын» оқың ҳәм талқылаң  

(37-38 бетлер). 

5. АЛДЫН, ҚАЛАЙ ҳәм КЕЙИН үш мағлыўмат бетлериндеги жумысыңызды 

басқалар менен бөлисиң ҳәм талқылаң. 

6. 9-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (38-бет). 

7. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – сегизинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

5-ТЕМА. ҚАРЫМ-ҚАТНАС 

Бизлер ҳәммемиз масихыйлық қарым-қатнас айрықша түрде усынатуғын өз-ара 

жигерлендириў, ақыл бериў ҳәм жетилистириўге мүтәжбиз. Биринши әсирдеги  

исениўшилер бундай қарым-қатнасты зәрүр деп билди: «Олар өзлерин 

елшилердиң тәлимине бағышлап, бир-бири менен қарым-қатнаста болды ҳәм 

бирге нан сындырып, дуўа етер еди» (Елш. исл. 2:42). 

Еврей. 10:24, 25. Бул аят бизлерге турақлы қарым-қатнаста болып, бир-

биримизди сүйиспеншиликке ҳәм жақсы ислерди ислеўге үндеў кереклигимиз- 

ди үйретеди. Басқа исениўшилер менен қарым-қатнас бизлердиң Масихқа деген 

исенимимизди ҳәм Оған бойсыныўымызды асырады, соның менен бирге 

олардың исеними ҳәм бойсыныўы да бизлер арқалы беккемленеди. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Қайталаў ушын берилген басқа аятларға Матта 18:20 ны қосып қойың, ал  

   Еврей. 10:24, 25 ти сыртқы қалтада сақлаң. 

2. Сизиң ўазыйпаңыз қалташаның ишиндеги ҳәр бир аятты күнине бир  

   мәртебе қайталаўдан ибарат болады. Деген менен, сиз аятлар үстинде қанша  

   көп ўақыт өткизсеңиз, сонша өзиңизге пайда алып келеди. 

3. Ҳәпте ақырында жаңа аятты яддан жазып ямаса оны биреўге айтып  

    берип, тексериң. 
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ДӘСЛЕПКИ ГҮЎАЛЫҚТЫ ТАЯРЛАЎ ЎАҚТЫНДА ЖИБЕРИЛЕТУҒЫН 

ӘДЕТТЕГИ КЕМШИЛИКЛЕР 

 

1. Тексттиң биринши нусқасын жазыўда оғада пухталық етиў 

Көплеген адамлар тексттиң биринши нусқасында-ақ ҳәммесин анық жазыўға 

тырысады. Дәслепки нусқа минсиз болыўы шәрт емес. Тек болғаны, қағазға бир 

нәрселерди түсириң! Қағазды көп нәрселер менен толтырың!  

(Бир нәрсени көбейткеннен гөре азайтқан аңсатрақ.) Жетекши ҳәм топардағы 

басқа ағзалар сизиң жумысыңызға дүзетиўлер киргизиўге келеси ҳәптелер 

даўамында жәрдем береди. (Гүўалық жазыў әмелий жумыс жобасында бул 

түсиндириледи.) 

 

2. Дым көп еске түсириў 

а. Базылар басынан өткерген бахытсыз тәжирийбелерди ҳәдден тысқары дыққат  

    пенен тексергени ҳәм еслегени себепли түскинликке түсип қалады. 

б. Базылар өткен ўақыяларды ойларында қайта жанландырыўға соншелли  

    берилип кеткенликтен, берилген жазба жумысы орынланбай қалады. 

в. Базылар ески жәнжеллерди қалай жөнге салыў кереклигин уўайымлап  

    кетеди. 

 

3. Руўхый темаға жүдә тез өтип кетиў 

Гүўалықты бирден руўхый және масихыйлық тема менен баслаў дурыс емес. 

Алды менен тыңлаўшыға өзиңиз бенен адам сыяқлы танысыўға мүмкиншилик 

бериң. Сондай-ақ, гүўалығыңыздың мазмуны бастан ақырына дейин руўхый 

болып кетпесин. Тыңлаўшы сизиң өзи сыяқлы адам баласы екениңизди билсин. 

 

4. Қашан анық тәўбеге келип едим деп ҳәдден тысқары уўайымлаў 

Жийи инсан өз өмиринде тәўбеге келдим деп атай алатуғын бир неше пайытлар 

болады. Тәжирийбеңизди еситиў арқалы топарыңыз ҳәм жетекшиңиз буны 

ажыратыўда сизге жәрдем бериўи мүмкин. Бул мәселе үстинде ойлана отырып, 

көбинесе өзиңиз ҳаққында жаңа нәрселерди билип аласыз. Егер сизиң 

жағдайыңыз қурамалы болса, онда жетекши ямаса басқа бир тәжирийбели адам  

тәжирийбеңизди тереңирек изертлеўиңизге жәрдем береди. Ал сол аралықта, 

өзиңиз ушын анық болған нәрселерди қағазға түсириң. 

 

5. Тапсырма қыйын болғанлықтан оны кейинге қалдырыў 

Усы тапсырманы орынлаў ушын әлбетте бир неше саат күш салып, мийнет 

етиўиңизге туўры келеди. Оны кейинге қалдырған менен бул ҳеш нәрсени 

жеңиллестирмейди. Сиз жумысқа қанша тез кириссеңиз, сонша тез ерисилген 

нәтийжеден қуўанасыз! 

 

ГҮЎАЛЫҚ ЖАЗЫЎ: ӘМЕЛИЙ ЖУМЫС ЖОБАСЫ 

 

1. Әмелий жумысқа (9-сабақ) гүўалықтың дәслепки нусқасын жазып, өзиңиз  

    бенен бирге алып келиң. 

2. Сабақта жетекши биринши нусқаңыздың күшли тәреплерин көрсетип,  

    дүзетиў ушын усыныслар береди. 

3. Текстке керекли дүзетиўлерди киргизип, жетекшиңизге жаңа нусқаны оқып  

    бериң. 
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4. Жетекши қайтадан усыныслар береди. (Жетекшиниң өзиңизге көбирек  

    жәрдем бериўине жол қойың.) 

5. Сизиң гүўалығыңыз таяр болмағанша усы тәртипти (жоқарыдағы 3 және  

    4-пунктлерди) қайталаң. (Бул 34-беттеги «Таярлық тәртиби» бөлиминиң  

    3-г ҳәм 3-д пунктлерин орынлайды.) 

6. Жетекшиңиз сизиң гүўалығыңыз таяр болғанлығын мақулласа, оны 

    төменде көрсетилгендей етип бир карточкаға жобаластырың: 

      а. Таяр болған гүўалығыңыздан тийкарғы темалардың дизимин дүзиң. 

      б. Усы дизимди қысқартың. 

      в. Тийкарғы темалар бойынша гүўалығыңызды айтып үйрениң. 

      г. Темалар дизимин еле де қысқартып көриң. 

      д. Усы қысқартылған жобаны карточкаға жазың. 

      е. Карточкаға қарап, гүўалығыңызды айтып тәжирийбе қылың. 

      ж. Усы карточкадан жетекшиңизге өз гүўалығыңызды айтып бериң. 

 

 

 

9-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Тоғызынши ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң  

(39-бет). «Гүўалық бериў» темасындағы биринши аятты ядлаң: Матта 4:19. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Жеке гүўалық. 9-сабақ 3-4 саатқа созылады. Сабақта жеке гүўалық таярлаў 

бойынша күшли әмелий жумыс өткериледи. Оған дем алып ҳәм жумыс ислеўге 

таяр болып келиң. Қудай сизге, ҳәмме қатнасыўшыға ҳәм жетекшиңизге 

даналық бериўи ушын дуўа етиң. Үш бетке жазылған мағлыўматларыңыздан 

пайдаланып, гүўалығыңыздың дәслепки нусқасын жазың. Бул нусқаны өзиңиз 

бенен алып келиўди умытпаң. 

4. Ҳәр қыйлы. Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги тапсырмаларды 

орынлап, қол қойдырыўға таяр етиң. 
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9-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Берилген аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Гүўалық бериў» 

темасындағы биринши аятты айтып бериң: Матта 4:19. Мағлыўматларды 

үйрениў күнделигиндеги тапсырмаларға қол қойдырыўға ҳәрекет етиң. 

2.10-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (39-бет). 

3. Дуўа етиң. 

4. Жеке гүўалықты таярлаў жумысына кирисиң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – тоғызыншы ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

6-ТЕМА. ГҮЎАЛЫҚ БЕРИЎ 

Қудай биз исениўшилерге Масихты 

билмейтуғын адамларға Хош 

Хабарды жеткизиўдей ҳүрметли 

исти ҳәм жуўапкершиликти 

тапсырды. Оның гүўалары болыў 

ушын бизлер бул дүньяда жасап 

атырмыз. 

Матта 4:19. Ийса еки 

балықшыны жүдә баҳалы иске, 

«адам аўлаў»ға шақырды. Бизлер  

не менен шуғыллансақ та, Ийса 

бизлердиң Өзине ериўимизди ҳәм  

 

 

 

Өзи менен бирге адамлардың 

арасында Хош Хабар жәриялаўда 

қатнасыўымызды қәлейди. 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Матта 4:19 ҳәм Рим. 1:16 

аятларын сыртқы қалтаға салың. Бул 

ҳәптеде сиз тек Матта 4:19 аятын 

үйренесиз. 

2. Ҳәпте соңында, сабаққа 

келместен алдын жаңа аятты яддан 

жазың ямаса оны биреўге айтып 

бериң. 

 

 

 

10-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Оныншы ҳәптени үйрениң ҳәм орынлаң (40-бет). 

«Гүўалық бериў» темасындағы екинши аятты ядлаң: Рим. 1:16.  

Билетуғын аятлардың бәрин инта менен және қайталаң. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Жеке гүўалық. Сабақта карточкаға жазған жобадан гүўалығыңызды айтып 

бериўге таяр болып келиң.  

4. Ҳәр қыйлы. «Мениң жүрегим – Масихтың үйи» мақаласын дыққат пенен 

оқың ҳәм белгилең (41-48 бетлер). «Мениң жүрегим – Масихтың үйи» 

мақаласын талқылаў бөлимине кирисиўди оқың (49-51 бетлер). Сизиңше ҳәр 

бир бөлмениң ҳәм үйдиң ийелигин тапсырыў бөлиминиң айрықша әҳмийети не 

екенин қысқаша жазың. 
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10-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Топарларға бөлиниң ҳәм «Гүўалық бериў» темасындағы екинши аятты айтып 

бериң: Рим. 1:16. Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги тапсырмаларға қол 

қойдырыўға ҳәрекет етиң. 

2. Қудай менен жалғыз қалған ўақытта алған пикирлериңизди басқалар менен 

бөлисиң (Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден). 

3. 12-сабақ (Ярым күнлик дуўа етиў) өтилетуғын орын ҳәм ўақытты анықлап 

алың (Бул ҳаққында 11-сабақта және сөйлесиледи). 

4. «Мениң жүрегим – Масихтың үйи» мақаласы бойынша пикир алысың 

(41-51 бетлер). 

5. Карточкадағы жобаға қарап жеке гүўалық айтып бериў (4-минуттан аспаған 

ҳалда) мүмкиншилигинен пайдаланың. 

6. Егер үлгермеген болсаңыз, гүўалығыңызды жуўмақлаў үстинде ислең. 

7. 11-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (51-бет). 

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер – оныншы ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

6-ТЕМА. ГҮЎАЛЫҚ БЕРИЎ 

Бизлер Ийса Масихтың гүўалары 

сыпатында, Оның ушын сөйлеўде 

болатуғын тәбийий қорқынышы- 

мызды жеңиўимиз керек. 

Рим. 1:16. Инсанлардың мүтәжлик- 

лериниң бир ғана ҳақыйқый жуўабы 

болып табылатуғын Қудайдың 

қутқарыўшы күши болған Хош 

Хабарды бизлер уялмастан 

жәриялаўымыз керек. Ийса: «Солай 

етип, кимде-ким Мени адамлар 

алдында тән алса, Мен де оны 

аспандағы Әкемниң алдында тән 

аламан», – деген еди (Матта 10:32). 

« ....... бириншиден яҳудийлер, 

соңынан яҳудий емеслерди» деген 

сөз Хош Хабар ҳәмме адамлар ушын 

екенин ҳәм оның дүнья жүзлик 

талапты қанаатландыратуғынлығын 

билдиреди. 

 

 

 

 

 

 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ядлаған аятларыңызды қайталаў- 

ды даўам етиң ҳәм Рим. 1:16-аятты 

ядлаң. 

2. Сезбеген ҳалда аятларды қәте 

ядлап алмағаныңызды билиў ушын 

биреў сизди ўақты-ўақты тексерип 

турсын. Достыңыз сизге аяттың 

темасын ямаса темаларды және 

силтемелерди айтсын. Бул ўақыт 

екеўиңизге де жарылқаў болыўы  

ҳәм достыңыз аятларды ядламай 

жүрген болса, оған түртки бериўи 

мүмкин. 

3. Рим. 1:16-аятты ядлап болғаннан 

кейин, А сериясының 12 карточкасы 

«Масих пенен баслаў» бөлиминиң 

бес карточкасы менен бирге 

қалташаның ишинде болады. Ҳәзир 

сиз ТБЯС ның биринши бөлегин 

жуўмақладыңыз. 
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Мениң  жүрегим – Масихтың  үйи 
Роберт Бойд Мунгер 

 

Павелдиң Ефеслилерге жазған 

хатында биз мынадай сөзлерди 

табамыз: «Қудай Өз уллылығының 

байлығы бойынша ишки дүньяңыз- 

ды беккемлеў ушын, Өз Руўхы 

арқалы сизлерге күш-қуўат берсин. 

Исенимиңиз арқалы, Масих 

жүреклериңизде жасасын»  

(Ефес. 3:16). Яки және бир аўдарма- 

да айтылғанындай: «Исенимиңиз 

арқалы Масих жүрегиңизге 

жайласып, жүрегиңиз Масих ушын 

өз үйиндей болсын». 

Масихый тәлимлердиң ең 

әжайыбы – бул Ийса Масихтың Өзи 

Мухаддес Руўх арқалы адамның 

жүрегине кирип келиўи, ол жерге 

жайласыўы ҳәм өз үйи етиўи болып 

табылатуғыны гүмансыз. Масих 

инсан жүрегин Өзи жасайтуғын 

мәкан етеди.  

Ийемиз Өзиниң шәкиртлерине  

былай деди: «Кимде-ким Мени 

сүйсе, Мениң сөзимди орынлайды 

ҳәм Әкем де оны сүйеди ҳәм Бизлер 

оған келип, оның менен бирге 

жасаймыз» (Юхан 14:23). Оның 

айтып атырған сөзин түсиниў 

шәкиртлерге қыйын болды. Егер 

солай болса, қалайынша Масих олар 

менен жасаўы мүмкин еди? 

Қызық, Ийемиз бул жерде 

Юхан жазған Хош Хабардың  

14-бабының басында айтқан сөзин 

және қоллады: «Мен барып, сизлер 

ушын орын таярлағанымнан соң, 

сизлер де Мен болатуғын жерде  

болыўыңыз ушын, және келип, Өз 

жаныма алып кетемен» (Юхан 14:3). 

Ийемиз Өзиниң шәкиртлерине олар 

ушын орын таярлаўға ҳәм бир күни 

оларды сол жерде күтип алыўға  

кетип баратырғаны сыяқлы, енди 

шәкиртлери де Ийсаның келип, 

өзлериниң жүреклеринде жасаўына 

орын таярлаўы мүмкин екенлигине 

ўәде берип атырған еди.  

Олар буны түсине алмады.  

Қалайынша булай болады? 

Мине, Елиўинши күн байрамы 

келди. Тири Масихтың Руўхы 

жәмәәтке берилди ҳәм сонда ғана 

шәкиртлер түсинди. Қудай 

Ерусалимдеги Ҳиродтың ибадатха- 

насында емес, қол менен соғылған 

ибадатханада да емес, ал енди 

Мухаддес Руўхтың кәраматлы 

төгилиўиниң арқасында адамлардың 

жүрегинде жасайтуғын болды.  

Енди исениўшиниң денеси – тири 

Қудайдың ибадатханасы, ал инсан 

жүреги – Ийса Масихтың үйи 

болады. 

Мен ушын, өз жүрегимди Масихтың 

үйи етиўден, сол жерде Оның болға- 

нын жақсы көрип, Оған хызмет 

етиўден ҳәм Оның кеўлин таўып, 

Оның менен сәўбетлесиўден де 

уллырақ ҳүрмет бар екенин көз 

алдыма келтириў қыйын. Бир күни 

кеште (буны ҳеш қашан 

умытпайман) мен Оның жүрегиме 

келиўин сорадым. Қандай әжайып 

түрде Ол кирип келди! Бул айтар- 

лықтай сезимлер менен байланыслы 

болмаса да, жүдә ҳақыйқый болды. 

Мениң қараңғы жүрегиме Ол кирип, 

шырақ жақты. Ол муздай жерге от 

жағып, суўып қалған жүрегимди 

пүткиллей жылытты. Алдын жым-

жыртлық ҳүким сүрген жерде 

жағымлы нама еситиле баслады, 

астан-кестенликтиң орнына 

келисимлилик келди, Ол жүрегим- 

деги бослықты Өзиниң сүйиспен- 

шиликке толы әжайып дослығына 

толтырды. Мен Масихқа есикти 

ашқанымнан бир рет те өкингеним 

жоқ ҳәм мен келешекте де ҳеш 

қашан өкинбейтуғынымды билемен! 

Бул әлбетте, жүрегиңизди 

Масихтың үйи етиўдеги биринши 

қәдем. Ол былай деди: «Мине, Мен 

қапы алдында қағып турман. Егер 
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кимде-ким даўысымды еситип, 

қапыны ашса, оның үйине киремен. 

Мен оның менен, ол Мениң менен 

бирге аўқат жеймиз» (Аян 3:20). 

Егер өз өмириңизди тири Қудайдың 

жасайтуғын мәканы қылмақшы 

болсаңыз, онда Масихты жүрегиңиз- 

ге мирәт етиўге сизди шақыраман. 

Ол әлбетте келеди.  

    Масих мениң жүрегиме киргеннен 

кейин, жаңа қарым-қатнастың 

қуўанышына бөленип, мен Оған 

былай дедим: «Ийем, мениң 

жүрегим Сеники болыўын қәлеймен. 

Мендеги ҳәмме нәрсе Саған 

тийисли. Сен Өзиңди бул жерде 

қолайлырақ сезиўиң ҳәм дослығы- 

мыз толығырақ болыўы ушын, мен 

Саған мениң жүрегим ҳәм мениң 

өмирим деп аталатуғын үйимниң  

барлық өзгешеликлерин көрсетип, 

таныстырайын». Ол киргенине 

қуўанышлы, Оған жүрегимнен орын 

берилгенине бахытлы еди. 

КИТАПХАНА 

Үйдеги биринши бөлме бул жумыс 

бөлмеси – китапхана. Келиңлер, оны 

өзлеримиздиң ақыл-ойымыздың 

жумыс бөлмеси деп атаймыз. Мениң 

үйимдеги бул ақыл-ой бөлмеси 

қалың дийўаллы ҳәм киши көлемде. 

Бирақ бул оғада әҳмийетли бөлме.  

Қандай да бир мәнисте ол үйди 

басқаратуғын бөлме. Ол мениң 

менен бирге сол жаққа кирди ҳәм 

әтираптағы китап шкафларындағы 

китапларға, столдағы журналларға 

және дийўалда илинип турған 

сүўретлерге қарай баслады. Оның 

нәзерин бақлап, мен қолайсызланып 

кеттим. Таң қаларлығы, мен алдын 

бул нәрселерден уялмайтуғын едим, 

бирақ ҳәзир Ийса сол жерде турып, 

усыларға қарағанында, мен уялып 

кеттим. Мениң бир неше китапла- 

рыма тоқтап қараўы ушын Оның 

көзлери жүдә пәк еди. Столда 

масихый оқыўы тийис болмаған 

көплеген ысырынды әдебиятлар 

жатырған еди, ал дийўалдағы 

сүўретлерге: ақылымдағы ойлар ҳәм  

қыялларға келсек, олар шерменде 

сүўретлер еди. 

      Қызарып кетип, мен Оған 

қарадым ҳәм былай дедим:  

– Ийем, бул бөлмениң бастан-аяқ 

өзгериске мүтәж екенин билемен. 

Ол қандай болыўы керек болса,  

сондай етиўге, яғный ҳәр бир 

ойымды Саған бойсындырыўға 

маған жәрдем бере аласаң ба? 

    – Әлбетте, – деп жуўап берди Ол. 

– Мен жаным менен саған жәрдем 

беремен. Соның ушын да Мен бул 

жердемен. Алды менен, өзиң оқып 

ҳәм көрип жүрген пайдасыз, напәк, 

жақсылыққа ҳәм ҳақыйқатлыққа 

хызмет етпейтуғын барлық затларды 

ал да, шығарып тасла! Енди китап- 

лардың босаған орынларына 

Мухаддес Китапты қой. Өзиңниң 

китапханаңды Мухаддес Жазыўлар 

менен толтыр ҳәм олардың үстинде 

күни-түни ойлан. Дийўалдағы 

сүўретлерге келсек, бул көринислер- 

ди жылаўлаў саған аңсат болмайды, 

деген менен Мен саған жәрдем бере 

аламан. Ол маған Өзиниң үлкен 

сүўретин берип:  

– Оны санаңның дийўалының дәл 

ортасына қыстырып қой, – деди. 

Мен солай иследим ҳәм жыллар 

даўамында мына нәрсени 

анықладым: «Мениң ойларым 

пүткиллей Масихта жәмленгенде, 

Оның пәклиги ҳәм қүдирети напәк 

қыяллардың шегиниўине себеп 

болады». Солай етип, Ол 

ойларымды тәслим етиўге жәрдем 

берди. 

Сизлерге мәсләҳәт бериўиме 

рухсат етиң: егер сиз ақыл-ойыңыз 

болған усы кишкене бөлме менен 

қыйналып атырған болсаңыз, онда 

сол жерге Масихты алып келиң. 

Оны Қудайдың Сөзи менен орын 

қалдырмастан толтырың, оның 

үстинде пикир жүритиң ҳәм оның 

алдында тиккелей Ийемиз Ийсаның 

алдында отырғандай отырың. 
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АСХАНА 

Китапханадан кейин бизлер  

асхана – дәмлер ҳәм қәлеўлер 

бөлмесине бардық. Бул жүдә үлкен 

бөлме еди. Асханада мен көп ўақыт 

өткизетуғын ҳәм өз қәлеўлеримди 

қанаатландырыўға көп күш 

сарплайтуғын едим. Мен Оған: 

«Мына бөлме кең жайлаў бөлме ҳәм 

бул жердеги дәстурханға тартыла- 

туғын аслар Саған унайтуғынына 

көзим жетеди, – дедим.  Ол столға 

мениң менен бирге отырды ҳәм:  

«Ал, бүгин кешки аўқатқа не 

писирилген?» – деп сорады.  «Мине,  

мениң сүйикли аўқатларым: турып 

қалған сүйеклер, мәккениң кепеги, 

ашшы капуста, пияз ҳәм туўры 

Мысырдан келтирилген сарымсақ 

пияз», – деп жуўап бердим мен. 

Булар ҳақыйқатында да маған 

унайтуғын тағамлар дизими еди. 

Олардың ҳеш биринде де пүткиллей 

бас тартатуғындай жаман нәрсе жоқ 

деп ойлайман, лекин бундай аўқат 

ҳақыйқый масихыйдың өмирин 

қанаатландырыўы тийис аўқат емес 

еди. Аўқат Оның алдына қойылған 

ўақытта, Ол аўқат туўралы аўыз 

ашпады. Оның аўқатты жемегенин 

көрип, бираз тынышсызланып: 

«Қутқарыўшым, Сен бул аўқатқа 

кеўил де бөлмедиң, не болды?» – 

деп сорадым. 

     Ол маған: «Мен сен билмей- 

туғын аўқат пенен азықланаман. 

Мениң аўқатым – Мени 

Жибергенниң еркин орынлаў», – деп 

жуўап берди. Ол және маған қарап: 

«Егер сен ҳақыйқаттан да өзиңди 

қанаатландыратуғын аўқатты 

қәлесең, онда өзиңниң ҳәзлигиң, 

қәлеўиң ҳәм рәҳәтиңди емес, ал 

Әкениң еркин изле. Мени 

қуўандырыўға ҳәрекет ет ҳәм 

усындай аўқат саған рәҳәт алып 

келеди. Буны ислеп көр!» – деди. 

Сол ўақытта, столда отырғанда, Ол 

маған Қудайдың еркин орынлаўдың 

дәмин сездирди. Қандай татлы! 

Дүньядағы ҳеш нәрсе бул аўқаттың 

мазасына тең келе алмайды. Тек ол 

ғана инсанды тойдырып, қанаатлан- 

дырады. Басқа барлық нәрсе 

ақырына келгенде, олардың ҳеш 

бириниң инсанды қанаатландырмай- 

туғыны анықланады. Ҳәзир егер 

Масих жүрегиңизде болса, мен 

Оның жүрегиңизде екенлигине 

исенемен, Оған қандай аўқат берип 

атырсыз, және өзиңиз не менен 

аўқатланып атырсыз? Денениң 

бузық қәлеўлери ҳәм өмирдеги 

менменлик ушын өзимшил түрде 

жасап атырсыз ба? Яки өзиңиздиң 

күнделик аўқатыңызға Қудайдың 

еркин таңлап атырсыз ба? 

МИЙМАНХАНА 

Кейин бизлер мийманханаға кирдик. 

Бул бөлме жағымлы ҳәм пәкизе 

болып, маған унайтуғын еди. Бул 

жерде алды ашық печь, жумсақ 

креслолар, китап шкафы бар, ең 

әҳмийетлиси – ол жер тыныш ҳәм 

жыллы еди. Мениң мийманханам 

Оған да унаған көринеди. Ол: «Бул 

ҳақыйқаттан да әжайып бөлме екен. 

Кел, бул жерге жийи келип турайық. 

Бул жер тыныш, сәўбетлесиў ушын 

ҳәммени өзине тартады», – деди.  

    Мендей жас масихый ушын бул 

әлбетте үлкен қуўаныш еди. Масих 

пенен бир неше минут жүректен 

сөйлесиўден артық маған не керек? 

Ол ўәде берип: «Мен ҳәр күни ерте 

таңда усы жерде боламан. Сен де 

кел, усы жерде ушырасамыз ҳәм 

күнди бирге баслаймыз», – деди. 

Енди ҳәр күни азанда мийманханаға, 

Ол келетуғын жерге түсиў маған 

әдет болды. Ол китап шкафынан 

Мухаддес Китапты алып, оны 

ашады ҳәм биз бирге оқыўды 

баслаймыз. Ол маған ондағы 

ғәзийнелер ҳаққында айтатуғын, 

оның ишиндеги ҳақыйқатларды 

ашып беретуғын еди. Өзиниң маған 

деген сүйиспеншилигин ҳәм 

мийримин ашып берип, мениң 

жүрегимди жылытар еди. Бирге  
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өткизген усы саатлар ҳақыйқаттан 

да әжайып еди. Ол маған Мухаддес 

Китап ҳәм Мухаддес Руўх арқалы 

сөйледи. Мен Оған дуўа етиў менен 

жуўап бердим. Солай етип, бизлер 

мийманхананы тыныш ўақыт 

бөлмеси деп атадық.  

      Бирақ, көплеген жағдайлардың 

тәсири астында бул ўақыт аз-аздан 

қысқарып барды. Не ушын екенин 

билмеймен, бирақ мен Масих пенен 

ўақыт өткизиў ушын жүдә бәнтпен 

деп ойладым. Түсинсеңиз керек, бул 

билип турып емес, ал өз-өзинен 

солай болды. Ақыр-ақыбетинде бул 

ўақыттың қысқарғанының үстине 

мен анда-санда келмей басладым. 

Биресе университетте имтиханлар, 

тағы бир де кешиктирип болмайту- 

ғын жағдай. Еки күнди қатара, 

соңын ала жийи буннан да көп 

ўақытларды өткерип жибере 

басладым.  

    Бир күни азанда мен асығыслық 

пенен текшеден өз жолыма түсип 

баратыр едим. 

    Мийманхананың жанынан өтип 

баратырсам, қапысы сәл ашық 

турған екен. Көз салсам, печьке от 

жағып Ийем сол жерде отырған 

екен. Бирден қапа болып, мен өзим- 

ше: «Ол мениң мийманым еди ғой. 

Мен Оны өзимниң жүрегиме 

шақырған едим. Ол үйимниң Ийеси 

болып келген еди. Солай болса да, 

бул жерде мен Оған итибар бермей 

атырман», – деп ойладым ҳәм  

бурылдым да, ишке кирдим.  

Төмен қараған ҳалда Оған: 

«Мийримли Қудай, кешир мени. 

Сен ҳәр күни азанда бул жерге 

келип турдың ба?», – дедим. 

«Аўа, Мен сениң менен 

ушырасыў ушын ҳәр күни азанда 

келип тураман деп айтқан  

едим-ғо», – деп жуўап берди Ол. 

Енди мен оннан да бетер уялып 

кеттим. Мен опасызлық етсем де, Ол 

садықлық етти. Мен Оннан 

кеширим сорадым. Бизлер ислеген 

исимиз ушын шын жүректен 

өкингенде дәрҳал кеширетуғыны 

сыяқлы, Ол мени де дәрҳал 

кеширди. Ол былай деди: «Сениң 

қәтелигиң мынада: cен тыныш 

ўақыт, Мухаддес Китапты оқыў ҳәм 

дуўа етиўди өзиңниң руўхый 

өсиўиңде бир усыл деп ойладың. 

Бирақ бул сааатлардың Мен ушын 

да әҳмийетли екенин умыттың. 

Есиңде болсын, Мен сени жақсы 

көремен, Мен үлкен қун төлеп сени 

қутқардым. Мен сениң менен 

сөйлесиўди қәлеймен. Енди, усы 

ўақытқа ең болмағанда, Мен ушын 

кеўил бөл. Нийетиң қандай болса да 

есиңде болсын, Мен сениң менен 

қарым-қатнаста болыўды 

қәлеймен!»  

   Билесиз бе, Масихтың мениң 

менен дос болыўды қәлейтуғынын, 

мени жақсы көретуғыны, Өзи менен 

бирге болғанымды қәлейтуғыны, 

мениң менен бирге болыў ушын 

мени күтетуғынын билиў – Қудай 

менен сәўбетлесетуғын ўақтымды 

басқа барлық нәрселерден де 

көбирек өзгертти. Масихты 

жүрегиңиздиң мийманханасында 

жалғыз күтип отырыўға 

мәжбүрлемең, керисинше ҳәр күни 

Қудайдың Сөзин оқыў ҳәм дуўа 

етиў арқалы Оның менен сөйлесе 

алатуғын ўақыт табың. 

УСТАХАНА 

Кейин Ол меннен: «Сениң үйиңде 

устахана бар ма?», – деп сорады.  

Ол мениң жүрегимдеги үйдиң 

подвалында жайласқан болып, ол 

жерде уста столы ҳәм қандай да бир 

әсбаплар бар еди. Бирақ мен оларды 

жарытып пайдаланбайтуғын едим. 

Ҳәр гезде төменге түсип ҳәм 

кишкене әсбапларды қолыма алып, 

айланысқан боламан. Бирақ 

жарамлы бир нәрсе соққан емеспен.  

   Мен Оны төменге алып бардым. 

Ол устахана столының үстиндеги 

мениң кишигирим талантларым 

менен епшиллигимди көрип шығып, 
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соңынан былай деди: «Жүдә жақсы 

тәмийинленген. Аспан Патшалығы 

ушын Сен өзиңниң өмириңде не 

ислеп атырсаң?» Ол столдың үстине 

мен ылақтырып таслаған еки-үш 

ойыншықты көрип, олардың 

биреўин маған әкелип: «Масихый 

өмириңде ислеп атырған нәрсең 

барлығы болып усы ойыншықлар 

ма?» – деди.   

«Қудайым, – дедим мен, – мениң 

қолымнан келетуғыны тек усы. 

Буның аз екенлигин билемен және 

көбирек ислеўди жүдә қәлеймен, 

бирақ оған шеберлигим де, күшим 

де жетпейди». 

«Сен жақсырақ ислеўди қәлейсең 

бе?» – деп сорады Ол. 

«Әлбетте!» – деп жуўап бердим мен. 

    «Жақсы. Қолларыңды Маған 

берип, тынышлан ҳәм Мениң 

Руўхымның сен арқалы ҳәрекет 

етиўине рухсат ет. Сениң уқыпсыз 

ҳәм ийкемсиз екениңди билемен, 

бирақ Руўх әжайып уста, егер Ол 

сениң қолларыңды ҳәм жүрегиңди 

басқарса, Өзи сен арқалы жумыс 

ислейди». Солай етип, Ол артыма 

өтти де, Өзиниң уллы және күшли 

қолларын мениң қолларымның 

үстине қойды ҳәм Өзиниң шебер 

бармақлары менен әсбапларды 

басқарып, мен арқалы жумыс ислей 

баслады.  

    Мен еле жүдә көп нәрсени үйре- 

ниўим керек ҳәм шығып атырған 

өнимнен қанаатланыўдан узақпан. 

Бирақ, Қудай ушын ислеп 

шығарылған ҳәр бир нәрсениң Оның 

қүдиретли қолы ҳәм менде жасап 

атырған Руўхының күши арқалы 

исленгенин билемен.   

  Қудай ушын көп нәрсе ислей алмай 

атырғаныңыздан қапаланбаң. 

Шешиўши нәрсе – бул сизиң 

қәбилетиңиз емес. Өзиңизди 

Масихқа тапсырың ҳәм Оған 

исениң. Сонда Ол сиз арқалы өзиңиз 

де ҳайран қалатуғын ислерди 

ислейди. 

КЕЎИЛ КӨТЕРИЎ ҲӘМ БОС 

ЎАҚЫТ БӨЛМЕСИ 

Оның меннен кеўил көтеретуғын 

бөлмем ҳаққында сорағаны есимде. 

Усыны сорамас-аў деп үмитленип 

жүр едим. Себеби тек ғана өзиме 

тийисли болыўын қәлейтуғын 

байланысларым ҳәм досларым, 

ҳәрекетлерим ҳәм жүрислерим бар 

еди. Масихқа олардың унамайтуғы- 

нын ҳәм оларды мақулламайтуғы- 

нын түсинип, усы сораўдан қашып 

жүрдим.  

    Мине, бир күни кеште досларыма 

қосылайын деп баратырсам, ол 

ўақытта мен студент едим, босағада 

Ол мени нәзери менен тоқтатып:   

– Кетип баратырсаң ба? – деп 

сорады. 

 – Аўа, – деп жуўап бердим мен. 

 – Жақсы, Мен де сениң менен бирге 

барыўды қәлеймен, – деди Ол.       

– Билесең бе, Тәңирим, – қысынып 

жуўап бердим мен, – бизлердиң 

баратуғын жеримиз Саған унайды 

деп ойламайман. Ертең кеште болса, 

басқа гәп. Ертең кеште дуўа етиў 

жыйналысына барамыз, бирақ бүгин  

басқа ушырасыўым бар. 

– Өзиң билесең, – деп жуўап берди 

Ол.  

– Мен сениң үйиңе келгенимде 

ҳәммесин бирге ислеймиз деп ойлап 

едим. Өйткени бизлер нағыз дослар 

болыўды қәлеген едик. Мениң сениң 

менен бирге барыўға таяр екенли- 

гимди билиўиңди қәлеймен». 

– Яқшы, онда ертең бирге бир жерге 

барамыз», – деп жуўап бердим мен. 

   Сол күни кеште мен өзимди бий- 

шара ҳәм бахытсыз сездим. 

Ишимнен: «Масихқа қандай доспан, 

Оған унамайтуғынын билип турып, 

сондай жерлерге барып ҳәм сондай 

затларды ислеў ушын Оны таслап 

баратырман ба?» – деп ойладым. 

Сол кеште үйге қайтып келсем, 

Оның бөлмесинде шырақ жағыўлы 

екен. Оның менен сөйлесиў ушын  

кирип барып былай дедим: 
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«Қудайым, бүгин мен керекли 

сабақты алдым. Мен Сенсиз жақсы 

ўақыт өткере алмайтуғынымды 

түсиндим. Ҳәзирден баслап барлық 

нәрсени биргеликте ислеймиз». 

    Кейин екеўимиз кеўил көтерету- 

ғын бөлмеге түстик ҳәм Ол сол 

жерди өзгертип жиберди. Ол мениң 

өмириме ҳақыйқый қуўаныш,  

ҳақыйқый бахыт, ҳақыйқый қанаат- 

ланыў ҳәм ҳақыйқый дослықты 

алып келди. Күлки ҳәм қосық мениң 

жүрегимдеги үйде соннан бери еле 

жаңлап турады. Ол күлди ҳәм  

көзлери жарқырап турды. «Мен 

сениң қасыңда болсам, кеўил көтере 

алмайман деп ойлаған ба едиң? 

Есиңде болсын, буларды сизлерге, 

Мениң қуўанышым сизлерде 

болыўы ушын ҳәм қуўанышыңыз 

толы болыўы ушын айттым»  

(Юхан 15:11). 

УЙЫҚЛАЙТУҒЫН БӨЛМЕ 

Бир күни бизлер уйықлайтуғын 

бөлмени көргенимизде, Ол мениң 

кроватымның жоқарысында қандай 

сүўрет қыстырылып турғанын 

сорады.  

    «Бул мениң сөйлесип жүрген 

қызымның сүўрети», – деп жуўап 

бердим мен. Оның менен 

қатнасығымызда ҳеш қандай жаман 

нәрсе болмаса да, мен Масихқа олар 

ҳаққында айтқанымда уялып 

күлдим. Гейбир мәселелер бойынша 

бизлер ҳеш келисимге келе алмаған 

едик, буларды болса Масих пенен 

талқылағым келмеди. Мен гәпти 

басқа жаққа бурыўға ҳәрекет еттим. 

Бирақ Ийса мен не ҳаққында 

ойлағанымды билген болса керек. 

Ол маған былай деди: «Мениң 

жынысый қарым-қатнас ҳаққында 

гәп ашыўымның дурыс яки 

надурыслығына гүманланып 

атырсаң, солай емес пе? Тек некеде 

бирлескенлер ғана жынысый қарым-

қатнас қылыўы кереклиги дурыс па 

деп ойлап атырсаң? Сениңше Мен  

сеннен әдеттен тысқары, ҳәттеки 

мүмкин емес нәрсени талап етип 

атырғандайман. Усы мәселе 

бойынша Мениң еркиме бойсынып, 

өмирден ҳәм мухаббаттан толық 

рәҳәт ала алмайман деп қорқасаң. 

Дурыс па?» 

    «Аўа», – деп мойынладым мен. 

    «Олай болса, Мениң ҳәзир саған 

айтатуғынымды жақсылап тыңла, – 

деп даўам етти Ол. – Мен неке 

ҳадаллығын бузыў ҳәм некесиз 

жынысый қатнасықларды ислеў 

жынысый бирлесиў жаман болғаны 

ушын емес, ал жақсы болғаны ушын 

қадаған еттим.  Денеге рәҳәт алып 

келиўи менен бирге, ол және де еки 

жүректи терең сүйиспеншиликте 

бирлестириўши қурал. Бул адам 

өмириниң тийкарында жатырған 

қүдиретли жаратыўшы күш. Дурыс 

қатнаста болған жағдайда ол оғада 

жақсы тәсир етиўши күшке ийе. 

Надурыс қатнаста болған жағдайда 

ол жаўызлыққа айланады. Минекей, 

не ушын Қудай жынысый қатнасық- 

тың тек неке шегарасында ғана 

болыўын қәлейди. Сениң әжайып 

жыныс пенен қарым-қатнасыңа 

жәрдем бериўим ушын Маған 

рухсат ет. Егер өзиңди айыплы деп 

сезсең,  Мен сени ҳәр қашанғыдай 

жақсы көретуғынымды ҳәм сени 

таслап кетпейтуғынымды бил. Усы 

ҳаққында Мениң менен сөйлес! 

Жаманлық ислегениңди мойынла! 

Бул енди қайталанбаўы ушын шара 

қоллан! Жығылмаўың ҳәм еки дене  

биреў болатуғын, сүйиспеншиликке 

толы некелик қатнасқа кириўиң 

ушын Мениң күшиме сүйен». 

ЖАСЫРЫН ШОЛАН 

Мен сизлерге тағы бир ўақыя 

ҳаққында айтып бергим келип тур. 

Бир күни Масихтың мени есиктиң 

алдында күтип турғанын көрдим. 

Оның көзлеринде өткир қарас бар 

еди. Үйге кирген ўақытта Ол былай 

деди: «Үйде бир жағымсыз ийис 

бар. Бир нәрсе шириген. Ол 

жоқарыдан, шоланнан шығып тур». 
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Ол бул сөзлерди айтып болмай 

атырып-ақ, мен гәп не ҳаққында 

болып атырғанын билдим. Аўа, 

басқыш тамам болған жердеги 

майданда көлеми кишкентай ғана 

шолан бар еди ҳәм мен ол жерди 

қулыплап, бир-еки жеке затларымды 

сақлап қойған едим. Мен ол нәрсе- 

лерди Масихтың көриўин қәлемей- 

туғын едим. Олардың ширик және 

өли нәрселер екенин билсем де, мен  

оларды жақсы көретуғын ҳәм 

қәлейтуғын едим. Сонлықтан да 

олардың үйимде екенин мойынлаўға 

қорққан едим. Оның менен бирге 

жоқарыға көтерилдим ҳәм бизлер 

шоланға жақынласқан сайын ийис 

күшейе баслады. Ол есикти 

көрсетип: «Мине, бул жерде. Қандай 

да өлик нәрсе!» – деди.  

  Мениң ашыўым келди. Сол ўақыт- 

тағы сезимимди тек усылай атай 

аламан. Қалай! Мен Оны китапха- 

наға, асханаға, мийманханаға, 

устаханаға, ойын-күлки бөлмесине 

киргиздим, ал енди болса, Ол усы 

кишкене шолан ҳаққында да сорап 

атыр! «Бул ҳәдден тысқары. Гилтти 

мен Оған бермеймен», – дедим 

ишимнен. 

     Ол мениң пикиримди оқып: 

«Жақсы, бирақ егер сен Мени усы 

ийиске шыдап екинши қабатта 

қалады деп ойласаң, қәтелесесең. 

Мен үйдиң арқа бөлегине өтемен. 

Буның менен кескин түрде келисе 

алмайман», – деди де, төменге қарай 

жол алды.  

    Егерсиз Масихты билиўдиң ҳәм 

Оны жақсы көриўдиң қандай екенин 

бастан кеширген болсаңыз, онда ең 

жаман нәрсе Оның сизден узақла- 

сыўын сезиў. Мен көниўге мәжбүр 

болдым. «Мен Саған усы гилтти 

беремен, бирақ шоланды Өзиң 

ашып, Өзиң тазалаўыңа туўры 

келеди. Мениң буған күшим 

жетпейди», – дедим мен қапа болып. 

   Ол маған: «Мен билемен. Сениң 

күшиң жетпейтуғынын Мен 

билемен. Тек Маған гилтти бер. Усы 

шолан менен шуғылланыўыма 

Маған тек ҳуқық бер», – деди. 

Қалтыраған бармақларым менен 

Оған гилтти узаттым. Ол қолымнан 

гилтти алып, есикке барды ҳәм оны 

ашып кирди, ол жердеги ширип 

атырған тасландыларды шығарып, 

ылақтырып таслады. Кейин Ол 

шоланды тазалады, оны бояп, 

оңлады. Булардың ҳәммеси көзди 

ашып жумғанша болып өтти. Сол 

заматта-ақ хош ийисли, жағымлы 

самал үйге кирип, ҳаўасы пүткиллей 

өзгерди.  Өмириңдеги шириктен 

азат болыў – о, бул қандай жеңис! 

Қандай гүна, қандай дәрт 

өтмишиңизге сая салмасын, Ийса 

ҳәрдайым кешириўге, шыпа бериўге 

ҳәм жойтқаныңыздың орнын 

толтырыўға таяр. 

ҮЙДИҢ ИЙЕЛИГИН ТАПСЫРЫЎ 

Кейин менде бирден жаңа пикир 

пайда болды: «Мен Масих ушын 

жүрегимди таза сақлайын деп, усы 

ўақытта шекем ҳәрекет етип 

киятырман. Бирақ бир бөлмени 

баслап тамамлайман дегенше, 

басқасы бүлинип атырған болады. 

Оны басласам, бириншиси және 

шаңға батып қалады. Жүрегимди 

таза ҳәм өмиримди бойсынған ҳалда 

услайман деп ҳалдан тайып, 

шаршадым. Буған шамам жетпейди 

екен!» Буным қәте емес пе екен деп, 

мен исениңкиремей сорадым: 

«Қудайым, Сениң усы үйдиң пүткил 

жуўапкершилигин Өз мойныңа ала- 

туғыныңа ҳәм ол жерде тап 

шоландағы сыяқлы мен ушын 

мийнет ететуғыныңа үмит етсем  

бола ма? Мениң жүрегимди керекли 

аўҳалда ҳәм мениң өмиримди 

керекли жерде сақлаў ушын 

жуўапкершиликти Өзиңе алған 

болар ма едиң?» 

    Мен Оның жүзиниң жайнап кет-

кенин көрдим. Ол қуўанышлы түрде 

былай деди: «Әлбетте, Мен соның 

ушын келгенмен ғой. Сен өз күшиң 
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менен масихыйлық өмирде жеңиске 

ерисип жасай алмайсаң. Бул мүмкин 

емес. Мениң буны сен арқалы ҳәм 

сен ушын ислеўиме рухсат ет. Бирақ 

Мен бул үйдиң ийеси емеспен, өзиң 

билесең, Мен тек мийманман. Маған 

тийисли емес мүликти басқарыўға 

Мениң ҳақым жоқ». 

   Ҳәммесин бирден түсиндим ҳәм 

дизерлеп жығылып, былай дедим: 

«Қудайым, усы мәҳәлге шекем Сен 

мийман, ал мен болсам үй ийеси 

болдым. Бирақ, ҳәзирден баслап мен  

хызметкер боламан. Сен Хожайын 

боласаң». Бар күшим менен мен 

сейфке жуўырдым, ол жерден үйим- 

ниң ҳүжжетлерин алдым. Сол ҳүж- 

жетлерде үй ийесиниң ҳуқықлары 

менен ўазыйпалары және үйдиң 

жағдайы менен оның ишиндеги  

мал-мүлик көрсетилген еди. Кейин 

мен Оған қайтып келип, усы үйдиң 

мәңгиге тек ғана Оған тийисли 

болыўы ушын ҳүжжетке қуўана қол 

қойдым. Соңынан: «Мине, бул 

жерде мен ҳәм менде бар заттың 

ҳәммеси. Бүгиннен баслап усы үйди 

басқар. Мен бул  жерде тек Сениң 

менен бирге хызметкер ҳәм дос 

сыяқлы болып қаламан», – дедим. 

    Сол күни Ол мениң өмирим ушын 

жуўапкершиликти Өз мойнына алды 

ҳәм мен сизлерге сөз беремен, 

ҳақыйқый масихыйлық өмирди 

жасаўда буннан жақсы жол жоқ. 

Өмириңизди қалай керекли қәлипте 

сақлаўды ҳәм жаныңызға терең 

тынышлық бериўди Ол биледи. 

Масих сизлердиң жүрегиңизге 

барлық нәрсениң Ийеси сыпатында 

жайлассын ҳәм өз үйинде болсын. 

 

 

 

 

 

Мен Ийеме тийислимен. О, сөз жетпес қуўаныш, 

О, Иләҳий сүйиспеншилик даўысына шийрин жуўап.  

«Қорқпа. Мен сени қутқардым, сен Меникисең» деген, 

Сыбырлыға салтанатлы «аўа» деп шадланады исеним. 

 

Мен Ийеме тийислимен. Бул бахтияр тән алыў, 

Сол менен ойлайды Келиншек бахытлы күнди,  

«Қабыл етемен» деген ўақта мәңгиликке Оны,  

Сүйиў, ҳүрметлеў ҳәм бойсыныў Ийемиздики болды. 

 

Мен Ийеме тийислимен. Сонда да үйрет пүткил мәнисин маған,  

Сүйиспеншилик ҳәм садықлықты керек буған, 

Мухаддес хызмет, пүткиллей бас ийиўди, 

Екиленбей толық бойсыныўды Саған. 

 

Мен Ийеме тийислимен. Аўа, денем, жаным ҳәм руўхым менен, 

Өзиңдики етип, оларды қайтпастай мөрле. 

Себеби Сен де, Сүйикли Қудай, мийрим ҳәм толықлығың менен, 

Меникисең мәңгиликке, мәңгиликкке. 

 

– Люси А. Беннетт. 
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«Мениң жүрегим – Масихтың үйи»  мақаласын талқылаў 

 

КИРИСИЎ 

           Әлбетте, Ийса Масихты Ийем деп мойынлаў – бул өзин бағышлаў ҳәм 

бойсыныў ушын, ҳәр бир масихый ўақты келип жүзбе-жүз келиўи керек үлкен 

шешим болып табылады. Усы шешимди ҳәр бир масихый әлбетте, қабыл етеди 

деген үмиттемиз. Бул қәдемниң әҳмийетлилигин көрсететуғын еки аят: 

 

«Кимге хызмет етиўди ҳәзир таңлап алың ...».                                (Ешуа 24:15) 

 

«Солай етип, ҳәй туўысқанларым, Қудайдың мийрим-шәпәәти ҳақы сизлерге   

жалбыранаман: өзлериңизди Қудайға унайтуғын мухаддес ҳәм тири қурбан- 

лық  қылып, Оған бағышлаңлар. Бул, сизлердиң Қудай алдындағы ылайықлы 

хызметиңиз болады».                            

                                                                                                                     (Рим. 12:1) 

 

           Және мына нәрсе де ҳақыйқат, яғный Масих, бизлер Оған мүмкиншилик 

берген сайын өмиримизди Өз қолына алып бара береди ҳәм ўақыт өтиўи менен 

оны толық басқарады. «Мениң жүрегим – Масихтың үйи» мақаласының темасы 

усы. Төмендеги аятлар бул түсиникти айрықша атап өтеди: 

 

«Мен минсизбен деп айтажақ емеспен. Үйрениўим керек барлық нәрсени еле   

үйрене алмадым. Бирақ, мен Масих қәлегениндей ҳәм сол ушын мени 

қутқарғанындай адам толық болатуғын сол күнге көз тигип, ислеўди даўам етип 

атырман».    

                                                                                     (Филип. 3:12 LB вариантында) 

 

«Сол жерди ийелеў ушын жетерли дәрежеде көбейиўиңизге шекем, Мен  

оларды алдыңыздан аз-аздан қуўып шығараман».                                                                           

                                                                                                                (Шығыў 23:30) 

 

«Сизлер жап-жаңа өмирди жасап атырсызлар. Бул өмир нениң дурыс екенин         

еле де көбирек үйрениўди даўам етиўден ҳәм усы жаңа өмирди сизлерде пайда 

еткен Масихқа еле де, еле де уқсап барыўға турақлы түрде тырысыўдан ибарат».              

                                                                                 (Кол. 3:10 LB вариантында) 

 

«Бирақ биз масихыйлардың жүзимизде перде жоқ; бизлер Ийемиздиң 

уллылығын жарық түрде көрсететуғын айналар бола аламыз. Және Ийемиздиң 

Руўхы бизлерде жумыс ислеген сайын, бизлер Оған еле де көбирек уқсап бара 

беремиз».                                                                                             

                                                                                   (Кор. 2-х. 3:18 LB вариантында) 

 

«Руўхый күшке толыўда өсиңлер ҳәм Ийемиз және Қутқарыўшымыз Ийса 

Масих пенен жақсырақ танысып барыңлар». 

                                                                        (Петр. 2-х. 3:18 LB вариантында) 

     

«Ийемизди билейик, Оны билиўге умтыла берейик. Қуяш әлбетте шыққанын- 

дай, Ол да көринеди. Қыстың жаңбырындай болып Ол бизлерге келеди, жерди 

суўғаратуғын бәҳәр жамғырындай». 

                                                                                                                   (Осия 6:3) 
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ПИКИР АЛЫСЫЎ УШЫН МАТЕРИАЛ 

Роберт Бойд Мунгердиң «Мениң жүрегим – Масихтың үйи» мақаласының 

төменде көрсетилген бөлимлериндеги мәселелер не еди? 

КИТАПХАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСХАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЙМАНХАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАХАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОС ЎАҚЫТ ҲӘМ КЕЎИЛ КӨТЕРИЎ БӨЛМЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

УЙЫҚЛАЙТУҒЫН БӨЛМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАСЫРЫН ШОЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҮЙДИҢ ИЙЕЛИГИН ТАПСЫРЫЎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА:  

 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў. Келеси сапарға жаңа ҳеш қандай аят тапсырыл- 

майды. Билетуғын барлық аятларыңызды инталы түрде қайталаң. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты. Мухаддес Китапты оқыўды, белгилеўди 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. «Дуўа етиў» бөлимин үйрениў. «Күнди қалай дуўа етиў менен өткериўге 

болады» мақаласын оқың ҳәм белгилең (52-59 бетлер). Усы принциплерди  

12-сабақта қалай қолланатуғыныңызды жақсылап ойлаң. 

4. Ҳәр қыйлы. Ендиги сабақта өзиңиздиң Мағлыўматларды үйрениў күнделигин- 

деги барлық тапсырмаларға қол қойдырыўға таяр болып келиң. 
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11-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Топарларға бөлинип, екинши курста ядлаған ҳәмме аятларды қайталаң. 

Мағлыўматларды үйрениў күнделигиндеги тапсырмаларға қол қойдырың. 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктен Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда алған пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. Жобаңызды пайдаланып, өз гүўалығыңызды айтып бериң. 

4. «Күнди қалай дуўа етиў менен өткериўге болады» (52-59 бетлер) мақаласын,  

«Дуўа етиў күни не ушын керек?» (60-бет) ҳәм «Күнди үш бөлекке бөлиң»  

(61-бет) бөлимлерин талқылаң. 

5. «Қалай ояў ҳәм сергек болыў ҳаққында» ҳәм « Тәшиўишлер дизимин қалай 

дүземиз?» бөлимлерин талқылаң (61-бет). 

6. «Дуўа етиў күни ушың зәрүр болған нәрселер» бөлимин талқылаң (62-бет). 

7. «Ярым күнлик дуўа етиў ўақтында қалай жазып барыў керек?» бөлимин 

талқылаң (63-бет). 

8. 12-сабақ ушын берилетуғын тапсырманы оқың (63-бет). 

9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

 

Күнди қалай дуўа етиў менен өткериўге болады 
(Лорн Сэнни) 

«Өзиңизге аспаннан жиберилген бул уллы ҳүрметтен пайдаланың. Әкемиз 

бенен усы қарым-қатнас ҳәм байланыс имканиятын жүзеге келтириў ушын Ийса 

Масих өмирин берди». 

                              - Билли Грэм 

«Дуўа – қүдиретли нәрсе, өйткени Қудай дуўаны еситиўге ҳәм жуўап бериўге 

Өзин жуўапкер қылды».   

- Мартин Лютер 

«Қудай менен асығыс түрде танысыў мүмкин емес. Ол Өзиниң сыйлықларын 

ҳәр ўақта бир келетуғын ямаса асығып келип, асығып кететуғын адамларға 

үлестире бермейди. Қудай менен жалғыз көп ўақыт өткериў – Оны билиў ҳәм 

Оның менен бирге басқаларға тәсир етиўдиң сыры. 

                                                                       - И.М.Баундс 

 

«Бир күн усыншама өзгерис алып келеди деп ҳеш қашан ойлаған жоқ едим, –  

деди достым маған. – Мениң әтираптағы адамларға қатнасым жақсыланған 

сыяқлы».  

«Не ушын мен усыны тез-тез ислеп турмайман екен?»  

Дуўа етиў ушын бир күнди ажыратқан адамлардан усыған уқсас пикирлерди 

еситиўге болады.  

Ўақыт жетиспей, өзимиз ушын әҳмийетли болып көринетуғын жумыслар толып 

атырғанда, дуўа етиў бизлерге зәрүр нәрседен гөре, артықша бир нәрсе болып 

көринеди. Ал, бир күн даўамында дуўа етиў қалай болады? 

Мухаддес Китап бизлерге жеке дуўа етиўге бағышлайтуғын ўақыт бойынша үш 

принципти (қағыйданы) басшылыққа алыўды усынады: 

Бириншиси: «Тынбай дуўа етиңлер!» Дуўа етиў руўхы сизлерге Қудай менен 

бир толқында болып, жүрегиңиздеги өтиниш ямаса алғысты күнниң ҳәр қандай 

ўақтында да Қудайға жоллай алыўыңызға мүмкиншилик туўдырады.  
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Екиншиси: Тыныш ўақыт ямаса таңғы излениў тәжирийбеси. Бизлер буны 

Даўыттың (Забур 5:3), Даниелдиң (Даниел 6:10) ҳәм Ийемиздиң Өзиниң  

(Марк 1:35) өмиринен көремиз. Қудайдың Сөзи туўралы ойланыў ҳәм дуўа 

етиўге арналатуғын бул ҳәр күнги ўақыт – масихыйдың өсиўи ҳәм саламатлығы

ушын ҳаўадай зәрүр.  

      Тағы да, Мухаддес Жазыўдан тек ғана дуўа етиўдиң өзине узақ ўақыт 

бағышланғанының мысалларын табыўға болады. Бул үшинши негиз. Ийса 

түнлерди дуўа етиў менен өткерген, Ерусалим қаласының азаплы жағдайын 

еситкен Нехемия Қудайға «күнлер» бойы дуўа еткен. Муўса пайғамбар үш 

мәрте 40 күн ҳәм 40 түнди Қудай менен жалғыз өткерген. 

 
ҚУДАЙДАН ҮЙРЕНИЎ 

Қудай Өз жоллары менен режелерин Муўсаға сол айрықша күнлерде билдирге- 

нине исенемен (Забур 102:7). Ол Муўсаның дийўалдағы жарықтан сығалап 

қараўына ҳәм көзлери ашылып, айрықша түсиник алыўына рухсат берди. Ал 

қатардағы қарапайым израиллылар болса, тек ҳәр күни көз алдыларында жүз 

берип атырған Қудайдың ислерин ғана көрди.  

   Бир күни мен өзимниң Досон деген танысыма:  

– Сиз таңланған адам, Қудайдың қолланыўына таңланғаныңызды билетуғын 

адам сыпатында менде тәсир қалдырасыз, – дедим. Ол маған:  

– Мен булай деп ойламайман. Бирақ мен мына нәрсени билемен. Қудай маған 

бир қанша ўәделер берген ҳәм мен Оның сол ўәделерди орынлайтуғынын 

билемен, – деп жуўап берди. Буннан алдынғы жыллары Досон санақсыз узақ 

ўақытларды Қудай менен өткизди ҳәм усы ўақытлар себепли, яғный белгили 

бир усыл ямаса қағыйда себепли емес, ал Қудайдың Сөзинен оған берилген 

ўәделер себепли, оның хызмети өсти. 

   Сол узаққа созылған дуўа етиў саатлары мениң өмиримде де жаңалаўшы, 

беккемлеўши, жаңа бағдар бериўши ҳәм Қудайдың еркин тастыйықлаўшы негиз 

болды.  

   Усы арнаўлы дуўа етиў ўақытлары сизиң өмириңиздеги тоқтап, келешекке 

бағдар алатуғын ўақытларға айланыўы мүмкин. Узақ ўақыт дуўа еткен 

ўақтыңызда Ийемиз жүрегиңизге сөйлеген нәрселер ҳаққында дуўа еткенликтен 

ҳәр күнги Қудай менен өткеретуғын тыныш ўақтыңыз да жемисли болады. 

Дыққатты бир жерге жәмлеп, пикирлейтуғын усы тыныш ўақыт сизди күн бойы 

Қудай менен байланыста болып, «тынбай дуўа етиўге» таярлайды.  

   Бәлким, усы ўақытқа дейин сиз зәрүр деп ямаса толық бир күнди тек дуўа 

етиў менен қалай өткизиўди билмегенликтен ҳеш қашан узақ ўақыт дуўа 

етпеген боларсыз. 

 
ДУЎА ЕТИЎ КҮНИ НЕ УШЫН КЕРЕК? 

Не ушын бәнт өмиримизден усы ўақытты ажыратыўымыз керек? Буның мақсети 

не? 

1. Азанғы тыныш ўақыттан тысқары Қудай менен узағырақ сөйлесиў  ушын.  

Бул әпиўайы түрде тек Қудай менен болып, Ол ҳаққында ойланыў. Қудай 

бизлерди Өзиниң Улы Ийса Масих пенен қарым-қатнаста болыўға шақырды  

(Кор.1-х. 1:9). Адамлар арасындағы қарым-қатнас сыяқлы, бул қатнас та бирге 

өткизилген ўақытлар арқалы раўажланады ҳәм Қудай буны умытпайды. 

«Жаратқан Ийе олардың сәўбетине қулақ салып, тыңлады. Жаратқан Ийеден 

қорқып, Оның атын сыйлағанлар ушын, Оның алдында бир естелик китабы 

жазылды» (Малахия 3:16). 
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2. Көринисимиздиң жаңаланыўы ушын. Күнди дуўа етиўге бағышлаў арқалы

бизлер жердиң үстинен ушқан қус сыяқлы, бул дүньяны Қудайдың көз-қарасы 

менен көриў имканиятын аламыз. Әсиресе, қыйын ўақытларды бастан кеширге- 

нимизде, бул көринистиң бизиң көзге көринбейтуғынларды көриў қәбилети- 

мизди өткирлеп, көзге көринетуғын нәрселерди өз орнына қойып қойыўына 

мүтәж боламыз. Бизиң руўхый қорғанысымыз «бизлер көзимизди көринетуғын 

емес, көринбейтуғын нәрселерге тиккенимизде» беккемленеди. «Өйткени 

көринетуғын ўақытша, ал көринбейтуғын нәрселер – мәңги» (Кор. 2-х. 4:18). 

3. Басқалар ушын сораныўды толықтырыў ушын. Бизлер Ийемиздиң алдына 

әкелгимиз келген масихый емес досларымыз, ағайинлеримиз, сондай-ақ түрли 

орынларда хызмет етип атырған масихыйлар, жетекшилер, және де мәмлекет 

басшылары бар. Дуўа етиўдиң адамларға тәсир тийгизетуғынын ҳәм 

ўақыяларды өзгертетуғынын масихыйлар жақсы билсе де, буны ислейтуғынлар 

аз. Жасап турған ўақтымыз қәўетерли болып баратырғаны себепли, жақсы 

ислердиң орынланыўы ҳәм жаўызлықты тоқтатыў ушын дуўа етиўдиң 

әҳмийетин қайта көрип шығыўымыз зәрүр. 

4. Қудай алдындағы өмиримиз ҳаққында дуўа етип ойланыў ушын, жеке 

тексериў ҳәм баҳалаў ушын. Әсиресе, зәрүр шешимлер қабыллаў керек 

болғанда, бир күнди дуўа етиўге арнаўды қәлеўиңиз мүмкин. Сондай-ақ, ўақты-

ўақты менен усылайынша үзликсиз дуўа етиў жемисли болады. Бул күнде сиз 

алдыңызға қойған мақсетлерден қандай аралықта екениңизди баҳалай аласыз 

ҳәм Қудайдан Оның Сөзи арқалы бағдар ала аласыз. Хадсон Тейлор, Джордж 

Мюллер ямаса Досон Тротманларға берилгени сыяқлы, онда сиз ҳәм мен ушын 

да ўәделер бар. Қудай менен жалғыз қалған сол ўақытларда, Ол Өзиниң 

бизлерге деген ўәделерин жүрегимизге салып, иштен исеним береди. 

5. Ылайықлы таярланыў ушын. Нехемия Ийемизди излеп, дуўа еткен «белгили  

күнлер» өткеннен соң, ол патша алдына шақыртылды. Патша маған:  

– Не тилейсең? – деди. Сонда мен ишимнен аспанның Қудайына дуўа еттим, 

кейин патшаға былай дедим:  

– Тақсыр, егер мақул деп тапсаңыз ҳәм мендей қулыңызға кеўлиңиз толған 

болса, онда мени Яҳудаға, ата-бабаларым жерленген қалаға жиберсеңиз. Мен 

бул қаланы қайта қурмақшыман (Нехемия 2:4,5). Соннан кейин Нехемия:  

«Мен Ерусалим ушын ислейтуғын ислеримди Қудайымның жүрегиме салғанын 

ҳеш кимге айтпадым. Түнде турып, жанымдағы адамлардан бир нешеўин ертип, 

жолға шықтым. Жаныма өзим минип жүрген жаныўардан басқа ҳеш қандай 

жаныўар алған жоқ едим (2:12). Қудай қашан усы режени оның жүрегине 

салған? Нехемия ораза тутып, дуўа етип ҳәм Оның жуўабын күткен ўақытта деп 

ойлайман. Солай етип, ҳәрекет ететуғын күн келген ўақытта ол таяр еди.  

   Бир күни кишкентай бала бир ушыўшыдан: «Қандай да бир насазлық пайда 

болса, самолетти қай жерге қондырыў ҳаққында ол узақ ўақыт ойланыў керек 

пе?» – деп сорады. Ушыўшы оған: «Яқ», – деп жуўап берди, бир нәрсе болған 

жағдайда ол самолетин қай жерге қондыратуғынын ҳәмме ўақыт билгенин 

айтты. Ол буны әлле қашан алдын ала ойлап қойған еди.  

   Бизлердиң масихый өмиримизде де солай болыўы керек. Қудай менен жалғыз 

қалған ўақытларда, Ол бизлерге режелер ҳәм мақсетлер берген болса, ўақты 

келгенде дәрҳал ҳәрекет етиўге биз таяр боламыз. «Мен таяр емеспен», – деп 

айтыўымызға ҳәжет болмайды. Көплеген масихыйлардың имканиятларға ҳәре- 

кетсиз болыўының себеби – бул олардың ақылының сергек емеслигинде емес, 

ал жүреклериниң таяр емеслигинде. Бизлер Қудай менен жалғыз қалған ўақытта 

усы таярлық иске асырылады. 
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ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИНЕ ТИЙКАРЛАНЫП ДУЎА ЕТИҢ 

«Мен, Даниел Дарий ҳүкимдарлығының дәслепки жылында пайғамбарлардың 

жазып қалдырған жазбаларын үйрениўге кирискен едим. Жаратқан Ийениң 

пайғамбар Еремияға айтқан сөзлери бойынша, Ерусалимниң жетпис жыл 

даўамында ўайран болып жататуғынын билип алдым. Сонда мен Қудай Ийеге 

жалбарынып, ораза туттым, аза кийимин кийип, күлге отырдым» (Даниел 9:2-4). 

   Даниел Жазыўлардан алдағы болатуғын ўақыяларды түсинди. Қудайдың Сөзи 

ашылғаны себепли ол дуўа етти. Қудай бир нәрсени мақсет етеди ҳәм соның  

ушын ўәде береди. Бул сөзге қосымша: «Қудайдың мақсетлери әмелге асыўы 

ушын, мен ўәделер бойынша дуўа етип атырман» деп айтсақ болады. Қудай бир 

нәрсени ислеўди мақсет етти ҳәм Ол сол ҳаққында ўәде берди, сонлықтан да 

Даниел дуўа етти. Электр қуўаты электр ток шынжырында еркин айланыўы 

ушын ол тамамланыўы кереклиги сыяқлы, Даниел де шеңберди тамамлаўы 

керек еди.

   Күнди Ийемиз бенен жалғыз өткериў «Ойшыл адам»ның мүсини сыяқлы тас- 

тың үстине жайғасып алып, басыңызға келген қәлеген ойды қабыл етип отырыў 

дегени емес. Бул қәўипли. Бул күни сизлер Қудайдың Сөзине өзлериңиздиң 

жүрегиңизди ашыўыңыз керек, кейин Оның Сөзи сизлерди дуўа етиўге 

жетеклейди. Егер сиз өзиңизди ҳәм машқалаларыңызды ойлап, бар ўақтыңызды 

тек өзиңизди тинткилеп тексериўге жиберсеңиз, күниңизди баслағаныңыздан 

гөре, жаманырақ тамамлайсыз. Есапқа алынатуғыны – сизиң өзиңизге қандай 

баҳа бергениңиз емес, ал Қудайдың баҳалаўы. Ол Өз баҳалаўын Мухаддес 

Руўхтың жәрдеминде Өзиниң Сөзи, Мухаддес Китап арқалы сизге ашып береди. 

Кейин Сөз сизди дуўа етиўге жетелейди. 
БУНЫ ҚАЛАЙ ИСЛЕЎ КЕРЕК? 

Буны қалай ислеў керек? Дуўа етиўге бир күнди ямаса күнниң ярымын айырып 

алғаннан соң, өзиңиз бенен түслик аўқатыңызды алып, үйден шығың. Итиба- 

рыңызды ҳеш нәрсе алағада қылмайтуғын, оңаша жер табың. Бул үйиңиздиң 

жанындағы тереклик яки өзиңиздиң бақшаңыз болыўы мүмкин. Мүмкиншилиги 

болса, үйден тысқары жер болғаны жақсы, бирақ әтирапыңыздағы тәбиятты 

изертлеп, ўақтыңызды бийкарға өткермең. Егер өзиңизди қус ҳәм 

қумырсқаларды тамаша етип отырғанда усласаңыз, Забур103-жырды оқың ҳәм 

жаратқан ислеринде көринетуғын Қудайдың күши ҳаққында ойланып, 

дыққатыңызды бағдарлаң. 

   Өзиңиз бенен Мухаддес Китапты, жазыў дәптерин, қәлем, алғыс қосықлар 

китабы, және руўхый әдебият алың. Мен өзим менен бирге И.М.Баундстың 

«Дуўа етиў арқалы күш» китапшасын алып, дуўа етиўдиң қәдирин билиў ушын 

оның ишинен бир-еки бапты оқыўды жақсы көремен. Ямаса базыда Горация 

Бонардың «Жанды утыўшыларға қаратылған сөзлер», ямаса миссионерлердиң 

өмир баяны, мәселен, Дж.О.Фрейзердиң Қытайдың ишки жерлеринде дуўа етиў 

арқалы ерискен жеңислери ҳаққында айтатуғын Мери Тейлордың «Таў 

дизбеклери артында» китапларын аламан. 

   Ықтыярыңызда, ҳәттеки, толық бир күн болса да, оны өнимли пайдаланың 

ҳәм ўақтыңызды жоғалтпай мақсет пенен күниңизди баслаң. 
Қудайды күтиң 

Бул күнди үш бөлекке бөлиң: Қудайды күтиў, басқалар ушын дуўа етиў ҳәм 

өзиңиз ушын дуўа етиў.  

   Қудайды күткен ўақтыңызда асықпаң. Қандай да бир сырлы ямаса әжептәўир 

бастан кешириўди излеў қәте. Тек ғана Қудайды излеп, Оны күтиң. Ийшая кита- 



 56 

бының 40:31-аятында Қудайды күткенлердиң күши жаңарады деп ўәде берил- 

ген. Забур 26:14-аяты да күтиў ҳаққында айтылған көплеген аятлардың бири.  

Ал Забур 61:6-аяты: «Жаным, тек ғана Қудайды күт, себеби мениң үмитим 

Оннан» – дейди.    

   Бириншиден, Оның барлығын түсиниў ушын Оны күтиң. Забур 138-бапқа 

уқсас үзиндини оқып, ҳәр бир аятты оқыған сайын, Оның сиз бенен бирге екен- 

лиги ҳаққындағы ҳақыйқатты түсинип барың. Пүткил әлемде Ол жоқ жердиң 

жоқ екени ҳаққында ойланың. Бизлер жийи Яқып сыяқлы: «Ҳақыйқаттан да 

Қудай усы жерде, ал мен буны билмедим!» –  деп айтамыз (Жар. 28:16). 

   Оны тағы да пәклениў ушын күтиң. Буны ислеўде сизге Забур 138-бабының 

соңғы еки аяты жәрдем береди. Усы аятлар кеңес бергениндей, Қудайдан 

жүрегиңизди сынаўын сораң. Егер бизлер жүрегимизди өзимиз тексерсек, онда 

ойымызға түрли нәрсе келгенликтен душпанның бизлерди шатастырыўына жол 

қоямыз. Ал Мухаддес Руўх бизлердиң жүрегимизди сынағанда, Ол мойынла- 

ўымыз ҳәм тазаланыўымыз керек болған нәрсеге дыққатымызды тартады. 

Даўыттың тәўбе етиў жырлары болған 50ши және 31ши Забур сизге жәрдем 

береди. Юхан. 1-х. 1:9 аятында берилген беккем тийкарда турың ҳәм мойынлап, 

тәўбе еткен нәрсеңизди Қудай Өз сөзине садық түрде кеширетуғынын жәрия- 

лаң.

   Егер сиз туўысқаныңызға қарсы гүна ислегениңизди түсинсеңиз, онда бул 

мәселени туўрылаўды умытып кетпеўиңиз ушын, дәптериңизге жазып қойың.

Буны ислемеўиңиз күнниң қалған бөлегине кесент етеди. Егер өзиңиз бенен 

және бир адамның ортасында келиспеўшилик болса ҳәм сиз оны мүмкиншилиги 

келген биринши сәтте-ақ жөнлеўди шешпеген болсаңыз, Қудай сизге 

сөйлемейди. 

   Қудайды күткениңизде, Оннан дыққатыңыздың жыйнақлы болыўын сораң. 

Өзиңизге қыялларға берилип кетиўге жол қоймаң. 

Кейингиси, Оған сыйыныў ушын Қудайды күтиң. Оның күшиниң қүдиретин 

тәрийиплеп, Ийемизге алғыс айтқанда Забур китабының 102, 110 ҳәм  

144-жырлары үлги алыўға арзыйтуғын әжайып жырлар. Забур жырларының 

көпшилик бөлеги дуўа етиў болып табылады. Яки Аян китабының 4 ҳәм 5-

бапларын Қудайды алғыслаўда пайдаланың. 

Мухаддес Жазыў бойынша дуўа етиўден жақсырақ дуўа етиў усылы жоқ.  

   Егер алғыслаў қосықларын өзиңиз бенен бирге алған болсаңыз, онда Ийемизге 

қосық айтсаңыз болады. Бизлер өзлеримиз жеткере алмайтуғын сөзлер гейбир 

әжайып алғыс қосықларында жеткерип берилген. Мүмкин сиз қосықты жақсы 

айта алмайтуғын шығарсыз, онда әтираптағылар сизди еситпейтуғынына көз 

жеткерип, қуўаныш пенен Қудайды алғыслаң! Ол буны баҳалайды. 

   Солай етип, сиз тәбийий түрде миннетдаршылыққа өтесиз. Қудайдың сиз 

ушын ислеген әжайып ислери ҳаққында ойлаң ҳәм олар ушын Оған миннетдар- 

шылық билдириң: сизди қутқарғаны, руўхый жарылқаўлар бергени, шаңарағы- 

ңыз, досларыңыз ушын ҳәм әжайып мүмкиншиликлер бергени ушын Оған 

рахмет айтың. Ийемизге күнделикли алғыс билдиретуғын нәрселерден тысқары, 

Ол берген санақсыз жарылқаўлары ушын миннетдаршылық айтыўға 

ўақтыңызды бөлиң. 
Басқалар ушын дуўа етиў 

Енди басқалар ушын асықпай, анықластырып дуўа ететуғын ўақыт келди.  

Турақлы түрде өзиңиз дуўа ететуғын адамларға қосымша басқаларды да еслең. 

Пүткил жер шарын айланып, басқа еллердеги адамлар ушын дуўа етиң. 

   Мине қалай дуўа етиў кереклигине байланыслы үш усыныс: 
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   Биринши, олар ушын анық нәрселерди сораң. Мүмкин, адамлар айтқан 

мүтәжликлери сизиң ядыңызда шығар ямаса жазып алған шығарсыз. Хызмет 

етип атырған масихыйлар хатларында сораған өтинишлери ҳаққында дуўа етиң. 

Руўхый күш, батырлық, күш-ғайрат, ақылдың анықлығы ҳ.т.б затлар ушын дуўа 

етиң. Өзиңизди сол адамлардың орнына қойып, соған жараса Қудайдан сораң. 

   Екинши, Мухаддес Жазыўдағы дуўа етиўлерди қараң. Филиплилер ҳәм 

Колосалыларға жазылған хаттың биринши бабында ҳәм Ефеслилерге жазылған 

хаттың биринши ҳәм үшинши бапларында Павелдиң басқалар ушын еткен 

дуўасын қарап шығың.  Бул сизлерге «Қудайым, оларды мынадай ҳәм анадай 

етип жарылқа, ҳәм олардың мынаны ҳәм ананы ислеўине жәрдем бер» деп дуўа 

етиўден жоқарырақ басқышқа шығыўыңызға жәрдем береди. 

   Үшинши, өзиңиз ушын не сорап атырған болсаңыз, оны басқалар ушын да 

сораң. Қудай сизге көрсеткен нәрсени олар ушын да тилең.  

   Егер сиз биреў ушын Мухаддес Жазыўдағы аятты ямаса ўәдени айтып дуўа 

етсеңиз, онда дуўа етиў дизимиңиздеги сол адамның атының қасына аяттың 

силтемесин жазып қойып, оны ендиги рет дуўа еткенде қолланыўды қәлеўиңиз 

мүмкин. Қудай дуўаңызға жуўап бергенде, сол үзиндини Оған алғыс айтыў 

ушын қолланың. 
Өзиңиз ушын дуўа етиў 

Күнниң үшинши бөлегинде өзиңиз ушын дуўа етесиз. Сиз қандай да бир әҳ-

мийетли шешимди қабыллаўыңыз керек болғанда, басқалар ушын дуўа етиўден 

алдын сол нәрсе ушын дуўа етиўиңиз мүмкин. 

   Қайтадан, Мухаддес Жазыўға тийкарланып дуўа етиң ҳәм Забур 118:18-

аятына сәйкес Ийемизден түсиник сораң. Мухаддес Китаптан ядлаған 

аятларыңыз ямаса Мухаддес Китапта айтылған ўәделер үстинде ойланың. 

Мухаддес Китаптан толық бир китапты оқып шығың, бәлким, даўыслап оқып 

шығыў жақсы пикир. Өзиңиз оқыған нәрсени өз өмириңизге қалай қабыл етиўге 

болатуғыны туўралы ойланың. 

   Өзиңиз ушын дуўа етиўге 1-шеж. 4:10 ылайықлы үлги бола алады. «Ябес 

Израилдың Қудайына: «О, қәнекей, Сен мени жарылқап, жерлеримди 

кеңейткениңде еди! Қолың мениң үстимде болып, азап шекпеўим ушын, мени 

жаманлықтан сақласаң еди!» – деп жалбарынды. Қудай оның тилегин 

орынлады».   

Бул дуўа етиў сизиң жеке өмириңиз, гүллениўиңиз, өмириңизде Қудайдың бар 

болыўы ҳәм Оның ғамхорлығы ҳаққында. Ябес Қудайдың еркине сай дуўа етти 

ҳәм Қудай оның өтинишин орынлады. 

Дуўа етиў күниниң үшинши бөлегинде сизиң қулқыңыз мынадай болыў керек: 

«Қудайым, Сениң мениң өмирим ҳаққында пикириң қандай?» Мақсет ҳәм 

умтылыўларыңызды Қудайдың сизге байланыслы еркине салыстырып қарап 

шығың.  Ийса былай деди: «Мениң аўқатым – Мени Жибергенниң еркин 

орынлаў ҳәм Оның исин тамамлаў» (Юхан 4:34). Сизиң жүрегиңиз басқа 

барлық нәрселерди қәлеўден гөре, Қудайдың еркин орынлаўды қәлей ме?  

   Кейин өзиңиздиң ис-ҳәрекетлериңизди алдыңызда қойған мақсетлерге  

салыстырып қарап шығың. Қудай сизиң күн тәртибиңизге ҳәм режелериңизге  

өзгерислер киргизип, жаман болмаған, бирақ сизиң табысқа ерисиўиңизге 

тосқынлық жасайтуғын айырым ислериңизди бийкарлаўды айтыўы мүмкин. 

Оларды сызып таслаң. Сиз кешки ўақытларды ҳәм дем алыс күнлерин қалай 

өткериў бойынша көрсетпе алыўыңыз мүмкин ҳәм бул бойынша сиз 

ўақтыңызды өзиңизди раўажландырыўға пайдаланасыз, соның менен бирге 

керекли дем алыс та аласыз. Дуўа етиў барысында ис-ҳәрекетлериңиз ҳәм 
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ўақтыңыздан қалай пайдаланыў кереклиги ҳаққында өз пикирлериңизди жазып 

отырың. Бул жақсырақ реже дүзиўиңизге жәрдем береди. Мүмкин, екшемби 

күнги сабаққа жақсырақ таярланыў зәрүрлиги ямаса бир адамды барып көриў 

ойыңызға келер. Яки Қудай сизди биреў ушын айрықша бир нәрсе ислеўге 

руўхландырыўы мүмкин. Буларды жазып алың. 

Күнниң бул бөлеги даўамында жүз берип атырған машқалаларыңызды ямаса  

қабыллаўыңыз керек болған шешимлерди Қудайдың алдына алып келиң ҳәм 

олар бойынша Оның ойын излең. Бул машқалалар ҳәм шешимлер менен 

байланыслы жағдайлардың дизимин дүзиў жәрдем береди. Усы жағдайлар 

бойынша дуўа етиң ҳәм Мухаддес Жазыўдан жетекшилик излең. Күн 

даўамында Мухаддес Китаптан оқыған орынларыңыздан сол машқала ҳәм 

шешимлерге жуўап беретуғын кеңес ямаса көрсетпе табыўыңыз мүмкин.   

   Дуўа еткеннен кейин, толық шешимиңизге тийкар болатуғын бир қанша анық 

жуўмаққа келиўиңиз мүмкин. Қандай да бир жуўмақлар және белгили бир бағ- 

дар алыў дуўа етиў күниниң мақсети болыўы керек. Деген менен, егер усылай 

болмаса, руўхыңыз түспесин. Мүмкин, сизиң машқалаңызды жуўмақластырыў- 

шы жуўап ушын еле ўақыт келмеген шығар. Және де, бәлким, өзиңиздиң 

ҳақыйқый мүтәжлигиңиз ендиги қәдем не екенин билиўден ибарат емес, ал 

Қудайды жаңадан билиў екенин түсинип аласыз.  

   Ўәделерди пайдаланғыңыз келгенде, жаңаларын яки басқашасын излеп 

ақтарыў шәрт емес. Сизге белгили болған ўәделер менен баслаң. Егер сиз «Тема 

бойынша ядлаў системасын» өткен болсаңыз, онда «Қудайдың мүмкиншиликле- 

рине сүйениң» сериясындағы аятлар үстинде ойланың. Ийемиз сизге бурын 

берген таныс ўәделерди ой елегинен өткерип, тәкирарлаң. Оларды өмириңизде 

қолланыў туўралы дуўа етиң. 

   Бурыннан билетуғын ўәделерди жаңадан түсиниў нәтийжесинде мен үлкен 

жарылқаўлар алдым. Бизлерге таныс ўәделер басқа ўәделерге жол көрсетеди.  

Мухаддес Китап оларға толы.  

   Сиз Қудай менен жалғыз узақ ўақыт өткергениңизде, Оның берген ўәделерин 

өзиңиздиң Мухаддес Китабыңызда белгилеп, астын сызыўыңыз ҳәм шетине сол 

күнги сәнени жазып, және бир-еки сөз қосыўыңыз мүмкин. 

   Ең әҳмийетлиси, дуўа етиў күниңиз бир қыйлы болмаўы керек. Бираз ўақыт 

оқың, бираз ўақыт дуўа етиң, кейин азмаз айланып жүриң. Мениң бир танысым 

бөлмесинде арман-берман жүрип дуўа етеди. Бир қәлипте уйып қалғанның 

орнына, ўақты-ўақты бираз жүрип, қыймылдаң. Бир сөз бенен айтқанда, ҳәр 

түрлилик пайдасыз болмайды.  

   Сыртқы нәрселер ойыңызда пайда бола басласа, оларды қосып, дуўа етип кете 

бериң. Егер олар қандай да бир әҳмийетли нәрсе болса, жазып қойың. Жәмәәтте 

отырғаныңызда ойыңызға қаншама нәрселер келетуғынын байқаған шығарсыз? 

Дуўа етиў күни даўамында да питкериўиңиз тийис болған ислердиң ойыңызға 

келиўи тәбийий, солай екен, оларды жазып алың, дуўа етиң, қашан ҳәм қалай 

ислеўди режелестириң. Оларды шетке ысырып таслаған менен, күнниң қалған 

бөлегинде сизге тынышлық бермейди.  

   Күнниң ақырында Қудайдың сизге айтқан нәрселерин өз дәптериңизге 

жуўмақлап жазың. Кейинирек усы жазыўға қайтқаныңызда буның пайдасы 

тийеди. 
ЕКИ СОРАЎ 

Сизиң дуўа етиў күниңиздиң нәтийжеси Павелдиң Дамаск жолында Ийемизден 

сораған еки сораўына жуўап болыўы керек (Ел. ис. 22:6-10). Павелдиң биринши 

сораўы: «Сен кимсең, Ийем?» еди. Ийемиз сонда: «Мен Ийсаман» – деп жуўап 
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берген еди. Сизиң ўазыйпаңыз, Оның ким екенин билиўден ҳәм Оны таныўдан 

ибарат. Павел сораған екинши сораў мынадай еди: «Қудайым! Мен не қылыўым 

керек?» Ийемиз оған анық  жуўап берди. Ойланып ҳәм асықпай, Оның еркин 

излеген күнниң сол бөлегинде, бул сораўға сиз де жуўап аласыз.  

   Күнди қандай да жаңа ашылыўлар ямаса айрықша сезим менен жуўмақлаўым 

шәрт деп ойламаң. Қудайды күтиң ҳәм Оның Сөзине жүрегиңизди ашың. Басқа- 

лар менен кейин ала бөлисе алатуғын жаңа тәжирийбени излеў сизди тек  

дурыс жолдан адастырады. Дурыс, гейде биз жаңа нәрсени бастан кешириўимиз 

мүмкин, бирақ бул көбинесе дыққатымызды ҳақыйқый мәселеден басқа жаққа 

тартып кетеди. Бул күн күнниң соңында өзимизди қандай бахытлы сезгенимиз 

бенен емес, ал ертеңги күнги өмирде қандай нәтийже бериўи менен сыналады.  

Егер биз растан да Қудайдың Сөзине жүрегимизди ашқан ҳәм Оның менен 

байланысқан болсақ, бул сөзсиз күнделикли өмиримизге тәсирин тийгизеди.     

   Дуўа етиў күни өз-өзинен келмейди. Душпанымыз болған шайтанның бизди 

дуўа етиўден тоқтатыў ушын урыныўларынан басқа, әтирапымыздағы дүньяның 

да ўақтымызды алыў ушын бизге усынатуғын нәрсеси бирталай. Сонлықтан, 

бундай ўақытты алдын ала режелестирип, белгилеп қойыўымыз керек. Ҳәр еки 

айдың биринши күни ямаса үш айда бир мәртебе өткериўди алдыннан 

режелестириң. 

   Буны ислеўде Қудай сизге ақ пәтиясын берсин, тезирек ислең! Мүмкин, сиз де 

кейин өзиңизден: «Буны неге тез-тезден ислемеймен?» – деп сорарсыз. 

 

Мен Қудайды сүйемен, себеби Ол мениң даўысымды еситти; 

Реҳим излеп жалбарынғанымды Ол еситти. 

Маған қулақ түргени ушын 

күнлерим таўсылғанша Оны шақыраман. 

Миннетдаршылығымды қурбанлық етип, Саған усынаман 

ҳәм Ийемиздиң атын шақыраман. 

Забур 114:1-2, 115:8 
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Дуўа етиў күни не ушын керек? 

1. Қудай менен узағырақ сөйлесиў  ушын  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Көринисимиздиң жаңаланыўы ушын  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Қосымша сораныў ушын 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Өзимизди тексериў ҳәм баҳалаў ушын 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ылайықлы таярланыў ушын 
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Күнди үш бөлекке бөлиң 

1. Қудайды күтиң 
а. Оның барлығын түсинип жетиў ушын 

б. Тазаланыў ушын 

в. Оған сыйыныў ушын 

2. Басқалар ушын дуўа етиң 
а. Олардың айрықша мүтәжликлери ушын сораң 

б. Павелдиң дуўа етиўин қолланың 

в. Өзиңизге не сорасаңыз, басқалар ушын да соны сораң 

3. Өзиңиз ушын дуўа етиң 
    

Қалай ояў ҳәм сергек болыў ҳаққында  

1. Дуўа етиў күнинен алдынғы еки түнде жақсылап уйықлап дем алың. 

2. Денеңиздиң жағдайын өзгертип турың, отырың, жүриң ҳ.т.б. 

3. Ҳәрекетлериңизде ҳәр қыйлылық болсын: Мухаддес Китапты бираз оқың,  

    бираз дуўа етиң, бираз келешектеги жумысларды режелестириң яки  

    шөлкемлестириң. 

4. Сыбырлап ямаса жумсақ даўыс пенен, бирақ даўыслап дуўа етиң. Базы да  

    ойларыңызды даўыслап айтыў да жәрдем береди. 

 

Тәшиўишлер дизимин қалай дүземиз 

1. Өмириңизде ҳәзирги болып атырған келиспеўшиликлер, машқалалар,  

тәшиўишлерге ой таслаң. Сизге тынышлық бермей атырған нәрселердиң 

ҳәммесин дизимге алың. Ҳәр бирин номерлең. Мәселе кишкентай болса да, 

бирақ сизди қыйнап атырған болса, оны да дизимге киргизиң. Қандай да басқа 

және тәшиўишли нәрсе болса, оны сизге көрсетиўин Қудайдан сораң.   

2. Бул дүньядағы бар тәшиўишиңиздиң бәри сол қағаздың бетине түсиўи керек. 

Басқа ҳеш нәрсе сизди уўайымға салмаўы, бәри сол қағазда болыўы керек. 

Барлығы дизимде екенине көзиңиз жеткеннен кейин, 3-қәдемге өтиң. 

3. Дизим бойлап, биринен екиншисине өтиң. Усы машқалалардың ҳәр биринде 

тоқтап, сиз мынадай жуўмақларға келесиз: өтмиште өтип кеткенлиги яки оны 

шешиў қолыңыздан келмейтуғынлығы себепли оған байланыслы ҳеш нәрсе 

ислей алмайсыз; я болмаса, ол мәселени шешиў ушын бир нәрсе ислеўиңиз 

мүмкин. Жазылған мәселе бойынша ҳеш нәрсе ислей алмайтуғын жағдайда, ол 

ҳаққында дуўа етип бираз ўақыт өткериң. Олардан бири бойынша ҳәрекет ислей 

алатуғыныңызды сезсеңиз, ол ҳаққында да дуўа етиң, кейнинен «қылыныўы 

керек ислер» дизимин дүзип, бул мәселе бойынша не ислейтуғыныңызды жазып 

қойың. Усы тәшиўишлердиң көпшилигин қарап шыққаннан кейин, «қылыныўы 

керек ислер» дизими де толып баслайды. 

   Дуўа етиў күниниң ақырында «қылыныўы керек ислер» дизимине киргизи- 

лиўи керек болған басқа да затлар пайда болады. 

4. Егер тәшиўишлер дизимиңизде басқалар көрген жағдайда уялатуғын ямаса 

қолайсыз болатуғын жүдә жеке ямаса нәзик мәселелер бар болса, оны сақлап 

қойыў зәрүр емес, жағып жиберсеңиз болады. 

   Егер сиз дуўа етиў күнин айына бир рет өткерсеңиз, онда сизиң тәшиўишлер 

дизимиңиздеги мәселелер 20 дан аспаўы мүмкин. 
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Дуўа етиў күнине зәрүр нәрселер 

1. Зәрүр болғанлары 
а. Мухаддес Китап (өзиңиз әдетте оқыйтуғын аўдармасы) 

б. Жазыў дәптери ямаса бир неше бет қағаз 

в. Ручка яки қәлемлер  

г. Саат 

2. Жәрдемши нәрселер 
а. Миссионерлер ҳәм масихый хызметшилердиң хатлары 

б. Руўхый әдебиятлар: 

    (1) И.М. Баундс. «Дуўа етиў арқалы күш» 

    (2) Горация Бонар. «Жанды утыўшыларға қаратылған сөзлер» 

    (3) Розалинд Ринкер. «Дуўа етиў – Қудай менен сөйлесиў» 

    (4) Туўысқан Лауренс. «Қудайдың барлығын бастан кешириў» 

    (5) Дороти Гаскин. «Дуўа етиўге әмелий жетекшилик» 

    (6) И.М. Баундс. «Дуўа етиўдиң ишиндеги мақсет» 

в. Аўқат ҳәм ишимликлер салынған сумка 

в. Ҳәзирги ўақыттағы дуўа етип жүрген дизимиңиз 

г. Аятлар жазылған карточкалар, сиз оларды қайталаўыңыз және олар туўралы  

    ойланыўыңыз ямаса дуўа етиўиңиз мүмкин. 

д. Қудай сизди қайсы бағыт пенен жетелеп атырғанын көриў ушын Мухаддес   

    Китапты оқығанда алып барған ақырғы айлардағы жазыўларыңыз 

е. Қолайлы кийим 

3. Мәжбүрий емес нәрселер 
а. Календарь 

б. Алғыс-мақтаў қосықлар топламы 

в. Ақырғы дуўа етиў күниңиз даўамында жазған жазыўларыңыз 

г. Алдыңызға қойған мақсетлер дизими 

д. Өзиңиздиң жеке ямаса шаңарақ бюджетине байланыслы белгилер 

е. Қабыллап атырған шешимиңизге байланыслы фактлер 

ж. Оқыў ушын көз әйнек 

з. Ҳәптелик ислер режеңиздиң нусқасы 

и. Ҳаўа суўық болса, свитер ямаса пальто 
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Үлги: Ярым күнлик дуўа етиў ўақтында қалай жазып барыў керек 

 

1:15-1:45 Юхан 14-16 баплар                                                                       30 мин 

                      14:3 Аспанда орын еле таярланылып атыр  

                      14:13 Ийсаның дуўа етиўде қатнасыўы 

                      14:15,21 Бойсының!!!  (15:7,10) 

                      16:26 «Сол күни Мениң атым менен сорайсызлар» 

1:45-1:50  Тәўбе етиў ўақты                                                                           5 мин 

1:50-2:00 «Күнди қалай дуўа етиў менен өткериўге болады»  

                   мақаласын қарап шығыў                                                             10 мин 

2:00-2:15  Забур144 – Оқыў, Қудайға даңқ-алғыс айтып мақтаў,  

                                    сыйыныў                                                                     15 мин 

                     144:3,6 – Бизиң Қудайымыз уллы!!! 

                     144:4 – Қудай мениң балаларым менен де бирге болады 

                     144:9 – Мен Қудайға Оның мийрими ушын миннетдарман 

                     144:15 – Қудай бизлердиң мүтәжлигимизди орынлайды   

                                    Ол мениң мүтәжлигимди орынлады  

                     144:17 – Мениң мухаддесликте өским келеди 

2:15-3:00  «Тәшиўишлер дизимин» дүзиў  

                  (дуўа етиў ҳәм қылыныў керек ислер дизими)                            45 мин 

3:00-3:20   Басқалар ушын дуўа етиў                                                              20 мин 

 

Қылыныў керек ислер дизими: 

       1. Мүтәжликлер жазылған қағазларды тәртипке келтириў 

       2. ___________ден ___________ушын кеширим сораў 

       3. Машинаның багажын тазалаў 

4:00-4:20   Жуўмақлар                                                                                     20 мин 

              1. Тыныш ўақыт ҳәм аятларды қайталаў ҳеш қашан өткерип  

                 жибермейтуғын күнделикли исим болыўы шәрт! 

              2. Теңсалмақлы өмирге ерисиў ушын дуўа ҳәм ҳәрекет етиў!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

 

Жақсылап дем алып, сергек ҳалда Қудай менен ярым күнди өткериўге толық 

инта менен келиң. 62-беттеги зәрүр нәрселер дизимин дыққат пенен қарап 

шығың. 
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12-САБАҚ 

 

САБАҚТЫҢ ДҮЗИЛИСИ: 

 

1. Қысқаша бағдарлама алыў ушын бирге жыйналың (10 минуттан көп  

    болмасын). 

2. Бөлиниң ҳәм Қудай менен жалғыз қалыў ўақтын өткериң (3 саат 20 минут). 

3. Жалғыз қалған ўақытта не ислегениңизди ҳәм бул тәжирийбе бойынша өз   

    бақлаўларыңызды бөлисиў ушын қайтадан бирге жыйналың (30 минут). 
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МУХАДДЕС КИТАПТЫ ҮЙРЕНИЎ БОЙЫНША ҚОЛЛАНБА  

«ШӘКИРТ ТАЯРЛАЎ БАҒДАРЛАМАСЫ», 2-КИТАП 

 

РУЎХҚА ТОЛҒАН МАСИХЫЙ 

 

Сиз Мухаддес Китапты үйренип атырғанда, қасыңызда жеке Устазыңыз турату- 

ғынын билесиз бе? Ол сизге Мухаддес Жазыўдың мәнисин және оны 

өмириңизге қалай қолланыўды түсиндириўге бәрқулла таяр. Мухаддес 

Китаптың авторы – Мухаддес Руўхтың Өзи. Ийса Мухаддес Руўх «сизлерди 

ҳәмме нәрсеге үйретеди» ҳәм «сизлерди барлық ҳақыйқатқа жетелейди» деп 

айтты (Юхан 14:26, 16:13). 

   Мухаддес Руўх сизди Мухаддес Китапты өз бетиңизше оқыған ўақтыңызда да,  

Қудай тәрепинен тайынланған шопан ҳәм муғаллимлер арқалы да үйретеди. 

Булар бир-бириниң орнын баса алмайды, сиз екеўине де: жеке үйрениўге де, 

басқалардың үйретиўине де мүтәжсиз.  

   Қудайдың Сөзин үйренгениңизде ҳәм оны өмириңизде қалай қолланыў ҳақ- 

қында ойланғаныңызда, Мухаддес Руўхтан жетелеў ҳәм жәрдем сораң. Забур 

китабында сораныўдың жақсы үлгиси бар: «Мениң көзлеримди аш, Сениң 

нызамыңдағы әжайып нәрселерди көре алайын» (Забур 118:18). 

   Мухаддес Китапты жеке үйрениўиңизге мына нәрселер зәрүр: 

 Ўақыт: Сиз ҳәр ҳәптеде жәмәәт жыйналысына белгиленген ўақытта  

                     барыўды жобаластырғандай, Мухаддес Китапты үйрениўиңиз   

                     ушын да, ўақыт жобаластырыўыңыз керек. Базылар ҳәр күни аз- 

                     аздан шуғылланады, базылар болса ҳәптесине бир кешти ажыра- 

                     тады. Өзиңизге ең қолайлы ўақытты таңлап алып, сол ўақытта  

                     садық түрде Мухаддес Китапты үйрениў менен шуғылланың. 

 Орын:   Ҳеш нәрсе кесент бермейтуғын орын таңлаң. Егер мүмкин  

                     болса, бәрқулла сол жерде шуғылланыўға ҳәрекет етиң. 

 Усыл:    Мухаддес Жазыўдың ҳәр бир аятын қарап шыққаныңызда, ол  

                           туўралы дыққат пенен ойланың, кейин жуўабыңызды жазың.  

                           Берилген ҳәр бир үзиндиниң контекстин (әтирапындағы аятлар-  

                           ды) оқыў да жәрдем береди. Мүмкиншилиги болғанда жуўап- 

                           ларды өз сөзиңиз бенен жазың. 

 Материал:  Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбадан басқа     

                           сизге толық Мухаддес Китап: Ески ҳәм Жаңа Келисим керек  

                           болады.  

   1-курста Мухаддес Китапты «Сениң Масихтағы өмириң» бөлими арқалы 

үйренгениңизде, Ийсаның сизиң өмириңизде орайлық орынды ийелеў себеп- 

лерин түсинген едиңиз. Бирақ, Масих орайында болған, Руўхқа толы өмирди 

қалай жасайман деген сораў сизде пайда болған болыўы мүмкин. Бул сораў- 

ға жуўапларды сиз усы бөлимнен, яғный Масих тулғасының әтирапына жәм- 

лескен бес әҳмийетли тараўдан табасыз. Темалардың ҳәр бири «Шеңбер» 

сүўретлемесиниң ҳәр бир бөлегин қарап шығады: 

 

 Бойсыныўшы Масихый 

 Қудайдың Сөзи – сизиң өмириңизде  

 Қудай менен сәўбетлесиў 

 Масихыйлар менен қарым-қатнас 

 Масих ҳаққында гүўалық бериў 
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1-бап 

БОЙСЫНЫЎШЫ МАСИХЫЙ 
 

Сиз Ийса Масихқа жаныңыздың Қутқарыўшысы ретинде исенимиңизди артқан 

ўақыттан баслап, Қудайға бойсынып жасайтуғын өмир сиз ушын ҳақыйқаттан 

мүмкин болды. Мухаддес Руўх сизди гүнадан ҳәм өлимнен азат етти (бул ҳақ- 

қында Рим. 8:2-аятта айтылған ) ҳәм сизде жасаўды баслады. Мухаддес Руўх 

сизге Ийса сыяқлы жасаўға күш береди. 

 

   «Гәп тек бизлер Масих сыяқлы жасаўға тырысыўымызда емес, ал Ийса Өзи-  

   ниң Руўхы менен келиўи ҳәм бизлерде жасаўы кереклигинде. Оған тек үлги     

   сыпатында қараў жеткиликли емес. Ол бизлердиң Қутқарыўшымыз болыўы     

   керек. Оның өлими арқалы бизлердиң гүналарымыздың жазасы кешириле  

   алады, ал Оның бизлерде жасайтуғын Руўхы арқалы гүналарымыздың күши  

   жоқ қылынады». 

                                                                                                         - Джон Р.В.Стотт 

 

Мухаддес Руўхтың ғайрат бериўши күши сизиң бойсыныўыңызға жәрдем 

беретуғынын билген ҳалда, ҳәрекеттеги бойсыныўшы масихый ҳаққында 

үйрениўди даўам етиң. 

 
БОЙСЫНЫЎҒА ТИЙКАР 

Сиз Қудайға бойсыныў ҳаққында ойланған ўақтыңызда, Оның Ким ҳәм сиз 

ушын не қәлейтуғынын есте тутыў зәрүр есапланады. 

1. Төмендеги аятлар сизге Қудай ҳаққында не айтады? 

а. Юхан. 1-х.  4:16  

 

 

б. Аян 4:11 

 

 

в. Айтылған усы сөзлер сизиң Қудайға бойсыныўыңызға қалай тәсир етеди? 

 

 

 

 

2. Ныз. қайт. 10:12-13 аятларын оқып шығың. 

а. Қудай Израилдан нени талап етти? 

 

 

б. Қудай не ушын Израил халқының усы буйрықларды орынлаўын қәледи? 

 

 

в. Бул 21-әсир масихыйларына қалай туўры келеди? 

 

 

 

 

3. Юхан. 1-х. 5:3-аяты Қудайдың буйрықлары ҳаққында нени үйретеди? 



 67 

 

 

 

 

4. Юхан 14:15,21-аятларына ой жиберип, Қудайды сүйиў менен Оған бойсыныў- 

дың арасындағы байланысты қысқаша айтып бериң. 

 

 

 

 

 
ҚУДАЙҒА  БОЙСЫНЫЎ 

Қудай сизиң өмириңиз ушын не қәлейтуғынын қалай билесиз? Мухаддес Китап  

арқалы Қудай бизлерге Өзиниң ҳақыйқатын ашып береди ҳәм Қудайдың Сөзине 

бойсыныў – демек, Оның Өзине бойсыныў. 

 

5. 118-Забур Қудайдың Сөзиниң әҳмийети ҳаққында сөз етеди. Мухаддес 

Китаптың сизиң Масих ушын жасаўыңызға жәрдем бере алатуғын бир неше 

жолларын айтың. 

11-аят  

 

 

105-аят  

 

 

130-аят  

 

 

 

6. Павел Тим. 2-х. 3:16 да Қудайдың Cөзи ..................... ға пайдалы деп айтады. 

 

а. _______________________________ неге исениў ҳәм нени ислеў 

б. _______________________________ гүнаны билиў 

в. _______________________________ қалай өзгериў 

г. _______________________________ қалай жасаў  

 

Буны төмендегише сүўретлеп берсе болады:  

 
                   ТӘЛИМ БЕРИЎ                                    ҲАҚЛЫҚҚА ТӘРБИЯЛАЎ 

             Сизге қайсы жол менен                                 Усы жолда қалай беккем        

                жүриўди көрсетеди жүриўди үйретеди 

 

 

 

 
              ДҮЗЕТИЎ ӘШКАРАЛАЎ 
       Усы жолға қалай Бул жолдан қай жерде  

       қайтыўды көрсетеди шығып кеткениңизди 

 көрсетеди 

 



 68 

7. Матта 7:24-27 де Ийса еки тайпадағы адамларды тәрийиплеп береди: ақыллы 

ҳәм ақылсыз.Үзиндини оқың ҳәм төмендеги сораўларға жуўап бериң. 

                                                                                   

                                                                АҚЫЛЛЫ АДАМ        АҚЫЛСЫЗ АДАМ 

Үй қандай тырнақта (фун-те)  

қурылған еди?                                       _________________      _________________ 

Еки үйге де қандай апат  

дөнип турған еди?                               __________________     _________________ 

Нәтийжеси қандай болды?                  __________________     ________________

Бул адам Қудайдың Сөзин  

еситкен бе еди?                                     __________________     ________________ 

 

Усы еки адам бир-биринен не менен айырылып турды? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Жақында Қудайдың Сөзи өмириңиздеги Қудайға еле де бойсындырыўыңыз 

керек бөлегинен хабар таптырған болыўы итимал. Егер солай болса, өмириңиз- 

диң қайсы бөлеги? 

 

 

 

 

«Қудайға пайдалы болыў, Оннан ашылыўлар алыў ҳәм Мухаддес Руўхқа толы 

өмирди жасаўдың сыры – Қудайдың Сөзине бойсыныў болып табылады». 

                                                                                                      – Джон Дж. Митчелл 

 
ҚУДАЙҒА ТУРАҚЛЫ ТҮРДЕ БОЙСЫНЫЎДЫҢ ЖОЛЛАРЫ 

 

Қудайдың тәмийинлеўи 

Қудай сизден өз күшиңиз бенен бойсынып жасаўды күтпейди. Бойсыныў 

ҳақыйқаттан мүмкин болыўы ушын, Ол сизди барлық зәрүр нәрселер менен 

тәмийинледи. 

 

9. Ҳәр бир исениўшиде ким жасайды? 

Кор. 1-х.  3:16 

 

Кор. 2-х.  6:16 

 

Галат.  2:20 

 

 

10. Не ушын масихыйлар бул өмирде өзлериниң душпанын жеңиўге уқыплы? 

Юхан. 1-х.  4:4 
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11. Өзиниң бизлерде болыўына қосымша, Ол ушын жасаўға жәрдемлесиў ушын,  

Қудай сизлерге және не берди? (Силтеме туўрысына дурыс ҳәрипти қойың). 

 

___  Тим. 2-х. 1:7       а. Өмир ҳәм ҳақлық ушын зәрүр ҳәмме нәрсени 

___  Петр. 2-х. 1:3    б. Өзиниң Сөзин 

___  Рим. 15:4            в. Күш, сүйиспеншилик ҳәм өзин басқара алыўды 

 

Сизиң қатнасыңыз 

Сизиң бойсыныўыңыз ушын Қудай ҳәмме зәрүр нәрсени тәмийинлесе де, бул 

мүмкиншиликлерди табыслы пайдаланыўдың сыры сизиң қатнасыңыз болып 

табылады.  

 

12. Қудайға бойсыныўда қандай қатнас көрсете аласыз? 

Нызамды қайталаў 26:16  

 

Забур 39:9 

 

Лука 8:15 

 

 
БОЙСЫНЫП ЖАСАЎДЫ ҮЙРЕНИЎ 

Бойсынып жасайтуғын масихый еле де азғырылыў ҳәм гүна менен күнделикли 

гүресип жасаўға мәжбүр. Бойсыныўды әмелде иске асырып, гүнаның  үстинен  

қалай жеңиске ерисе аласыз? Қарап шығыўды талап ететуғын әҳмийетли 

тараўлар: азғырылыў, гүна, айыбын мойынлаў ҳәм жеңис. 

 

13. Төмендеги аятлардан азғырылыўдың дереги ҳәм себеплерин билип алың. 

а. Азғырыўшы ким? Матта 4:1-3________________________________________ 

б. Ким ҳеш қашан азғырылыўдың дереги болмайды? Яқып. 1:13 

 

 

в. Сизди азғырылыўға не тартады?  Яқып. 1:14 

 

 

 

(Жаман қәлеў – бул қадаған етилген нәрселерди қәлеў) 

 

14. Ешуа 7:20-21 де Аханның өзиниң бойсынбағаны ҳаққында не айтқанын 

көриң. 

а. Оның бойсынбаўына қандай нәрселер өз үлесин қосты? 

 

 

 

 

б. Қай жерде ол өзин гүнадан сақлаўы мүмкин еди?   

 

 

 

в. Оның қәтесинен бизлер қандай сабақ ала аламыз? 
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15. Мына аятлардан көрсетпе алып, гүнаға қысқаша тәрийип бериң. 

Ийшая 53:6; Яқып. 4:17; Юхан. 1-х. 3:4 

 

 

 

 

 

Гүнаның азғырылыўдан айырмашылығы қандай? 

 

 

 

 

 

 

16. Кор. 1-х. 10:13-аятын қарап шығың. 

а. Сиз дус келип атырған азғырылыўлар басқалар дус келип атырған азғыры-

лыўлардан өзгеше, бәлким қыйынырақ па?  

 

 

б. Қудай азғырылыўға қандай шегара қояды? 

 

 

в. Азғырылған ўақтыңызда, Қудай сизди не менен сөзсиз тәмийинлейди? 

 

 

г. Бул бизлер ҳуқықымызды билдириў керек ўәде. «Гүнаның үстинен жеңиске 

ерисиўге исенимли болыў» деп аталатуғын бул аятты сиз 1-курста ядлаған 

едиңиз. Оның үстинде тағы да ойланың. Азғырылған ўақтыңызда бул аятты 

қоллаң. Аят сизиң ядыңызға азғырылыўдан шығып кетиў жолын излестириўди 

салады.  

   Қудайдың қутқарыў жолын ҳәм жеңисти усынғанына қарамай адамлар гүна 

ислейди, себеби олар Қудайдың жеткерген нәрсенине итибар бермейди. Адам- 

ның билип турып, бирақ тәўбе қылғысы келмеген гүнасы Қудайды қапа қылады. 

Гүна Қудайдың адамға деген сүйиспеншилигин өзгертпегени менен, Оның 

менен қарым-қатнаста жарық пайда болыўына тәсирин тийгизеди. 

 

17. Юхан. 1-х. 1:9-аятында Юхан сизлер ........ дейди. (Дурыс жуўапты белгилең) 

       _______  гүнаңызды уўайымлаўыңыз керек 

       _______  оны жуўыў ушын бир нәрсе ислеўге ҳәрекет етиўиңиз керек 

       _______  ол ушын Қудайдың алдында тәўбе етиўиңиз керек 

       _______  ол ҳаққында умытыўға ҳәрекет етиўиңиз керек 

 

Не ушын бул әҳмийетли? 

 

 

«Қудай алыстадай болып сезилсе, тап-шы, узақласқан ким екен?» 
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18. Забур 31:5 те Даўыт өз гүнасын ашық мойынлап, дуўа етеди. Усы аятты 

өзиңиздиң сөзиңиз бенен қайтадан жазың. 

 

 

 

 

 

 

Жеңис пенен жүриў тәжирийбесин төмендеги сүўрет арқалы көрсетсе болады: 

 

 
 

19. Сиз қандай әмелий жоллар менен азғырылыўға түсиўден аўлақ бола аласыз? 

Ҳикмет. 4:13-15 

 

 

 

 

 

20. Яқып. 4:7 де көрсетилгениндей, қандай еки қәдем жеңис пенен жүриўге 

жәрдем береди?  

 

 

 

 

ҚУДАЙҒА БОЙСЫНЫЎ УШЫН сиз өз еркиңизди Қудайдың еркине 

бағындырыўыңыз шәрт. 

ШАЙТАНҒА ҚАРСЫ ТУРЫЎ УШЫН Қудай сизди жеңиске еристириў ушын 

берген қуралларын пайдаланыўыңыз шәрт. 
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21. Гүна ҳәм азғырылыў ҳаққындағы усы сораўлар өзиңиз бастан өткеретуғын 

күнделикли ишки гүрести есиңизге түсириўи мүмкин. 

а. 8-сораўды және бир мәрте қарап шығың. Сиз айтып өткен сол тараўдағы 

машқаланың тамыры неде? 

 

 

 

 

б. Бул тараўда Қудайға бойсынбаў азғырылыўы өзин қалай көрсете баслайды? 

 

 

 

в. Усындай басланыўлардың пайда болмаўы ушын не ислеўиңиз мүмкин? 

 

 

 

«Мухаддес Руўхқа бойсынып жасаңлар, сонда өз гүнакар тәбиятыңыздың жаман 

қәлеўлерин орынламайсызлар». 

                                                                                                                - Галат. 5:16 

 

ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

 

Сизиң Қудайға бойсыныўыңыз Ол сизиң Жаратыўшыңыз, ал сиз Оның жарат- 

қан дөретпесисиз деген шынлыққа тийкарланады. Ол Жалғыз Жаратыўшы 

Қудай болғанлықтан, сиз Оған бойсынасыз. Соның менен бирге, бойсынып 

жасайтуғын өмир сизиң руўхый жақсы болып жүриўиңизди де нәзерде тутады, 

себеби Қудай сизди жақсы көреди. Қудай Өзиниң талапларын Өз Сөзи арқалы 

ашып береди. Жеңиске ерисиў ушын Қудай сизге берген руўхый қуралларды 

пайдаланыўыңызға байланыслы түрде, бойсыныўшы өмирди бастан 

кешириўиңиз мүмкин. Деген менен, сиз гүна ҳәм азғырылыўдан қамсызланды- 

рылмағансыз. Гүна Қудайдың сизге деген сүйиспеншилигин ямаса Оның менен 

байланысыңызды жоқ қылмайды, бирақ қарым-қатнасыңызға зыянын 

тийгизеди. Гүнаны билгеннен кейин тәўбе етиў Қудай менен қарым-қатнасты 

қайтадан тиклейди.  
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2-бап 

ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИ – СИЗИҢ ӨМИРИҢИЗДЕ   

 

Қылыш ҳүжим майданында, ҳәм қарсы урысыў, ҳәм қорғаныў мақсетинде 

шеберлик пенен қолланыўға мөлшерленген. Руўхый гүресте қолланыўымыз 

ушын, Қудай бизлерди күшли бир қурал менен қуралландырды: «Қудайдың 

Сөзи болған Мухаддес Руўхтың қылышы» (Ефес. 6:17). Қудайдың исин 

орынлаў ушын Мухаддес Руўх Қудайдың Сөзинен пайдаланады.  

    «Руўхый аш адамлар арасындағы ең үлкен талап еки нәрседен ибарат:  

    бириншиси – Мухаддес Жазыўды билиў. Себеби ол Ийемиз тәрепинен  

    берилетуғын ҳәр қандай қутқарыўшы ҳақыйқаттың жалғыз дереги.  

    Екиншиси – Мухаддес Руўх тәрепинен жүректиң жақтыланыўы. Оның  

    жәрдемисиз Мухаддес Жазыўды түсине алмайсыз». 

                                                                                                            - А.В.Тозер 

 

ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИ – БУЛ ОНЫҢ СИЗГЕ СӨЙЛЕЎИ 

Мухаддес Китап – жазылған барлық китаплар ишиндеги ең әжайыбы. Ондағы 

жазыўлар түрли еллерден ҳәм түрли кәсип ийелери болған 40 тай адам тәрепи- 

нен жазылған. Олар бир ярым мың жыл даўамында үш тилде: әййемги-еврей, 

арамей ҳәм грек тиллеринде жазылған. Соған қарамастан, Мухаддес Китап 

толығы менен бир уллы тема ҳәм бир орайлық тулға – Ийса Масих ҳаққында 

айтады. Мухаддес Китаптың бас Авторы болған Мухаддес Руўхсыз бул мүмкин 

болмаған болар еди. 

 

1. Тим. 2-х. 3:16-аяты Мухаддес Жазыў ҳаққында не айтады?  

                                                                                    (Дурыс жуўапты белгилең).  

а. Мухаддес Китаптың бир неше бөлеги Қудай тәрепинен илҳамландырылған. 

б. Мухаддес Китаптың ҳәммеси Қудайдың илҳамы менен жазылған. 

в. Мухаддес Китаптың сизди қызықтыратуғын жерлери ғана Қудай тәрепинен  

    илҳамландырылған. 

 

Илҳамландырылған сөзи грек тилиндеги «Қудайдың деми менен» деген мәнисти 

аңлататуғын сөзден алынған. 

 

   «Бул Қудай жазыўшыларға демин урды ямаса айрықша қәсийет бериў  

   ушын жазыўларға демин үпледи дегенди емес, ал адамлар тәрепинен  

   жазылған сөзлер Қудайдың деми менен айтылды дегенди билдиреди. Қудай     

   олар арқалы сөйледи. Олар Оның хабаршылары болды». 

                                                                                                 -Джон Р.В. Стотт 

  

2. Қудайдың Сөзи қалай берилди?  Петр. 2-х. 1:20-21 

 

 

 

Солай болса, ким Мухаддес Китапты түсиниўиңизге жәрдем береди? 

Кор. 1-х.  2:12-13 
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3. Келеси аятлар Қудайдың Сөзин қалай тәрийиплейди? 

Матта 24:35 

 

 

Юхан 17:17  

 

 

Еврей. 4:12 

 

 

4. Забур 18:7-11-аятларын дыққат пенен тексериң. Изертлеўиңизге жәрдем 

бериў ушын төмендеги кестеден пайдаланың. Барлық аятларда ҳәр бир қатарға  

жуўап болмаўы мүмкин. 

 
АЯТ МУХАДДЕС  

КИТАП ҚАЛАЙ 

АТАЛАДЫ? 

ОНЫҢ  

СЫПАТЛАРЫ 

ОЛ МАҒАН ҚАЛАЙ 

ТӘСИР ЕТЕДИ 

7 Нызам,  

ўәсиятлар  

минсиз 

исенимге ылайық 

руўхый жаңартады 

даналық береди 

8  

 

 

  

9  

 

 

  

10  

 

 

  

11  

 

 

  

 

Жоқарыдағы кестеден Мухаддес Китап ҳаққында сизде ең көп тәсир қалдырған 

бир неше ойлардың жанына белги қойың. 
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МУХАДДЕС КИТАПҚА КӨЗ ЖУЎЫРТЫЎ (66 КИТАП) 

                    ЕСКИ КЕЛИСИМ (39 китап)                                               «Жаңа Ескиде жасырылған,                   ЖАҢА КЕЛИСИМ (27 китап)  

                                                                                                                           Ески Жаңада ашылған». 

ТАРИЙХ 

17 китап 

 
НЫЗАМ 

 

1. Жаратылыс 

2. Шығыў 

3. Лебий 

4. Санлар 

5. Нызам.қайталаныўы 

 
ТАРИЙХ ҲӘМ  

ҲҮКИМЕТ 

 

1. Ешуа 

2. Бийлер 

3. Рут 

4. Патша. 1-к. 

5. Патша. 2-к. 

6. Патша. 3-к. 

7. Патша. 4-к. 

8. 1-шежире 

9. 2-шежире 

10. Эзра 

11. Нехемия 

12. Эстер 

 

 

ПОЭЗИЯ 

5 китап 

 

1. Аюп 

2. Забур   

    жыр. 

3. Ҳикмет. 

4. Ўаз 

5. Қосықлар    

    қосығы 

ПАЙҒАМБАРШЫЛЫҚ  

17 китап 
 
ҮЛКЕН ПАЙҒАМБАРЛАР 

 

1.  Ийшая 

2.  Еремия 

3.  Еремия. жоқлаўы 

4.  Езекиел 

5.  Даниел 

 
КИШИ ПАЙҒАМБАРЛАР 

 

1.  Ҳошеа 

2.  Йоел 

3.  Амос 

4.  Абдий 

5.  Юнус 

6.  Миха 

7.  Нахум 

8.  Хабаққуқ 

9.  Сефания 

10.  Хаггай 

11.  Зекерия 

12.  Малахия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСКИ ҲӘМ 

ЖАҢА КЕЛИСИМ 

АРАСЫНДА 400 

ЖЫЛЛЫҚ 

ҮЗИЛИС БАР 
 

ТАРИЙХ 

5 китап 

 
ХОШ 

ХАБАРЛАР 

 

1. Матта  

2. Марк  

3. Лука 

4. Юхан 

 

 

5. Елши.    

    ислери 

ТӘЛИМ 

21 китап 

 
ПАВЕЛДИҢ 

ХАТЛАРЫ 

 

1. Рим. хат 

2. Кор. 1-хат  

3. Кор. 2-хат 

4. Галат. хат 

5. Ефес. хат 

6. Филип. хат 

7. Колос. хат 

8. Салон. 1-хат 

9. Салон. 2-хат 

10. Тим. 1-хат 

11. Тим. 2-хат 

12. Тит. хат 

13. Филимон. хат 

 
УЛЫЎМАЛЫҚ 

ХАТЛАР 

 

1.  Еврей. хат 

2.  Яқып. хаты 

3.  Петр. 1-хаты  

4.  Петр. 2-хаты  

5.  Юхан. 1-хаты  

6.  Юхан. 2-хаты 

7.  Юхан. 3-хаты 

8.  Яхуда. 

 

ПАЙҒАМБАРШЫЛЫҚ 

1 китап 

 

Аян 

Қудай Мухаддес Китапты жазыў ушын 1500 жылдан аслам ўақыт аралығында (Масих туўылмастан алдын 1400-жылдан Масих туўылған кейинги 90-жылға дейин)  

ҳәр қыйлы 40 адамды пайдаланды – Петр. 2-х. 1:20-21 
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МУХАДДЕС КИТАП СИЗГЕ ҚАЛАЙ ЖӘРДЕМ БЕРЕДИ 

5. Келеси аятларды қарап шығып, масихый болғанлықтан Мухаддес Китап сиз 

ушын неликтен әҳмийетли екенине жуўмақ шығарың. 

Еремия 15:16 

 

Юхан 5:39 

 

Петр. 2-х. 1:4 

 

Юхан. 1-х. 2:1 

 

 

6. Сәйкеслик (аналогия) – бул бир затты уқсас екинши бир зат пенен 

салыстырып түсиндириў болып табылады. Ендиги аятларда Қудайдың Сөзи не 

менен салыстырылады? Бул нәрселердиң атқаратуғын хызмети қандай? 

   

                                             НӘРСЕ                                    ХЫЗМЕТИ 

 

Еремия 23:29         _______________________          _________________________ 

 

Матта 4:4           ________________________         _________________________ 

 

Яқып. 1:23-25        ________________________         ________________________ 

 
 

СИЗИҢ ЖУЎАПКЕРШИЛИГИҢИЗ 

7. Забурдың 118-бабын көбинесе «Қудай Сөзиниң даңқы» деп атайды. Ондағы 

дерлик ҳәр бир аят Қудайдың Сөзи ҳаққында ҳәм көпшилиги оны күнделикли 

өмирде қалай қолланыўды айтады. Жыршының Қудайдың Сөзине болған 

қатнасы ҳәм ҳәрекетине сер салың. 9-аяттан баслап, төмендеги кестени 

толтырың. 

 

АЯТ 

 

ҚАТНАС ҲӘРЕКЕТ 

9  

 

Қудайдың Сөзин услаў - таза өмир 

10 Шын жүреги менен Қудайды изледи  «Мениң адасыўыма жол қойма» 

деп дуўа етти 

11  Өзиниң жүрегинде Сөзди 

жасырды 

12  

 

Қудайдан өзин үйретиўди сорады 

13 

 

  

14 

 

  

15 

 

  

16 
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8. Юхан 8:31 де Ийсаның айтқаны бойынша, қандай адам Оның шәкирти 

болады?  

 

Сиз усы сөзлерди басқа адамға қалай түсиндирип берген болар едиңиз? 

 

 

 

9. Төмендеги аятлардан кестениң қалған бөлегин толтырың. 

 

 

 

ИСЛЕНИЎИ КЕРЕК ҲӘРЕКЕТ НЕ УШЫН 

Забур 77:5-7 

  

 

Қудайдың Сөзин басқаларға 

үйретиў 

 

Елши. ис. 

17:11 

 

 

 Оларға үйретилген нәрсени 

тексериў 

Яқып. 1:22 

 

 

  

Аян 1:3 

 

 

  

 

10. Эзра Қудайдың Сөзине деген жуўапкершиликти сезген адамның жүдә жақсы 

үлгиси болып саналады. Оның Мухаддес Жазыўға жантасыўы қандай еди?  

Эзра 7:10 

 

 

 

 

Эзраның ҳәрекет тәртибине дыққат аўдарың. Басқаларға үйретиўден алдын, ол 

Мухаддес Жазыўды өзиниң өмиринде қоллады. 

 

 

 

 

                            Қолланды  Қолланды 

 

 

 

МУХАДДЕС ЖАЗЫЎ                     ЭЗРА                                          БАСҚАЛАР 

 

11. Колос. 3:16-аяты үстинде жақсылап ойланың. 

а. Масихтың Сөзи сизге молдан орналасыўы ушын қандай әмелий ҳәрекет     

    ислеўиңиз мүмкин? ( Мысаллар: масихый кассеталарды еситиў, аятларды      

    ядлаў ушын жазып алыў). 
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б. Оларды өзиңиз ушын тийимли деп санайтуғын тәртипте номерлеп шығың. 

 

в. Номерлеп жазған биринши еки усылды келеси ҳәпте даўамында қалай әмелде 

иске асырасыз? 

 

 

 

 

 

 

                      

                         Рим. 10:17 Еситиў 

                                      Аян 1:3 Оқыў 

              

                                      Елши. ис. 17:11 Үйрениў 

                             

                                     Забур118:9-11 Ядлаў 

 

 

 

 

                     Забур1:2-3 Ойланыў 

 

 

 

                                           Қудайдың Сөзин беккем ийелеп алыўға жәрдем     

                                           беретуғын усы Мухаддес Жазыўды сиңириў усыллары 

                                           сизге әлле қашан таныс шығар.  

 
ОЙЛАНЫЎДЫҢ  ӘҲМИЙЕТЛИГИ 

Мухаддес Жазыўдың үстинде ойланыў – бул түсиниў ҳәм қолланыў үмитинде 

дуўа етип терең ойланыў. Бундағы мақсет – Қудайдың Сөзине ҳәм өз 

өмириңизге дуўа еткен ҳалда ой жиберип, өмириңизди Қудайдың еркине 

сәйкеслестириў. 

 

12. Ешуа 1:8-аятты оқып шығып, төмендеги сораўларға жуўап бериң. 

 

а. Сиз нениң үстинде ойланыўыңыз керек? 
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б. Ойланыў менен қолланыўдың арасындағы байланысты қысқаша сыпатлап 

бериң. 

 

 

 

в. Ойланыўдың нәтийжелери қандай болады? 

 

 

 

13. 1-Забур үстинде ойланың. Төменде берилген орынларға жаңадан тапқан 

нәрселериңизди жазың. Баслап алыўыңызға көмеклесетуғын бир неше сораўлар: 

Масихый қандай мәнисте терекке уқсайды? Әдетлери, өмириниң беккемлиги, 

келешеги бойынша салыстыратуғын болсақ, қудайшыл ҳәм қудайсыз адамның  

арасындағы айырмашылықлар қандай? Усы Забур жырында сизиң Қудай менен 

жақсы байланыста болыўыңызға жәрдем беретуғын қандай жаңа ойлар бар? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берилген бос орынға 2 ҳәм 3-аяттың мазмунын көрсетип беретуғын әпиўайы 

сүўретлеме салың. 
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ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

 

Қудай инсанға Өзиниң Сөзи, яғный Мухаддес Китап арқалы сөйледи. Мухаддес  

Китап исеним ҳәм ис-ҳәрекетлеримиздиң барлық мәселелери бойынша 

шешиўши пикирге ийе. Мухаддес Жазыўдың жәрдеминде сиз Қудайды 

жақсырақ билесиз, Оның өмириңизге болған қәлеўин түсинесиз ҳәм Ол ушын 

қалай жасаў кереклиги ҳаққында жаңа ҳақыйқатларды билип аласыз. Қудай 

исениўшилерге Өзиниң Сөзи оларда молдан орналасыўын буйырады. 

Сонлықтан, Қудайдың Сөзи өмириңизди толтырыўына пүткил жүрегиңиз бенен 

ашық болыўыңыз керек. Қудай Оның Сөзи үстинде ойланыўға айрықша итибар 

береди, себеби нәтийжели ойланыў өмирде қолланыўға алып келеди. Ойланыў 

ҳәм қолланыў тек ғана сизиң Мухаддес Китаптың ишине кирип барыўыңызға 

жәрдемлесип қоймай, ал Мухаддес Китаптың сизиң жүрегиңизге кирип 

барыўына да имкан береди. 
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3-бап 

ҚУДАЙ МЕНЕН СӘЎБЕТЛЕСИЎ 

 

Сөйлесиў қарым-қатнастың тереңлесиўи ушын зәрүр нәрсе. Дуўа еткен 

ўақтыңызда, Мухаддес Руўх сизиң не айтыў ҳәм қалай айтыўды билиўиңизге 

жәрдемлеседи (Рим. 8:26-27).  

    

   «Дуўа еткен ўақытта Мухаддес Руўх Өзин бизлерге бирлестиреди ҳәм     

   Өзиниң өтинишлерин бизлердиң ишимизге төгеди. Биз дуўа етиўдиң техника-    

   сын меңгерип ҳәм оның философиясын түсинип алыўымыз, сондай-ақ дуўа  

   етиўге байланыслы ўәделердиң ыраслығына ҳәм қәдирине шексиз исениўимиз  

   мүмкин. Биз жан күйдирип, жалбарыныўымыз мүмкин. Бирақ, егер дуўа   

   етиўдеги Мухаддес Руўхтың атқаратуғын хызметин түсинбесек, онда бизиң  

   дуўа етиўди түсинбегенимиз болады». 

-Дж. Освальд Сандерс 

 

ДУЎА ЕТИЎ – СИЗИҢ ҚУДАЙ МЕНЕН СӨЙЛЕСИЎИҢИЗ 

1. Исениўши болғанлықтан, сиз Масих пенен қарым-қатнасыңыздан заўық 

аласыз ҳәм сизге айрықша мүмкиншилик берилген. Ол не, және не ушын сизге 

берилген? Еврей. 4:16 

 

 

 

2. Қудай ҳәр бир исениўшиниң қорғанышы болғаны себепли, Забур 61:9 да 

сизге не ислеў  айтылған?  

 

 

 

 

Сал. 1-х. 5:17-аятының бул аят пенен қандай байланысы бар? 

 

 

 

 

3. Ҳәр түрли ойларды билдириў ушын ҳәр түрли дуўа етиў зәрүр болады. 

Ҳәр бир силтемени туўры келетуғын дуўа етиў түри менен бирлестириң. 

 

Забур 37:18               Алғыс-мақтаў (Қудайдың Ким екенин айтып) 

Еврей. 13:15              Миннетдаршылық билдириў (Оның ислеген ислери ушын) 

Яқып. 1:5                   Гүналарды мойынлаў 

Ефес. 5:20                 Басқалар ушын дуўа етиў 

Патша. 1-к. 12:23    Жеке мүтәжликлер ушын дуўа етиў 

 

«Бүгин жер жүзиндеги уллы адамлар – булар дуўа етиўши адамлар. Мен дуўа  

етиў туўралы айтатуғынлар яки болмаса дуўа етиўди түсиндирип беретуғынлар  

емес, ал ўақыт ажыратып, дуўа ететуғын адамларды нәзерде тутып атырман. 

Олардың ўақты болмаса да, басқа бир нәрседен оны ажыратып алады. Усы 

басқа бир нәрсе жүдә әҳмийетли және қыстаў болса да, бирақ бәри бир дуўа 

етиўдей жүдә әҳмийетли ҳәм қыстаў емес».    

                                                                                                         - С.Д.Гордон 
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ДУЎА ЕТИЎДИҢ ПАЙДАЛАРЫ 

Масихыйлар Қудай менен ҳәмме нәрсе ҳаққында сөйлесе алыў ҳүрметине қоса,  

өмиринде Қудай менен сөйлесиўдиң уллы пайдаларын көреди. 

 

4. Еремия 33:3 ҳәм Ефес. 3:20 да қандай улыўма ҳақыйқатты көресиз? 

 

 

 

 

5. Дуўа еткенинде жыршы қандай нәтийжени көрди? Забур 33:5 

 

 

Қудай менен қандай қорқынышларды бөлисе аласыз? 

 

 

 

 

6. Филип. 4:6-7 аятларында Павел қәўетер ҳәм тынышсызлықтан азат ететуғын 

күшли усылды ашып береди. 

а. Сиз не ислеўиңиз керек? 

 

 

б. Сиз қалай ойлайсыз, не ушын Қудай сизиң өмириңиздиң ҳәр бир бөлеги 

менен қызығады? 

 

 

 

в. Қудай қандай ўәде береди? 

 

 

 

г. Усы ҳақыйқатты өмириңиздиң қайсы бөлегинде дәрҳал қоллап баслай 

аласыз? 

 

 

 

 

Сен Патша алдына киятырсаң, 

Үлкен өтинишлерди алып кел өзиң менен, 

Оның мийрими ҳәм күши сондай, 

Сорай алмайсаң ҳәдден зыят ҳеш ўақ! 

 - Джон Ньютон 

 
ДУЎА ЕТИЎДИҢ ШӘРТЛЕРИ 

7. Төмендеги аятлардан дуўа етиўдиң қандай шәртлерин табасыз? 

 

Забур 65:18___________________________________________________________ 

 

Матта 21:22_________________________________________________________ 
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Юхан 15:7____________________________________________________________ 

 

Юхан 16:24  __________________________________________________________ 

 

Юхан. 1-х. 5:14,15 _____________________________________________________ 

           (Болыў – жасаў, даўам етиў, бар болыўды даўам етиў дегенди билдиреди) 

 

Шәртлер орынланған жағдайда да, гейде Қудай жуўап бермей атырғандай 

болып көринеди. Бирақ умытпаң, «Яқ» ямаса «Кейин» деген жуўаплар да «Аўа» 

дегеннен кем емес дәрежедеги жуўаплар. 

 

8. Матта 6:9-13-аятларындағы Ийсаның берген дуўа етиў үлгисин қарап шығың. 

 

а. Дуўа етиў қалай басланады? Бул не ушын әҳмийетли? 

 

 

б. Булардың қайсылары Қудайға бағдарланған өтинишлер? 

 

 

 

в. Қайсылары адамға бағдарланған өтинишлер? 

 

 

 

г. Бул дуўа етиў үлгиси сизиң қандай анық жоллар менен дуўа етиўиңизге 

жәрдем береди? 

 

 

 

 

 

 
СИЗ КИМ УШЫН ДУЎА ЕТЕСИЗ? 

9. Масихты билмейтуғын адамлар ушын Павел не қәлейтуғын еди? Рим. 10:1 

 

 

 

Буның ушын ол не иследи? 

 

 

 

10. Тим. 1-х. 2:1-4 аятларды оқып шығың. Сиз қандай адамлар топары ушын 

дуўа етиўиңиз керек? Неге? 
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11. Ийемиз сизиң не нәрсе ушын дуўа еткениңизди қәлейди? Матта 9:37,38 

 

 

 

Неге бул әҳмийетли деп ойлайсыз? 

 

 

 

 

 

12. Биреў сизге биле тура жаман қатнас қылғанда, сизиң әдеттеги жуўабыңыз 

қандай? Өзиңиз биринши көрсететуғын жуўаптың қасына белги қойың ямаса 

егер ол дизимде жоқ болса, берилген бос орынға жазың. 

 

  ______ Сол адамға ашыўланыў 

  ______ Қалай өш алыў жолын ойлаў 

  ______ Оның ҳәрекетин ақлаў ҳәм умытыўға ҳәрекет етиў 

  ______ Ол ушын дуўа етиў 

  ______ Кешириў, бирақ умытпаў 

  

 

Лука 6:28 ди көрип шығып, дурыс жуўапты белгилең. 

 

13. Павелдиң дуўа етиўин жетекши сыпатында қолланып, басқалар ҳәм өзиңиз 

ушын дуўа етиўиңиз мүмкин өтинишлердиң дизимин дүзиң. Ефес. 3:14-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кеўилимиз дуўа етиўди қәлеп турған ўақытта, биз дуўа етиўимиз керек, себеби  

бундай мүмкиншиликке итибарсызлық қылыў гүна болған болар еди. Дуўа 

етиўге мейилимиз болмаған ўақытта да биз дуўа етиўимиз керек, себеби бундай 

бийтап қәлипте қалыў қәўипли болған болар еди».    

 - Чарльз Х.Спержен 

 

Сиз дуўа етиў дизимин қолланасыз ба? Усындай дизим дуўа етиўиңиз керек 

нәрселерди умытпаўыңызға жәрдем береди. Оның ишине мыналар кириўи 

мүмкин: 

 Шаңарақ ағзаларыңыз 

 Масихый емес дослар ҳәм танысларыңыз 

 Жәмәәтиңиз шопаны ҳәм жәмәәтиңиз 



 85 

 Миссионерлер ҳәм сиз билетуғын басқа да масихый хызметшилер 

 Сизге қарсы адамлар 

 Халық басшылары 

 Жеке мүтәжликлериңиз 

 

 Дуўаңыз ушын алынған жуўапларды жазып барған жақсы, себеби бул сизди  

руўхландырады. 

 
ҚУДАЙ МЕНЕН КҮНДЕЛИКЛИ СӘЎБЕТЛЕСИЎ 

«Сизлер қай жердесиз?» – деп Қудай Адамды гүна ислегенинен кейин излегени 

сыяқлы (Жарат. 3:9), Ол ҳәзир де адамларды излеўди даўам етпекте: «Сизлер 

қай жердесиз?». Сол ўақыттағы шынлық бүгинги күн ушын да өзгермеген. 

Оның шаңарақ ағзасы болыўыңызды үлкен қун төлеў арқалы тиклеген Қудай 

сизди сүйеди ҳәм сиз бенен қарым-қатнаста болыўды қәлейди. Бул қарым-

қатнас сиз гүнадан қутылыў ушын Қудайдың усынған шешимин қабыл еткен, 

яғный Ийса Масихты өмириңизге шақырған ўақыттан басланады». 

                                                                          «Қудай менен ушырасыў» 

 

14. Қудайға келгениңизде, қандай қатнас пенен келиўиңиз мүмкин? 

Забур 26:8 

 

 

Забур 45:11 

 

 

Забур 62:2 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Бул диаграмма арқалы қандай 

ҳақыйқатлар сүўретленген? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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15. Лука 10:38-42 ни тексериң. Бул үзиндиден Масих пенен ўақыт өткериўге  

байланыслы бир неше жуўмақ шығарыўыңыз мүмкин.  

а. Мәриям менен Мартаның ҳәрекетлерин салыстырың. 

 

                   Мәриям                                                                  Марта 

   

   

   

   

 

б. Ийса олардың қайсы бирин мақтады ҳәм неге? 

 

 

 

 

в. Марта сыяқлы сизиң де көп нәрселерге кеўлиңиз бөлиниўи аңсат. Қандай 

жумыслар Қудай менен ушырасыўдан дыққатыңызды бурыўы мүмкин? 

 

 

 

 

 

 

г. Усындай дыққатыңыз бөлинетуғын нәрселерди жеңиў ушын сиз не ислей 

аласыз? 

 

 

 

 

 

 

16. 2:7 сериясында үйренген нәрселерден келип шыққан ҳалда, Оның Сөзи  

ҳаққында ойланып ҳәм Оның менен дуўа етиў арқалы сөйлесип, Қудай менен 

күнделикли ўақыт өткизиўдиң не ушын сизге керек екениниң бир қанша себеп- 

лерин жазың. 

 

 

 

 

 

 

 

«Алдынғы тәжирийбесиниң қандай болыўына қарамастан, егер исениўши  

Қудай менен ўақыт өткизиўге бас қатырмаса, оның Қудай менен дурыс  

қарым-қатнаста болыўы мүмкин емес........ Қудайға көп ўақыт ажыратың;  

басқа затлар өз жолы менен кете берсин, бирақ Оны көзге илмей қоймаң». 

                                                                                                      - Освальд Чамберс 
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ҚЫСҚАША  БАЯНЛАМА 

 

Қудай дуўа етиўди Оның менен тиккелей байланысыў қуралы сыпатында берди. 

Уллы Бас Руўханий ҳәм Жарастырыўшы болған Масих барлық исениўшилерге 

«мийрим тахтына батырлық пенен келиўди» мүмкин қылды. Дуўа етиў ҳәр 

қыйлы болыўы мүмкин: сүйсиниў ҳәм алғыс, миннетдаршылық, тәўбе етиў, 

басқалар ушын жалбарыныў ҳәм өтиниў. Булардың ҳәр бири сизди Қудайға 

жақынластырады. Сизге Қудай менен сөйлесе алыўдың еки жақлама 

мүмкиншилиги берилген екен, Оның менен ўақыт өткизиўге итибар бермей 

қоймаң. Қудай сиз бенен сөйлесиўди қәлейди ҳәм сизиң Оның менен қарым- 

қатнасыңыз беккемлениўи керек. Сонлықтан, сәўбетлесиў мақсетинде Қудай 

менен жалғыз қалып, турақлы түрде ўақыт өткизиў зәрүр. 
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4-бап 

МАСИХЫЙЛАР МЕНЕН ҚАРЫМ-ҚАТНАС 

 

«Жәмәәт Масихтың денеси. Ҳәр бир масихый бул денениң ағзасы ямаса 

мүшеси, ал Масих болса, денениң ҳәрекетлерин басқарып туратуғын оның  

Басы. Ағзалардың ўазыйпалары бирдей емес, бирақ  денениң толық саламат ҳәм 

пайдалы болыўы ушын, олардың ҳәр бири зәрүр. Соның менен бирге, пүткил 

денеге орталық бир өмир берилген. Бул Мухаддес Руўх арқалы, денени биреў 

қылып турған Оның қатнасы».                                                                

 – Джон Р.В. Стотт 

 
МУХАДДЕС КИТАПҚА САЙ ҚАРЫМ-ҚАТНАС НЕДЕН ИБАРАТ? 

1. Юхан. 1-хаты 3:1 ди оқып шығың. Егер сиз Қудайдың перзенти болсаңыз, ал 

Ол ҳәммемиздиң Әкемиз болса, онда бул сизиң басқа исениўшилер менен 

жақынлығыңыз туўралы не айтады? 

 

 

 

 

 

 

2. «Қарым-қатнас» сөзи грек тилиндеги koinonia сөзинен алынған болып, 

«орталық ийелик» деген мәнисти билдиреди. Басқалар менен бөлисиўиңиз  

ушын Қудай сизге көп нәрсе берген. Төменде берилген аятларды үйренип, 

басқалар менен нени бөлисе алатуғыныңызды ҳәм буның бир әмелий жолын 

анықлап алың. 

 

                                    НЕ МЕНЕН БӨЛИСИЎ                   ҚАЛАЙ БӨЛИСИЎ 

 

Юхан. 1-х. 4:11,21 ___________________________    ________________________ 

 

Галат. 6:2             ___________________________    ________________________ 

 

Галат. 6:6             ____________________________   _______________________ 

 

Яқып. 5:16              ____________________________   _______________________ 

                             (Руўхый – бул Руўхтың бийлигинде жүриў дегенди билдиреди) 

 

3. Биреў бир нәрсесин сиз бенен бөлискиси келгенде, өзиңиздиң бас тартқан 

ўақтыңызды есиңизге түсириң. Оның усынған нәрсесин сизиң алыўды 

қәлемегениңиз сол адамның бөлисиўге деген умтылыўына кесент берди ме? 

Егер аўа болса, қалай? 

 

 

 

 

 

Бөлисиў – бул тек бериў емес, сондай-ақ қабыл етиў. Булардың екеўи де 

ҳақыйқый қарым-қатнастың ажыралмас бөлеги болып табылады. 

 



 89 

4. Масихыйлардың қарым-қатнасы олардың кеширилген гүнакарлар екенине  

тийкарланады. Кеширилген, бирақ еле гүнакарлар. Усыны билгенликтен, 

туўысқаныңызды қапа қылып қойған жағдайда не ислеўиңиз керек? Матта 

5:22-24 

 

 

 

(Рака геллеси бос дегенди билдиреди, оғада ҳүрметсизлик белгиси) 

 

Сизди қапа қылған адамның алдында сизиң миннетиңиз қандай? Матта 

18:15,35 

 

 

 

 

Масихыйлар өзлериниң өмириндеги нәрселер ҳаққында бир-бири менен шын  

жүректен бөлисе алады. Өзиңизди басқаша етип көрсетиўдиң ҳәжети жоқ. 

 

«Жәмәәт – ағза болыў ушын талабанның ылайықсыз болыўын талап ететуғын 

дүньядағы жалғыз бирлеспе».  

  – Роберт Б. Мунгер 

 

5. Мына жағдайды көз алдыңызға келтириң. Бир неше масихый бир бөлмеде  

жыйналған, булочка менен кофе ишип, өткен спорт чемпионаты ҳаққында 

сөйлесип отырыпты. Кейин олардан биреўи жақында еситкен анекдотын айтты 

ҳәм ҳәммеси ҳәз етип, күлисип алды. Соң ертеңги ҳаўа райын талқылаўға  

киристи. Үйлерине тарқасып атырып, олар: «Эҳ, ҳақыйқаттан да масихый 

қатнасықта болыў қандай жақсы!» – деп айтысты. 

 

а. Буны ҳақыйқый масихыйлық қарым-қатнас деп айтыўға бола ма? 

 

б. Егер яқ болса, не ушын? 

 

 

в. Оны жақсылаўға бола ма? Қалайынша? 

 

 

 

 

 
ҚАРЫМ-ҚАТНАСТЫҢ МАҚСЕТИ 

6. Қарым-қатнас не ушын әҳмийетли? 

Ҳикмет. 27:17 

 

 

Ўаз 4:9-10 

 

 

 



 90 

7. Исениўшилердиң бирге жыйналыўындағы мақсет не? Еврей. 10:24,25 

 

 

 

 

 

8. Бир аятты үйренип атырып, Мухаддес Китаптың басқа жерлеринен усы аятқа 

туўрыдан-туўры байланыслы болған басқа аятларды көриў пайдалы болады. 

Усындай аятлар «параллел силтемелер» деп аталады. Еврей. 3:13-аяты Еврей. 

10:24,25 аятларына параллел силтеме болып табылады. Бул параллел силтеме 

бойынша, не ушын бизлер ҳәр күни бир-биримизди жигерлендириўимиз зәрүр? 

 

 

 

 

 

9. Сиз ушын қарым-қатнастың не себептен әҳмийетли екенин түсиндирип 

бериң. 

 

 

 

 

 
МАСИХТЫҢ  ДЕНЕСИ 

10. Қудай исениўшилердиң бир-бири және Масих пенен өз ара байланысын 

сүўретлеў ушын денени алады. Усы денениң басы Ким ҳәм не ушын?  

Колос. 1:18 

 

 

 

 

11. Жәмәәт деп аталатуғын бул руўхый денеде ҳәр бир исениўшиге айрықша, 

бирақ әҳмийетли ўазыйпалар ажыратып берилген. Кор. 1-хат 12:14-27 

а. Ким бул ағзаларға олардың ҳәр түрли болған ўазыйпаларын бөлистирип  

берди? 18-аят 

 

б. Ол нени қәлейди? 25-аят 

 

 

 

в. Қандай қатнас денедеги келиспеўшиликке алып келеди? 15,16,21-аятлар 

 

 

 

 

г. Денеде керек емес артықша ўазыйпалар (ағзалар) бар ма? 20-22-аятлар 
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12. Егер сиз бармағыңызға шөккиш пенен урсаңыз, не болады? Буның пүткил 

денеге тәсири қандай? 

 

 

Бул мысал руўхый денеге қалай туўры келеди? Кор. 1-хат 12:26 

 

 

 

 

 

13. Дене бир-биринен ажыралып туратуғын, түрлише ўазыйпаларды атқарату- 

ғын арнаўлы мүшелерден турса да, бирақ олар биргеликте бир организм болып 

ислейди. Бир денеде бирлик ҳәм ҳәр қыйлылық қалай келисетуғынын қысқаша 

жазың. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ефес. 4:2-3 бойынша денениң бирлигин не сақлайды?    

 

 

 

 

15. Өзиңиздиң басқа масихыйларға деген қатнасыңызды тексерип көриң. Олар- 

дың арасында Масихтың денесиниң бир ағзасы ретинде қараў қыйын болған 

биреў бар ма? Не ушын? 

 

 

 

 

 

Усы адам менен қатнасығыңызды туўрылаў ушын не ислеўиңиз мүмкин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Туўысқанлардың бирге бирликте жасаўы қандай жақсы ҳәм жағымлы».     

 – Забур132:1 

 

ЖЕРГИЛИКЛИ  ЖӘМӘӘТ 

16. Елш.исл. 2:42-аятында Ерусалимдеги жергиликли жәмәәттиң қандай ислери  

ҳаққында айтылады?  
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Ертедеги жәмәәттиң үш айрықша белгиси 

 

КЕҢПЕЙИЛЛИК     ДУЎА ЕТИЎ     КҮШ 

 

17. Ефес. 4:11-13 ти оқып шығың. Руўхый хызмет исине мухаддеслерди ким 

таярлайды? 

 

 

 

Масихыйлық хызметтиң ақырғы мақсети не? 13-аят 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Елшилерди   

                       Пайғамбарларды                                 Мухаддес-                                        Масихтың 

                     Хош Хабаршыларды                                лерди                                             денесиниң 

                      Шопанларды                                                                                                      өсиўине  

                      Муғаллимлерди 

 

18. Петр. 1-хаты 5:1-5 ти тексериң. Бул үзинди жәмәәттиң шопанлары менен 

оның ағзаларына көрсетпе береди. Төмендеги кестени толтырың. Жетекшилик 

етиўдиң дурыс ҳәм надурыс жолларын салыстырың. 2-3-аятлар 

 
АЯТ ДУРЫС ЖОЛ НАДУРЫС  ЖОЛ 

2   

2   

3   

 

Руўхый басшыларға байланыслы сизиң жуўапкершилигиңиз қандай? 5-аят 

 

 

 

 

 

 

19. Колос. 4:3-4-аятта Павел өзиниң хызмети ушын дуўа етиўди сорайды. 

а. Оның өтинишин өз сөзиңиз бенен қайта айтың. 

 

 

ОЛ  

БЕРДИ               

ТОЛЫҚ 

ҚЫЛЫЎ 

УШЫН 

РУЎХЫЙ 

ХЫЗМЕТ ИСИ 

УШЫН 
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б. Бир демге тоқтап ҳәм усы өтиништи тийкар қылып, басқа масихый ушын  

дуўа етиң. Сол адамның атын төмендеги орынға жазың. 

 

в. Киятырған ҳәптеде өзиңиздиң Масихтың изине ерип жүриўиңизге жәрдем 

берип атырған адамларды жигерлендириў ушын қандай нәрсе ислей аласыз? 

 

 

 

20. Ўаз айтыўға ҳәм тәлим бериўге шақырылғанларды қоллап-қуўатлаўға   

байланыслы сизге қандай көрсетпелер берилген? Кор. 1-хат  9:11,14 

 

 

 

 

 

Қудай сизге берип атырған нәрсениң бир бөлегин Оған қайта берип атырсыз ба? 

Руўхый жетекшилериңиз ушын дуўа етиў ҳәм ақшалай жәрдем көрсетиў 

бабында Қудай сизиң не қылыўыңызды қәлейди? 

 

 

 

«Ҳәр бир масихый жәмәәтти өзи таңлаўы тийис. Себеби ол сол жәмәәт ишинде 

өзиниң руўхый өсиўи ушын әжайып мүмкиншиликлер ҳәм де инсаный мүтәж- 

ликлерине жоқары дәрежеде жуўап табатуғынына және әтирапындағыларға 

пайдалы хызмет ете алатуғынына көз жеткизген болады». 

                                                                                                           – Билли Грэм 

 

ҚЫСҚАША  БАЯНЛАМА 

Ҳақыйқый қарым-қатнас – бериў ҳәм алыў түсинигинде қәлиплескен. Сиз 

басқалар менен, ал олар сиз бенен бөлиседи. Сиз басқалар менен Қудай сизге 

берген нәрселерди: кеширим, байлық, сүйиспеншилик, Қудайдың Сөзи ҳ.т.б 

бөлисиўиңиз мүмкин. Қудай қарым-қатнасты биргеликте руўхый өсиўимиз ҳәм 

бир-биримизди қоллап-қуўатлаўымыз ушын береди. Ол масихыйлардың 

бирликте ҳәм татыўлықта жасаўын қәлейди. Исениўшилердиң өз ара 

байланысын түсиндириў ушын Қудай дене мысалынан пайдаланады. Ийса 

Масих – ҳәмме исениўшилерден қуралған денениң Басы. Жер жүзиндеги бәрше 

масихыйлар Масихтың денесине тийисли болып табылады, бирақ Қудай сизиң 

киширек, белгили бир исениўшилер топарына қалай тийисли болыўыңызды 

қәлейтуғынын билиўиңиз әҳмийетли. Усындай топардың мақсети – үйретиў, 

бөлисиў, бирге сыйыныў ҳәм хызмет етиў. Қудай сизге Масихта 

жетилисиўиңизге жәрдемлесиў ҳәм руўхый хызмет исинде нәтийжели 

болыўыңыз ушын руўхый устазларды берген. 
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5-бап 

МАСИХ ҲАҚҚЫНДА ГҮЎАЛЫҚ БЕРИЎ 

 

«Бизлер емес, ал Мухаддес Руўх адамды өзгертеди. Ийса Масихтың ҳүрмет 

көрсетилген елшилери болған бизлер гүўалық бериўимиз, минез-қулқымыз 

және өмиримиз арқалы Ийса Масихтың мийрими неге қүдиретли екенин 

көрсетиўимиз мүмкин....  Бирақ жанды өзгертип, Масихқа алып келдик деген 

сада пикирди пүткиллей қояйық. Мухаддес Руўхтың ҳәрекетисиз ҳеш ким 

Ийсаны Ийем деп айта алмайды». 

                                                                                                   – Пол Литтл 

 
ШАҚЫРЫҚ 

1. Марк 5:19 да Өзи шыпалаған адамға байланыслы Ийсаның қәлеўин көресиз. 

а. Ол оны қаяққа жиберди? 

 

 

б. Ийса оған не ислеўди буйырды? 

 

 

 

в. Не ушын Ийса бул көрсетпелерди берди деп ойлайсыз? 

 

 

 

2. Масих ҳаққында айтыўды ойлағаныңызда, сизге қандай ой ҳәм сезимлер 

келеди? (Төмендеги вариантты белгилең ямаса өз жуўабыңызды жазың). 

 

____ Бул жүдә жеке тема болғанлықтан, ол ҳаққында сөйлеў маған аңсат емес. 

____ Биреў бул ҳаққында сорамаса, өзимше айтпайман. 

____ Досларым менен Масих ҳаққында сөйлесиў мен ушын аңсат, бирақ таны-    

         майтуғын адамлар менен емес. 

____ Мен ушын таныс емес адамларға Масих ҳаққында айтыў аңсат, ал жақын   

         досларым менен яқ. 

____ Мен жийи адамлар менен Масих ҳаққында сөйлесемен ҳәм мен буннан 

         жүдә қуўанаман. 

 

 

Бул сораўға Петр қалай жуўап берген болар еди? Елши. ис. 4:20 

 

 

 

3. Гейде Масих ҳаққында гүўалық берместен алдын сизге «ҳәмме сораўлардың 

жуўабын билиўиңиз керектей» болып көринеди. Басқалар менен нени бөлискен 

болар едиңиз? Юхан. 1-хаты 1:3  

 

 

Ҳәм қандай мақсет ушын? 
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4. Кестедеги адамлардың өмириндеги айырмашылықты салыстырың. 

 
АДАМЛАР ОЛАР ӨЗЛЕРИН ҚАЛАЙ  

ТУТТЫ? 

НЕ УШЫН ОЛАР ӨЗЛЕРИН  

БУЛАЙ ТУТТЫ? 

Бийликтегилер  

Юхан 12:42-43 

 

 

 

 

  

Павел 

Рим. 1:15-16 

 

 

 

 

  

 

5. Кор. 2-хат 5:9-14 ти дыққат пенен тексерип шығың. Бул бөлимде Павел 

Масих ушын гүўалық бериўдиң бир неше мақсет ҳәм себеплерин келтиреди. 

Оларды жазың. 

9-аят ________________________________________________________________ 

 

10-аят _______________________________________________________________ 

 

11-аят _______________________________________________________________ 

 

14-аят _______________________________________________________________ 

 

«Гүўалық бериў – бул Ийемиз Ийсаға жақсылап нәзер салыў ҳәм кейнинен  

көргениңизди басқаларға айтыў». 

                                                                                                    – Лорн Сэнни 

 
ҚАЛАЙ ТАБЫСЛЫ ГҮЎАЛЫҚ  БЕРЕТУҒЫН АДАМҒА АЙЛАНАМЫЗ? 

«Қудай бизлердиң көпшилигимизди қазылар болыўға шақырмады, бирақ 

ҳәммемизди гүўа болыўға шақырды». 

                                                                                         – Белгисиз автор 

 

Гүўалық бериў – бул тек ҳәрекет емес, ал өмир усылы. Масихыйлар гүўалық  

бериўди жумыс ретинде орынламайды. Жақсы болса да, жаман болса да,  

негизинде олардың өзи гүўалар. Барлық дыққатыңызды Ийса Масихқа жақсы 

гүўа болыўға қаратың. 

 

Сүйиспеншилик пенен гүўалық бериң 

6. Кор. 1-хат 13:4-7 де айтылған сүйиспеншиликтиң қәсийетлерин көрип 

шыққаныңызда, қайсы үшеўи сизге Масих ушын жақсы гүўа болыўға жәрдем 

береди деп ойлайсыз? 
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7. Юхан 13:34-35 ти оқың. Өзиңизди шәкиртлердиң биреўи деп көз алдыңызға  

келтириң. Ийса усы сөзлерди жаңа ғана айтып тамамлады. Сиз дәрҳал не ойлар  

едиңиз? 

 

 

Сиз қалай ойлайсыз, Ийса бул буйрықты не ушын берди? 

 

 

 

 

 

Гейбир адамлар ҳеш қашан Мухаддес Китапты оқымайды ҳәм жәмәәтке де 

бармайды. Масих олар ушын не ислей алатуғынын көрсеткиңиз келсе, оларға 

Масихтың сизиң өмириңизде не ислегенин көрсетиң. 

 

Өмириңиз бенен гүўалық бериң 
8. Сизиң жақсы ислериңиздиң нәтийжеси қандай болыўы мүмкин? Матта 5:16 

 

 

 

9. Кор. 2-хат 3:1-3 ти оқың. Павел коринфлилер ҳаққында ҳақыйқат болған не 

нәрсени айтты? 

 

 

Адамлар сизиң өмириңизге сер салатуғынына ҳәм оған Масихтың гүўалығы 

ретинде қарайтуғынына исенесиз бе? Аўа? Яқ? Түсиндирип бериң. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Хош Хабар жазбақтасыз сиз, ҳәр күни бир бап,  

                           Ислеген исиңиз, сөйлеген сөзиңиз бенен. 

                           Адамлар оқыйды буны туўры я бурмаланған,  

                           Хош Хабар не екен, сизди алсақ? 

 

Сөз бенен гүўалық бериң 

10. Петр гүўалық бериўге байланыслы сизге ҳәм шақырық, ҳәм көрсетпе береди. 

Петр. 1-хаты 3:15 

ШАҚЫРЫҚ: 

 

 

 

КӨРСЕТПЕ: 
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11. Павел Кор. 1-хат 2:4-5 те Масих ҳаққында гүўалық бериўге байланыслы  

болған бир неше әҳмийетли нәрсени айтады. Усы аятларды өз сөзиңиз бенен 

айтып бериң. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ийса шыпа берген соқыр адамның диний билими жоқ есабы еди, бирақ ол 

өзине не болғанын әпиўайы ҳәм исенимли түрде айтып бере алды. Ол не айтты? 

Юхан 9:25  

 

 

 

 

Шыпаланған соқыр адамның айтқанына уқсас етип, сиз де хабарлай аласыз ба? 

Буны өзиңиздиң сөзиңиз бенен қалай айтқан болар едиңиз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тек ғана жақсы адам болыўым басқаларға Масихтың кешириўши өлими ҳәм 

қайта тирилиўи, сондай-ақ Оның қудайлығына исенимим ҳаққында айта 

алмайды. Себеби дым көп дыққат маған, ал дым аз Оған қаратылған болады». 

                                                                                                    – Самуел Шумейкер 

 
ПАВЕЛДИҢ ГҮЎАЛЫҒЫ 

Хош Хабарды жәриялағаны ушын жийи қамаққа алынса да, Павел пурсаты 

келгенде өзиниң Масихқа келиў ўақыясын айтыўды даўам етти. Елши. ис.  

26:1-29 дағы патша Агриппа ҳәм оның ҳәмелдарлары алдында ол айтқан 

гүўалық баянын оқып шығың, кейин төмендеги сораўларға жуўап бериң. 

 

13. Павел өз ўақыясын қалай баслады? 2-3 аятлар  

 

 

 

14. Оның өтмиши қандай еди? 4-5, 9-11 аятлар  

 

 

 

 



 98 

15. Павелдиң өмириниң бағдарын не өзгертти? 12-15 аятлар 

 

 

 

16. Павел Хош Хабарды қалай түсиндирди? 23-аят  

 

 

 

 

 

Хош Хабар дегенимиз не? 

Бул әпиўайы түрде мынадай: «яғный, Мухаддес Жазыўлар бойынша Масих 

бизлердиң гүналарымыз ушын өлди. Және де, Мухаддес Жазыўлар бойынша Ол 

қәбирге қойылды ҳәм үшинши күни өлимнен қайта тирилди». 

                                                                                            – Кор. 1-хат 15:3-4 

 

17. Павел Агриппадан не туўралы сорады? Бул сораў не ушын әҳмийетли?  

27-аят 

 

 

 

 

 

 
СИЗИҢ  ГҮЎАЛЫҒЫҢЫЗ 

7-10 сабақларда сиз өзиңиздиң жеке гүўалығыңызды таярлаў үстинде ислейсиз. 

Оны тамамлап, исенбейтуғын адамларға айтыўға таяр болғаныңызда, мына 

нәрсени умытпаң: сизде ҳеш биреўди руўхый ҳақыйқатқа исендиретуғындай   

қүдирет жоқ. Масихқа мүтәж екенин исенбеўшилерге Мухаддес Руўх көрсетеди  

(Юхан16:8). Өз гүўалығыңызды бөлиспекши болған адамлар ушын дуўа 

еткениңизде, Қудайдан Өзиниң Сөзиниң ҳүрметли түрде жәрияланыўын, 

адамларды өзлериниң қутқарылыўға мүтәж екенине исендириўин, Хош 

Хабарды айтыўда сизге күш бериўин сораң. (Масихты табыўда басқаларға 

жәрдем бериў ҳаққында 3 ҳәм 6-курсларда көбирек үйренесиз). 

 

      «Мен ҳәзир ҳәмме байлығымды жақынларыма бөлистирип бердим. Оларға  

      және бир нәрсе бериў қолымнан келиўин қәлер едим, бул Ийса Масихқа  

      исеним. Егер олар соған ийе болғанда, мен оларға бир шиллинг бермеген  

      жағдайда да, олар бай болған болар еди. Ал егер олар соған ийе болмағанда   

      ҳәм мен оларға пүткил дүньяны берген жағдайда да, олар бәри бир жарлы   

      болып қала берер еди». 

                                                                                      – Патрик Генри ўәсиятынан 
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ҚЫСҚАША  БАЯНЛАМА 

 

Қудай ҳәр бир масихыйды «көрген ҳәм еситкенлерине» гүўа болыўға шақырды 

(Юхан. 1-хаты 1:3). Гүўалық бериў – бул сизиң жасаў усылыңыз, сиз барлық 

ўақытта гүўалық бериўшисиз. Басқаларды жақсы көриў ҳәм оларға шын 

жүректен ғамхорлық етиў – Масихтың сүйиспеншилигин жеткизиўдиң ең 

әмелий усылы. Сиз өмириңиз арқалы да гүўалық бересиз. Ис-ҳәрекет көбинесе, 

сөзге қарағанда көп нәрсени көрсетеди. Деген менен, Масихтың Хош Хабарын 

басқаларға жеткизиўде сизиң ҳәрекетлериңиз жеткиликли емес. Сиз сөз арқалы 

да гүўалық бериўиңиз, яғный Масихқа тийисли екениңизди ашық билдириўиңиз 

ҳәм басқаларға адам Қудай менен қалай жараса алатуғынын хабарлаўыңыз 

зәрүр. Буны ислеўдиң оғада нәтийжели жолы – Қудай сизиң өмириңизде нелер 

ислегени ҳаққында айтып бериў. 

 

 

 

 

 

 

 

Келеси бетлерден Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделик 

бетлерин табасыз. 
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ЖЕТИСКЕН ТАБЫСЫҢЫЗДА ТОҚТАП ҚАЛМАҢ 

 

2:7 сериясының 2-курсы даўамында сиз масихый болып жасаўда өзиңизди  

раўажландырдыңыз: 

 Өзиңиздиң жеке гүўалығыңызды таярлаўды ҳәм оны қалай айтыўды    

үйрендиңиз; 

 Қудай менен жалғыз қалай узақ ўақыт өткизиўди ҳәм ярым күнлик дуўа 

етиўди үйрендиңиз; 

 Масих өмириңиздиң Ийеси болып барыўы ҳаққында оқып, усы тема  

бойынша пикир алысыўда қатнастыңыз; 

 Теңсалмақлы масихыйлық өмирдиң оғада әҳмийетли тараўларына 

тийисли 12 аятты ядладыңыз; 

 Руўхқа толған өмирде қалай жасаўдың Мухаддес Китапта баян етилген  

принциплерин (қағыйдаларын) үйрендиңиз. 

 

3-курс даўамында сиз Масих пенен жасаўда табыслы өсиў туўралы көп жаңа 

нәрселерди билип аласыз. Сизиң руўхый өсиўиңиз төмендегилер арқалы даўам 

етеди: 

 Мухаддес Жазыў үстинде ойланыўды үйрениў; 

 Адамларға Хош Хабар айтқанда «Көпир» сүўретлемесин қолланыўды  

үйрениў; 

 Хош Хабарды айтыўда зәрүр болатуғын тийкарғы 12 аятты ядлаўға  

кирисиў; 

 Масихтағы өмирдиң тийкарғы принциплерин үйрениў. 
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Мухаддес Китапты оқығанда жазатуғын күнделик 
 

«Солай екен, балаларым, мени тыңлаңлар, 

Жолымды сақлағанлар қандай бахытлы!  

Нәсиятларымды тыңлап, дана болыңлар, 

      Ҳеш қашан оннан жүз бурмаңлар!  

      Маған қулақ асатуғын, 

      Ҳәр күни дәрўазам алдында сергек турып, 

     Есигим алдында күтип турған адам қандай бахытлы!» 

 

                                                     Ҳикмет. 8:32-34  

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Шийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:___________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Мухаддес Китапты оқығанда жазатуғын күнделик 
 

«Солай екен, балаларым, мени тыңлаңлар, 

Жолымды сақлағанлар қандай бахытлы!  

Нәсиятларымды тыңлап, дана болыңлар, 

      Ҳеш қашан оннан жүз бурмаңлар!  

      Маған қулақ асатуғын, 

      Ҳәр күни дәрўазам алдында сергек турып, 

     Есигим алдында күтип турған адам қандай бахытлы!» 

 

                                                     Ҳикмет. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Шийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Мухаддес Китапты оқығанда жазатуғын күнделик 
 

«Солай екен, балаларым, мени тыңлаңлар, 

Жолымды сақлағанлар қандай бахытлы!  

Нәсиятларымды тыңлап, дана болыңлар, 

      Ҳеш қашан оннан жүз бурмаңлар!  

      Маған қулақ асатуғын, 

      Ҳәр күни дәрўазам алдында сергек турып, 

     Есигим алдында күтип турған адам қандай бахытлы!» 

 

                                                     Ҳикмет. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Шийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________  

Ең әҳмийетли жери:   

Силтемеси: _____________________ 

Тийк. пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Масих ортада 

 

Кор. 2-хат 5:17  

«Солай етип, кимде-ким Масих пенен 

байланысқа ийе болса, ол – жаңа 

жаратылыс». 

 

 

 

 

 

Кор. 2-хат 5:17 

А-1 Жаңа өмирде жасаң 

Масих ортада 

 

Галат. 2:20 

«Мен Масих пенен бирге атанақ ағашқа  

шегеленгенмен. Енди жасап атырған 

өмиримде мен емес, ал менде Масих жасап 

атыр. Ҳәзир денеде жасап атырған өмиримде, 

мени сүйген ҳәм мен ушын Өзин қурбан 

еткен Қудайдың Улына деген исенимим 

менен жасап атырман». 

 

Галат. 2:20 

А-2 Жаңа өмирде жасаң 

Масихқа бойсыныў 

 

Рим. 12:1 

«Солай етип, ҳәй туўысқанларым, 

Қудайдың мийрим-шәпәәти ҳақы сизлерге 

жалбарынаман: өзлериңизди Қудайға 

унайтуғын мухаддес ҳәм тири қурбанлық 

қылып, Оған бағышлаңлар.  

Бул, сизлердиң  Қудай алдындағы 

ылайықлы хызметиңиз болады». 

 

Рим. 12:1 

А-3 Жаңа өмирде жасаң 

Масихқа бойсыныў 

 

Юхан 14:21  

«Мениң буйрықларымды билип, оларды 

орынлаған адам – Мени сүйетуғын адам. 

Мени сүйген адамды, Әкем де сүйеди.  

Мен де оны сүйип, оған Өзимди 

көрсетемен». 

 

 

 

Юхан 14:21 

А-4 Жаңа өмирде жасаң 

Қудайдың Сөзи 

 

Тим. 2-хат 3:16 

«Мухаддес Жазыўлардың ҳәммеси 

Қудайдың руўхының илҳәми менен 

жазылған болып, тәлим бериў, әшкаралаў, 

дүзетиў ҳәм ҳақыйқатлық бойынша 

тәрбиялаў ушын пайдалы». 

 

 

Тим. 2-хат 3:16 

А-5 Жаңа өмирде жасаң 

Қудайдың Сөзи 

 

Ешуа 1:8 

«Нызам китабында жазылған сөзлерди 

аўзыңнан түсирме. Онда жазылғанлардың 

барлығын толық орынлаў ушын, ол ҳаққында 

күни-түни ой жуўыртып жүр. Сонда сен 

табысқа ийе болып, мақсетиңе ерисесең». 

 

 

Ешуа 1:8 

А-6 Жаңа өмирде жасаң 
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Дуўа етиў 

 

Юхан 15:7 

«Егер сизлер Менде болып,  

Мениң сөзлерим сизлерде болса, 

қәлегениңизди сораңлар, сизлерге 

бериледи». 

 

 

 

 

 

Юхан 15:7 

А-7 Жаңа өмирде жасаң 

Дуўа етиў 

 

Филип. 4:6-7 

«Ҳеш нәрседен тәшиўиш шекпеңлер.  

Ал ҳәмме нәрсе ушын Қудайға дуўа етип ҳәм 

жалбарынып, ҳәр бир тилегиңизди  

Оған шүкиршилик пенен билдириңлер. 

Сонда ҳәр қандай ақыл-ойдан зыят болған 

Қудайдың тынышлығы Масих Ийса арқалы 

кеўиллериңизди ҳәм ой-пикирлериңизди 

қорғайды». 

 

Филип. 4:6-7 

A-8 Жаңа өмирде жасаң 

Қарым-қатнас 

 

Матта 18:20 

«Себеби қай жерде еки ямаса үш адам 

Мениң атым менен жыйналса, Мен олар 

менен биргемен». 

 

 

 

 

 

 

Матта 18:20 

A-9 Жаңа өмирде жасаң 

Қарым-қатнас 

 

Еврей. 10:24-25 

«Бир-биримизге ғамхор болып,  

бир-биримизди сүйиспеншиликке ҳәм жақсы 

ислер ислеўге руўхландырайық. Айырым 

адамлардың әдетке айландырғанындай, 

жыйналысларымызды қалдырмайық. 

Керисинше, Ийемиз келетуғын сол күнниң 

жақынлағанын билип, бир-биримизди еле де 

көбирек жигерлендирип барайық». 

 

Еврей. 10:24-25 

A-10 Жаңа өмирде жасаң 

Гүўалық бериў 

 

Матта 4:19 

«Ийса оларға:  

– Мениң изиме ериңлер! Мен сизлерди 

адамларды Қудайдың жолына 

түсириўшилер қыламан, – деди». 

 

 

Матта 4:19 

A-11 Жаңа өмирде жасаң 

Гүўалық бериў 

 

Рим. 1:16 

«Себеби мен Хош Хабардан арланбайман. 

Хош Хабар – исенген ҳәр бир адамды, 

бириншиден яҳудийлерди, соңынан  

яҳудий емеслерди қутқара алатуғын 

Қудайдың күши». 

 

Рим. 1:16 

A-12 Жаңа өмирде жасаң 
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