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МАҒЛЫЎМАТЛАРДЫ ҮЙРЕНИЎ КҮНДЕЛИГИ 
 

Сиз бул курстың тапсырмаларын орынлағаныңызды тексериўин топардағы 

досларыңыздан сораң. Олар ҳәр бир бөлимге өзиниң қолын ҳәм тексерген күнин 

қойсын. 

 

МУХАДДЕС ЖАЗЫЎДЫ ЯДЛАЎ                                    қолы      күни 

Масихты жәриялаң, Тема бойынша ядлаў системасы 

Б 1-12, аятлар 

«Ҳәмме гүна иследи» Рим. жазылған хат 3:23   

«Ҳәмме гүна иследи » Ишая пайғамбардың хаты 53:6   

«Гүна ушын жаза» Рим. жазылған хат  6:23   

«Гүна ушын жаза » Еврей.жаз.хат 9:27   

«Масих бизлердиң гүнамызды өтеди» Рим. жазылған хат 5:8   

«Масих бизлердиң гүнамызды өтеди » Петрдың 1-хаты 3:18   

«Ислерсиз қутқарылыў» Ефес 2:8-9   

«Ислерсиз қутқарылыў» Титуске.жаз.хат 3:5   

«Масихты қабыл етиў керек» Юхан 1:12   

«Масихты қабыл етиў керек» Аян 3:20   

«Қутқарылғанына исенимли болыў» Юхан 1-хаты 5:13   

«Қутқарылғанына исенимли болыў» Юхан 5:24   

Б 1-12 Масихты жәриялаң бөлиминдеги ҳәмме аятларды айтып 

берди 

  

А 1-12  Избе-из 14 күн даўамында Жаңа өмирде жасаң 

бөлиминдеги ҳәмме аятларды қайталады (2-курс) 

  

Избе-из 14 күн даўамында Масих пенен баслаў бөлиминдеги 

ҳәмме аятларды қайталады (1-курс) 

  

ҚУДАЙ МЕНЕН ЖАЛҒЫЗ ҚАЛЫЎ ЎАҚТЫ 

Избе-из 14 күн даўамында Мухаддес Китапты оқығанда 

жазатуғын күнделикти толтырды 

  

ГҮЎАЛЫҚ 

Жазған қағазына қарамай, 4 минуттан көп болмаған ўақытта  

Қудайға келиў жолын айтып берди 

  

МУХАДДЕС КИТАПТЫ ҮЙРЕНИЎ БОЙЫНША ҚОЛЛАНБА 

«Масих пенен жүриў», (Шәкирт таярлаў бағдарламасы, 3-китап) 

1-бап-«Масихта жетилисиў»   

2-бап-«Масихтың басшылығы»   

3-бап-«Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери»   

4-бап-«Қудайдың еркин билиў»   

5-бап-«Хызметшиниң жүриси»   

ҲӘР ТҮРЛИ 

Мухаддес Жазыўдың үстинде ойланыў бойынша шынығыў 

(10-13 бетлер) 

  

Матта 6:33-аятқа анализди ислеп шықты (38-39 бетлер)   

«Көпир» сүўретлемесин топарлас достына айтып берди   

Приоритетлер. 1-бөлимин жуўмақлады (39-43 бетлер)   

ТОПАР ЖЕТЕКШИЛЕРИНИҢ ТЕКСЕРИЎИ 

Үшинши курсты табыслы тамамлады   
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1-Сабақ 

 

Бул сабақтың схемасы: 

1. Екинши курстың мақсетлерин көзден өткериўди қарап шығың (6-бет). 

2. 3-курстың мазмуны менен танысыў ушын Мағлыўматларды үйрениў күнделигин 

қарап шығың (5-бет). 

3. Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-биринши ҳәпте ни көрип шығың   

(6-7 бет). 

4. «МАСИХ ПЕНЕН ЖҮРИЎ» - бул курстағы Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 

қолланбаны қарап шығың (55-81 бетлер). Оның кирисиўин даўыслап оқың (55-б). 

5. «Мухаддес Жазыўдың үстинде қалай ойланамыз» шынығыўын топар менен 

орынлаң (10-13 бетлер).                                                                                          

а) 2Тим. 3:16-аятты өз сөзиңиз бенен жазың.                                 

б) Еврей 10:24-25 бойынша өзиңизге сораўлар бериң. 

6. 2-сабақ ушын тапсырманы оқың (14-бет). 

7. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Екинши курстың мақсетлерин көзден өткериў. 

Екинши курстың мақсетлери мыналар еди: 

1. Сизиң Қудай менен жалғыз қалыў ўақтыңызды толық ҳәм әҳмийетли қылыў:   

а) Мухаддес Китапты ойланып оқыў менен дуўа етиўди байланыстырыў арқалы             

б) екинши курсты үйрениў барысында 14 күн қатарында Қудай менен жалғыз қалыў 

ўақтын избе-из өткериў арқалы        

в) Мухаддес Китапты оқығанда жазатуғын күнделикти күнде толтырыў арқалы 

(өзиңиздиң ойларыңыз ҳәм олардың сизге қалай тәсир еткени)             

      г) Қудай менен жалғыз қалған ўақтында пайда болған пикирлерди топардағы     

       досларыңыз бенен бөлисиўди үйренип раўажландырыў арқалы. 

2. Масих пенен бирге баслаў бөлиминдеги ядлаған бес аятты анық айтып бериўди 

үйрениў. 

3. Тема бойынша ядлаў системасының биринши 12 аятын ядлаў. (Бул 12 аят «шеңбер» 

сүўретлемеси менен байланыслы). 

4. «Мениң жүрегим-Масихтың үйи» мақаласын үйрениў ҳәм талқылаў. 

5. «Дуўа етиў күнин қалай өткериў керек» мақаласын оқып ҳәм талқылап болғаннан 

кейин ярым күнлик дуўа етиў күнин өткериў. 

6. Мухаддес Китапты үйрениў топарыңызда қатнаса отырып «Руўхқа толған масихый» 

бөлимин тамамлаў ҳәм талқылаў.(Шәкирт таярлаў бағдарламасы, 2-курс) 

7. Жазылған жобаны пайдаланып, жеке қутқарылғаныңыз ҳаққындағы 

гүўалығыңызды 4 минуттан асырмай айтып бериўди үйрениў. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер - биринши ҳәпте 

(Мухаддес Жазыўды тема бойынша ядлаў системасынан) 

 

Сиз жолдасыз... 

Егер сиз 2-курстың «Тема 

бойынша ядлаў системасы»ның  

(А1-12) биринши бөлимин жуўмақ- 

лаған болсаңыз, демек жақсы негиз 

қойылды дегени. Сиз Мухаддес 

Жазыўды ядқа билиўдиң пайдасын  

ҳәм қуўанышын көрип басладыңыз. 

 

Келеси 12 аятты (Б 1-12) ядлағанда да, 

тезликти жоғалтпаўға ҳәрекет етиң. Усы 

көрсетпелерди терең ойланың, ал кейин 

ҳәр бир ҳәптеде «Сизиң ҳәптелик 

жобаңыз» бөлиминдеги көрсетпеге қарап, 

«Аятлар ҳаққындағы» мағлыўматларды 

оқың. 
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Нени күтсеңиз болады 

Екинши курстағы Мухаддес 

Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпе- 

лерде аятларды ядтан билиўдиң 

сизлерге 3 жағдайда керекли қуўат- 

лаў көрсететуғыны айтып өтилген 

еди: булар нәтийжели гүўалық бериў, 

қәўетерди жеңиў ҳәм азғырылыўдың 

үстинен жеңиске ерисиў. Үшинши 

курсты өзлестирип, сизиң жеке 

гүўалығыңыздың жүдә әҳмийетли 

ҳәм тәсирли болыўына жәрдем 

беретуғын 12 аятты ядлайсыз. 

 

Өз-ара дослық жәрдем көрсетиң 

Мухаддес Жазыў: «темир 

темирди қайрағанындай, адам да өз 

достының ақыл-ойын қайрайды» 

(Нақ-мақ 27:17) ҳәм «биреўден гөре, 

екеў жақсы... егер биреўи жығылса, 

екиншиси өзиниң достын көтереди» 

(Ўазшы 4:9-10) – деп үйретеди.  

Ҳәммемиз масихыйлық өмиримизде 

жигерлендириў ҳәм қоллап-

қуўатлаўға мүтәжбиз,  усы жәрдем 

әлбетте Мухаддес Жазыўдағы 

аятларды ядлаў барысында да керек.  

Топарлас достыңыздан сабақтан 

кейин ушырасып, сизге аятларды 

қайталаўда жәрдемлесиўин сораң. 

Мүмкин, сиз достыңызға өтип 

атырған қыйыншылықларыңызды 

айтып берерсиз, бирақ ең баслысы 

ядлаған аятларыңызды Қудай өмири- 

ңизде қалай ислетип атырғаны 

ҳаққында айтып бериң. Бул сизге 

Мухаддес Жазыўды ядлаўда алға 

илгерилеўге жәрдем береди. 

 

Үйрениў ҳәм қолланыў 

Гейбир масихыйлар егер  

исениўши Мухаддес Китапты жақсы 

билсе, ол жетикликке жақын деп 

есаплап, Мухаддес Китапты билиў 

менен руўхый жетискенликтиң 

арасына теңлик белгисин қояды. 

Бирақ, бул барлық ўақыт усылай 

емес. Мысалы, парисейлер Ески 

Келисимди жақсы билгени менен 

руўхый жағдайына қарасақ, ҳүждансыз 

болған. 

Руўхый жетискенликке жол – бул 

Қудайдың сөзин өмирде қолланыўда. 

Елши Павел Коринфтеги исениўши- 

лерди Масих пенен болған қатнаста еле 

гөдеклик дәрежесиндегилер деп атады. 

Толық жарамлы руўхый аўқаттың орнына,  

оларды сүт пенен азықландырыўға туўры 

келди. Олар өзлериниң даналығы, ақыл 

менен пикирлей алыў уқыплылығы менен 

мақтанса да, Павел оларға жеткизгиси 

келген терең ҳақыйқатларды түсине алмас 

еди. Олардың жасаў усылы, олар билген 

ҳақыйқатларға қарама-қарсы еди. 

Қызғаныш ҳәм тартыслар олардың 

арасында келиспеўшилик туўдырар, олар 

болса өзлерин қайта туўылған адамдай 

емес, ал бул дүньяға тийисли адамлардай 

тутар еди. Ҳақыйқый өмирде олар 

коринфтеги бутға табыныўшыларға жүдә 

уқсап кетер еди. Қандай айыплаў! Олар 

күнделикли өмиринде Мухаддес Сөзди 

қолланбады. 

 

Ойланыў - қолланыўда жәрдем 

Ойланыў ҳәм қолланыў бир-бирине 

жолдас болады. Өз өмиримизде Мухаддес 

Жазыўды қолланыўымыз ушын ол 

ҳаққында ойланыўға ҳәм оның бизлердиң 

пикирлеўимизге тәсир етиўине ўақыт 

керек. Бирақ, бизлер бәрқулла асығатуғын 

әўладқа тийислимиз. Бизлердиң аўқатла- 

ныў ҳәм дем алыўымыз ушын ўақыт 

жетпей атырғанда, дуўа етиў ҳәм терең 

ойланыўға оны қай жерден табамыз! Солай 

етип, Қудай қәлейтуғын толық жетилискен 

адам болыў ушын, өз ўақтымызды жобала- 

ўымыз  керек. Бул курстың мақсетлеринен 

бири ойланыўды өмириңиздиң бөлеги 

етиўди үйретиўден ибарат. 

Оның сөзиниң үстинде ойланып ҳәм 

өмиринде қолланған адамға Қудай уллы 

сыйлықты ўәде етеди (Ешуа 1:8 ҳәм Забур 

1:2-3). Даўыттың табысларының себебин  

оның мына сөзлеринен билемиз: «Өзимниң 

жолларым ҳаққында ойладым ҳәм 

табанымды Сениң көрсеткен жолларыңа 

бурдым» (Забур 118:59). 

 



 8 

Дыққатты бир жерге жыйнаў 

ядлаўға жәрдем береди 

Аят ядта қалыў ушын, бар 

дыққатыңызды сол аятқа аўдарың. 

Сизиң ойыңызда аяттың  анық ҳәм 

терең сақланып қалыўы ушын бул 

зәрүр. Усы ўақытта шайтан сизлерди 

қолдан келгенше алағада етеди. 

Қудайдан сизлерге дыққатыңызды 

жәмлеўге жәрдем бериўин сораң. 

1. Егер сиз басынан шаршаған ямаса 

уйқыңыз келгенин сезсеңиз, 

азғана жүриң ямаса бир чашка 

кофе ишиң. Әлбетте, бундай 

ҳалда жақсылап уйықлап алып, 

ядлаўды басқа ўақытқа, өзиңизди 

сергек сезетуғын ўақытқа өзгерт- 

кениңиз мақул болады. 

2. Алағада ететуғын шаўқым да 

дыққатты бир жерге жәмлеўге 

кесент етеди. Шаўқымы аз 

орынды ажыратып алың. 

3. Руўхый жағдай да-тынышсызлық, 

қорқыныш, өкпе, қапа болыў, 

түскинликтеги аўҳал - ядлаў 

барысын денениң аўырыўынан 

кем емес дәрежеде тоқтатыўы 

мүмкин. Қудайға өзиңиздиң 

қорқынышыңыз ҳаққында айтып, 

Оннан сизлерди тынышланды- 

рыўын сораң. 

 

Аятты көринис етип, көз алдыңыз- 

ға елеслетиң 

Бизлердиң сөз ямаса пикирге 

қарағанда, қандай-да бир көринисти 

еслеп қалыўымыз аңсат. Егер сизге 

аятты оның темасы ямаса силтемеси 

менен байланыстырыў қыйын болса, 

аяттың ядта қалыўға жәрдем 

беретуғын контексти, мазмуны ямаса 

басқа да өзгешелигинен келип 

шығып, ойыңызда аят ҳаққында 

көринис сызып шығың. Усындай «сүўрет» 

сизге ядыңыздан керекли аятты шығарып 

алыў ушын ойлы илмек болыўы мүмкин. 

Бул сүўретлеме илажы барынша өзгеше 

болсын. Мысалы, 2-курстағы гүўалық 

айтыў темасы бойынша -Матта 4:19 ҳәм 

Рим. 1:16-аятларын алың. Биринши аятты 

Ийсаның образы менен, ал екиншисин 

Павелдиң образы менен байланыстырыўға 

ҳәрекет етиң. Ийсаның Галила теңизи 

жағасында турғанын көз алдыңызға 

келтириң. Еки балықшы аўды тартады ҳәм 

сол ўақытта Ийса оларға былай дейди: 

«Изиме ериңлер ҳәм Мен сизлерди адам 

аўлаўшылар етемен». Усы көринисти 

ойыңызда сақлап қалың. Оны гүўалық 

темасы ҳәм Матта 4:19-аятына 

байланыстырың. 

Павел Римлилерге хатты Римде 

турып жазбады, бирақ Римдеги исениўши- 

лерге жиберилгенликтен, Павелдиң Рим 

Форумында ямаса Колизея дийўалында 

турғанын ҳәм ол жерден империя 

пайтахтының пухараларына-бутшыларға 

сөз айтып турғанын көз алдымызға 

келтириўге болады: «Себеби, мен Хош 

Хабардан арланбайман. Хош Хабар- 

исенген ҳәр бир адамды, бириншиден 

яҳудийлерди, соңынан яҳудий емеслерди 

қутқара алатуғын Қудайдың күши». 

Енди бул сүўретлемени де гүўалық 

темасы ҳәм Рим. 1:16-аяты менен байла- 

ныстырың.  

Егер аятты әпиўайы усыл менен 

ядлаў қыйын болғанда оны көринис етип, 

көз алдыңызға елеслетиў айрықша жәрдем 

береди. 

 

Өзин-өзи тексериў тести 

 Усы көрсетпелер ҳәм ҳәптелик 

ядлаў жумысыңыз бойынша өзин-өзи 

тексериў тести 4-курста алынады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Бул курста Мухаддес Жазыўды тема бойынша ядлаў системасы 

 

Сизлер А - Жаңа өмирде жасаң сериясына кириўши Тема бойынша ядлаў 

системасының биринши 12 аятын ядлап алдыңыз. Бул системада және 4 серия бар: Б-

Масихты жәриялаң; В- Қудайдың мүмкиншиликлерине исениў; Г-Масихтың шәкирти 

болың; Д-Масихқа уқсаң. 

Үшинши курста сизлер Хош Хабарды билмейтуғын адамларға оны түсиндириўде 

әҳмийетли орын тутатуғын және 12 аятты ядлайсыз. 

 

Б. Масихты жәриялаң. 

Ҳәмме гүна иследи     Рим. 3:23    Ишая 53:6 

Гүна ушын жаза                Рим. 6:23    Еврей 9:27 

Масих бизлердиң гүнамызды өтеди  Рим. 5:8    Петр.1-хаты 3:18 

Ислерсиз қутқарылыў    Ефес 2:8-9    Тит 3:5 

Ҳәмме Масихты қабыл етиўи керек  Юхан 1:12    Аян 3:20 

Қутқарылғанына исенимли болыў                         Юхан.1-хаты 5:13   Юхан 5:24 

 

Төменде сизлер 2:7 сериясында әллеқашан ядлап алған аятлардың темасы ҳәм 

силтемеси көрсетилген. Б- «Масихты жәриялаң» сериясында ядлап алыўға туўра 

келетуғын 12 аят пенен бир қатарда, сиз және курстың ақырында төменде саналған 

аятлардың ҳәммесин еркин айтып бериўиңиз керек. 

Сиз Қудайдың сөзин ядлаў, оны өмириңизде қолланыў ҳәм басқаларға жәрдем 

бериў ушын әллеқашан көп нәрсе иследиңиз. 

 

«Масих пенен баслаў» бөлиминен 

Қутқарылғанына исеним     Юхан. 1-хаты 5:11-12 

Дуўа етиўдиң жуўабын алыўға исеним   Юхан 16:24 

Жеңиске ерисиўге исеним                Коринф. 1-хаты 10:13 

Кеширилгенине исеним     Юхан. 1-хаты 1:9 

Қудайдың жетелейтуғынына исеним              Нақ-мақ 3:5-6 

 

А. Жаңа өмирде жасаң. 

Масих орайда      Коринф. 2-хаты 5:17   Галат. 2:20 

Масихқа бойсыныў  Рим. 12:1                        Юхан 14:21 

Қудайдың сөзи  Тимофей. 2-хаты 3:16  Ешуа 1:8 

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

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

Гүўалық   Матта 4:19               Рим. 1:16 

 

Мухаддес Жазыўдан аятларды ядлаўдың жақсы себеплеринен бири - бул бизиң 

ядлаў барысында сол аятларда не айтылғаны ҳаққында ойланыўымыз. Усы курста 

сизлер Мухаддес Жазыўдың үстинде ойланыў қәбилетиңизди асырыўға арналған 

шынығыўларды орынлайсыз (10-13 бетлер).  

Мухаддес Жазыўды ядлағаныңызда әҳмийетли нәрсе ядланған аятлар үстинде 

ойланыў болыў керек. Ойлап-пикирлеп көриў аятларды тек ядыңызда қәтесиз сақлаўға 

жәрдем берип қоймай, сизди гүнаның үстинен жеңиске ерисиўге шақырады, жигер 

береди ҳәм руўхландырады. Қудай Ешуаға не деп айтқанын есиңизге түсириң: «Бул 

Нызам китабы сениң аўзыңнан кетпесин; бирақ онда жазылғанның ҳәммесин толық 

орынлаў ушын оның үстинде күни-түни ойлан: сонда сен өз жолыңда табыслы боласаң 

ҳәм парасатлылық пенен ис тутасаң» (Ешуа 1:8). 
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Даўамлы түрде қайталаў - бурын ядлаған аятларды беккем ийелеп алыўдың жолы. 

Сиз өзиңизге жақсы мақсет қойсаңыз болады: 3-курс соңында аятларды сөзбе-сөз 

қәтесиз айтып ғана қоймастан, А ҳәм Б сериясының, сондай-ақ Масих пенен баслаң 

сериясының астына тийисли темаларды да тезлик пенен дизип таслайтуғындай 

дәрежеде оларды билиў. 3-курстағы ҳәптелик тапсырмаға аятларды ядлаўды киритип 

ғана қоймай, өзиңиз ядлаған барлық аятларды темасы ҳәм силтемеси менен айтыў 

ушын айрықша ўақыт ажыратың. 

Мухаддес Жазыўды ядлаў ҳәм оның үстинде ойланыў-сиз ҳәзир қатнасып атырған 

шәкиртлик оқыўдың стратегиялық бөлими. Бул баҳалы аятлардың мазмунына дыққат 

аўдарып, сиз жаныңызды азықландырасыз ҳәм келешектеги руўхый өсиўиңизге тийкар 

салып барасыз. Сонда сиз қатты даўыс пенен жырлаған жыршы менен келисип: «Мен 

Сениң нызамыңды қандай жақсы көремен! Күн бойы ол ҳаққында ойланаман»,- дейсиз. 

(Забур118:97). 

 

МУХАДДЕС ЖАЗЫЎДЫҢ ҮСТИНДЕ ҚАЛАЙ ОЙЛАНАМЫЗ 

Топарлық шынығыў 

 

«Қудайсызлар кеңесине бармайтуғын, гүнакарлар жолы менен жүрмейтуғын, мазақ 

қылыўшылар менен бирге отырмайтуғын, ал Қудайдың нызамына қуўанатуғын, күни-

түни сол ҳаққында ойланатуғын ҳәр бир адам бахытлы! Ол өз ўақтында жемисин 

беретуғын, жапырақлары ҳеш қуўрамайтуғын суў жағасындағы терекке уқсайды: не 

ислесе де, табыссыз қалмайды» (Забур1:1-3). 

 

Ойланыў деген не? 

Ойланыў дегенимиз пикирлеп, баҳалап пуқта ойлаў, белгили ўақыт даўамында  

ойлаў, дыққат пенен узақ ойлаў, шынтлап бир нәрсени көрип шығыў. Ойланыў бул 

ақыл-ойдың тәртипсиз түрде гезип жүриўи ямаса бос қыялларға берилиў емес, ол бир 

нәрсеге бағытланған ҳәм мақсетке ийе. Биз ойланғанымызда өз ойларымызды бир 

предмет(объект) ямаса темаға (субъект) қаратып белгили ўақыт өткиземиз. Ойланыў 

бир мақсет пенен ойлаўды билдиреди. Ойланыў қатты ойланып орынлайтуғын илмий 

шынығыў емес. Ол итибардағы предметке қызықсынып қараўды талап етеди. Тағы да 

ол таң қаларлық ашылысларға, руўхтың жаңарыўы ҳәм минез-қулықтың өзгериўине 

алып баратуғын күтиўди өз ишине алады. Ол пайда ҳәм сыйлық алып келеди. 

Бизлер ойланған ўақтымызда мағлыўматларды мақсетли түрде сортлап, өзлести- 

риў ҳәм өмирде қолланыў ушын анықластырамыз және ажыратамыз. 

 

Ойланыўға еле де тереңирек нәзер салыў 

Усы курстағы Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның «Масих пенен 

жүриў» бөлиминиң кирисиўин (55-б), соның менен бирге Мухаддес Жазыўды ядлаўға 

арналған көрсетпелер-биринши ҳәптедеги ойланыў ҳаққындағы бөлимди биргеликте 

оқың (10-13 бетлер). 

«Бул Нызам китабы сениң аўзыңнан кетпесин; бирақ онда жазылғанның ҳәммесин 

толық орынлаў ушын оның үстинде күни-түни ойлан: сонда сен өз жолыңда табыслы 

боласаң ҳәм парасатлылық пенен ис тутасаң» (Ешуа китабы 1:8). 

Усы сабақта сиз ойланыўдың еки усылын әмелде орынлап көресиз (1 ҳәм 2, 11-12 бет). 

Үйге тапсырманы орынлай отырып, сиз және төрт қосымша ойланыў усылын сынап 

көресиз (3- 6, 13-бет). 
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1-Айтып бериў(парафраза) 

Ойланыўдың сиз тәжирийбе етип көретуғын биринши усылы парафраза жазыў 

болып табылады. Аятты ямаса үзиндини өз сөзиңиз бенен айтып бериўге урынғанда сиз 

оны анығырақ түсинесиз. Өз парафразаңызды жазған ўақытта күтилмеген, таң 

қаларлық түсиник келип шығыўы мүмкин.11-беттеги бос қатарларға Тим. 2 хаты 3:16-

аяттың мазмунын өз сөзиңиз бенен жазың; бунда төменде берилген аўдарма 

түрлеринен пайдаланың. (Аятты баян ете отырып, сиз оригинал нусқадағыдан көбирек 

сөз қолланыўыңыз мүмкин). 

 

Тим 2 хаты 3:16 ның ҳәр қыйлы аўдармалары ҳәм парафразалары 

«Мухаддес Жазыўлардың ҳәммеси Қудайдың илҳамы менен берилген, ҳәм тәлим 

бериў, қәтесин айтыў, дүзетиў ҳәм ҳақлыққа тәрбиялаў ушын пайдалы». (KJVварианты) 

«Ҳәр бир Мухаддес Жазыў Қудай тәрепинен илҳамланған ҳәм үйретиў, қәтени 

әшкаралаў, жетекшилик бериў және басқаларды ҳақлыққа тәрбиялаўға жәрдем береди».             

                                                                                                           (20-әсир Жаңа Келисими) 

«Ҳәр бир Мухаддес Жазыў Қудайдың деми менен айтылған ҳәм тәлим бериўде, 

айыбын айтыўда, дүзетиўде, ҳақлықты ҳүрметлеўди үйретиўде пайдалы».           (Wuest) 

«Себеби барлық Мухаддес Жазыў Қудай тәрепинен илҳамланған болып, ҳақыйқатты 

үйретиў, қәтени урысыў, айыпты дүзетиў ҳәм туўры жасаўға көрсетпе бериўде 

пайдалы».                                                                                                          (TEV варианты)  

«Барлық Мухаддес Жазыў Қудай тәрепинен илҳамланған, ҳәм исенимди үйретиўде 

және қәтени дүзетиўде, адамның өмир бағытын қайта бағдарлаўда және оны жақсы 

өмирге нәсиятлаўда пайдалы».                                                                         (PH варианты) 

«Ҳәр бир Мухаддес Жазыў Қудай менен руўхланған – Оның илҳамы менен берилген - 

ҳәм көрсетпе бериў, гүнаны гиналап ҳәм ҳүким етиўде, қәтени дүзетиў ушын ҳәм 

бойсыныўға тәрбиялаўда, ҳақлыққа үйретиўде пайдалы». [бул дегени-мухаддес жасаў; 

ой,мақсет ҳәм ҳәрекетте Қудайдың еркине бейимлесиў]                           (AMP варианты) 

«Пүткил Мухаддес Китап бизлерге Қудайдың руўхландырыўы менен берилген ҳәм 

бизлерге нениң хақыйқат екенин үйретиўде, өмиримизде нениң надурыс екенин 

аңлатыўда пайдалы; ол бизлерди туўрылайды ҳәм дурыс нәрсени ислеўимизге жәрдем 

береди».                                                                                                               (LB варианты) 

«Барлық Мухаддес Жазыў Қудай тәрепинен илҳамланған.Ол тәлим бериўде, қәтени 

әшкаралаўда, адамның өмирине жетекшилик бериў және оларға мухаддес болыўды 

үйретиўде нәтийжели қолланыла алады».                                                        (JB варианты) 

«Барлық Мухаддес Жазыў Қудай тәрепинен илҳамланған ҳәм тәлим бериў, қәтесин 

айтыў, дүзетиў, ҳақлыққа тәрбиялаўда пайдалы».                                    (NASB варианты) 

  

  ТИМ. 2-ХАТЫ 3:16 НЫ АЙТЫП БЕРИЎ 
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2- Сораўлар 

Өзиңизге үзиндиге байланыслы сораўлар бериў. Сиз бунда еки усылдан пайдалан- 

саңыз болады. Бириншиси - «ким», «не», «қай жерде», «не ушын» ҳәм «қалай»  сөзлери 

менен басланатуғын сораўлар қойыў; екиншиси - үзиндиниң үстинде ойланғанда сизиң 

ойыңызға келген қәлеген сораўды қысқаша тез жазыў. Ҳәмме сораўларға дәрриў жуўап 

бериў шәрт емес. 

Төменде берилген ҳәр түрли аўдарма ҳәм баян етиўден пайдаланып,12-13-бетлер- 

деги бос қатарларға Еврей 10:24-25 үстинде ойланыў барысында сизиң ойыңызға 

келген сораў ҳәм жуўапларды қысқаша тез жазың. 

«Ким», «не», «қай жерде», «не ушын» ҳәм «қалай»  деп басланатуғын сораўлар 

менен баслаң ямаса ойыңызға келген қәлеген сораўларды жазың. 

 

Еврей 10:24-25 тиң ҳәр қыйлы аўдармалары ҳәм парафразалары 

 

«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». 

«Оның биз ушын ислеген барлық жақсы исине жуўап ретинде, келиң, бизлер де өз-ара 

меҳрибан және жәрдемши болып, жақсылық ислеўде бир-биримизден асып түсейик. 

Гей бир адамларда пайда болғандай жәмәәттеги ушырасыўымызды менсинбей 

жүрмейик, бирақ бир-биримизди жигерлендирип, биримиз басқамызды 

ақылландырайық, әсиресе ҳәзир Оның қайтып келетуғын күни жақынласқан ўақытта».  

«Келиң, ҳүрмет пенен дыққатлы ҳәм бир-биримизге ғамхорлық қатнаста болайық, 

бизлер бир-биримизди сүйиспеншиликке, пайдалы жумысларға ҳәм ҳақ нийетли 

ислерге қалай қызықтырыўдың үстинде ойланайық; жыйналысларымызды 

қалдырмайық ҳәм бул гей бир адамларға әдетке айланғаны сыяқлы менсинбей 

кетпейик; бирақ келиң қолдан келгенше алдын-ала ескертип, бағытлап ҳәм сол күнниң 

жақынлағанын көрип, инта менен биримизди басқамыз жигерлендирейик».  

«Келиңлер, базы биреўлердиң әдетине айланғанына қарамастан, жыйналысларымызды 

қалдырмастан, биримиз екиншимизди сүйиспеншилик ҳәм жақсы ислерге қызықтырып, 

бир-биримизге бәрқулла ғамхоршы болып, дыққат аўдарайық, хабарымыз болған сол 

күнниң жақынласқанын билип, бир-биримизди бурынғыдан да бетер жигерлендирип, 

нәсият берейик».  

«Келиңлер, жақсы ислерге умтылыў ҳәм өз-ара сүйиспеншилик туўғызыў ушын бир-

биримизге ғамхор болайық. Гей биреўлер ислегениндей, жәмәәттеги ушырасыўлардан 

узақласпаң, керисинше бир-бириңизди жәмәәтке барыўға жигерлендириң; усы күн 

жақынлағанын көрип, еле де көбирек усыларды ислең».  

«Бизлер бир-биримизди сүйиспеншиликке ҳәм жақсы ислер ислеўге қалай қызықты- 

рыўдың үстинде ойланайық. Гей биреўлерге бул әдет болғаны сыяқлы ушырасыўы- 

мыздан бас тартпайық, қайта биримиз басқамызды жигерлендирейик ҳәм усы күнниң 

киятырғанын көрип, еле де көбирек усылай ислейик». 

 

УСЫ ҮЗИНДИ БОЙЫНША СОРАЎЛАР- ЕВРЕЙ 10:24-25. 
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3-Дуўа етиў 

Үзинди ямаса аят үстинде дуўа етиң.Рим 12:1аяты үстинде ойланғанымда, дуўа еткен 

ең жақсы нәрселер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Айырым сөз ямаса сөйлемге айрықша итибар бериў 

Ҳәр қыйлы сөз ямаса сөйлемге айрықша дыққат қаратың . Юхан 15:7 аятындағы ҳәр 

қыйлы сөзлерди ажыратып, айрықша итибар бериў барысында менде пайда болған ең 

жақсы пикирлер: 

 

 

 

 

 

 

5- Уқсас (тең мәнисли) силтемелер 

Юхан 14:21-де айтылған пикирлерге мәниси уқсас силтемелерди (аятларды) табың: 

Силтеме _____________________________ Пикир _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Силтеме _____________________________ Пикир ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-Қолланыў 

Мухаддес Китапта айтылғанды әмелде қолланыўға тырысың. Филип.жаз.хаттың 4:6-

аятта айтылғанларды мениң жағдайыма қалай қолланыў ҳаққында ойланғанымда, мен 

мына пикирлерге келдим: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Екинши ҳәптени көзден өткериң ҳәм ислеп шығың  

(14-15 бетлер). «Ҳәмме гүна иследи» темасы бойынша еки аятты ядлап алың:  

Рим 3:23 ҳәм Ишая 53:6. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Ойланыў: 3-6 ойланыў усылын ислеп шығың (13-бет). Асықпаң, орынланған 

шынығыўлар сизге қуўаныш әкелсин. 

4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: Мухаддес Китапты үйрениў 

бойынша қолланбаның 1-бабы «Масихта жетилисиў» бөлиминиң 1-6 сораўларына 

жуўап бериң (56-57бетлер). 

5. Басқа: Мухаддес Китапты үйрениў бойынша пикир алысыўды қалай алып барыў 

керек деген бөлимди үйренип шығың (16-20 бетлер). 

 

2-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. «Ҳәмме гүна иследи» темасы бойынша еки аятты қайталаў ушын топарларға 

бөлиниң: Рим 3:23 ҳәм Ишая 53:6. Сизиң табысларыңыз Материалды үйрениў 

күнделигинде ўақтында белгилениўи ушын ҳәрекет етиң. 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңиздеги Қудай менен жалғыз 

қалған ўақытта келген пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. 3-6 ойланыў усылы бойынша шынығыўларды талқылаң (13-бет). 

4. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша пикир алысыўды қалай алып барыў керек 

бөлимин қарап шығың (16-20 бетлер). 

5. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 1-бабы «Масихта жетилисиў» 

бөлиминиң 1-6 сораўларын талқылаң (56-57 бетлер). 

6. Бир адам 4 минуттан асырмай жеке гүўалығы менен топардың алдында шығып 

сөйлесин (жазғанына қарамай). 

7. 3-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (20-бет). 

8. 3-сабақ ушын дискуссия жетекшилерин белгилең. 

9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер -екинши ҳәпте 

Ал енди даўам етемиз... 

 ТБЯС ның екинши сериясында сизге 

және ҳәпте сайын үш бағытта мийнет 

етиўге туўра келеди: 

1. Ядлаў материаллары - «Масихты 

жәриялаң» темасындағы аятлар 

жазылған 12 карточка. 1 хәм 2 

курста пайдаланған аятлар салып 

қоятуғын қалташаны және 

қолланасыз. (Жаңа аятлардың 

барлығын бирден қалташаға 

салмаң. Оларды алыў аңсат 

болған, қолайлы жерде сақлаң.) 

2. Аятлар ҳаққында берилген 

түсиндириўлер - ядлаў барысында 

Мухаддес Жазыўды түсиниўге 

 

     ҳәм қоллаўға жәрдемлеседи. 

3. Аятларды ядлаў бойынша ҳәптелик 

жоба - сизге кем-кемнен алға 

илгерилеўге, соның менен бирге 

күнделикли аят ядлаўыңызда қәте 

жибермеўге жәрдем береди. 

Аятлар ҳаққында 

Б сериясы. Масихты жәриялаң. 

Бизлер - Ийса Масихтың гүўа- 

ларымыз ҳәм бизлер басқалар менен 

бириншиден, өзимиздиң гүўалығымызды: 

Масихты қалай таптық ҳәм Ол бизлер 

ушын қандай әҳмийетли екени, ал 

екиншиден, Хош Хабар: Қудайдың 

қутқарыў жобасын бөлисиўимиз керек. 
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Хош Хабар адамлардың Қудайға 

мүтәж екенлигин, Оның оларға деген 

сүйиспеншилигин ҳәм сол 

мүтәжликти қанаатландырыў ушын 

Қудайдың не ислегенин ашып 

береди. 

Бул сериядағы тема ҳәм аятлар  

Масих ҳаққында нәтийжели гүўалық 

етиўди үйрениўиңиз ушын таңлап 

алынған. 

 

1-ТЕМА. ҲӘММЕ ГҮНА ИСЛЕДИ 

Ҳәзирги заман қыйын ҳәм 

жеңип болмайтуғындай көринетуғын 

машқалалар: урыс, жынаятшылық, 

расалық жек көриўшилик ҳәм ҳәр 

қыйлы күш көрсетиўлерге соқлығы- 

сады. Ҳәр түрли қәнийгелер олардың 

шешиминиң үстинде бас қатырады, 

бирақ тек азғана бөлеги болып 

атырған истиң ҳақыйқый себебин 

түсинеди. Ийса Масих ҳәмме бахыт- 

сызлықтың тамырын көрсетти. Ол 

қызғаныш, менменлик, ипласлық, 

әдепсизлик, урлық, адам өлтириўши- 

лик, ғәзеп - адамның жүрегиндеги 

жаўызлық ҳәм гүнаның нәтийжеси  

деген еди (Марк 7:20-23). Бул бахыт- 

сызлықлардың себеби Қудай айтқа- 

нындай гүна екенлиги менен 

келиспегенше, адамлар ҳеш қашан 

олардың шешимин таба алмайды.  

Рим 3:23 – Усы аят келтирил- 

ген контекстте, адамлардың арасында 

айырмашылық жоқ екени айтылған: 

еврейлер де, басқалар да гүна 

ислеген, олар да, басқалар да Қудай- 

дың ҳақлық өлшемине жуўап бере 

алмайды. Ҳәмме бирдей жағдайда. 

Ескертиў: Гейде айырым бир 

пикирге кеўил аўдарыў ушын, сиз 

толық аятты емес, тек оның бир 

бөлегин ядлайсыз. Бул ядлап атырған 

аяттың контекстин оқыў неге 

әҳмийетли екенине тағы бир себеп 

болып есапланады. 

Ишая 53:6 -Ҳәр бир адам 

өзиниң жолы менен жүриўди тәўир 

көрип, өз ерки менен Қудайдан жүз 

бурды,-деп айтады Ишая. Мухаддес Китап 

бул мәселеде ҳеш кимниң тәрепин 

алмайды (Рим. 3:10-12 қараң). Ҳәр бир 

адам гүна аўырыўы менен зәҳәрленген. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ҳәптениң басында А сериясының 

ҳәмме 12 аяты жазылған карточкалар 

менен бирге «Масих пенен баслаң» 

сериясының 5 аяты қалташада екенине 

көз жеткизиң. 

2. Енди Б сериясының биринши еки 

аятын (Рим. 3:23 ҳәм Ишая 53:6) 

қалташаның сыртына салың. Қалған 

аятларды ҳәр ҳәптеде керек ўақтында 

пайдаланыў ушын, қолайлы бир жерде 

сақлаң. 

            Қалташаның ҳәр бир бөлими өз    

      алдына айрықша хызмет атқарады.     

      Оның сыртқы айнасы жаңа аятларды    

      ядлаў, ал иши болса ядланған аятларды  

      қайталап, өткир ҳалда сақлаў ушын  

      пайдаланылады. 

3. Ҳәр күни қалташаның ишиндеги 17 

аятты қайталаң (А сериясы ҳәм «Масих 

пенен бирге баслаң» темасы бойынша 

аятлар). 

4. 1-курстағы «Аятларды қалай жақсы 

ядлаў керек» бөлиминиң қәдемлерин 

қайта оқып шығың (13-14 бетлер). Егер 

сизиң 2:7 топарыңыз қала күнлери 

жыйналса, 1-аятты биринши ҳәм 

екинши күни ядлап алың. Оны текстке 

қарамай, ең болмағанда бир рет айтың, 

ал кейин ядыңызда беккемлеў ушын 

биринши ҳәм екинши күнлери жийи 

қайталап жүриң. 

5. Екинши аят пенен де үшинши ҳәм 

төртинши күн даўамында солай ислең, 

бунда биринши аятты да қосып айтың. 

Бесинши ҳәм алтыншы күни еки аятты 

да қайталаң. 

6. Ҳәптениң ақырында таза аятларды 

ядыңыздан жазып ямаса оларды 

биреўге сөзбе-сөз айтып берип, 

өзиңизди тексерип көриң. 
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Мухаддес Китапты үйрениў бойынша пикир алысыўды қалай алып барыў керек 

 

3-курста сизлердиң ҳәр бириңизге Мухаддес Китап бойынша дискуссия алып 

барыўыңызға туўры келеди. Кишкене топарларда бундай пикир алысыўды өткериўдиң 

тийкарғы принциплери бойынша көрсетпелерди ала отырып, сиз бул жумысты табыслы 

атқара аласыз. 

Мухаддес Китапты үйрениўдиң тийкарғы үш мақсети: 

1. Жаңалық ашыў: Мухаддес Китапта не айтылғанын ашыў. 

2. Түсиниў: Мухаддес Китап ҳақыйқатларының мәнисин ҳәм олардың өз-ара 

байланысын түсиниў. 

3. Қолланыў: Усы ҳақыйқатларды өмирде қалай қолланыў үстинде ойланыў,оларды 

есте сақлаў, орынлаў ҳәм қолланыў. 

Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия жетекшиси ҳәр бир топар ағзасының 

«ашыўшы» болыўына жәрдемлесетуғын сораўлар береди. Жетекши - муғаллим емес. 

Ол тек бағыт берип отырады ҳәм соның менен бирге өзи де пикир алысыўда қатнасады. 

Ол топар ағзаларының Мухаддес Китап ҳақыйқатларын ашыўы, түсиниўи ҳәм 

тәжирийбеде қолланыўы ушын жәрдем беретуғын сораўларды қояды. 

 

ӘҲМИЙЕТЛИ: Дискуссия жүргизиўдиң бул усылында, топар берилген 

материалды сораўларды избе-из қарап емес, ал бөлим-бөлим қылып үйренеди. 

Ҳәр бир бөлимге ат қойылған ҳәм бир ямаса бир неше сораўлар бириктирилген. 

 

Топар ағзаларын дискуссияға тартыў ушын үш түрдеги сораўлар берилиўи мүмкин. 

Соның менен бир қатарда бул жетекшиниң дискуссияны бағдарлап отырыўына 

мүмкиншилик береди. Келиңлер, бул үш түрдеги сораўлар, оларды қалай қолланыў, 

дискуссияны алып барыў тәртиби, жетекшини баҳалаўға арналған тексериў сораўлары 

ҳәм жол қоймаў керек айырым қәтелерге нәзер салайық. 

А. Жетекши беретуғын сораўлардың үш түри: 

1. Мазмунды ашыў ушын шолыўлық (обзорлық) сораўлар (Не ҳаққында айтылады?).  

Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаңыздың биринши бабына қарап (56-

60 бетлер), сиз оның «Масихта жетилисиў» деп аталғанын көресиз. Бул баптың 

биринши үлкен бөлиминиң басламасы - «Масихта жетилисиўге қарай» болып, ол 1-

6 сораўларды өз ишине алады. Бул бап бойынша талқылаўды өткизип атырған 

жетекши болғаныңыз себепли, сиз ҳәр бөлимниң мазмунын ашыў ушын бир 

шолыўлық сораў таярлаўыңыз керек. Демек, 1-6 сораўлардың мазмунын ашыў 

ушын сиз бир шолыўлық сораў бериўиңиз керек болады. Кейин сиз 7-9 сораўларға 

басқа шолыўлық сораў, ендигисин 10-14 сораўларға, және биреўин 15-16 сораўларға 

ҳәм ақырында 17-20 сораўларға қоясыз.                                                           

Төменде шолыўлық сораў дүзиўдиң үлгиси берилген:                                                     

«СИЗ ........................................... ҲАҚҚЫНДА ҮЙРЕНГЕНИҢИЗДЕ (Бул жерге 

бөлимниң басламасының атын анық жазың ямаса оны басқаша етип, бирақ анық 

айтың).                                                                               

НЕНИ АШТЫҢЫЗ...                                                                        

НЕНИ БИЛДИҢИЗ...   

НЕНИ БАЙҚАДЫҢЫЗ...  

НЕ НӘРСЕ ТӘСИР ҚАЛДЫРДЫ?»                                                                                                 

 1-баптың биринши бөлимине шолыўлық сораў мынадай болыўы мүмкин: «Сиз 

жетилисиўде өсиў ҳаққында үйренгениңизде нени билдиңиз?» Шолыўлық сораўды 

қоя отырып, қатнасыўшының жуўабы сол берилген бөлимнен үйренген нәрсеси 

болады деп күтесиз. Егер сизиң сораўыңыз жоқарыда көрсетилген үлгидей болса, 
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онда итимал кимдур бесинши сораўға жазған жуўабын, соңынан басқасы үшинши 

сораўдың жуўабын айтыўы мүмкин. Солай етип, шолыўлық сораў топар ағзаларын 

Мухаддес Китапты үйрениў барысында оларға не ашылғаны менен бөлисип, сол 

бөлим шегарасында жуўап бериўге түрткилейди.  

Жоқарыда берилген үлгиден Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 

қәлеген бөлимине обзорлық сораў таярлағанда пайдаланылса болады. 

2. Түсиниў ушын сораўлар (Бул нени билдиреди?)                                          

Түсиниў ушын сораўлар шолыўлық сораўдың қандай да бир жуўабын түсиндириў 

ушын керек. Сиз 5-курста түсиниў ушын сораўлар дүзиўди үйренесиз, ал бул курста 

олар сиз ушын әлле-қашан дүзилген, солай етип, сизге дискуссия өткизетуғын 

нәўбет келгенде, олардан пайдалансаңыз болады. 

3. Қолланыў ушын сораўлар (Мен өмириме нени енгизиўим керек?) Мухаддес 

Китапты үйрениў бойынша қолланбаның көплеген бабында усы түрдеги сораўлар 

бар. Бул бөлимде олар тек қысқаша түсиндирилген. Сиз 5 хәм 6-курсларда олар 

ҳаққында көбирек үйренесиз. Қолланыў ушын сораўлар топар ағзаларын Мухаддес 

Китап ҳақыйқатларын өз өмирлеринде қолланыўға түрткилейди. Қолланыў үш усыл 

менен өмирге ендирилиўи мүмкин:                                                                      

 а) Ядлаў. Мүмкин, сиз Қудайға тән болған қәсийетлер, Оның ўәделери ҳәм 

Мухаддес Китаптың абыройы және оның Қудай тәрепинен илҳамланғаны сыяқлы  

ҳақыйқатларды беккем түрде билгиңиз келер. Сондай жағдайда сиз тийисли үзинди 

ҳәм аятларды ядлаўды қәлеўиңиз мүмкин.  

б) Ҳәрекет. Итимал, сиз Қудайдың талапларына сәйкес болыў ушын өзиңиздиң 

өмириңизде бир нәрсе ислегиңиз келер. Бул қандай да бир гүнаны дүзетиў, биреўге 

ямаса бир нәрсеге өзиңиздиң қатнасыңызды өзгертиў, Өзиниң қандайда бир ўәдесин 

орынлаўды Қудайдан сораў болыўы мүмкин.                                                               

в) Пайдаланыў. Сиз биреўге жәрдем бериў ушын Мухаддес Китаптан алған 

билимиңизди  пайдаланыўыңыз мүмкин.  

(Мухаддес Китап билимин қолланыў қысқа мүддетте жүз бериўи мүмкин,  яки 

өзиниң иске асырылыўы ушын ҳәпте ямаса ай талап етиўи мүмкин.) 

Б. Мазмунының ашылыўы ушын шолыўлық сораўлар, түсиниў ушын сораўлар,  

қолланыў ушын сораўларды пайдаланыўдың өзгешелиги. 

Төменде «Масихта жетилисиўге қарай» бөлими бойынша «мазмунының ашылыўы 

ушын шолыўлық сораўлар», «түсиниў ушын сораўлар», «қолланыў ушын сораўлар» 

берилген (Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаңыздың 1-бабы, 1-бөлими).  

(1-6-сораўлар)-«Сиз бул бөлимди үйрениў барысында жетилисиўге қарай қәдемлер 

ҳаққында қандай жаңа нәрсе билдиңиз?» 

(1-сораў) Ҳәмме топар қатнасыўшылары Мухаддес Жазыўдың Хош Хабарға тийисли 

орынлары менен бөлисе алыўы ушын биргеликте ислең. Ҳәр бир адам өзи ушын 

әҳмийетли болған аятларды таңлап алыўы керек.  

(2-б сораў) «Руўхый нәрестениң қәдимги нәресте менен қандай уқсаслығы бар?» 

(2-в сораў) Инсанның көз-қарасы менен-ақ қарағанымызда, адамдағы ержеткенликти 

(ақыл тоқтатқанлықты) көрсететуғын қәсийетлер нелер? 

(3-сораў) Сабақтағы бир неше қатнасыўшылардан олардың пикири бойынша «ески» 

тәбиятқа тән болған қәсийетлерди санап өтиўин сораң. Кейин басқалары «жаңа» 

тәбиятты сыпатлайтуғын мысалларды келтирсин. 

(4-сораў) Бир неши қатнасыўшыға 4-д сораўға жуўапларын оқып бериўин усыныс етиң. 

(5-сораў) Ал, енди 5-сораўдың изиндеги кесте ҳәм абзацты бир адам оқысын. 

(6-сораў) Бир неше адамнан усы сораўға жуўапларын оқып бериўин сораң. 
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Ескертиў: Биринши сораў-бул мазмунының ашылыўы ушын шолыўлық сораў 

(1-6-сораўлар деп көрсетилген). 2-б, 2-в ҳәм 6-сораўлар «түсиниў ушын 

сораўлар» болып табылады, қалғанларының ҳәммеси тартысқа қатнасыўды 

кеңейтиў мақсетинде бериледи. 

 

«Масихта жетилисиў» темасына дискуссия өткизиў ушын таярланған 

сораўлардан пайдаланғаныңызда (Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба  

1-бап), сиз теманың мазмуны ашылыўы ушын шолыўлық сораўды қойыўдан 

баслаўыңыз керек болады: «Сиз бул бөлимди үйрениў барысында жетилисиўге қарай 

қәдемлер ҳаққында қандай жаңа нәрсе билдиңиз?». Усы жерде студентлер 1-6-сораўлар 

киргизилген бөлимнен жуўапларын берип баслайды. 

Сиз түсиниў ушын таярлаған сораўыңызды сол сораўға биреў жуўап бермегенше 

бермей турасыз. Мысалы, кимдур мазмунын ашып бериў ушын берген сизиң шолыў- 

лық сораўыңызға жуўап ретинде 2-б сораўға жуўап берсе, соннан кейин ғана сиз 2-б 

сораўға таярлаған түсиниў ушын сораўды бере аласыз. 

Түсиниў ушын сораўыңызға ҳәр тәреплеме жуўап берилгеннен кейин, өзиңиздиң 

мазмунның ашылыўы ушын шолыўлық сораўыңызды қысқа түрде қайталасаңыз 

болады. Мысалы: «Сиз Масихта жетилисиўге қарай қәдемлер бөлиминен және не 

билдиңиз?» Соннан кейин қатнасыўшылар 1-6-сораўларға жуўап алысыўын даўам 

етиўи керек. 

В. Дискуссияны алып барыў тәртиби 
Мухаддес Китап бойынша дискуссия жетекшиси дискуссияның ҳәр бир бөлимин 

1. баслайды..., 

2. бағдарлайды ҳәм... 

3. жуўмақ шығарады... 

 

1. Баслаў (Топарға берилген бөлимди талқылаўды баслатыў).                                                                                                         

Сол ямаса басқа бөлим бойынша дискуссияны баслаў ушын алдын ала таярланған 

«мазмунының ашылыўы ушын шолыўлық сораў»дан пайдаланың. Сол бөлимде өзлери 

ушын не ашылғанын талқылаўға топар ағзаларын усы нәрсе тартады. Мухаддес 

Китапты үйрениўдиң ҳәр бир бөлими бойынша дискуссияны сиз алдын-ала таярланған 

мазмунның ашылыўы ушын шолыўлық сораўды қойыўдан баслаўыңыз дәркар. 

2. Бағдарлаў (Пикир алысыўдың даўам етиўин тәмийинлеў ҳәм әҳмийетли пикирлерди 

тартып алыў).                                                                                           

Мазмунының ашылыўы ушын шолыўлық сораў қойылып пикир алысыў басланғаннан 

соң, топар ағзалары үйрениў барысында нелерди өзлестиргенин бөлисип баслайды. 

Усы ўақытта сиз Мухаддес Китап ҳақыйқатларының мәнисин, әҳмийетлилигин, 

орынлылығын ашып бериў ушын түсиниў ушын сораўлар ҳәм қолланыў ушын 

сораўларды бериўди баслайсыз.  

Өзиңиздеги бар түсиниў ушын сораўлардың ҳәммеси менен дыққат пенен 

танысып шығың. Жазыўларыңызға қараң, бирақ оларға ҳәдден тыс байланып қалмаң. 

Сиз пикир алысыў даўамында айрықша көрсетип кетпекши болған нәрсени алдыннан 

шешип алың. Ойланың ҳәм бул ҳаққында дуўа етиң. Сиз ҳәмме сораўлардан 

пайдаланыўыңыз, ҳәр бир пунктке бирдей ўақыт бөлиўиңиз шәрт емес. Есиңизде 

болсын, түсиниў ушын сораўлар дискуссия қатнасыўшылары ҳақыйқатты терең ҳәм 

анық түсиниўлери ушын қойылады. Дискуссияның мақсети оның қатнасыўшыларына 

Мухаддес Китапта не ҳаққында айтылғанларды тек көрсетиў ушын емес, ал оларға 

Мухаддес Китап текстлериниң мәнисин жеткериў ушын, сол ямаса басқа факт 

басқалары менен қалай байланыслы екенин түсиниўге жәрдем бериўден де ибарат.                                                                                                   

Жоқарыда санап өтилген сораўлар түринен тысқары сиз талқылаўды қызғынлатыўға 
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түртки бериўши сораўларды қоллансаңыз болады. Мине усындай сораўларға бир неше 

мысаллар:                                                                                            

  «Рахмет сизге. Және ким?»                                                                                  

 «Басқа да пикирлер барма?»                                                                                

  «Ким және сөйлеўди қәлейди?»                                                                            

 «Усы бойынша басқа да пикирлер бар ма?»                                              

 «Және биреў өзиниң пикирлери менен бөлисиўди қәлей ме?»                                

 «Кимдур қосымша қылыўды қәлей ме?»                                        

Атап өтилген түртки бериўши сораўларды басқа сораўлар менен тығыз байланыста 

пайдаланың.  

Мухаддес Китап текстлерин талқылаўды баслағаныңызда, сиз пикир алысыў 

тоқтап қалмаўы ушын түртки бериўши сораўларды жийи қолланыўыңызға туўры 

келеди.  

3. Жуўмақ шығарыў (қысқаша шолыў, ал кейин келеси бөлимге өтиў).   

Дикуссия жетекшиси сыпатында, сиз ҳәр бир бөлимди талқылаўға ўақыт белгилейсиз. 

Олардың гей биреўлерин тез өткерип, ал басқаларына тереңирек жантасыўды таңлаўы- 

ңыз мүмкин. Келеси бөлимге өте отырып, өтилгенниң тек тийкарғы жағдайларына 

тоқталып, қысқаша жуўмақ шығарың. Сизиң жуўмағыңыз қысқа ҳәм анық болыўы 

керек. Ол сизиң теманы жеке түсингениңизге қарағанда, көбирек топар ағзалары не 

айтқанынан  келип шығыў керек. Пикир алысыў барысында сиз де оның қатнасыўшысы 

болғанлықтан, өзиңиздиң пикириңизди топар ағзалары менен бөлиссеңиз болады. 

Ақырында улыўмаластырып, қысқаша шолыў жасаң, бирақ ўаз айтып кетпең. Жуўмақ 

шығарыў- тәбийий түрде кейинги бөлимге өтиўдир. Жуўмақлаўдан соң дәрҳал кейинги 

бөлимди шолыўлық сораў менен баслап жибериң. 

Г. Дискуссия жетекшисин баҳалаўға арналған тексериў сораўларының дизими: 

1. Сиз үйренип атырған материалды талқыладыңыз ба? 

2. Сиз пикир алысыўды еркин өткериў ушын өзиңиз оны жетерли дәрежеде жақсы 

билген бе едиңиз? 

3. Топар темадан шығып кетиўине жол қойған жоқсыз ба? 

4. Сиз өзиңиз көп сөйлемедиңиз бе? 

5. Сиз түсиниў ушын сораўлар ҳәм түртки бериўши сораўлардан пайдаландыңыз ба? 

6. Сиз дискуссияны әмелий қыла алдыңыз ба? 

7. Ҳәр бир топар ағзасын пикир алысыўға тарта алдыңыз ба? 

8. Сиз жетеледиңиз бе ямаса сизди жетеледи ме? 

9. Дискуссияны тек бир неше адам атқарды ма ямаса оған ҳәмме дерлик бирдей 

қатнасты ма? 

10. Өз ўақтында жуўмақладыңыз ба? 

Д. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша топарлық пикир алысыў өткериўдеги кең 

тарқалған қәтелер: 

1. Түсиниў ушын сораўды топардан биреў сораўдың өзине еле жуўап берместен бурын 

бериў. Мысалы, сиз еле ҳеш ким жуўап бермеген 5-сораўға түсиниў ушын сораўды 

бериўден алдын, ким болса да 5-сораўға өзиниң жуўабын оқып бериўин сораўыңыз 

керек, оннан кейин түсиниў ушын сораўыңызды берсеңиз болады. 

2. Тәбийий емес тон менен сораўлар қойыў. Ҳәтте сиз алдыннан таярланған ҳәм 

жазылған сораўларды берсеңиз де, оларды өз сөзиңиз бенен жай сөйлесиў 

интонациясында бериң. 

3. Сораў берилгеннен кейинги иркилистен қорқыў. Шыдамсыз болмаң, тынышсызлан- 

баң. Адамларға сораўды ойлаўына ўақыт бериң. 

4. Тек сораўлар қойыў ҳәм алып барыў менен өзиңизди шеклеў. Жетекши де басқалар 

сыяқлы топар қатнасыўшысы. Ол өзиниң жуўаплары ҳәм бақлаўлары менен 



 20 

бөлисиўи мүмкин. Деген менен өзиниң қатнасы үстем болып кетпеўине сер салыўы 

керек.  

5.  Түсиниў ушын арналған еки сораўды бирден бериў. Бир ўақыттың өзинде тек бир 

сораў бериң. 

6. Талқылаўдың барысын ҳәдден тысқары қадағалаў. Егер топар темадан бираз 

шығып кетсе, қәўетерленбең. Ең әҳмийетлиси, улыўма алғанда оның сиз таңлаған 

жолдан шығып кетпеўи. Жалпы бағдарды еслетиў мақсетинде тек ўақты-ўақты 

менен аралассаңыз болады. 

7. Топарға не ислеў кереклигин айтпаў. Сизге жуўапкершилик жүкленген. Керекли деп 

есаплаған ўақтыңызда екиленбестен биреўден дуўа етиўин сораң, сол ямаса басқа 

сораўға жуўап бериўин қәлеген бир қатнасыўшыдан өтиниш етиң, егер сизиң 

пикириңиз бойынша  ҳәдден зыят шетке кеткен болса, пикир алысыўды керекли 

бағытқа қысынбай бурып жибериң. 

8. Топар темадан шығып баратырғанын сезген ўақытта да қатнаспаў. Жетекши 

толығы менен пикир алысыўға араласыўы, ҳәттеки екинши дәрежели сораўлар 

талқыланыўында да қатнасыўы керек. 

9. Тек «аўа» ямаса «яқ» деген жуўап келетуғын сораўлар қойыў. Әдетде бундай 

сораўлар кеңирек талқылаўға тосқынлық етеди. «Қалай?» ҳәм «Не ушын?» - мине 

дурыс сораўлар. Дискуссияны «Ким?», «Не?», «Қай жерде?» ҳәм «Қашан?» сөзлери 

менен басланатуғын сораўлар да жанлантырады. 

10. Саўалларды дым қыйын етип бериў. Сораўлар әпиўайы ҳәм анық түсиникли етип 

айтылыўы керек. 

11. Жетекшиниң өзине тәсир еткен нәрсеге айрықша итибар қаратыўы. Жетекши 

өзин ҳайран қалдырған нәрсениң басқаларда да сондай тәсир қалдырыўын күтпеўи 

керек. 

 

3-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Үшинши ҳәпте тапсырмасын үйрениң хәм орынлаң  

(21-бет). «Гүна ушын жаза» темасы бойынша еки аятты ядлап алың: Рим. 6:23 ҳәм 

Еврей 9:27. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: 7-20-сораўларға жуўап бериң 

ҳәм «Масихта жетилисиў» бөлиминиң Қысқаша баянламасын оқың. Мухаддес 

Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 1-бабы (57-60 бетлер). 

4. Гүўалық: Топарыңыздың алдында 4 минуттан аспаған ўақыт ишинде жазыўыңызға 

қарамай, гүўалығыңызды айтып бериўге таяр болың. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

3-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. «Гүна ушын жаза» темасы бойынша еки аятты қайталаў ушын топарларға бөлиниң: 

Рим. 6:23 ҳәм Еврей. 9:27. (Мағлыўматларды үйрениў күнделигинде тапсырмаңыз өз 

ўақтында белгилениўи ҳаққында ойлаң). 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақытта пайда болған пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. 7-20 сораўларды талқылаң ҳәм Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 

1-бабы, «Масихта жетилисиў» бөлиминиң қысқаша баянламасын оқың (57-60 б). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилиўи керек.   

5. Бир адам 4 минуттан аспаған ҳалда, жеке гүўалығын топардың алдында айтып 

берсин (жазғанына қарамай). 

6. 4-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (23-бет). 

7. 4-сабақ ушын Мухаддес Китап дискуссиясына жетекшилерди таярлаң. 

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-үшинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

2-ТЕМА. ГҮНА УШЫН ЖАЗА 

Ҳәр бир адамның гүналы болғаны 

аўыр ақыбетлерге алып келеди. 

Рим. 6:23 - Павел гүна ушын төлем-

өлим дейди. Бизлердиң ҳәммемиздиң 

қашан болса да денемиз өледи, бирақ 

бизлер руўхый әлле-қашан өлгенбиз, 

себеби руўхый өлим Қудай менен 

айырылысыў болып табылады. Усы 

себепли көплеген адамлар Қудайдың 

барына исенсе де, олар Жаратқан 

менен өз-ара жеке байланысты сез-

бейди. Олар гүналарының нәтийже- 

синде өтип болмас туңғыйық пенен 

Оннан ажыралған. 

Қудай -  бул сүйиспеншилик, 

бирақ және әдил де. Ол мухаддес ҳәм 

әдил болып, гүнаға бийпәрўа қарай 

алмайды. Мухаддес Қудайдың гүнаға 

байланыслы көретуғын бирден-бир 

шарасы - бул оны ҳүким етиў. 

Мухаддес Китапта: «Улға исенген 

адам мәңгилик өмирге ийе болады. 

Улды тыңламаған адам өмир 

көрмейди, ал Қудайдың ғәзеби оның 

үстинде қалады» (Юхан 3:36) - 

дейилген. Бизлер бул ҳаққында 

ойлаўды қәлемеўимиз мүмкин, бирақ  

 

Мухаддес Китап  көплеген басқа да 

сораўлар ҳаққында қанша көп айтса, ҳүким 

ҳаққында да соншелли айтады. Буны есте 

сақлаўымыз керек.  

Еврей. 9:27-Ҳеш ким өлимнен, ал кейин 

ҳүкимнен қашып қутылмайды. Масихты 

билмейтуғын адам да булардан қутыла 

алмайды. Ҳәр ким өзиниң өмири ушын 

Қудайға есап бериўине туўры келеди. 

(Бул аяттағы билдирилген пикир 

кейингисинде жуўмақланады. Бирақ, бул 

жерде бизлер тек 27-аятты қарап 

шығамыз). 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ядлаў ушын Б сериясындағы кейинги 

еки аятты (Рим. 6:23 ҳәм Еврей. 9:27) 

қалташаның сыртына салың. 

2. Ядлаған аятларды күнде қайталаң ҳәм 

тазасын үйрениң. Дәслеп бириншисин 

ядлаң, кейин екиншисине өтиң. 

3. Ҳәр бир бос ўақытыңызда 

қайталаўыңыз ушын аятлар салынған 

қалташа бәрқулла қасыңызда болсын. 

4. Ҳәптениң ақырында жаңа аятларды 

ядтан жазып ямаса оларды биреўге 

сөзбе-сөз айтып берип, өзиңизди 

тексериң.
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Жетекшиниң жобасы: «Масихта жетилисиў» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

2-БӨЛИМ-СИЗИҢ БАСЛАНҒЫШ ПУНКТИҢИЗ 

(7-9-сораўлар) «Сизиң басланғыш пунктиңиз» бөлиминде сизге көбирек не тәсир 

етти?» 

(7-сораў) Бир неше қатнасыўшылардан бул сораўдың екинши бөлимине жуўапларын 

оқып бериўин сораң. 

(8-сораў) «8-сораўға жазған жуўапларыңыз қандай? Бәлким, өзиңиз дәслеп биреўин 

оқып берерсиз ҳәм басқалар бөлисип болғаннан кейин айтылмаған пикирлерди 

қосыўыңыз мүмкин». 

(9-сораў) Бул сораўды да 8-сораў сыяқлы ислең. 

 

3-БӨЛИМ-ӨСИЎ БАРЫСЫ 

(10-14-сораўлар) «Өсиў барысы ҳаққындағы бөлимде не үйрендиңиз?» 

(10-сораў, 1 Сал. 2:11) «Сиз әке ҳәм бала арасындағы үлгили қарым-қатнасты қалай көз 

алдыңызға келтиресиз?» 

(1 Тим. 4:8) «Бул жердеги «шынығыў» сөзи нени билдиреди?»  

(Еврей. 5:13-14) «Сизиңше адам «сүттен», «қойыў аўқатқа» өтиўи ушын не жүз бериўи 

керек?» 

(Петр. 1-хаты 2:2-3) «Сизиң пикириңизше үшинши аятта: “Себеби сизлер Ийемиздиң 

жақсылығын татып көрдиңлер” деп айтылғанында не нәзерде тутылған?» 

Бир неше адамнан 10-сораўдың ең кейинги бөлимине жуўапларын оқып бериўин сораң. 

(11-сораў) «Сизиң пикириңиз бойынша «ҳақлық» сөзиниң синоними қандай сөз ямаса 

сөз дизбеги болады?»  

Бир неше адамнан сол сораўдың ең кейинги бөлимине жуўабын оқып бериўин сораң. 

(12-а сораў) «Сизиң пикириңизше «гүна ушын өли болыў» нени билдиреди? Ал, 

«Масихта Қудай ушын тири» болыў деген ше?» 

(12-б сораў) «Сиз қалай ойлайсыз «гүнаның бийлик етиўине жол қоймаў» дегенниң  

мәниси не?» 

(14-а сораў) «Бизлер «Қудайдың жаратылысымыз» деген сөзди сиз қалай түсинесиз?» 

 

4-БӨЛИМ-МАСИХЫЙ БОЛЫП ЖҮРИЎ  

(15-16 сораўлар) «Масихый болып жүриў» бөлиминен сиз қандай бақлаў 

шығардыңыз?» 

(15-сораў) «Сиз «жүриў» сөзиниң мәнисин қалай түсинесиз?» 

(16- сораў) Топардағы ҳәмме ағзалардан берилген сораўдың «қарым-қатнаста» тәрепин 

қалай түсинетуғынын сораң. Кейин олардан сораўдың «қарым-қатнаста емес» деген 

тәрепин түсиниўи ҳаққында сораң. 

 

5-БӨЛИМ-РУЎХЫЙ ЖЕТИЛИСКЕН ӨМИР 
(17-20-сораў) «Сиз руўхый жетилискен өмир ҳаққында нени билдиңиз?» 

(17- сораў) «Ески өмир ҳаққында ойлай берсек қандай машқалалар пайда болыўы 

мүмкин?» «Ҳәзирги күнде де жасай турып, келешекке қарай қалай умтыла аламыз?» 

(18- сораў) Бир неше адамнан бул сораўдың биринши бөлимине жуўапларын оқып 

бериўин сораң. Және бир неше қатнасыўшы оның кейинги бөлимине жуўапларын оқып 

берсин. 

(19- сораў) «Сиз «өсип барыў» сөзин қалай түсинесиз?» 

(20- сораў) «Сиз қалай ойлайсыз, «гүрес» сөзи нени билдиреди? Сизиңше, не ушын бул 

жерде «жарыс» сөзи қолланған? Сизиң пикириңизше, ол не затқа қаратыла айтылған?» 

Топар ағзаларынан «Қысқаша баянлама»ның бөлимлерин оқып бериўин сораң. 
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4-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Төртинши ҳәпте тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң 

 (23-24бетлер). «Масих бизлердиң гүнамызды өтеди» темасы бойынша еки аятты 

ядлап алың: Рим. 5:8 ҳәм Петр. 1-хаты 3:18. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: «Масихтың басшылығы» 

бөлиминдеги 1-11-сораўларға жуўап бериң. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 

қолланбаның 2-бабы (61-63 бетлер). Сиз Масихтың басшылығы туўрысында  

 2-курста үйренгениңизди қайталаўды қәлеўиңиз мүмкин. 

4. Гүўалық: Топарыңыздың алдында жазыўыңызға қарамай, 4 минуттан асырмаған 

ҳалда гүўалығыңызды айтып бериўге таярланып келиң. 

5. Басқа: «Көпир сүўретлемеси» менен танысың (25-31 бетлер) ҳәм оны талқылаў 

ушын қатнасыўға таяр болың. 

 

 

4-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Масих гүнамызды өтеди» 

темасы бойынша еки аятты айтып бериң. Рим. 5:8 ҳәм Петр. 1-хаты 3:18. (Сизиң 

тапсырмаларыңыз Мағлыўматларды үйрениў күнделигинде өз ўақтында 

белгилениўиниң ғамын жең). 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақытта пайда болған пикирлериңиз бенен бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар ҳәм 

еркеклер өз алдына). Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 2-бабы, 

«Масихтың басшылығы» бөлиминдеги 1-11-сораўларды талқылаң (61-63 бетлер). 

4. Ҳәр бир дискуссия жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў бериледи.   

5. Көпир сүўретлемесин талқылаң (25-31 бетлер).  

6. Топар алдында жазыўына қарамай, және биреў өз гүўалығын айтып берсе болады  

(4 минуттан аспаўы керек).  

7. 5-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (31-бет). 

8. 5-сабақ ушын дискуссия жетекшилерин тайынлаң.  

9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-төртинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

3-ТЕМА. МАСИХ БИЗЛЕРДИҢ 

ГҮНАЛАРЫМЫЗДЫ ӨТЕДИ 

Бизлер гүналарымыз ушын 

жазаланып, Қудайдан мәңгиге 

алысланыўымыз ямаса басқа биреў 

жазадан азат етип, бизлердиң 

гүналарымызды өтеўи керек еди. 

Буны тек Ийса Масих, гүнасыз ҳәм 

минсиз Қудай-Адам ислей алды. 

Рим. 5:8 - Қудай бизлер еле 

ылайықсыз ҳәм гүнакар ўақтымызда 

орнымызға Өзиниң Улын өлимге жиберип, 

бизлерге деген уллы сүйиспеншилигин 

көрсетти,- деп айтады Павел. Бул ҳақый- 

қый сүйиспеншилик ҳәм мийримлилик 

белгиси. 

Петрдиң 1-хаты 3:18 - Әдилсиз бизлер 

ушын Ҳақ Масих не ушын өлгенин Петр 

түсиндирип берген. Ол «бизлерди Қудайға 

әкелиў», яғный бизлерди Қудайдан, Оның 

менен қатнаста болыў мүмкиншилигинен  

айырған жарлыққа көпир салыў ушын 

солай иследи. 
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 Қудай атанақта бизлердиң 

гүналарымызды Өзиниң Улына 

жүкледи. Ийса Масих бизлердиң 

жазамызды, яғный Әкеден айырылыў  

жазасын басынан кеширди. Соның 

ушын Ийса былай деп бақырған еди: 

«Қудайым, Қудайым, Сен не ушын 

Мени таслап кеттиң?» (Матта 27:46). 

Әке Өз Улына терис қараўға мәжбүр 

болды, себеби сол ўақытта Ул биз- 

лердиң гүналарымызды Өзине алған 

еди. Енди гүнаның орнына бизлер 

Масих арқалы келген ҳақлыққа 

ийемиз ҳәм  Қудай Патшалығына 

кире аламыз. 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ядлаў ушын кейинги еки аятты 

(Рим. 5:8 ҳәм Петрдиң 1-хаты 

3:18) қалташаның сыртына салың. 

2. Еки жаңа аятты ядлаң ҳәм алдынғыдай 

әлле- қашан ядлап алған барлық 

аятларды ҳеш болмаса күнине бир рет 

қайталаўды умытпаң. 

3. Есиңизде болсын, дәслеп темасын, 

кейин силтеме, кейин аят ҳәм 

ақырында және силтемесин айтыў 

керек. 

4. Жаңадан ядлап атырған аятларды 

өзиңизге даўыслап қайталаўыңыз сизге 

жәрдем береди. Кейин өзиңизди 

тексерип көриў ушын бул аятларды 

оқып шығың. 

5. Ҳәптениң ақырында аятларды ядтан 

жазып ямаса оларды биреўге сөзбе-сөз 

айтып берип, өзиңизди тексериң. 

  

Жетекшиниң жобасы: «Масихтың басшылығы» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып барыўшы жетекшилер ушын) 

 

1-сораўдың алдындағы мағлыўматты биреўден оқып бериўин сораң. 

 

1-БӨЛИМ-ИЙЕМИЗ ИЙСА МАСИХ 

(1-6-сораўлар) «Сиз Ийемиз Ийса Масих ҳаққында үйренгениңизде өзиңизге не 

аштыңыз?»   

(1-сораў) Бир неше қатнасыўшыдан бул сораўдың ең кейинги бөлимине жуўапларын 

оқып бериўин сораң. 

(2-сораў) Кимдур екинши сораўдан кейинги цитатаны даўыслап оқып берсин. 

(3-сораў) Бир неше адамнан бул сораўға жуўапларын оқып бериўин сораң. Сиз 

өзиңиздиң жуўапларыңызды талқылаў ҳәм салыстырыўды қәлеўиңиз мүмкин, ал кейин 

биргеликте Ийса Масихқа тийисли «Ийем» түсинигине анықлама бересиз. 

 (4-а сораў) «Сиз Ийса Масихтың аты басқа барлық атлардан жоқары дегенди қалай 

түсинесиз?» 

(5-сораў) «Сизиң пикириңизше, Аян 5:12 деги тийкарғы пикир қандай?» 

(6-а сораў) «Сизиң пикириңизше, «қунымыз төленгенниң» нәтийжеси қандай?» 

(6-б сораў)  «Сиз қалайынша өмирде денеңиз бенен Қудайды алғыслайсыз?»  

Бир адамнан 6-сораўдан кейинги абзацты оқып бериўин сораң. 

 

2-БӨЛИМ-ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН ШЕШИМ АРҚАЛЫ МОЙЫНЛАЎ   

(7-11 сораўлар) «Сиз Масихты өзиңиздиң Ийеңиз етиў шешими ҳаққында үйренгени- 

ңизде нени билдиңиз?» 

(7-сораў) «Сизиң пикириңизше «жоқары» сөзи нени билдиреди, сиз оның қандай 

синонимлерин келтире аласыз?» 

(8- сораў) «Сиз «тири қурбанлық» дегенди қалай түсинесиз? Бир неше адамнан бул 

сораўдың екинши бөлимине жуўапларын оқып бериўин сораң. 

(9- сораў) Ал, енди бир неше адамнан 9-а сораўға өзиниң жуўапларын оқып бериўин 

сораң. «Мүмкин, сизлерден биреўиңиз 9-сораўдың екинши бөлимине жуўапларын 
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топарға таныстырыўды қәлейтуғын шығарсыз?» (Буған ҳеш қашан мәжбүрлемең). 

Биреўге 9-сораўдан кейинги цитатаны оқыўын усыныс етиң. 

(10- сораў) Бир неше адамнан 10-сораўдағы «не ушын» деп соралған бөлегине 

жуўапларын оқып бериўин сораң. 

 

КӨПИР СҮЎРЕТЛЕМЕСИ 

(«Көпир» сүўретлемесин Хош Хабарды айтыўда қалай пайдаланамыз) 

 

Көпир сүўретлемеси-адамларға Хош Хабарды жеткизиўдиң көплеген нәтийжели 

усылларының биреўи. Ол көплеген жыллар даўамында ҳәр қыйлы жағдайларда, Хош 

Хабарды топарларға таныстырыў менен бирге, жеке адамларға да сондай табыслы 

пайдаланылмақта. Оны өзиңиздиң Хош Хабар айтыў қуралларыңыздан бири етип 

алсаңыз, сиз оның ҳақыйқаттан пайдалы ҳәм нәтийжели екенине исенесиз. 

Көпир сүўретлемесиниң бир талай түри бар. Бул жерде келтирилгени - жүдә 

жийи қолланылатуғын түрлеринен бири. Жетекшиңиз сизиң оқыў қуралыңызда 

көрсетилген формаға дүзетиўлер киргизиўиңизди сораўы мүмкин. Оның көрсеткен 

методын жақсылап үйренип, ийелеп алың. Бир неше исенбеўшилерге Хош Хабарды 

айтқаныңызда усы усылды пайдаланып, сиз мүмкин өзиңиз ушын көбирек қолайлы 

болыўы ушын оған гейбир өзгерислер ямаса қосымшалар киргизиўди қәлерсиз. Егер 

дүзетиўлер тәжирийбеге тийкарланатуғын болса, онда «көпир сүўретлемеси» сизиң 

қолыңызда еледе өткир қурал болады. 

Бейимлилик 

«Көпир сүўретлемесин» айтып бериўди 15 минуттан бир саатқа шекем созыў мүмкин, 

бирақ әдетде буған 20-30 минут ўақыт жетеди. Берилген усылдың жақсы тәреплеринен 

бири - оны адамларға ҳәм жағдайға бейимлестирип өзгертиў мүмкиншилиги. 

Сезгирлик 

Сизиң Масих ҳаққындағы гүўалығыңызды Мухаддес Руўх жетеклейтуғын жоллар 

жағдайларға байланыслы өзгереди. Сиз «көпир сүўретлемесин» көрсетип атырған адам 

менен сөйлескениңизде бақлаўшы ҳәм сәўбетлесиңиз айтып берип атырғанды қалай 

түсинип атырғанына сезгир болың.  Хош Хабарды анық жеткериў ушын даналық 

бериўи ҳәм жетелеўин сорап ойыңызда Қудайға дуўа етиў ҳәр қандай хызметте де 

әҳмийетли. 

Кирисиў 

Хош Хабарды таныстырыўға жол ашыў ушын белгили бир сораўлар ҳәм пикирлердиң 

бар болыўы кереклигин тәжирийбе дәлийлледи. Жийи Хош Хабарды бөлисиў ушын ең 

жақсы ўақыт бул сәўбетлесиңиз сизиң жеке гүўалығыңызды тыңлап болғаннан кейин 

басланады. Алды бурын сизиң гүўалығыңызға оның реакциясын билиўиңиз керек. 

Мысалға, оған мынадай сораў бериң: 

«Мине, сизге мениң тарийхым. Бул ҳаққында не деп ойлайсыз?» ямаса «Мениң 

тарийхым усындай. Мениң менен жүз берген ўақыяға сиз қалай қарайсыз?» 

Туўрыдан-туўры кирисиўге мысал: «Бердах, сиз ше? Масихый болыў ҳаққында ҳеш 

ойлап көрдиңиз бе?» 

Егер сәўбетти даўам етиўге ўақыт бар болса және сол адам қызығыўшылық билдирсе 

ҳәм тыңлаўға шамасы келсе, сиз мынадай десеңиз болады: «Билесиз бе, менде 

мәңгилик өмирге ийе екениңди гүмансыз билиў, ҳақыйқый масихый болыў нени 

билдиретуғынын көрсетиўши сызылма бар. Егер азғантай ўақтыңыз бар болса, мен 

сызып көрсетер едим». Сәўбетлесиңиз разы болса, даўам еттириң. 

 Егер де сәўбетлесиңиз ушын бүгинге жетерли екенин сезсеңиз, оған былай 

десеңиз болады: «Билесиз бе, менде мәңгилик өмирге ийе екениңди гүмансыз билиў, 

ҳақыйқый масихый болыў нени билдиретуғынын көрсетиўши сызылма бар. Қашан 
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сизиң 15-20 ўақтыңыз болғанда, сызып көрсетер едим. Бола ма?» Кейинирек оның 

разышылығы менен Көпир сүўретлемесин түсиндирип берсеңиз болады. 

 Базыбир жағдайларда сәўбетлесиңиз сизиң гүўалығыңызды еситпей турып-ақ, 

оған Көпир сүўретлемесин таныстырса болады. Мине және бирнеше жантасыў: 

«Биреў сизиң жаныңызға келип мынадай сораў берди: “Мен мәңгилик өмирге ийе ҳәм 

және ҳақыйқаттан масихый екениме исенимли болғым келеди. Не ислеўим керек?”  

Сиз оған не айтқан болар едиңиз?»  

«Мария, сениң масихыйлық ҳаққында пикириң қандай?» 

«Мария, егер сизден биреў қалай масихый болыў туўрысында сораса, не деп жуўап 

берген болар едиңиз?» 

Презентация(Усыныў) 

Төмендеги схемаларда Көпир сүўретлемесиниң қалай басқышпа-басқыш ашылып 

атырғанына нәзер салың. Ондағы жазылған материаллар сизиң презентацияңызға тек 

усыныс ретинде берилген. Көпир сүўретлемесиниң мәнисин түсиндерген пайытта өз 

сөзиңизден пайдаланың. 

 Көпирди сыза отырып, сиз 4 теманы айтып кетиўиңиз керек: 

1. Қудайдың сүйиспеншилиги 

2. Адамдағы машқала 

3. Қудай көрсеткен жол 

4. Адамның жуўабы 

Усы темаларды ашыў барысында сизиң сүўретлемеңиз презентацияның ҳәр қыйлы 

басқышында қалай көриниўи төмендеги 6 сүўретте көрсетилген. Негизинде, сиз тек бир 

ғана сүўрет сызасыз ҳәм әңгиме даўамында оны керекли деталлар менен толтырып 

отырасыз.  

  

ҚУДАЙДЫҢ СҮЙИСПЕНШИЛИГИ 

 

Мухаддес Китап Қудай сүйиспеншилик 

екенин ҳәм Оның бизлерди сүйетуғынын 

айтады. Ол бизлердиң сүйиспеншиликке, 

мақсетке, тынышлыққа, қанаатланыўға 

толы өмир сүриўимизди қәлейди. Ийса 

Өзиниң жерге келгендеги мақсетин айтып 

былай деди: «Мен сизлер өмир, толығы 

менен өмир алыўыңыз ушын келдим» 

(Юхан 10:10). Басында Қудай ҳәм адам 

усындай өмирди жүзеге келтиретуғын 

қатнасқа ийе еди. 

 

                                              Юхан 10:10 

Сүйиспеншилик 

Тынышлық 

Мақсет 

Қанаатланыў 

 

АДАМ                                       ҚУДАЙ 
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АДАМДАҒЫ МАШҚАЛА 

 

Бирақ, Қудай адамды дәрҳал, автомат түрде сүйиспеншилик ҳәм дослық жуўабын 

қайтаратуғын робот етип жаратпаған. Ол адамға ерк ҳәм таңлаў еркинлигин берди. 

 Сонлықтан адам Қудайдың буйрықларын орынлап жасаўды яки Оннан жырақта 

жасаўды таңлаўы мүмкин еди. Адам өз билгени менен жасаўды таңлады. Бул Қудай 

менен адам арасына айрылық алып келди. Қудай пүткиллей мухаддес ҳәм минсиз, ал 

адам болса гүнакар ҳәм кемшиликли. Мухаддес Китапта: «Бизлер ҳәммемиз қойлар 

сыяқлы адасып жүр едик, ҳәр ким өз жолы менен кетти» (Ишая 53:6) - деп айтылған. 

Бүгинги күнде де адамлар өз жолы менен жүриўди даўам етпекте. Ҳәмме ҳәм ҳәр 

биримиз.  Бизлердиң барлығымыз айыплымыз. Себеби ҳәр биримиз Қудай қәлемей- 

туғын шешимлер қабылладық, ойларды ойладық, ҳәрекетлер иследик. Бизлер адасқан 

қойлардай болдық. 

 Қудайдан кетип, Оған унамсыз ислерди ислеў руўхый-мәңгилик өлимге алып 

келеди. Мухаддес Китап та былай дейди: «Себеби гүнаның төлеми – өлим, ал 

Қудайдың сыйы – Ийемиз Масих Ийса арқалы берилетуғын мәңгилик өмир» (Рим. 

6:23). Ҳәзирше биз бул аяттың тек биринши бөлимине қараймыз. Павел гүналарымыз- 

дың нәтийжеси ямаса оның ушын төлем мәңгилик өлим деп айтады. Солай етип сиз 

адамның тәрепинде өлимди, ал Қудайдың тәрепинде болса мәңгилик өмирди көрип 

турсыз. Аяттың екинши бөлегинде мәңгилик өмир Қудайдың сыйы дейилген; бул сәл 

кейинирек түсиникли болады. Ҳәзирше бизлер өлим ҳүким сүрген тәрептемиз. 

 Енди Евр.9:27 ни оқың. Бул аяттан ҳәр биримизде денениң өлими болатуғыны, 

соннан соң бизлерди ҳүким күтип турғанлығын көремиз. Мухаддес Китап ҳүким күни 

келетуғынын, сол күни Қудай ҳәр бир адамның ислери менен ойларын ҳүким ететуғы- 

нын үйретеди. 

Көрип турғаныңыздай, адам тәрепте – бизлердиң ҳәммемиз гүна ислегенбиз ҳәм 

гүнамыз ушын жаза - мәңгилик өлим. Буннан тысқары гүнаның нәтийжеси бизлерди 

Қудайдың ҳүкимине бетлестиретуғынын көрип турмыз. Солай етип, Қудайдан 

ажыралып жарлықтың  аржағында турған адамның аўҳалы аянышлы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ ҚУДАЙ 

ӨЛИМ   ӨМИР 

Юхан 10:10 

Сүйиспеншилик 

Тынышлық  

Мақсет  

Қанаатланыў 

Ийшая 53:6 

ГҮНА 

         Рим. хат 6:23 

ӨЛИМ                                    
Еврей. хат 9:27 

ҲҮКИМ 
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ҚУДАЙ КӨРСЕТКЕН ЖОЛ 

Бизлер Қудайға терис қарап ҳәм Оның еркин тыңламағанымызға қарамай, Ол бәри бир 

бизлерди жақсы көреди ҳәм бизлерди жарылқай алыўы ушын Оны жеке таныўымызды 

қәлейди. Адамды Қудайдан айырып турған туңғыйықтан табыслы өте алатуғын тек бир 

көпир бар - бул Ийса Масих ҳәм Оның атанақ ағаштағы өлими. 

Мине бул ҳаққында Мухаддес Китап не дейди: «Бирақ, бизлер еле гүнакар болған 

ўақтымызда Масих бизлер ушын өлди. Бизлерге деген сүйиспеншилигин Қудай усылай 

дәлилледи» (Рим 5:8). 

Мухаддес Китапта айтылғандай, Ол атанақ ағашта бизлердиң орнымызға өлди.  

Бизлердиң жаўыз ислеримиз кеширилип, бурынғы өмиримиз умтылыўы ушын Ол жаза 

тартты ҳәм бизлердиң гүналарымыз ушын ҳүкимди бастан кеширди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМНЫҢ ЖУЎАБЫ 

 

Масих бизлерге туңғыйықтан өтип, Қудайдың тәрепинде болыў, Ол бизлерге бергиси 

келетуғын толық баҳалы өмирди ийелеў мүмкиншилигин берди. Бирақ бизлер дәрҳал 

«сол» тәрепте болып қала алмаймыз; буның ушын бир ҳәрекет ислеўимиз керек: 

Қудайдың алдында тәўбе етип ҳәм Ийса Масихтан бизлердиң өмиримизге кириўин 

сораўымыз керек. 

Мухаддес Китап айтады: «Ол Өзин қабыл еткенлерге, атына исенгенлердиң 

ҳәммесине Қудайдың балалары болыў хуқуқын берди» (Юхан жазған ХХ. 1:12).  

Бизлер Қудайға дуўа етип шақырамыз ҳәм саўғаға мәңгилик өмирди аламыз. 

Юхан жазған ХХ. 1:12 аяты менен уқсас келетуғын және бир аятты (Аян 3:20) қосымша 

қылайық. Бул жерде Ийса Масихтың Өзи сөйлеп атыр. (Бул аятты оқып болғаннан 

кейин, даўам етиң). Ақыры Ийса қағып атырған есик - бул Ол кириўди қәлейтуғын 

бизлердиң жүрегимиз. Ол бизлердиң Оған қашан есикти ашыўымызды ҳәм Оны мирәт 

етиўимизди күтип турады. 

 

 

АДАМ ҚУДАЙ 

ӨЛИМ ӨМИР 

МАСИХ 

Юхан 10:10 

Сүйиспеншилик 

Тынышлық  

Мақсет   

Қанаатланыў

Ийшая 53:6 

ГҮНА 

Рим. Хат 6:23 

ӨЛИМ 

Еврей. Хат 9:27 

ҲҮКИМ 

Рим. хат 5:8 
ҚУДАЙДЫҢ ИСИ 
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ЖУЎМАҚ 

Келиңлер Юхан жазған Хош Хабардағы 5:24-аятқа қарайық. Ийса Масихтың мына 

сөзлеринде бизлер айтқан ҳәмме нәрсениң жуўмағы шығады. «Сизлерге шынын, 

ҳақыйқатын айтаман: Мениң сөзлеримди (жоқарыда бизлер сөйлескен сөзлер)тыңлап, 

Мени Жибергенге исенген адамда( исениў деген алыў дегенимиз – бул дегени Ийсаны 

өз өмирине қабыллаў) мәңгилик өмир бар (ҳәзирдиң өзиндеги ийелик). Ол ҳүким 

етилмей (айыплаўдан азат), өлимнен өмирге өтти». 

  

 

АДАМ ҚУДАЙ 

ӨЛИМ ӨМИР 

МАСИХ 
 

           Юхан 1:12 

 

Юхан 10:10  

Сүйиспеншилик 

Тынышлық  

Мақсет  

Қанаатланыў 

 
 



  
Ийшая 53:6 

ГҮНА 

Рим. хат 6:23 

ӨЛИМ 

Еврей. хат 9:27 

ҲҮКИМ 

Рим. хат 5:8 
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Өтилгенди беккемлеў  

Төменде сизге «көпир сүўретлемесин» айтып болғаннан  дәрриў сәўбетлесиңизге бере 

алатуғын сораўлардың үлгиси берилген: 

1. «Сизге бул сүўретлеме түсиникли ме?» 

2. «Мүмкин, сизде қандай да сораўлар пайда болған шығар?» 

3. «Өзиңизди бул сүўретлемениң қай жерине орналастырған болар едиңиз -шепке 

ямаса оң тәрепке ме?» (Егер жуўап «оңға» болса, сиз сәўбетлесиңизден Масихты 

қашан қабыл еткенин ҳәм толығырақ бөлисиўин сораңыз). 

4. Егер ол туңғыйықтың шеп тәрепин көрсетсе, оннан сораң: «Сизди Қудайдың 

тәрепине өтип, мәңгилик өмирге исенимли болыўыңыздан услап турған себеп не?» 

5. Егер сизиң сәўбетлесиңиз Масихты қабыл етиўге таяр болса, оған бирге дуўа 

етиўди усыныс етиң. Ол биринши дуўа етсин, ал кейин сиз дуўа етиң. Егер ол дуўа 

етиўди мақул көрмесе, онда сизден кейин дуўа етиў сөзин қайталаўды сорап, өзиңиз 

дуўа етиң.                                                                               

Мине қутқарылыў ҳаққындағы дуўа етиўдиң үлгиси:                                             

«Ҳақыйқатшыл Қудай, мен билемен жаман ислерди иследим ҳәм Сениң нызамыңды 

буздым. Сен мениң гүналарым ушын өлгениңе исенемен. Өтинемен Сеннен, мениң 

ҳәмме гүналарымды кешир. Мен олардан қутылғым келеди. Илтимас, Өзиң ўәде 

еткениңдей мениң өмириме кир. Мен Саған Қутқарыўшым сыпатында исенемен 

ҳәм Қудайым, Сениң изиңнен жүриўди қәлеймен». 

 

Тәжирийбелик усыныслар 

1. Көпир сүўретлемесин ядлап алыўдың кереги жоқ. Оның ислеў тәртибин, идеясын, 

аятларды ҳәм әҳмийетли сөзлерди ядлап алың. Өзиңиздиң сөзиңиз бенен айтып 

бериң. 

2. Сиз бул сүўретлемени қәлегениңиздей етип таныстырыўдың жобасын дүзиң ҳәм 

оны басқа масихый алдында айтып берип, тәжирийбе етиң. 

3. Көпир сүўретлемесин түсиндирип баратырып, оны сызып отырың. Бул дыққатты 

тартады. 

АДАМ ҚУДАЙ 

ӨЛИМ ӨМИР 

МАСИХ 
 

Юхан 1:12 

Аян 3:20 

 
Юхан 10:10  

Сүйиспеншилик 

Тынышлық  

Мақсет  

Қанаатланыў 

 
 



  
Ийшая 53:6 

ГҮНА 

Рим. хат 6:23 

ӨЛИМ 

Еврей. хат 9:27 

ҲҮКИМ 

Рим. хат 5:8 
ҚУДАЙДЫҢ ИСИ 
Юхан 5:24 

1.Мәңгилик өмир 

2. Хүким етилмейди 

3.Өлимнен өмирге     

   өтти 
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4. Мүмкиншилиги болса, аятларды тек аўзыңыз бенен айтып отырғаннан Мухаддес 

Китаптан пайдаланың ямаса сәўбетлесиңизге Мухаддес Китапты оқытың. 

5. Өзиңиздиң тыңлаўшыңызға сораўлар берип сәўбетке тартың:                                         

а) «Сиз қашан болса да кемшиликсиз адамды ушыраттыңыз ба?» (гүна машқаласы 

менен байланыслы).                                                                     

б) «Мухаддес Китапта Масихтың өлими ҳаққында не айтылғанын билесиз бе?»                                                                                                   

в) «Сиз «мәңгилик өмир» сөзин қалай түсинесиз?» 

6. Егер сәўбетлесиңиз гүрриңлесиў ўақтында сизге қарсылық билдирсе былай айтыўға 

болады: «Бул қызық сораў. Бирақ темадан шығып кетпеўимиз ушын, егер сиз қарсы 

болмасаңыз, сүўретлемени тамамлағаннан кейин жуўап берсем бола ма?» 

7. Сизиң баслы мақсетиңиз-адамды Масихтағы қутқарылыўға алып келиў. Мухаддес 

Руўх сизди жетелеп атырғанын сезип атырсаңыз, оның менен сөйлесиўди даўам 

етиң. Егер сәўбетлесиңиз Масихты қабыл етиўге таяр болса, оған бирге дуўа етиўди 

усыныс етиң. 

 

 

5-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Бесинши ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң 

(31-32 бетлер). «Ислерсиз қутқарылыў» темасы бойынша биринши аятты ядлаң: 

Ефес. 2:8-9. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазыўлар алып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба:  12-19-сораўларға жуўап бериң 

ҳәм Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 2-бабы «Масихтың 

басшылығы» бөлиминиң қысқаша баянламасын оқың (63-65 бетлер).  

4. Гүўалық: Топардың алдында жазғаныңызға қарамай ҳәм 4 минуттан асырмай 

өзиңиздиң гүўалығыңызды айтып бериўге таярланып келиң. 

5. Басқа: Көпир сүўретлемесин көрсетип бериўге таяр болың. 

 

 

                                                                                                5-САБАҚ 
  

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды айтып бериў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Ислерсиз қутқарылыў» 

темасы бойынша биринши аятты қайталаң. Ефес. 2:8-9 (Мағлыўматты үйрениў 

күнделигинде тапсырмалар өз ўақтында белгилениўин тәмийинлең). 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлерди бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар 

ҳәм еркеклер өз алдына). 12-19-сораўға жуўапларыңызды ҳәм «Масихтың 

басшылығы» бөлиминиң Қысқаша баянламасын талқылаң. Мухаддес Китапты 

үйрениў бойынша қолланба, 2-бап (63-65 бетлер). 

4. Жазғанына қарамай, 4-минуттан аспаған ҳалда  және бир адам өзиниң жеке 

гүўалығын топарға айтып берсин.   

5. «Көпир сүўретлемесин» айтып берип, тәжирийбе етиң.  

6.  6-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (33-бет). 

7. 6-сабақ ушын дискуссия жетекшилерин таярлаң.  

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 
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Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-бесинши ҳәпте 

 

Аят ҳаққында 

4-ТЕМА. ИСЛЕРСИЗ 

ҚУТҚАРЫЛЫЎ 

Көпшилик адамлар олардың мәңги-

лик тәғдири өзлери ислеген жақсы- 

лық ислери менен жаман ислери 

салыстырылып шешиледи деп 

ойлайды. Сонлықтан, олар меҳрибан- 

лық ҳәм жақсы ислери менен Қудай- 

дың мийримине сазаўар болғысы 

келип, Қудай олардың айыпларына 

көз жумыўын қәлейди. 

Ефес. 2:8-9-Павел қутқарылыў ислер 

бойынша емес, ал бизлердиң 

мийнетимиз сиңбеген ҳәм сатып 

алалмайтуғын Қудайдың мийрими 

арқалы берилетуғынын анық 

түсиникли етип берди. Қутқарылыў –

исеним арқалы алынатуғын саўға. 

Егер бизлер оны сатып алатуғын 

болсақ, онда кейин ала қутқарылыўға 

өзимиздиң күшимиз бенен ерискен- 

биз деп мақтанып кетиўимиз мүмкин.  

Бизлерди қутқарғаны ушын алғыс тек бир 

Қудайға тийисли. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ядлаў ушын кейинги еки аятты (Ефес. 

2:8-9 ҳәм Тит. 3:5) қалташаның сыртқы 

қалтасына салың. Бул ҳәптеде сиз тек 

Ефес.2:8-9 ды, ал келеси ҳәптеде Тит. 

3:5-ти ядлайсыз. 

2. Бул рет сизиң ықтыярыңызда тек бир 

аятты ядлаў ушын толық бир ҳәпте 

болғанлығы себепли, қалған ўақытты 

басқа аятларды қайталаўға арнаң. Егер 

жаңа аятты еле ядламаған болсаңыз, 

Қудай менен азанғы жалғыз қалған 

ўақтыңызда оның мәниси ҳаққында 

ойланып, аяттың үстинде ислең. 

3. Таза аятты анық ядлаўға талпының ҳәм 

ҳәптениң ақырында оны ядтан жазып 

ямаса кимге болса да сөзбе-сөз айтып 

берип, өзиңизди тексериң. 

 

Жетекшиниң жобасы: «Масихтың басшылығы» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

  

3-БӨЛИМ- ТӘЖИРИЙБЕДЕ ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН МОЙЫНЛАЎ. 

Бир адамнан 12-сораўдан алдынғы сүўретлемениң жоқарысындағы абзацты оқып 

бериўин сораң. 

(12-19-сораўлар) «Тәжирийбеде Масихты Ийеңиз етиў ҳаққында үйренгениңизде сизге 

не нәрсе тәсир етти?» 

(12-сораў) «Мүмкин биреўиңиз 12-а ямаса 12-б сораўларға өзиңиздиң жуўапларыңыз 

бенен бөлисиўди қәлейтуғын шығарсыз?»  

Бир адамға 12-сораўдан кейинги абзацты оқыўын усыныс етиң. 

(13-сораў) Бир неше адам усы сораўдың астындағы төрт мүйешликтиң ишине салған 

сүўретин көрсетсин ямаса түсиндирип берсин. 

(14-сораў) «Сизиңше «сөзди туншықтырады» деген нени аңлатады?»  

Топардағы бир нешеўинен усы сораўдың кейинги бөлегине жуўап бериўин сораң. 

(15-сораў) Ким болса да сораўдың «ҳәрекет» ҳаққында соралған бөлегине үш жуўабын 

оқып берсин. Кимде басқа да жуўап барын сораң. Сизлер биргеликте барлық үш 

жуўапға байланыслы бир шешимге келгеннен соң, бир неше адам «бул нени 

билдиреди» бөлегине жуўапларын оқып берсин. 

(16-сораў) Бир ямаса еки қатнасыўшы бул сораўда астын сызғанларын оқып берсин. 

Бир неше адамнан 16-сораўдағы «не ушын» деп соралған бөлегине жуўапларын оқып 

бериўин сораң. 

(17-сораў) «Ол айтқан талапларды орынлаўыңыз керек дегенди сиз қалай түсинесиз?» 

(18-сораў) Кимдур 18-а сораўға жуўабын, кейин және бир нешеўи 18-б сораўға 

жуўапларын оқып бериўин сораң. 
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(19-сораў) Ҳәр бир оқыўшы усы сораўға өзиниң жуўабын оқысын. 

Қысқаша баянламаны үш қатнасыўшы бөлисип оқыўын усыныс етиң. 

 

6-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Алтыншы ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң 

(33-34 бетлер). «Ислерсиз қутқарылыў» темасындағы екинши аятты ядлаң: Тит 3:5. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазыўлар алып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба:  Мухаддес Китапты үйрениў 

бойынша қолланбаның 3-бабы, «Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери» бөлиминдеги  

1-10-сораўларға жуўап бериң (66-69 бетлер).  

4. Басқа: «Көпир сүўретлемесин» айтып бериў ушын таярланып келиң. 

 

 

6-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Ислерсиз қутқарылыў» темасы 

бойынша екинши аятты айтып бериң Тит. 3:5.   

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктен Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлерди бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар ҳәм 

еркеклер өз алдына).  Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабы, 

«Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери» бөлиминдеги 1-10-сораўларды талқылаң 

 (66-69 бетлер). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилсин.   

5. «Көпир сүўретлемесин» айтып берип, тәжирийбе етиң.  

6.  7-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (34-бет). 

7. 7-сабақ ушын Мухаддес Китап бойынша дискуссия жетекшилерин тайынлаң.  

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-алтыншы ҳәпте 

Аят ҳаққында 

4-ТЕМА. ИСЛЕРСИЗ 

ҚУТҚАРЫЛЫЎ 

Көплеген адамлар Қудай менен өз-

ара дурыс байланысқа өз ҳәрекетлери 

менен ерисиўге урынады. Бирақ бул 

ҳеш мүмкин емес, себеби Ишая 

пайғамбар анық айтты: «Бизлердиң  

ҳәммемиз патас адам сыяқлымыз ҳәм 

бар ҳақлығымыз патасланған кийим 

сыяқлы» (Ишая 64:6). Ҳәттеки 

«күшимиздиң барынша ҳәрекет 

етсекте» бизлер Қудай талап еткен  

ҳақлыққа жуўап бере алмаймыз. 

Елши Юхан: «Ийса Масихтан 

еситип, сизлерге билдирип атырған 

хабарымыз бул: Қудай-нур, Онда 

ҳеш қандай қараңғылық жоқ»,- деп  

 

жазады (Юхан 1-хаты 1:5). Ал Хабаққуқ 

пайғамбар Қудай менен сөйлескенде 

былай деген: «Сениң таза көзлериңе 

жаўызлыққа қараў тән емес» (Хабаққуқ 

1:13). Қудайдың Мухаддеслиги адамды 

титиреўге салады. 

Тит 3:5-Бул жерде Павел және бизлер өз 

күшимиз бенен емес, ал Қудайдың 

мийрими менен қутқарылғанымызды 

келтирип өтеди. Адамға бул ҳақыйқатты 

тәбиий түрде қабыл етиў қыйын. Бул оның 

ғәрезсиз минез-қулқы  ҳәм “ҳәммесине өз 

күшиң менен ерис” деген өмир 

философиясына қарама-қарсы келеди. 

Қутқарылған дегенимиз гүналардан 

тазарған ҳәм руўхый қайтадан туўылғанды 

билдиреди. Бул Мухаддес Руўхтың иси 
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болып, Ол бизлерди тазалап, иштен 

жаңалайды.  

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Ефес. 2:8-9 аяты бар карточканы 

қайталаўға тийисли болған басқа 

аятларға қосып қалташаның 

ишине, ал Тит. 3:5 ти сыртқы 

қалтаға салың.  

2. Бул аятты ядлаў ушын сизиң 

қараўыңызда толық бир ҳәпте 

болғанлықтан, алдын ядлаған 

аятларды қайталаўға көбирек ўақыт 

ажыратың.     

3. Өзинен алдыңғы хәм кейинги аятлар 

менен өз-ара байланысын түсиниў 

ушын Мухаддес Китаптан жаңа аяттың 

контекстин оқың. 

4. Таза аятты кемшиликсиз ядлаўға 

талпының ҳәм ҳәптениң ақырында оны 

ядтан жазып ямаса кимге болса да 

сөзбе-сөз айтып берип, өзиңизди 

тексериң. 

 

      Жетекшиниң жобасы: «Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

 

Бир адамнан 1-сораўдың алдындағы еки абзацты оқып бериўин сораң. 

1-БӨЛИМ-ИСЕНИМ МЕНЕН ЖҮРИЎ 

(1-5-сораўлар) «Сиз исеним менен жүриў ҳаққында не үйрендиңиз?» 

(2-сораў) Бир неше адамнан усы сораўдың ҳәр бөлимшесине жуўапларын оқып 

бериўин сораң. Дәслеп Мухаддес Жазыўдан келтирилген бир силтемени талқылаң, ал 

кейин басқасын ҳ.т.б.  

Усы сораўдан кейинги цитатаны биреў оқып бериўин сораң. 

(4-сораў) Бир неше адам усы сораўға өзиниң жуўабын оқып берсин. 

(5-сораў) Биреў усы сораўға өзиниң жуўабын ҳәм соннан кейинги абзацты оқып 

берсин. 

 

2-БӨЛИМ-ИСЕНИМ ОБЪЕКТЛЕРИ 
(6-9-сораўлар) «Сиз исеним объектлери ҳаққында не үйрендиңиз»? 

(6-сораў) Бир неше адамнан бул сораўда қайсы нәрселердиң жанына Х белгисин 

қойғанын сораң. 

(8-сораў) «Сизге бул сораўдағы еки сүўретлеме нени аңлатып тур?» 

(9-сораў) «Усы сораў ушын қандай аятлар хәм түсиндириўлер келтирдиңиз?» 

 

3-БӨЛИМ-ИСЕНИМ ҮЛГИЛЕРИ 
(10-сораў) «Мухаддес Китаптағы исеним үлгилеринен не үйрендиңиз?» 

 

 

7-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыў ядлаў: Жетинши ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң  

(35-бет). «Масихты қабыл етиў керек» темасындағы биринши аятты ядлап алың: 

Юхан 1:12. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазыўлар алып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба:  11-18-сораўларға жуўап бериң 

ҳәм Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 3-бабы, «Исеним ҳәм 

Қудайдың ўәделери» бөлиминдеги Қысқаша баянламаны оқып шығың  (69-71 

бетлер).  

4. Гүўалық: Топардың алдында жазғаныңызға қарамай ҳәм 4 минуттан асырмай 

гүўалығыңызды айтып бериўге таяр болың. 

5.  Басқа: «Көпир сүўретлемесин» айтып бериўге таяр болың. 
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7-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Масихты қабыл етиў керек» 

темасы бойынша биринши аятты айтып бериң Юхан 1:12.   

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлерди бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар ҳәм 

еркеклер өз алдына). 11-18-сораўларды ҳәм 3-баптағы «Исеним ҳәм Қудайдың 

ўәделери» бөлиминдеги Қысқаша баянламаны талқылаң (69-71бетлер). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилсин. 

5. 4 минуттан асырмай және бир оқыўшы өз гүўалығын топар менен бөлиссин 

(жазғанына қарамай).  

6. «Көпир сүўретлемесин» айтып бериў тәжирийбесин даўам етиң.  

7. 8-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (36-бет). 

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-жетинши ҳәпте 

 

Аятлар ҳаққында 

5-ТЕМА. МАСИХТЫ ҚАБЫЛ ЕТИЎ 

КЕРЕК 

Жаңа Келисим бизлердиң Ийса 

Масихқа тек исенгенимиз бенен 

қутқарылатуғынымызды үйретеди. 

Қутқарылыў ушын басқа ҳеш нәрсе 

талап етилмейди. Бирақ ҳәзирги 

күнде «исениў» сөзи жийи «тек ақыл-

ойыңда келисип қойыў» деп 

түсиниледи. Көпшилик: «Аўа, мен 

Қудайға исенемен»-деп айтады. 

Бирақ, Мухаддес Китаптағы 

«исениў» сөзи Ийса Масихқа 

пүткиллей исениў ҳәм гүнадан 

Қутқарыўшы сыпатында Оған өзин 

сөзсиз тапсырыўды билдиреди. 

Павел: «Қудайдың адамды 

ақлайтуғыны Хош Хабарда ашық 

көрсетилген. Ақланыў исеним 

арқалы басланып, исенимди 

беккемлеп барады. Мухаддес 

Жазыўда айтылғандай: «Ақланған 

адам исеними менен жасайды»,- деп 

жазған (Рим. 1:17). Сиз бул ҳәптеде 

ядлайтуғын аяттағы «исеним» сөзи 

«қабыл етиў» сөзине туўры келеди.   

 

Юхан 1:12-Юхан Ийса Масихты қабыл 

етиўди Оған исениў менен теңлестиреди. 

Мине усылайынша адам Қудайдың 

перзенти ямаса улы бола алады. Ҳәмме 

саўға алыўдың не екенин биледи. 

Саўғаны қабыл етип, адамлар «рахмет» 

дейди ҳәм алғанына қуўанады. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз. 

1. Юхан 1:12 ҳәм Аян 3:20 аятлары бар 

карточканы қалташаның сыртына 

салың. Бул ҳәптеде сиз тек Юхан 1:12 

ни, ал Аян 3:20 ны келеси ҳәптеде 

үйренесиз. 

2. Топардағы сабақтан кейинги биринши 

күннен баслап аятларды ядлаўға 

кирисиў қандай әҳмийетли екенин әлле 

қашан түсинген шығарсыз. Бул ядлаўға 

бир аят берилген жағдайда да 

әҳмийетли.     

3. Берилген жаңа аятты ядлаң ҳәм алдын 

ислегениңиздей бурынғы аятларды 

қайталаң. 

4. Ҳәпте ақырында жаңа аятты ядтан 

жазып ямаса кимге болса да сөзбе-сөз 

айтып берип, қаншелли жақсы 

ядлағаныңызды тексериң. 
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Жетекшиниң жобасы: «Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын). 

 

4-БӨЛИМ-ҚУДАЙДЫҢ ЎӘДЕЛЕРИ 

(11-13-сораўлар) «Сиз «Қудайдың ўәделери» ҳаққында не үйрендиңиз?» 

(11-сораў) Бир неше адам 11-а сораўға жуўапларын оқып берсин.   

(13-сораў) Бир неше адам усы сораўға жуўапларын оқып берсин.  

Биреўден усы сораўдан кейинги цитатаны оқып бериўин сораң. 

 

5-БӨЛИМ- ЎӘДЕЛЕРГЕ ИЙЕЛИКТИ БИЛДИРИЎ  
(14-18-сораўлар) «Сиз Қудайдың ўәделерине ийелигиңизди билдириў ҳаққында 

үйренгениңизде өзиңизге нени аштыңыз?» 

(15-сораў) Бир неше адамнан усы сораўға жуўапларын оқып бериўин сораң. 

(16-сораў, Еврей. 6:12) «Сиз сабырлылық Қудайдың ўәделерине ерисиўдиң 

шәртлеринен биреўи ҳаққындағы пикирди қалай түсинесиз?»  

Биреўден сораўдан кейинги абзацты оқыўын сораң.  

«Сизиң пикириңизше, бул сораўдан кейинги диаграммада не ҳаққында айтылған?» 

(17-сораў) «Иосафат ҳаққында оқығаныңызда сизди не тәсирлендирди? (2 Жылнама 

20)» 

(18-сораў) Топардағы бир неше ағзалардан усы сораўға еки жуўабын да оқып бериўин 

сораң.  

Ал енди сораўдан кейинги цитатаны биреўи оқып берсин.  

Бир неше адамнан «Қысқаша баянламаның» ҳәр қыйлы бөлимин оқыўын сораң. 

 

 

8-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Сегизинши ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм 

орынлаң (37-бет). «Масихты қабыл етиў керек» темасындағы екинши аятты ядлап 

алың: Аян 3:20. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазыўлар алып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: Мухаддес Китапты үйрениў 

қолланбасынан әдеттегидей талқылаў тапсырмасы келеси сабақ ушын берилмеген. 

Егер ўақтыңыз болса, алдыннан ислеп қойсаңыз болады.   

4. Басқа:                                                                                                   

а) Матта жазған Хош Хабар 6:19-34 үзиндисин еки рет даўыслап оқың.  

Матта 6:33-аятының анализин тамамлаң (38-39 бетлер).                                              

б) Приоритетлер.1- бөлимди үйрениң ҳәм жуўмақлаң (39-43 бетлер). 
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8-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Масихты қабыл етиў керек» 

темасы бойынша екинши аятты айтып бериң Аян 3:20.   

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңиздеги Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлер менен бөлисиң. 

3. Және бир қатнасыўшы топардың алдында жазғанына қарамай жеке гүўалығы менен 

бөлиссин (4 минуттан аз болған ўақыт ишинде). 

4. Матта 6:33-аятының анализин талқылаң (38-39 бетлер).                                               

5. Приоритетлер.1-бөлимди талқылаң (39-43 бетлер).  

6. 9-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (43-бет). 

7. 9-сабақ ушын дискуссия жетекшилерин таярлаң. 

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-сегизинши ҳәпте 

 

Аят ҳаққында 

5-ТЕМА. МАСИХТЫ ҚАБЫЛ ЕТИЎ 

КЕРЕК 

Мухаддес Китапта айтылатуғын 

исеним болымлы ҳәрекетти талап 

етеди, исениў – демек бул бир нәрсе 

ислеў. Бул ҳәптедеги сиз ядлайтуғын 

аятта исениў есикти ашыў - яғный, 

ойланып исленген ҳәрекет - сөзи 

менен берилген. 

Аян 3:20-Бул жерде Ийса Масихтың 

«есикти қағып турғаны» сүўретлен- 

ген. Ол кириўди ҳәм ишкеридеги 

адам менен қарым-қатнаста болыўды 

қәлейди.Бизлердиң ҳәр биримиздиң 

жүрегимиз (ямаса өмиримиз) Ийса 

Масих босағасында турған есикке 

уқсайды. Ол қағып, қайталайды: 

«Егер ким Мениң даўысымды еситсе 

ҳәм есигин ашса оған киремен...». Ол 

бизлердиң жүрегимиздиң есигин 

зорлап ашпайды. Бизлер еркли 

қарарымыз бенен исеним арқалы бул 

есикти ашамыз ҳәм Оның кириўине 

ҳәм бизлердиң Ийемиз және 

Қутқарыўшымыз болыўға мирәт 

етемиз. Егер бизлер есикти ашсақ, 

онда Ол ўәдесине муўапық киреди 

ҳәм бизлер менен байланысқа кириседи. 

Ол бизлерди қанаатландырыўға ўәде 

берди: «Мен өмир наныман;  Маған келген 

адам ҳеш қашан аш болмайды ҳәм Маған 

исенген адам ҳеш қашан шөллемейди» 

(Юхан 6:35). Ол Өзине келгенлерди ҳәмме 

ўақыт қабыл етеди: «Маған келгенлерди 

ҳеш қашан қуўып шығармайман» (Юхан 

6:37). Ол бизлерди қабыл алыўға таяр. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз 

1. Юхан 1:12- аятты қайталаў ушын 

арналған басқа аятлар менен қосып 

қалташаға, ал Аян 3:20-аятты сыртқы 

қалтаға көрсетип салып қойың. 

2. Егер сиз аятларда берилген қандай-да 

бир сөзлердиң мәнисин билмесеңиз, 

оларды жақсы бир сөзликтен излең.     

3. Мухаддес Жазыўды ядлаўдың баслы 

принциплерин жақсылап ядта сақлаў 

ушын, екинши ҳәм усы курстың да 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған 

көрсетпелер-биринши ҳәптесин қайта-

қайта оқып шығың (6-8 бетлер). 

4. Ҳәптениң ақырында жаңа аятты ядтан 

жазып ямаса кимге болса да сөзбе-сөз 

айтып берип, қаншелли жақсы 

ядлағаныңызды тексериң. 

 

 

 

 

 



 38 

Матта 6:33-аятты анализ етиў 
Приоритетлерди талқылаўға таярлық 

 

Берилген тапсырма 8-10-сабақлардағы приоритетлер бойынша пикир алысыўға тийкар 

болып есапланады. Матта 6:33ти еки рет даўыслап оқың ҳәм оны мынадай избе-излик 

пенен анализ етиң: 

1. Оны өз сөзиңиз бенен қайталаң. 

2. Аяттың контекстин үйрениң. 

3. Уқсас силтемелерди таўың. 

4. Бар ямаса жүз бериў итималлығы жоқары болған тосқынлықларды жазың. 

5. Өз өмириңизде қолланың. 

o Матта 6:19-34 ти еки мәрте даўыслап оқыдым. (Орынлағаннан кейин узақша   

                                                                                  менен белгилең). 

1.АЙТЫП БЕРИЎ                                                                                      
Матта 6:33 ти өз сөзиңиз бенен айтып бериң. Пикирлеўиңизди тереңлестириў ушын 

төменде берилген ҳәр қыйлы аўдарма түрлерине нәзер аўдарың.                       

«Бирақ алды бурын Қудайдың Патшалығын ҳәм Оның ҳақлығын излеңлер ҳәм 

буның ҳәммеси сизге қосымша бериледи». (KJV вариантында) 

 

«Бирақ алды бурын Оның патшалығын ҳәм Оның ҳақлығын излең; ал 

басқалардың бәри сизлерге қосып бериледи». (NASB вариантында) 

 

«Дәслеп жүреклериңизди Оның патшалығы ҳәм Оның ҳақлығына орнатыңлар, 

қалған нәрселердиң бәри де сизлерге бериледи». (JB вариантында) 

 

«Бирақ биринши гезекте Оның патшалығын излең (мақсет етиң хәм талпының) 

ҳәм Оның ҳақлығын (Оның туўры жолды тутыўы ҳәм туўры болыўы) излең, 

сонда оннан басқа бул нәрселердиң ҳәммеси сизге үстине қосып бериледи». 

(AMP вариантында) 

 

«Бирақ биринши Оның патшалығын ҳәм Оның ҳақлығын излеңлер, ҳәм соның 

менен бирге бул нәрселердиң барлығы сеники болады». (RSB вариантында) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2.КОНТЕКСТ 

Матта жазған хош Хабардың 6:25-32 ҳәм 6:34 те баян етилгенниң тийкарғы пикирин 

жәмлеп айтып бериң, 33-аятты қоспаң. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. УҚСАС СИЛТЕМЕЛЕР 

Төменде берилген аятлардан Матта 6:33 теги пикирге уқсас пикирди табың? 

Мух.Ныз.қайт. 28:2__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2 Жылнама 26:5____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2 Жылнама 31:20-21_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Забур 83:11________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. ТОСҚЫНЛЫҚЛАР 
А). «Ҳақыйқатлық» ҳәм «Қудайдың Патшалығы» түсинигине анықлама бериң. Егер 

керек болса, кейинги жәрдемши әдебиятлардан пайдаланың: Мухаддес Китап бойынша 

сөзлик,энциклопедия ямаса Мухаддес Китапқа мағлыўмат. Сиз жәмәәтиңиз китапхана- 

сына ямаса усы китапларға ийе болған танысларыңыздың биреўине жолығыўыңызға 

туўры келиўи мүмкин. 

Ҳақыйқатлық_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Қудай Патшалығы___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Б). «Излеў» сөзи нени нәзерде тутқан? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В). 33-аят «ең алды менен» сөзи менен басланған. Усы аятты 31 ҳәм 32-аятлар менен 

салыстырың.  «Ең алды менен» сөзи қайсы нәрсеге қарама-қарсы қойылған?_________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ҚОЛЛАНЫЎ 

Сиз Матта 6:33 аятты жеке өмириңизде қалай қоллана аласыз?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Приоритетлер. 1-бөлим 

 

Приоритетлер тәртип орынға ҳәм әҳмийетлиликке итибар береди. Приоритетлер 

дизиминде затлар әҳмийетлилик дәрежесине қарап, тәртип бойынша жайласады. 

Не ушын бизлерге бир нәрсе басқасынан әҳмийетлирек болып көринеди? Бул 

бизлердиң мақсетлеримиз ҳәм қәлеўлеримизге байланыслы. Ҳәммемизде мақсет ҳәм 

қәлеў бар, ҳәм олар бизлердиң таңлаўымызға тәсир етеди. 

Масихыйдың приоритетлери  Мухаддес Жазыўда айтылғанындай  оның өмирине деген 

Қудайдың еркине тийкарланыўы керек. Мине бул себеп бойынша Ийсаның буйрығы: 
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«Ең алды менен Қудайдың Патшалығын ҳәм Оның әдиллигин излеңлер! Сонда, 

булардың ҳәммеси сизлерге қосымша бериледи» (Матта 6:33). Таўдағы ўаздың 

мазмунынан келип шығатуғын болсақ, бизиң жердеги талаплардан гөре Қудайдың 

Патшалығына тийисли затлар үстинликке ийе. 

Дурыс приоритетлерге ийе болыў ушын, биз дурыс мақсетлерге ийе болыўымыз 

керек. Төменде берилген үзиндилерден, мына адамлардың өзлеринде болған және 

басқаларда да болыўына шақырған  мақсет ҳәм қәлеўлерин жазың. 

 

 Даўыт             Забур 26:4________________________________________________ 

              _________________________________________________________  

 Ешуа Набин Ешуа 24:15_______________________________________________

  _________________________________________________________    

 Ийса Масих   Юхан 4:34________________________________________________

              

_______________________________________________________________ 

 Павел  Рим 12:2__________________________________________________ 

              _________________________________________________________ 

             Колос 1:28-29______________________________________________ 

             __________________________________________________________ 

 Юхан  3 Юхан 4_________________________________________________ 

              _________________________________________________________ 

 

Бизлер Масихқа өзимизди бағышлаған масихый сыпатында «олардың исенимине 

еликлеўимиз» керек. 

 

«Сизлерге Қудайдың сөзин айтқан жетекшилериңизди еске түсириңлер. Олардың қалай 

жасағанына ҳәм өмириниң ақыры қандай болғанына қарап, олардың исениминен өрнек 

алыңлар».  

Еврей. 13:7 

 

МАҚСЕТЛЕР 

Приоритетлеримиздиң тийкары болған бизлердиң өмиримиздиң мақсетлери еки 

топарға бөлиниўи мүмкин: (1) бизлер қандай болыўымыз керек - Масихқа уқсаўымыз 

керек (Рим 8:29) ҳәм (2) бизлер не ислеўимиз керек - хызмет етиўимиз керек (Гал 6:9-

10). 

 

Масихқа уксаў 

 Төмендеги үзиндилерден бизлерди Масихқа уқсататуғын қәсийетлерди жазың. 

Галат. 5:22-23 Матта 5:3-10 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

6.  6. 

7.  7. 

8.  8. 

9.   

 

Жоқарыдағы дизимнен қайсы бир бесеўи Масихқа уқсаўдың әҳмийетли қәсийетлери? 
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1.__________________________                   4._______________________________ 

2.__________________________                   5._______________________________ 

3.__________________________ 

 

Хызмет 

Хызмет ислеў-бул адамлар жәрдемге мүтәж болғанда оларға көмеклесиўди билдиреди. 

Бул анық жәрдемди ямаса мәсләҳәтти, достыңның қәтелигин көрсетиўди, Хош 

Хабарды бөлисиўди  ҳәм Мухаддес Жазыўдағы аятларды ядлаўға жәрдем бериўди 

билдириўи мүмкин. 

Бизлер басқаларға ҳәр түрли жол менен хызмет ете аламыз. Төменде саналған 

хызмет мысалларын  Жаңа Келисим текстлери менен тутастырың. 

Марк 9:41                     1. Туўысқанларға кишипейиллик пенен хызмет етиў. 

Юхан 13:14-16             2. Жесирлерге ғамхорлық етиў. 

Елш.исл 6:1-3               3. Керек болған жағдайда материаллық жәрдем   

                                           көрсетиў. 

Ефес 4:12                      4. Басқалар ушын дуўа етиў. 

Ефес 6:5-7                     5. Басқа масихыйларды өсириў . 

Колос 4:12                    6. Жумыста инталы және мийнеткеш болыў. 

1 Тим 5:17                    7. Шөллеп турғанға суў бериў. 

1 Юхан 3:17-18            8. Қудайдың сөзин айтыў хәм үйретиў. 

 

Хызметдеги әдетте жүз беретуғын қәтелердиң алдын алыў 

Жақсы нәрсе – жүдә жақсы нәрсениң душпаны дегенди еситкен шығарсыз. Бул 

«басқаларға хызмет етиў»ге байланыслы айрықша дурыс. Төмендеги Мухаддес Жазыў 

үзиндилери бул ҳақыйқатты сүўретлейди. 

1. Луқа жазған Хош Хабар 10:38-42 ни оқың.                                                       

а) Мариям нени таңлады? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б) Марта нени таңлады? _______________________________________________      

____________________________________________________________________ 

в) Қайсы таңлаўды Ийса ең жақсы деп атады? ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

г) Не ушын ол ең жақсы болды? _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Елш.исл 6:1-4 ти оқың.                                                                                  

 а) Бул жердеги машқала неден ибарат?___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) Елшилер қандай шешим қабыл етти? ___________________________________      

______________________________________________________________________ 

в) Олар не ушын бундай қарарға келди? ___________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Елшилер материаллық мүтәжликти туўрыдан-туўры питириўдиң орнына Қудайдың 

Сөзин жәриялаўды таңлағаны менен, олар жуўапкершиликти сезип, басқаларды сол 

жумысқа тайынлады. Әҳмийетли ислерди қылыў- қалған ислер ушын жуўапкерши- 

ликке немқурайды қараў дегени емес. 
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Бир адамды Ийса Масих пенен туўры қарым-қатнасқа алып келиў: гүналарының 

кеширилип, қутқарылыўға ерисиўи яки руўхый өсиўине жәрдем бериў - оның ушын 

ислеген ең үлкен хызметиңиз болады. 

«Алды менен Қудайдың Патшалығын излеў» - Қудайды адамлардың өмиринде 

алғыслаўға талпыныўыңызды билдиреди. Сонлықтан сиз алды менен адамлардың 

руўхый мүтәжликлерине хызмет етип, кейин басқа мәселелерине жәрдем бериң. Ал 

айырым ўақытлары адамлардың руўхый мүтәжлигин орынлаўдан бурын жердеги 

мүтәжликлерин қанаатландырыў зәрүр болады. 

 

ПРИОРИТЕТЛЕРДИ ОРНАТЫЎ ҲӘМ ОЛАРДЫ ОРЫНЛАЎ БОЙЫНША 

ЖЕТЕКШИЛИК 

1. Приоритетлер бизлер таңлаў еркинлигин өмиримизде қолланып баслағанымызда 

ғана иске түседи. Жоқарыда көрсетилген мысалларда (Луқа 10:38-42 ҳәм Елш.исл 

6:1-4) адамлар өз таңлаўларын иследи. Өмирде көбинесе шешимлер бизлер ушын 

басқалар тәрепинен әлле-қашан қабыл етилген болады: Қудай, ҳүкимет, ата-анамыз, 

соның менен бирге мүмкиншиликлеримиз шегараланғанлығы себепли де базыбир 

таңлаўларды қыла алмаймыз . Бирақ биз қашан шешим қабыл еткенимизде, сол 

шешим ушын жуўапкершилик бизлердиң мойнымызда болады. Қуллар мысал ушын 

бизлер ийе болғандай таңлаў еркинлигине ийе емес болған. Солай болса да, бизиң 

эрамыздың биринши әсиринде Хош Хабар олардың арасында да тезлик пенен 

таралған. 

2. Қудайдың еркин орынлаўға тосқынлық ететуғын ең үлкен нәрсе – бул 

режелестирмеў. Бизлердиң көпшилигимизде ҳәптесине бос 40 саат болады. Матта 

6:33 ке жетекши сыпатында таянып, сол саатларды дуўа еткен ҳалда режелестириң. 

Мәселен, бос кешиңизди яки алтыншы ямаса қала күнниң екинши ярымын қалай 

өткериўди алдыннан жобаластырың. 

3. Мине сизиң өмириңизге жаңа мәни бериўге жәрдемлесетуғын жоба үлгиси:          

 а) Сиз орынлаўыңыз шәрт болған, орынлаўыңыз керек болған ҳәм сиз орынлаўды                

           қәлейтуғын жумыслардың дизимин дүзиң.                                                          

      б) Дизимиңизди баҳалаўда Мухаддес Руўх сизге сезгирлик бериўи ушын дуўа етиң.                                               

      в) Кейин Матта 6:33 ке негизленип, әҳмийетлилиги бойынша дизимдеги пунктлерди    

          номерлеп қойың (1,2,3).                                                             

      г) Сиз дизимиңиздеги басқа барлық пунктлерден алдын 1-номерли пунктти 

орынлайман деп Қудайға ўәде бериң. Биринши пункт орынланғаннан кейин 

екиншисине ҳәм солай қалғанларына өтиң. Өмириңизге ҳәрдайым жаңа затлар 

кирип келиўи себепли дизимди ўақты-ўақты қарап шығыўыңызға туўры келеди. 

Көплеген адамлар ҳәр күни азанда таза дизим дүзеди. 

4. Приоритетлер бойынша жасаў ушын бизлерде еки қәсийет болыўы керек: булар 

ишимизде анық шешимге ийе болыў және табан тиреп изинен қалмаў. Сиз 

ислеўиңиз керек болған нәрсеге денеңиз көбинесе қарсы шығады. Павел: «... өзимди 

тыйып, денемди бағындырып атырман»- деп айтады (1 Коринф 9:27). Басқа сөз 

бенен айтқанда ол былай дейди: «Мен денемди ол нени қәлейтуғынын емес, не 

кереклигин ислеўге мәжбүрлеймен». 

5. Бизлер қатты талпыныў менен изинен қалмай ҳәрекет етиўди приоритетлер менен 

жасаўдың зәрүр элементлери деп мойынлағанымыздай, бизлердиң урынысларымыз 

нәтийжели болыўы ушын Қудайдың жарылқаўы ҳәм мийрими кереклигин де тән 

алыўымыз керек. (2 Коринф 3:5, Зах 4:6, хәм Юхан 15:5 ти қараң). 

6. Елши Яқыптың китабынан бизлер келешекке реже дүзип болып, былай деп айтып 

үйрениўимиз кереклигин билемиз: «Егер Ийемиз қәлесе,... мынаны я ананы 

ислеймиз» (Яқып 4:13-16 қараң). Гейде Қудайда бизлер ушын өзлеримиз еле 
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билмейтуғын режелер болады. Оның ойы бизлердиң ойларымыздан жоқары (Ишая 

55:9), солай екен күтилмеген бурылыслар келгенде ашыўланбаң, бирақ жақсысы 

миннетдаршылық пенен ҳәмме жағдайда Қудайға бойсының (Рим 8:28; Забур 

113:11). 

7. Басқа тәрептен, егер бизлер жол қойсақ адамлар өмиримизди басқарып кетеди. 

Адамлар Ийсаның хызметин режелестирген ўақытлар ҳәм болған (Луқа 4:42-44), 

бирақ Ол оларға бойсынбады. Ол Әкеси Оған не тапсырғанын орынлаў кереклигин 

айтты. Қудайдың сизден не қәлейтуғынын билиў- тилеклес адамлардың кеңесине 

бойсыныў ямаса «яқ» деп айтыў ўақты ма екенлигин айырып билиўге уқыплы 

етеди. 

8. Бизлердиң өмиримизге деген Қудайдың мақсетлерине тийкарланып дурыс 

таңлаўлар қылып атырғанымызды жетилистириў ушын, бизлер жийи бул 

мақсетлерди көзден өткериўимиз ҳәм дурыс таңлаў қылып атырмыз ба я жоқ па, 

соны тексериўимиз керек. Адамның тәбияты бизди мақсетлеримизден шетке алып 

кетиўге бейимли. Тек ғана Қудай менен ярым күн өткериў - усы мақсетлерди услап 

турыўда ең жақсы жәрдем. 

9. Ҳәзирги заманда бизлер қәлеген ямаса ҳәтте ислеў керек деп есаплаған нәрселердиң 

ҳәммесин бежериў дерлик мүмкин емес. Приоритетлер бойынша ҳәрекет етиў сиз 

қәлеген ҳәмме ислер орынланады дегени емес. Деген менен, сиз ең әҳмийетлисин 

орынлайсыз. Ийса айтты: «Сениң Маған тапсырған исиңди тамамлағаным менен, 

Сени жер жүзинде уллыладым» (Юхан 17:4). Соның менен бирге, Ол питириўи 

мүмкин болған еле көп ислер бар еди. Келиңлер Ийсадан үлги алып, бизлердиң 

өмиримиз ушын Қудай белгилеген приоритетлер менен жасайық, ал ислей 

алмайтуғын ислерди Оның қолына тапсырайық. 

 

ЖУЎМАҚ 

Көбинесе бизлердиң өмиримизде биринши орында турған нәрселер өзлеримиз қәлеген 

нәрселер. Сонлықтан да, приоритетлеримизди  Қудайдың өмиримизге деген режесине 

байланыстырыўды  дене қыйынластырады, себеби бул бизлердиң тәрепимизден 

қурбанлықты талап етеди. 

Қудай сизиң өмириңизде биринши орында болғанын қәлейсиз бе? Онда Оның 

мақсетлери ҳәм Оның приоритетлери үстинде ислеў сизиң өмир бойлық жумысыңыз 

болады. Буны иске түсире алмай атырған болсаңыз, руўхыңыз түспесин; оның орнына 

ярым күн дуўа етип ҳәм ойланып, приоритетлериңизди баҳалаң. Ийемиздиң шақырығы 

есиңизде болсын: «Биринши гезекте Оның Патшалығын излең!» 

 

9-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА. 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Тоғызыншы ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм 

орынлаң (44-бет). «Қутқарылғанына исенимли болыў» темасына биринши аятты 

ядлаң: Юхан 1-хаты 5:13. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: «Қудайдың еркин билиў» 

бөлиминдеги 1-7 сораўларға жуўап бериң, Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 

қолланба, 4-бап (72-73 бетлер).   

4. Гүўалық: Топардың алдында 4 минуттан асырмай жеке гуўалығыңызды айтып 

бериўге таяр болың (жазғаныңызға қарамай). 

5. Басқа: Приоритетлер.2-бөлимди оқың (45-47б) ҳәм оны талқылаўға таярланың. 
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9-САБАҚ 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Қутқарылғанына исенимли 

болыў» темасы бойынша биринши аятты айтып бериң. Юханның 1-хаты 5:13   

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктен Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлер менен бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар ҳәм 

еркеклер өз алдына). «Қудайдың еркин билиў» бөлиминдеги 1-7-сораўларды 

талқылаң, 4- бап (72-73 бетлер). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилсин. 

5. Және бир оқыўшы 4 минуттан асырмай жеке гүўалығын айтып берсин (жазғанына 

қарамай).  

6. Приоритетлер.2-бөлимди талқылаң (45-47 бетлер).  

7.  10-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (47-бет). 

8. 10-сабаққа дискуссия жетекшилерин тайынлаң. 

9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-жетинши ҳәпте. 

 

Аят ҳаққында 

6-ТЕМА. ҚУТҚАРЫЛҒАНЫНА 

ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 

Қозғалып турған фундаментте 

беккем имаратты қурыў мүмкин 

емес. Ҳәм де өзиниң қутқарылғанына 

исенимли болмай турып, масихый- 

лық өмирде дурыслы өсиў мүмкин 

емес. Гейбир масихыйлар өзлери  

мәңгилик өмирге ийе екенлигин 

билиў мүмкинлигине исенбейди. 

Басқалары өзлериниң қутқарылғанын  

сезимлери менен өлшейди; ал бул 

болса ең исенимсиз жол болып 

табылады. Бирақ Қудай бизлер 

ҳақыйқаттанда мәңгилик өмирге ийе 

екенимизди билиўимизди қәлейди.   

Юханның 1-хаты 5:13-Юхан усы 

хатында оның  негизги мақсети Ийса 

Масихқа исенгенлер өзлериниң 

мәңгилик өмирге ийе екенин түсинип 

жетиўине жәрдем бермекшилигин  

анық айтты. Бирақ буны қалай билиў 

мүмкин? Буның бир дәлийли - 

бизлерде Мухаддес Руўхтың 

жасағаны нәтийжесинде пайда 

болатуғын Қудайға унаўды 

күсейтуғын қәлеўимиз.  

 

 

 

Бизлердиң Масихтағы жаңа өмиримиздиң 

басқа дәлийллери - Оның сөзин оқыўды 

қәлеў, дуўа етип Оның менен сөйлесиў, 

басқа исениўшилер менен туўысқанлық 

қарым-қатнасты услаў ҳәм Ол ҳаққында 

адамларға гүўалық етиў. Бирақ бизлердиң 

қутқарылғанымызға исенимли болыўдың 

негизги тийкары – бул Қудайдың ўәдеси. 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз. 

1. Юханның 1-хаты 5:13 ҳәм Юхан 5:24 

аятларын сыртқы қалтаға салың.  Бул 

ҳәптеде сиз тек Юханның 1-хаты 5:13 

ядлайсыз. 

2. Сиз және бир аятты үйренесиз, солай 

екен алдын ядлаған аятлардың 

ҳәммесин қайталаў ушын бос 

ўақтыңызды пайдаланың.     

3. Аятлардың үстинде ойланыў ушын 

ўақыт ажыратыўды ҳәм оларды 

өмириңизде қолланыўды умытпаң. 

Усыны қалай ислеў кереклигин 10-13-

бетлердеги мәсләҳәтлерден қараң. 

4. Таза аятты ядтан жазып ямаса кимге 

болса да ядтан айтып берип 

билимиңизди тексериң. 
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Жетекшиниң жобасы: «Қудайдың еркин билиў» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын). 

 

Биреўден бул баптың басындағы мағлыўматты оқыўын сораң. 

 

1-БӨЛИМ-ҚУДАЙДЫҢ ЕРКИНИҢ АШЫЛҒАНЛЫҒЫ 

(1-5-сораўлар) «Сиз Қудайдың еркиниң ашылғанлығы ҳаққында жаңадан не 

билдиңиз?» 

(1-сораў) «Қудайдың еркин билиўде қандай шек болыўы мүмкин?»   

(3-сораў, 1 Салон 4:3) «Сизиң пикириңизше мухаддес болыў дегенимиз не?» (Сиз 

Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланбаның 57-бетиндеги кестени қараўыңыз 

мүмкин). 

(1 Салон 5:18) «Сиз өмириңиздеги қыйын сынақлар ушын қалайынша шын кеўилден 

миннетдаршылық айта аласыз?» 

(1 Петр 2:15) «Анықлап айтқанда, сизиң пикириңизше қандай адамлар ақылсыз?» 

(4-сораў) «Қудай еркин қуўанып орынлаў дегенди басқаша қалай тәрийплесе болады?» 

«Забур 39:9 дың екинши бөлиминде Мухаддес Жазыўды ядлаў нәзерде тутылған ба 

ямаса басқа нәрсе ме?» 

(5-сораў) Бул сораўдан кейинги цитатаны оқып бериўин оқыўшылардың биринен 

сораң. 

 Ким болса да усы бөлимниң ақырғы абзацын оқысын. 

 

2-БӨЛИМ- ШЕШИМ ҚАБЫЛЛАЎ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ 

(Ескертиў: Бул бөлим үшке бөлинген ҳәм олардың ҳәр бири  шешим қабыллаў 

мәселеси бойынша тийкарғы бөлим сыяқлы қаралады.) 

Биреўден 6-сораўдың алдындағы абзацты оқыўын сораң. 

(6-7-сораўлар) «Қудайдың Сөзиндеги шешим қабыллаў қағыйдалары ҳаққында не 

үйрендиңиз?» 

(6-сораў, Матта 6:33) «Қудай Патшалығын излеўге бир неше мысаллар келтириң». 

(Матта 28:18-20) «Бул үзиндиге Хош Хабар айтыўдың қандай тийислилиги бар?»  

«Масихыйлардың жетилисиўи қалай тийисли бола алады?» 

(1 Петр 1:15) «Өмирдиң қайсы тәреплеринде сиз мухаддеслик үстинде жумыс 

ислеўиңиз мүмкин?» 

(2 Петр 3:18) «Билимде сиз қалай өсесиз?», «Мийримде ше?»  

Биреўден бул сораўдан кейинги мағлыўматты оқыўын сораң. 

(7-сораў) Бир неше адам бул сораўдың ҳәр бир бөлегине жуўапларын оқысын. 

 

«Сол себептен, ақылсыз болмай, 

Ийемиздиң қәлеўиниң не екенин түсиниңлер»  

                                                                             (Ефес 5:17). 

 

Приоритетлер-2-бап 

ШАҢАРАҚ ҚУРМАҒАНЛАРҒА: ӨЗИҢИЗДИҢ ӨМИРИҢИЗДИ ДАНАЛЫҚ 

ПЕНЕН БАСҚАРЫҢ 

(Бул бөлимди талқылаўда ҳәмме топар ағзалары қатнасыўы керек). 

 

Егер сиз бойдақ болсаңыз, сизде ҳәзирги күнде бул дүньяда Қудайдың иске асырмақшы 

болған нийетлерине өз үлесиңизди қосыўыңызға жақсы мүмкиншиликлер бар. 

Ержеткен адамлардың көпшилиги жалғыз. Олар қай жерге барыў, не ислеў 

мәселесинде көп еркинликке ийе. Шаңарақ қурған адамларға салыстырғанда, 
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олар Мухаддес Китаптан билим алыў ҳәм руўхый өсиўге көбирек ўақыт таба алады. 

Оларда басқа адамлар менен қарым-қатнас жасаўға, өзлерин руўхый және де жеке 

раўажландырыў ушын тосқынлық аз. Бирақ, бул балаларын тәрбиялаў ушын 

жуўапкершилиги бар жалғыз аналар ямаса әкелерге тийисли емес. 

Солай етип, өзиңиздиң жалғызлығыңыздан даналық пенен пайдаланың! Қудай 

сизде кимди көргиси келсе, сондай болыўға ҳәрекет етиң ҳәм ҳәзирги жағдайыңыздың 

артықмашылықларынан пайдаланып Масихтың исине хызмет етиң. Мүмкин, ўақты 

келсе Қудай  жағдайды өзгертеди ҳәм сиз енди жалғыз болмайсыз. Яки сиз үйленбей 

ямаса турмысқа шықпаған ҳалыңызда Ол сизде ҳәм сиз арқалы еледе табыслы ҳәрекет 

етеди. Сизиң тапсырмаңыз болса, Масихтың изинен шын жүрегиңиз бенен ериў ҳәм Ол 

келешегиңизди бахытлы және мәнили ететуғынына исениў. 

 

БИРИНШИ ПРИОРИТЕТ: ҚУДАЙ 

«Мен сизлердиң ғам-тәшўишсиз болғаныңызды қәлеймен. Үйленбеген еркек Ийемизге 

қалай жағынсам екен деп Ийемиздиң ислери ҳаққында ойланады. Бирақ үйленген еркек 

ҳаялыма қалай жағынсам екен деп, дүньяның ислери ҳаққында ойлайды» (1 Коринф 

7:32-33). 

Ҳәр бир масихый ушын ол бойдақ ямаса үйленгенине қарамастан, ҳәммесинен 

алдын Қудай турыўы керек. Бул ҳаққында И.М.Баундстың классикалық нақыл 

сөзлеринде анық айтылған: «Қудай менен аз болыў – Қудай ушын аз болыўды 

билдиреди». Хызметке ийе болыў ушын Қудай менен ўақыт өткеремиз емес. Ол бизлер 

менен сәўбетлесиўди жүдә қәлейтуғыны себепли Оның менен ўақыт өткеремиз. Ол 

бизлер менен бирге  болыўды қәлейди, себеби бизлер «Әке Өзине излеген 

сыйыныўшылармыз» (Юхан 4:23). Оның менен бирге бизлер Қудайға уқсас болып 

өсемиз ҳәм бизлердиң Оның менен қарым-қатнасығымыздың барлығы әтираптағылар 

ушын айқын көринеди. «Кеңес ағзалары Петр менен Юханның билимсиз ҳәм 

қарапайым адамлар екенин байқап, олардың батыллығын көргенде таң қалысты. 

Олардың Ийса менен бирге болғанын билди» (Елш.исл 4:13). 

Ўақты-ўақты менен Қудай менен көп ўақыт өткериң. Бул күнделикли Қудайға 

арнайтуғын ўақтыңызға толықтырыў болады. Мухаддес Жазыўды изертлеў ҳәм 

аятларды ядлаў арқалы Қудайдың Сөзин түсиниўде күшли болып барың . Қудай 

сизлерге Өзиниң Сөзин өмириңизде қолланыўға даналық бериўи ушын үзликсиз дуўа 

етиң. Егер сиз Мухаддес Китапта баян етилген уллы ҳақыйқатларды беккем усласаңыз, 

онда керек жерлерде Қудайға нәтийжели хызмет ете аласыз. Ўақты келгенде, сизиң 

өмириңиз көплеген адамлардың өмирине тәсирин көрсетеди. 

 

ҚУДАЙДЫҢ СИЗГЕ ТИЙИСЛИ МАҚСЕТЛЕРИН АШЫҢ 

Қудай менен жүрисиңиздиң турақлы болыўы-сизиң биринши гезектеги тапсырмаңыз. 

Кейин сиз өзиңиздиң бос ўақытларыңызды Оның еркине сай қалай пайдаланыўды 

ойлансаңыз болады. 

Ҳәптесине қырық саатты сиз жумыста өткизесиз. Жумысыңыздан кеўлиңиз 

толып атырғаны ҳәм оған жиберген ўақытқа өкинбей атырғаныңызға көз жеткизиң. 

Қалған ўақытты қалай пайдаланыўды шешип алың. Сизиң жумысыңызда өсиўге 

талпыныўыңыз қандай? Мүмкин сизге қандай да басқа тараўда мийнет етиў керек 

шығар? Ески дослар менен қарым-қатнас ушын қанша ўақыт ажыратыўға болады? Сиз 

ата-анаңыз, туўысқанларыңыз бенен жақын қатнасықты сақлаўды, оларға хат жазыўды, 

қоңыраў қылыўды, ўақты-ўақты менен оларды көрип турыўға барып турыўды қәлерсиз, 

бирақ бәрибир Қудай сизди шақырған исти ислеўди даўам етиң. 

Сиз еле де мағлыўмат алыўға талпыныўыңыз керек пе? Танысларыңыз, 

досларыңыз, қоңсыларыңыз бенен қанша ўақыт өткериўиңиз керек? Бос ўақыт қалыўы 
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ҳәм ҳәдден зыят басым және тәшўишке дус келмеў ушын сиз қандай хызмет жүгин 

көтере аласыз? Булардың ҳәммесинде сиз Қудайдың басшылығына исенсеңиз болады, 

усылар ҳаққында дуўа етиң ҳәм режелеў және баҳалап шығыўға жетерли ўақыт 

ажыратың.  

Сиз Қудайдың қәдирли хызметшиси болыўыңыз мүмкин! Жалғызлығыңыздан 

ақыл менен пайдаланың. 

 

10-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА: 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Оныншы ҳәптениң тапсырмасын үйрениң ҳәм орынлаң 

(47-48 бетлер). «Қутқарылғанына исенимли болыў» темасындағы екинши аятты 

ядлаң: Юхан 5:24. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: 8-19 сораўларға жуўап бериң 

ҳәм «Қудайдың еркин билиў» бөлиминиң ақырындағы кестени толтырың, Мухаддес 

Китапты үйрениў бойынша қолланба, 4-бап (73-76 бетлер).   

4. Гүўалық: Топардың алдында 4 минуттан асырмай жеке гүўалығыңызды айтып 

бериўге таяр болың (жазғаныңызға қарамай). 

5. Басқа: Приоритетлер.3-бөлимди оқың (49-52б) ҳәм оны талқылаўға таярланың.  

 

 

 

10-САБАҚ 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1. Аятларды қайталаў ушын топарларға бөлиниң ҳәм «Қутқарылғанына исенимли 

болыў» темасы бойынша екинши аятты айтып бериң. Юхан 5:24 (Ҳәмме 

тапсырмалар мағлыўматты үйрениў күнделигинде өз ўақтында белгилениўине 

тырысың).   

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделиктен Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлер менен бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша дискуссия топарларына бөлиниң (ҳаяллар ҳәм 

еркеклер өз алдына). Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба, 4-бап 

«Қудайдың еркин билиў» бөлиминдеги 8-19-сораўларды ҳәм кестени талқылаң  

(73-76 бетлер). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилсин. 

5. Және бир адам 4 минуттан асырмай, жеке гүўалығын жазғанына қарамай айтып 

берсин.  

6. Приоритетлер.3-бөлимди талқылаң (49-52 бетлер).  

7.  11-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (52-бет). 

8. 11-сабаққа дискуссия жетекшилерин тайынлаң. 

9. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Мухаддес Жазыўды ядлаўға арналған көрсетпелер-оныншы ҳәпте 

Аят ҳаққында 

6-ТЕМА. ҚУТҚАРЫЛҒАНЫНА 

ИСЕНИМЛИ БОЛЫЎ 

Бизлер дүньяға келгенимизден-ақ 

сүйикли екенимизге, бизлерге 

керекли зат жеткерилип туратуғын- 

лығына, кимгедур тийисли 

екенимизге исенимли болғымыз келеди.  

Қудай да биз Масихқа келгеннен кейин 

усындай исенимли болыўымызды қәлейди. 

Ол бизлер мәңгилик өмирге ийе екени- 

мизди билгенимизди қәлейди.  

Юхан 5:24-Ийса Оның сөзин тыңлап ҳәм 

Ол арқалы Әкеге исенсек, мәңгилик 
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өмирге ийе екенинимизди айтты. 

Мәңгилик өмирге  бизлер ҳәзир 

ийемиз. Бизлерге ҳеш қашан 

гүналарымызға есап бериўимизге 

туўра келмейди. Исенген ўақтымызда 

бизлер руўхый өлимнен руўхый 

өмирге өтемиз. Қутқарылғанға 

исенимли болыўдың негизи 

Қудайдың бул туўралы ўәдесине 

исениў болып табылады. 

 

Сизиң ҳәптелик жобаңыз. 

1. Юханның 1-хаты 5:13 аятты 

қайталаў ушын басқа аятларға  

қосың, ал Юхан 5:24 аятты 

сыртқы қалтаға салың. 

2. Бул аятты ядлап алыў ушын сизге 

толық бир ҳәпте бериледи, солай екен 

қалған ўақтыңызды әлле қашан 

ядланған аятларды қайталаў ушын 

пайдаланың.     

3. Ҳәзир сизиң қалташаңызда 29 аят бар. 

Егер сиз күниңизди ерте басласаңыз 

ҳәм бос минутларыңызды аятларды 

қайталаў ушын пайдалансаңыз, сизге 

бул 29 аятты ҳәр күни қайталаў қыйын 

болмайды. 

4. Ҳәптениң ақырында таза аятты ядтан 

жазып ямаса кимге болса да сөзбе-сөз  

айтып берип, қаншелли анық 

ядлағаныңызды тексериң. 

 

Жетекшиниң жобасы: «Қудайдың еркин билиў» темасына сораўлар 

(Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

 

2-БӨЛИМ- ШЕШИМ ҚАБЫЛЛАЎ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ (даўамы) 

Биреўден 8-сораўдың алдындағы абзацты оқып бериўин сораң. 

(8-13-сораўлар) «Сиз шешим қабыллаўда Қудайға бойсыныў ҳаққында нени 

билдиңиз?» 

(8-сораў, Забур 118:105,130) Сизиңше ойланыў оқыў ҳәм үйрениўден не менен 

ажыралып турады?   

(9-сораў, Забур 142:8) «Сизиң пикириңизше, Қудайдың жетелеўин сорап жийи дуўа 

етиў керек пе»? 

(Яқып 1:5) «Сизиң көз қарасыңыз бойынша, даналық ҳәм Қудайдың еркин билиў қалай 

өз-ара байланысады?» 

(10- сораў) Бир неше топар ағзаларына бул сораўға өзлериниң жуўапларын оқып 

бериўин усыныс етиң. 

(11-сораў) Бир неше адам бул сораўға жуўабын оқып берсин. 

(13-сораў) Бир неше қатнасыўшыдан сораўдың «Сиз буны қалай қыласыз?» бөлегине 

жуўапларын оқып бериўин сораң. 

 Биреў усы сораўдан кейинги гәпти оқып берсин.  

Ал басқасы 14-сораўдың алдындағы абзацты оқысын. 

(14-17-сораўлар) «Сиз шешим қабыллағанда Қудайдың жетелеўине ашық болыў 

ҳаққында жаңадан не билдиңиз?» 

(14-сораў) «Сиз қарама-қарсы келетуғын кеңести қалай баҳалайсыз?»  

Биреўден усы сораўдан кейинги абзацты оқып бериўин сораң. 

(15-сораў) Қатнасыўшылардың бир нешеўинен бул сораўдың биринши бөлегине жуўап 

бериўин сораң.  

Ал енди басқалары екинши бөлегине өзиниң жуўапларын оқысын.  

(16-сораў) «Сиз «бир нәрсени шын жүректен ислеў»ди қалай түсинесиз?» 

(17-сораў) Биреўден усы сораўдың биринши бөлимине жуўабын оқып бериўин сораң. 

Енди бир неше адам сораўдың екинши бөлимине жуўабын оқысын. 

 

3-БӨЛИМ- ҚАҒЫЙДАЛАР ТӘЖИРИЙБЕДЕ 

(18-сораў) Биреўден бул сораўды оқыўын сораң. 
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(Бийлер 6:25-28) Еки ямаса үш адамнан «Гедеон»ға жазған жуўапларын оқыўын сораң. 

(Еврей. 11:25-26) Топардағы еки яки үш ағзаға «Муўса»ға жазған жуўапларын оқып 

бериўин усыныс етиң. 

(2 Тим. 4:10) Ал енди бир неше адам «Димас»ға жазған жуўапларын оқысын. 

(19-сораў) Бир неше қатнасыўшыдан  усы сораўдан кейинги кестеге олар не жазғанын 

оқып бериўин сораң. (Оқыўшылар өзлери дусласып атырған шешимлерге байланыслы 

бул кестени толтырып  болғаннан кейин, усы бөлим жуўмақланды деп қол қойылады). 

 

«Сен маған өмир жолын көрсеттиң»  

(Забур 15:11). 

 

 

Приоритетлер. 3-бөлим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР ШЕҢБЕРИ 

 

 

 

 

ШАҢАРАҚ ҚУРҒАНЛАР: ПРИОРИТЕТЛЕР ШЕҢБЕРИ 

(Бул бөлимди талқылаўда топар ағзаларының ҳәммеси қатнасады)  

Жоқарыда көрсетилген «Приоритетлер шеңбери» сүўретлемеси шаңарағы бар 

адамларға жүкленген кең таралған ўазыйпаларды көз алдымызға келтириўге жәрдем 

береди.  

Келеси шеңбердеги жуўапкершиликти жақсы орынлаўыңыз ушын, оннан 

алдыңғы шеңбер орынланған болыўы керек. Ишки шеңберлердеги приоритетлер 

әҳмийетлилиги жағынан үлкенирек. Деген менен, басынан баслап өмириңиздиң ҳәмме 

тараўларында теңсалмақлылыққа ерисиўди қәлесеңиз керек. 

                            

                           Мүтәжликти толтырыў 

 ҮЙЛЕНГЕН 

АДАМ 

ҚУДАЙ 

 

 
Матта 6:33 

 КҮЙЕЎ ЯМАСА 

ҲАЯЛ 
 

 
Тимоф. хат 3:4-5 

Тит. хат 2:3-5 

Физикалық қарым-
қатнас 

БАЛАЛАР  
 



    Ефеслик. 6:4 

БАСҚАЛАР 

 
Колос.хат 3:23-24 

Дуўа 
 

Басшылықты излеў 
 

 

Бойсыныўшылық 

Мухаддес Китапты үйрениў 

Мухаддес Жазыўды ядлаў 

Миннетдаршылық 

Дуўа етиў:  

     Сүйиў 

Бирге  

жобаластырыў 

Сөйлесиў 

Күйеў руўхый басшы 

Рахмет айтыў 

 

   Дуўа етиў: 

Ойын-заўық 

ўақты 

Ылайықлы 

тәрбия 

Сүйиў 

Өмирлерине мақсет 

қойыўға 

көмеклесиў 

Тәртип 

Сөйлесиў ушын 

ўақыт 

 

Шәкирт таярлаў 

Хош Хабар айтыў 

Бос ўақытта 

кеўилашар дем алыс 

Қызығатуғын талаплар 

Жумыс 

Билим алыў 
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Сиз өзиңиздиң жүрегиңиз ҳәм ақылыңызда усы ҳәптеде ямаса усы күнде сиз ушын не 

әҳмийетли екенин анықлап алыўыңыз керек. Қудай бизлердиң ҳәр биримизге таслап 

қоя алмайтуғын  жуўапкершиликлер берген.  Соның ушын, бизлер режелестирип жоба 

дүзгенимизде усы ўазыйпаларға артықша итибар берилиўи керек.  

Бизлер дәслепки шеңберлерде тәртип орнатпағанша сыртқы қатламларға 

Масихтың тәсирин өткизиўшилер болыўға уқыплы емеспиз. 

ПРИОРИТЕТ: ҚУДАЙ 

Егер бизлер Ийса Масихқа табыслы ҳәм жемисли хызмет етиўди қәлесек, онда алдын 

Қудай менен турақлы ҳәм мәнили ўақыт өткизиўимиз керек.  Ол бизлердиң биринши 

приоритетимиз болыўы керек (Матта 6:33). «О, адам! Нениң жақсы ҳәм Қудай сеннен 

нени талап ететуғыны саған айтылған: әдиллик пенен ҳәрекет етиў, жақсылықты жақсы 

көриў ҳәм Қудайыңның алдында мөминсип жүриў» (Мих. 6:8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бул үшмүйешлик диаграммадан бизлер егер күйеў ҳәм ҳаял Қудайға қаншелли 

жақынласса, бир-бири менен де соншелли жақынласатуғынын көрип турмыз. Бул  

ата-ана ҳәм балалар қатнасығы ушын да дурыс. 

Сиз Қудайға талпынғаныңызда, Оған жақын ҳәм қарым-қатнаста болғаныңыздан 

қосымша жарылқаўларға ийе боласыз. «Ал маған Қудайға жақынласыў жақсы! Мен 

Ҳүкимдар Қудайды баспанам еттим» (Забур 72:28). «Қудай Оны шақырыўшы ҳәммеге, 

ҳақыйқатлық пенен шақырыўшы ҳәммеге жақын. Оннан қорқатуғынлардың 

нийетлерин Ол орынлайды» (Забур 144:18-19). 

 

ПРИОРИТЕТ: КҮЙЕЎ ҲӘМ ҲАЯЛ 

Қудай менен терең ҳәм жақын қатнаста болыў - сизиң турмыс жолдасыңыз бенен терең 

ҳәм жақын қатнаста болыўыңыз итималлығын асырады. Ҳәм турмысыңызда қарым-

қатнасыңыз жақсы болса, онда балаларыңыз бенен де жақсы қарым-қатнаста 

болыўыңыз мүмкиншилиги асады. Приоритетлер қойыў деген кеўил бөлмеў қойыў 

емес, керисинше дыққат аўдарыўды нәзерде тутады. Өз турмысыңыздың үстинде 

ислеўди даўам етиң. 

 

Ҳаяллар 

Сизлер күйеўиңиз ушын дуўа етесиз бе? Сиз оған күннен-күнге көбирек шаңарағыңыз- 

да басшы, шешим қабыллаўшы болыўына жәрдем берип атырсыз ба? Сиз оған 

бейимлесесиз бе ямаса ол сизге бейимлесиўге мәжбүр ме? Сиз күйеўиңиздиң кеўилин 

(мейилин), оған не жағатуғынын, не жақпайтуғынын, оның күшли ҳәм ҳәлсиз 

ҚУДАЙ ҚУДАЙ 

КҮЙЕЎ ҲАЯЛ АТА-АНА БАЛА 
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тәреплерин үйрениўши оқыўшысыз ба? Ол өмирде ерисиўим керек деп есаплайтуғын 

нәрселерди сиз қоллап-қуўатлап жигерлендиресиз бе? 

 

Күйеўлер 

Өзиңиздиң ҳаялыңыз ушын дуўа етесиз бе? Оның үй жумыслары ҳәм балалардан 

тысқары ўақты барлығына көз жеткизесиз бе? Сиз оған мүмкин болғанда хожалық 

ислерине жәрдем бересиз бе? Оған шын жүректен алғыс билдиресиз бе? Оған 

өзиңиздиң реже ҳәм нийетлериңизди айтасыз ба? Оған «рахмет» деп айтасыз ба? 

Өзиңиз де балаларды тәрбиялаўды үйренесиз бе ямаса буның бәрин ҳаялыңызға таслап 

қойыпсыз ба? Биргеликте дуўа етесиз бе? Оның менен сәўбетлесиў ҳәм сөйлесиў ушын 

жетерли ўақыт табыўға талпынасыз ба? Оның материаллық мүтәжлиги менен бир 

қатарда руўхый, физикалық ҳәм эмоционаллық мүтәжликлерин де қанаатландырып 

атырсыз ба?  

Егер сизиң өмириңизде Қудай биринши орында, ал ҳаялыңыз оннан кейин 

екинши орында болса, сиз Қудайдың мақсетлерин жерде иске асырыўда көбирек 

жәрдем бере аласыз. 

 

ПРИОРИТЕТ: БАЛАЛАР 

Бир күни белгили масихый искерлердиң биреўи бир топар еркеклерден сорады: 

«Сизлер балаларыңыз ушын ислеўиңиз мүмкин болған ең үлкен нәрсе не екенин 

билесиз бе?». Ол сәл иркилип, әпиўайы ҳәм туўры түрде: «Ҳаялларыңызды 

сүйиңлер!»,- деди. Усының менен ол бәлким өмирде биринши орында Қудай турыў 

кереклигин нәзерде тутқан. Бирақ, бизлер Қудай менен ҳәм ҳаялымыз ямаса күйеўимиз 

бенен жақсы қатнаста болып, ал балаларымызға келгенде Мухаддес Китаптағы 

тийкарларды умытқан болыўымыз мүмкин. 

Басқа машқала мынадан ибарат: «хызметке берилип» гейде бизлер балалары- 

мызды нәзерден жиберип қоямыз ҳәм бир күни оларды өмирге таярламағанымызды, 

оларға Ийса Масихтың шәкиртлери болыўға жәрдемлеспегенимизди билемиз. 

Ҳәзирги ўақытта балаларды тәрбиялаўға арналған китаплар,кассеталар ҳәм 

семинарлар жүдә көп. Бул жуўапкершиликти жақсы атқарыў ушын талап етилетуғын 

шеберликти билиўге ўақыт керек. Алынған билимди дуўа етиў менен әмелде қолланыў 

зәрүр. Сиз усы тараўды қолларыңызда беккем услап турсыз ба? Балаларыңызға 

қоятуғын мақсетлерди ерли-зайыплы бирге келисесиз бе? Хожалығыңыз 

басқарылатуғын усыл ҳәм тийкарлар бойынша өз-ара келисимге келгенсиз бе? 

 

ХОЖАЛЫҚ БОЙЫНША ЖУЎМАҚ 

Масих ушын көп адамлардың өмирине үлкен тәсир көрсетиўде ең жақсы жол - 

өзиңиздиң турмысыңызда ҳәм балаларыңыздың тәрбиясында қолланып атырған 

Мухаддес Китап принциплерин бөлисиў болып табылады.  

Шаңарақта исенимли болыў кең түрде руўхый тәсир етип баслаўдан алдын 

келеди. «Себеби, өз үйин басқара алмайтуғын адам, Қудайдың жәмәәтине қалай 

ғамхорлық қылады?» (1 Тим 3:5). Бул сизиң хожалығыңызда ҳәммеси сөзсиз жайында 

болыўы керек дегенди билдирмейди, тек сиз бул ҳаққында биринши гезекте ғамхорлық 

етиўиңиз керек. Сизиң үйиңиз яки үлкен хызметлерге баслаўшы жол ямаса мойныңыз- 

да дигирман тасы болыўы мүмкин. 

«Туўры ҳәм әдил ислерди ислеп, жолым менен жүриўди балаларына ҳәм 

урпақларына буйырсын деп, Мен Ибрайымды таңладым. Солай етип, Мен оған берген 

сөзимди орынлайман » (Жарат 18:19). Ибрайым өзиниң үйин басқарыўда садықлық 

көрсеткени ушын Қудай оны руўхый гүллендире алды. 
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БАСҚА ДА ПРИОРИТЕТЛЕР 

Жумыс 

Ҳәпте аралығында көплеген ўақыт дүньялық жумысқа кетеди. Бирақ усы жумыста да 

сиз Қудай берген талант ҳәм уқыплылықты пайдалансаңыз болады. Жумыс арқалы сиз 

масихый жумысларға жәрдем бериў менен бирге  жеке ҳәм хожалық талапларын 

қанаатландырыў ушын қәрежетке ийе боласыз. 

Жумыста сиз Ийса Масихты билмейтуғын көплеген адамларды ушыратасыз. 

Олар менен досласыў ҳәм байланысыў арқалы сиз олардың Масихқа келип, Оның 

шәкирти болыўына жәрдем бере аласыз. Бирақ сиз буны әлбетте жумыс ўақтынан 

урлап ислемеўиңиз керек. Өзиңиздиң жумысыңызды шын жүрегиңиз бенен, оны 

Ийемиз ушын ислеп атырғандай етип орынлаң; бундай жағдайда ол руўхый хызмет 

ислеўге мүмкиншилик жаратады, тиришилигиңизди тәмийинлейди ҳәм сизге 

қанаатланыў сезимин де береди. 

 

Жәмәәт 

Исениўшилердиң жергиликли жыйналысы үлкен әҳмийетке ийе. Бул- исениўшилер 

өзлериниң руўхый тәжирийбесин бөлисетуғын орын. Ким өз дөгерегинде хызмет алып 

баратуғын яки шаңарақлар менен ислесетуғын болса, жәмәәтте тек бир хызмет алып 

соны жақсы орынлағаны мақул. 

Екшемби күнги мектепте сабақ бериў хызмет етиў болып қалмай,бул сизиң 

басқаларды жигерлендириў уқыбыңызды ҳәм Мухаддес Китап ҳақыйқатларын анық 

айтып бериў шеберлигиңизди раўажландырыў ушын өсиў мүмкиншилиги. 

Қудай сизди жетелеўи ушын дуўа етиң. Басқа исениўшилер менен ҳәптеликли 

ушырасыў ўақтында алыўды да, бериўди де режелестириң. 

 

Ҳәр қыйлы 

Сиз китап оқыйсызба? Ямаса әтираптағыларға сизди қызықлырақ адам етип көрсете- 

туғын қандай да бир хоббиңиз бар ма? Дене тәрбия шынығыўларына, дем алыў ҳәм 

кеўил көтериўге ўақыт ажыратыў мәселеси қалай? Жеке инсан ҳәм масихый сыпатында 

сизди раўажландыратуғын билим ҳәм тәжирийбе алыўыңызды даўам етип атырсыз ба? 

 

 

 

 

11-САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Еле ақырына дейин орынланбаған тапсырмалардың 

үстинде ислең. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба: «Хызметшиниң жүриси» 

бөлиминдеги 1-10 сораўларына жуўап бериң, Мухаддес Китапты үйрениў бойынша 

қолланба, 5-бап (77-79 бетлер).   

4. Басқа: «Көпир сүўретлемесин» айтып бериўге таярланың. 
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11-САБАҚ 

 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

 

1. Аятларды қайталаў бойынша  топарларға бөлиниң ҳәм ядланған аятлар 

Мағлыўматларды үйрениў күнделигинде белгилениўи үстинде ислең. 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлерди бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша пикир алысыў топарларына бөлиниң (ҳаяллар 

ҳәм еркеклер өз алдына). «Хызметшиниң жүриси» бөлиминдеги 1-10-сораўларды 

талқылаң, Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба, 5- бап (77-79 бетлер). 

4. Ҳәр бир топар жетекшисиниң жумысына қысқаша баҳалаў берилсин. 

5. «Көпир сүўретлемесин» айтып бериўди тәжирийбе қылың.  

6. 12-сабақ ушын тапсырманы оқып шығың (54-бет). 

7. 12-сабаққа дискуссия жетекшилерин тайынлаң. 

8. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Жетекшиниң жобасы: «Хызметшиниң жүриси» темасына сораўлар 

 (Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

 

Биреўден 1-сораўдың алдынғы мағлыўматты оқыўын сораң. 

 

1-БӨЛИМ- МАСИХ-СИЗЛЕР УШЫН ҮЛГИ 

(1-4-сораўлар) «Хызметкер болыўды Масихтың үлгисинен үйренгениңизде сизге 

айрықша не тәсир етти?» 

(1-сораў) «Масихтың өмириндеги еки мақсет «хызмет» ҳәм «өлимниң» арасында 

қандай өз-ара байланыс бар?» 

Биреўден 2-сораўдан кейинги цитатаны оқып бериўин сораң.   

(3-в сораў) Бир неше топар ағзаларына бул сораўға жуўапларын оқыўын усыныс етиң. 

(4-сораў) Бул сораўға жазған жуўабын оқып бериўин бир неше қәлеўшилерден сораң. 

 

2-БӨЛИМ- СИЗИҢ ӨМИРИҢИЗ УШЫН МАСИХТЫҢ ҚӘЛЕЎИ 

(5-8-сораўлар) «Масихтың сизге хызмет етиўди қәлеўтуғыны ҳаққында не 

үйрендиңиз?» 

(5-сораў) Бир ямаса еки адам усы сораўға өзиниң жуўапларын оқысын. 

(7-сораў) Бул сораўдың бөлимлерине ҳәр түрли  оқыўшы жуўап берсин. 

(8-сораў) Топарды айланып, оның ҳәр бир ағзасынан өзлестирген сабағы менен 

бөлисиўин сораң. Сабақ қатнасыўшыларына өзлериниң гүзетиўинен келип шыққан 

ҳәмме пикирлерин айтып таўысыўына мүмкиншилик бериң. 

 

3-БӨЛИМ- ӨЗИН БЕРИЎ 

(9-10-сораўлар) «Сизге бул бөлимде көбирек не тәсир етти?» 

(9-сораў) Бул сораўдың биринши бөлимине жуўапты алып болғаннан кейин, бир неше 

топар ағзаларынан оның екинши бөлимине жуўапларын оқып бериўин усыныс етиң. 

(10-сораў) Топардан  хызметкердиң қәсийетлери дизими менен бөлисиўди сораң. 

Бир неше адамнан бул сораўдың екинши бөлегине жуўапларын оқып бериўин сораң. 
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12- САБАҚ УШЫН ТАПСЫРМА 

1. Мухаддес Жазыўды ядлаў: Аятларды ядлаў бойынша соңғы талапларды орынлаў 

үстинде ислең. 

2. Қудай менен жалғыз қалыў ўақты: Мухаддес Китапты оқыўды, белги қойыўды 

ҳәм жазып барыўды даўам етиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба:11-20 сораўларға жуўап бериң 

ҳәм  «Хызметшиниң жүриси» бөлиминдеги Қысқаша баянламаны оқың, Мухаддес 

Китапты үйрениў бойынша қолланба, 5-бап (79-81 бетлер).   

  

 

12-САБАҚ 

 

 

БУЛ САБАҚТЫҢ СХЕМАСЫ: 

1.  Аятларды қайталаў бойынша  топарларға бөлиниң ҳәм Мағлыўматларды үйрениў 

күнделигинде ҳәмме тапсырмалар белгилениўин тәмийинлең. 

2. Мухаддес Китапты оқығанда жазылатуғын күнделигиңизден Қудай менен жалғыз 

қалған ўақтыңызда пайда болған пикирлер бенен бөлисиң. 

3. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша пикир алысыў топарларына бөлиниң (ҳаяллар 

ҳәм еркеклер өз алдына). 11-20-сораўларды ҳәм «Хызметшиниң жүрисин»деги 

Қысқаша баянламаны талқылаң. Мухаддес Китапты үйрениў бойынша қолланба  

5-бап (79-81 бетлер). 

4. Топар биргеликте жыйналысып, дискуссия жетекшилериниң жумысы қысқаша 

баҳаланады. 

5. Сабақты дуўа етиў менен жуўмақлаң. 

 

Жетекшиниң жобасы: «Хызметшиниң жүриси» темасына сораўлар 
 (Мухаддес Китапты үйрениўди алып баратуғын жетекшилер ушын) 

 

4-БӨЛИМ- ХЫЗМЕТШИ БОЛЫЎДЫҢ  ЖОЛЛЛАРЫ 

(11-16-сораўлар) «Сиз хызметши болыўдың жоллары ҳаққында нени үйрендиңиз?» 

(12-сораў) «Неге бизлер жақсы хызметкер болсақ та, мақтаўға ылайықлы емеспиз?» 

(13-сораў) Кимнен болса да сораўдың алдындағы гәпти оқып бериўин сораң. 

Ал енди бир неше топар ағзаларына бул сораўға жуўапларын оқып бериўин усыныс 

етиң. 

 (14-сораў) Бул сораўдың биринши бөлегине қәлеўшилер жуўап бериўин сораң. 

(15-сораў) Қәлеўшилерден бул сораўдың ҳәр бир бөлимине берген жуўаплары менен 

бөлисиўин сораң. 

(16-сораў) Бир неше адам бул сораўға жуўапларын оқып берсин.  

Усы сораўдан кейинги цитатаны биреўи оқып берсин. 

 

5-БӨЛИМ- ХЫЗМЕТ ЕТИЎ-ДЕМЕК БЕРИЎ 

 

Биреўге усы сораўлардың алдындағы абзацты оқып бериўин усыныс етиң. 

(17-20-сораўлар) «Сизге хызметшиниң жуўапкершилиги ҳаққында не тәсир етти?» 

Топардағы ағзалардан Қысқаша баянламаның бөлимлерин оқыўды сораң. 
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МУХАДДЕС КИТАПТЫ ҮЙРЕНИЎ 

 «ШӘКИРТ ТАЯРЛАЎ БАҒДАРЛАМАСЫ», 3-КИТАП 

 

МАСИХ ПЕНЕН ЖҮРИЎ 
 

 

 

Мухаддес Китап - өмир китабы, ҳақыйқатлар ғәзийнеси... 

... жанға қайта өмир бағыш етеди, 

... садаларды дана қылады, 

... жүректи қуўандырады, 

... көзге жақтылық береди, 

... алтыннан да қымбат, 

... палдан да татлырақ... 

ҳәм оның тәлимине бойсынғанларға үлкен сый бар. 

-Забур 18:7-11. 

 

Қудай Өз Сөзинде берген мол даналық ҳәм байлық ҳәр бир масихый ушын ашық, бирақ  

тырысып излегенлер ғана оларға ерисе алады. Оқыў барысында ойланыў ҳәм дуўа етиў- 

мине Қудайдың даналығы ғазнасының ашылыўының еки гилти. Көрип шығып атырған 

ҳәр бир аяттың үстинде дуўа етип ойланыў сизге оның мәнисин ҳәм өмириңизде 

қолланыўды түсиниўге жәрдем береди. 

Масихта жасап, сиз өмириңизге байланыслы Қудайдың қандай мақсети ҳәм 

қандай жобасы барлығы, қалай исеним менен жүриўиңиз кереклиги, өмириңизде Ол 

нени көргиси келетуғыны ҳаққында ойланыўыңыз мүмкин. Масих пенен жүриў 

китабында сиз Масих пенен бирге жүриўдеги бес әҳмийетли қәдемди үйренесиз: 

  Масихта жетилисиў 

  Масихтың басшылығы 

   Исеним ҳәм Қудайдың ўәделери 

   Қудайдың еркин билиў 

   Хызметшиниң  жүриси 
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1-Бап 

МАСИХТА ЖЕТИЛИСИЎ 

 

ХХ-әсир адамлардың талапларын тез ҳәм аңсат қанаатландыратуғын ойлап табылыўлар 

менен характерленеди. Таярланыўына бир неше минут кететуғын аўқат, телефон ҳәм 

спутник арқалы тез иске асатуғын байланыс, жоқары тезликтеги компьютерлерден 

дәрҳал келетуғын мағлыўматлар - мине ҳәзирги әўладтың өзине тән айрықша өмири. 

Деген менен, масихыйлық тәжирийбеде бирден руўхый өсип кетиў мүмкин емеслигин 

масихыйлар ядта тутыўы керек. Масихый болыў Қудайды еле де таныў ҳәм Оны еле де 

көбирек сүйиўден туратуғын өмирлик саяхаттың басланыўы. 

 

«Бул дүньяның адамларына еликлемеңлер. Ал, Қудайдың ой-пикирлериңизди жаңалап, 

Оның сизлерди толық өзгертиўине жол қойыңлар. Сонда, сизлер Қудайдың жақсы ҳәм 

минсиз еркин, яғный Оған нениң унайтуғынын айырып билесизлер». 

        -Рим 12:2 

 

МАСИХТА ЖЕТИЛИСИЎГЕ ҚАРАЙ  

1. Сиз Масихтың изинен ериўге шешим қабыллаған ўақтыңызда Масихта жетилисиўге 

қарай биринши қәдемди аттыңыз. Төмендеги қатарларға  Хош Хабардың әҳмийетли 

тәреплерин Мухаддес Жазыўдан тийисли силтемелер менен келтирип жазың. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ефеслилерге жазылған хат 4:11-16 оқың.                                                        

 

а) Қудайдың сизге байланыслы нийети қандай? 13,15-аятлар 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) Еле улғаймаған (нәресте ямаса гөдеклерге) масихыйларға тән қәсийетлер қандай? 

14-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в) Бул аятта айтылғандай, руўхый жетилискен адам қандай қәсийетке ийе? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Инсанның «ески тәбияты» менен масихыйдың «жаңа тәбиятын» салыстырың. Ефес 

4:22-24      

                  Ески тәбият                                              Жаңа тәбият 

________________________________         ________________________________  

________________________________         ________________________________ 

________________________________         ________________________________  

________________________________         ________________________________ 

________________________________        _________________________________ 
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4. 2-Коринф 3:18-аятының үстинде ойланың.                                                       

а) Сиз кимге уқсап өзгересиз?_________________________________________________  

б) Бул өзгеристи ким иске асырады?___________________________________________  

в) Сиз бирден толығы менен өзгерип қаласыз ба?________________________________ 

___________________________________________________________________________  

г) Сизиң жуўапкершилигиңиз неден ибарат?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

д) Қандай ис-ҳәрекетлер Масихты өмириңизде көриўиңиз ушын жәрдем береди?______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.Римликлерге жазылған хаттағы кейинги аятлар сизге Масих пенен байланысыңыз 

ҳаққында не айтады?                                                              

а) Сиз бенен не жүз берди? Рим 5:8-9 

___________________________________________________________________________  

б) Сиз ҳәзир не ислеп атырған болыўыңыз керек? Рим 6:19 

___________________________________________________________________________  

в) Сиз келешекте нени күтиўиңиз мүмкин? Рим 8:16-18 

___________________________________________________________________________ 

Масихтағы қутқарылыўдың бул үш аспекти (ақланыў, мухаддес болыў, уллыланыў) 

исениўшилерге байланыслы Қудайдың режесин түсиниўге жәрдем береди: 

 

 

Ақланыў               Өткен мәҳәл- Мен гүналарым           Мениң орным:                                                 

                              ушын жазадан қутқарылдым...           Масихта.                                                                                

                              

Мухаддеслениў   Ҳәзирги мәҳәл- Мен гүнаның            Мениң аўҳалым: 

                              күшинен азат болып атырман..          Масихқа уқсап барыў. 

                                                                               

Уллыланыў          Келеси мәҳәл – Келешекте                 Мениң күтетуғыным: 

                              гүнаның менде жасаўынан                 Мен Масихқа уқсайман. 

                              қутқарыламан                      

                        

 

6.Колосалыларға жазылған хат 3:2-4 үстинде дыққат пенен ойланың. Бул аятлар 

жоқарыдағы кесте менен қалай байланыслы? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    

СИЗИҢ БАСЛАНҒЫШ ПУНКТИҢИЗ 
7.Колосалыларға жазылған хат 2:6-7 ни үйрениң. Сиз Масихтағы өмириңизди қалай 

басладыңыз? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Сиз өсиўди қалай даўам етиўиңиз керек?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8.Римлилерге жазылған хат 5:1-5 үстинде ойланың. Масихқа исенгениңиз арқалы 

ақланғаныңыз себепли қандай артықмашылықлар сизики? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

9.Ефеслилер 1-бапты оқың ҳәм «Масихта» ийе болған нәрселердиң бир нешеўин 

келтириң.                                                                                                     

Аят ________     _____________________________________________________________  

Аят ________     _____________________________________________________________  

Аят ________     _____________________________________________________________  

Аят ________     _____________________________________________________________          

 

ӨСИЎ БАРЫСЫ 
10. Физикалық ҳәм руўхый өмир арасында айдынластырыўшы уқсаслық бар. Кейинги 

аятлардан бул уқсаслық ҳаққында не билиўге болады?              

1 Салон. 2:11 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1 Тим. 4:8 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                      

Еврей 5:13-14 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                      

1 Петр. 2:2-3 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Усы уқсаслыққа басқа қандай мысаллар билесиз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11.Сиз Римлилерге жазылған хат 5:17 де айтылған қайсы нәрселерди ала аласыз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Буның арқасында сиз неге уқыплы боласыз?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.Римлилерге жазылған хат 6:11-13 тиң үстинде ойланың.                                                       

а) Өзиңиз ҳаққында қайсы нәрсени ҳақыйқат деп есаплаўыңыз керек? 11-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

б) Гүнаға байланысыңыз ҳәзирги ўақытта қандай болыўы керек? 12-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

в) Сиз қатаң түрде неге жол қоймаўыңыз керек? 13-аят     

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

г) Сиз қандай ҳәрекет ислеўиңиз керек? 13-аят  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13.Қудай сизге өмириңизде гүна емес (Рим 6:13), өзиңиз бийлик етиўиңизди (Рим 5:17) 

мақсет етеди. Бул аятларды өмиримизде қалай қолланыўымыз керек? 

__________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14.Павел масихыйлар исеними арқалы қутқарылады деп жазады (Ефес. 2:8-9), бирақ 

олардың Қудай менен қатнасы сол жерде тоқтап қалмайды.                                             

а) Елши Павелдиң сөзи бойынша сиз несиз? Ефес 2:10 

___________________________________________________________________________  

б) Қудай сизлерде еле де жумыс ислеўин даўам етип атыр ма?  

___________________________________________________________________________  

в) Қудай не ислемекте? Фил. 1:6     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Өмириңиз үстинде ойланып, сизиң ишиңизде ислеп атырған ҳәмме жумысы ушын 

Қудайға миннетдаршылық билдириң. Өмириңиздеги келиспеўшиликлер сизди 

жигерлендирсин, себеби олар Қудайдың Масихқа уқсатып өзгертиў ушын сизде жумыс 

ислеп атырғанынан гүўалық береди. Қудай сизге ислеген, ислеп атырған ҳәм ислейжақ 

ислери ушын миннедаршылық билдириўге бир демге ўақыт ажыратың.                                     

Бизлердиң «сыртқы адамымыз» - Қудай ушын тек рамка; ҳақыйқый сүўрет- бул  

Қудай- сүўретши жаратыўды даўам етип атырған бизлердиң «ишки адамымыз».  

 

МАСИХЫЙ БОЛЫП ЖҮРИЎ 

15.Мухаддес Жазыўдағы кейинги көрсетпелер масихый сыпатында жасаў ҳаққында не 

айтады?                                                                                                        

Рим 8:4 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 Коринф 5:7 ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                                      

Ефес 5:2 _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1 Юхан 2:6 __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

16.1 Юхан 1:6-10 ға тийкарланып, Қудай менен байланыста жасап атырғанларды 

жасамай атырғанлар менен салыстырың.                                                

 

ҚУДАЙ МЕНЕН БАЙЛАНЫСТАҒЫ      ҚУДАЙ МЕНЕН БАЙЛАНЫСТА 

АДАМЛАР                                                      ЕМЕС АДАМЛАР 

 ________________________________         _______________________________          

________________________________         _______________________________          

_______________________________           _______________________________ 

________________________________         _______________________________ 

________________________________         _______________________________ 

 

РУЎХЫЙ ЖЕТИЛИСКЕН ӨМИР 
17.Жетилискен масихый қандай көз-қарасты ийелеўи керек? Филип 3:13-15 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18.1 Коринф 15:58 ди оқың. Масих пенен биргеликте өткизетуғын мәңгиликти күте 

отырып, масихыйлар не ислеўи керек? 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Буны ислеўге сизди не жигерлендиреди? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19.Руўхый өсиўимиз мүмкин болған бир неше тараўларды белгилең.                      

2 Петр 3:18 ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

1 Юхан 4:16-17 _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

20. 2 Тим 4:7-8 ди қарап шығың. Павел өзиниң Масих пенен жердеги жүриси ҳаққында 

не айтты?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ол келешекте нени күтти? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

 

Масихта ержетиўге қарай 

Қудай масихыйлардың руўхый өсиўин ҳәм Ийса Масихқа уқсаўын қәлейди. Қудай 

масихыйларды гүнаның жазасынан қутқарды. Ҳәзирги ўақытта олар гүна менен 

гүресиўде; бирақ гүна болмайтуғын Масих пенен биргеликтеги келешекти күте алады. 

Сизиң басланғыш пунктиңиз 

Ийса Масихқа исениў - масихый сыпатында өсиўдиң басланыўы. Қудай оның исенимде 

өсиўи ушын ҳәмме зәрүр нәрсени тәмийинлейди. 

Өсиў барысы 

Руўхый өсиў денелик өсиўге уқсайды. Қудай исениўшиниң өмиринде жумыс ислейди, 

бирақ буның ушын ўақыт талап етиледи. Өзлеринде баслаған исти Қудайдың 

орынланыўға алып келетуғынын билген ҳалда масихыйлар өмирде қорқпаўы керек. 

Масихый болып жүриў 

Масихта өсиў «жүриў» ямаса «ҳәрекет етиў»ге уқсас. Масихтың үлгисине бойсынып 

ҳәм Мухаддес Руўхтың басқарыўы менен масихыйлар сүйиспеншилик ҳәм исеним 

арқалы Масих пенен қатнаста жүриўи керек. 

Руўхый жетилискен өмир. 

Жетилискен масихый – бул Масихтың исинде табыслы хызмет етип, Оның мийримин 

ҳәм сүйиспеншилигин сезип, Оның изинен ериўши масихый. Қудай исениўшиниң 

мийнетин умытпайды ҳәм Ол оны сыйлықлайтуғын күн келеди. 
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2-Бап 

МАСИХТЫҢ БАСШЫЛЫҒЫ 

 

Ийса Масих бизлердиң Қутқарыўшымыз ҳәм Ийемиз!  

Уильям Барклей: «Ийсаның ҳәмме атақларының ишинде «Ийемиз» атағы 

көбирек қолланылатуғыны, кең тарқалғаны ҳәм теологиялық әҳмийетлисине айланды. 

«Ийе» сөзи  «Ийса» атының синоними болды десек биз асырып айтпаған болар едик»,- 

деген еди. 

Сиз ушын Масихтың басшылығы нени билдиреди? Сизиң өмириңиздиң қайсы 

тараўлары Оның басшылығы астында? Масихыйлық тәжирийбениң базыда итибар 

берилмей қалатуғын усы тәрепи Оның шәкирти болыўды қәлейтуғын ҳәр бир ер ҳәм 

ҳаял адам тәрепинен дыққат пенен көрилип шығылыўы зәрүр. 

 

ИЙЕМИЗ ИЙСА МАСИХ 

1. Атақлар өзин алып жүриўшилер ҳаққында әҳмийетли мағлыўмат береди. Кейинги 

аятларда Ийса Масихтың қандай атақлары ҳаққында айтылған?                                                                                                       

Юхан 13:13 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Елш.ис 2:36 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                                                      

Аян 19:16 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Усы атақлар Ийса Масих ҳаққында бизлерге не айтатуғынына жуўмақ шығарың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. Жуўапларды туўры келетуғын силтемелер менен байланыстырың. 

Ийса Масих -  ....................................... Ийеси.                                                                   

жаратылыстың                                              Колос 1:18                                                     

тирилердиң ҳәм өлилердиң                         Колос 1:16-17                              

Бәрше масихыйлардың- Жәмәәттиң           Рим 14:9    

Масих пүткил әлемде тутқан орнын бизлердиң жүрегимизден де ийелеўи керек.   

3. Ийса Масихқа тийисли етип «Ийе» сөзине өз анықламаңызды жазың (сизге бул 

жерде сөзлик жәрдем бериўи мүмкин). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________                                                

4. Филиплилерге жазылған хат 2:9-11 ди тексериң.                                                        

а) Ийса Масихты Қудай қалай уллылады?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

б) Ҳәр бир инсан Оны қалай уллылайды? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

5. Масихтың басшылығы Аян 5:12 де қалай мойынланады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

6. 1-Коринф 6:19-20 ны оқың.                                                                                  



 62 

а) Сиз қалайынша Қудайдың «меншиги» болдыңыз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

б) Сонлықтан сиз не қылыўыңыз керек? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ийса Масих, ҳүкимдарлар Ҳүкимдары барлық ўақытта бар болған ҳәм болады. Ҳәзирде 

ҳәмме адамлар Оны өзиниң Ийеси деп мойынламайды, бирақ бул Оның басшылық 

фактин өзгертпейди. Масихты ҳәмме Ийем деп мойынлайтуғын күн келеди, бирақ 

Оның басшылығын мойынлаў ҳәм бойсыныў артықмашылығы ҳәзирдиң өзинде 

мүмкин. Солай екен, Масих сизиң өмириңиздиң Ийеси болыўына рухсат етиң. Буның 

ушын шешим қабыллаң  ҳәм сол шешимиңизди күнделикли тастыйықлаң.                                        

 

ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН ШЕШИМ АРҚАЛЫ МОЙЫНЛАЎ 
7. Масихыйдың өмиринде Масихтың орны қай жерде болыўы керек? Колос 1:18   

________________________________________________________________________  

Масих ҳәр бир масихыйдың өмиринде.                                           

Базыларының өмиринде Ол айрықша орынға ийе.                

Бирақ тек санаўлыларының өмиринде Ол барлық нәрседен үстин. 

  

8. Рим.12:1 де бизлерге не буйырылған? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Не ушын сиз буны ислеўиңиз керек? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Төмендеги гәплерден өзиңиз ушын туўрысын белгилең.                                                                                                     

а) Мен ................................................  деп ойлайман ямаса сеземен:    

 Ийса мениң машқаламды ҳақыйқаттан түсинбейди                       

 Ол мениң ислеп билмейтуғын нәрсемди ислеўимди қәлеўи мүмкин 

 Ол маған қуўаныш әкелмейтуғын мийнетке өзимди бағышлаўымды  қәлеўи мүмкин                                                                 

 Ол мени үйлениўимнен (турмысқа шығыўымнан) тоқтатыўы мүмкин                  

 Ол қараўымдағы нәрселерден, қызыққан затларымнан ямаса досларымнан алатуғын 

қуўанышымды алып қояды                                                                    

 Ол маған «үлкен» жумысларда жәрдем бериўи мүмкин, бирақ киши нәрселер 

Оны қызықтырмайды 

 

б) Өмириңиздиң қәлеген бөлегине Масихқа жол ашып бериўиңизге кесент берип 

киятырған және қандай да бир қорқынышлар бар ма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

в) Иеремия 29:11 деги тастыйық бул қорқынышларды қалайынша  жоққа шығарады? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

«Ашықтан-ашық ҳәм анық еркли қарар қабыл етиўи менен инсан Оның басшылығын 

мойынлайды, себеби Ол барлықтың Ийеси. Келиншек алтарьдың алдында «аўа» деп 

айтып, күйеўин бир өмирге өз сезимлериниң ийеси етеди. Кейинги жыллары ол бир дем 

менен айтылған еркли қарары нәзерде тутқан ҳәмме нәрсени жасап бастан кеширеди. 
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Бизлердиң жүрегимиздеги Масихтың басшылығы усыған уқсас еркли қарардың 

нәтийжесинде жүзеге келеди, себеби Масихты ҳүкимдар қылған бизлердиң сол 

шешимимиз өзлигимизди тахттан түсиреди».                                         

 -Дж. Освальд Сэндерс. 

10. Кейинги сораўларға қараң ҳәм дурыс төртмүйешликке белги қойың:                                                                                            

                                                                                                                       Мен          Ийса                                                          

Мениң өмирим ушын ең жақсысы не екенин ким минсиз биледи?                                                                                                  

Мен өмирим ушын ең жақсы нәрсени ислеўге ким ең уқыплы?                                                     

Ким барлық ўақытта мениң өмирим ушын ең жақсысын бериўди                                             

қатты қәлейди?                                                                                                                                        

Не ушын? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

11. Масихтың ҳүкимдарлығы ҳаққында дуўа етип ойланың. Ийса өмиримниң 

ҳүкимдары деп мойынлаў ушын шешим қабыл еттиңиз бе?                      

АЎА _________                                     ЯҚ ________                                
 

ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН ТӘЖИРИЙБЕДЕ МОЙЫНЛАЎ 
12. Жақсы нийетлер жақсы нәтийжелерге кепиллик бермейди. Ал жақсы басланыў 

жеңис пенен тамамланыўды тәмийинлемейди. Өйткени шешим қабыллаў- бул тек 

басланыўы. Масихтың өмириңиз үстинен бийлигин мойынлағаннан кейин, Оған 

саат сайын бойсынып, өмирдиң күнделикли ислеринде Оны тыңлап ҳақыйқаттан да 

Ол сизиң Ийеңиз екенин дәлиллейсиз. Булардың гей биреўлери кейинги 

сүўретлемеде көрсетилген.    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСИХ 

АҚША 

 

БОС ЎАҚЫТ 

 

 

НЕКЕ 

 

МЕНШИК 

МЕНИҢ  

ӨЗИМ 

ҲӘМЕЛ 

 

БИЛИМ 
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Өзиңиздиң тәжирийбеде Ийса Масихқа бойсыныўыңызды тексериўге бир неше минут 

ажыратың. Масих сизиң өмириңизде ҳақыйқаттанда бийлик етип атырғанын 

анықлаўдың жақсы усылы, өзиңизден сораў: «Мен өмиримниң усы тараўында Масих 

қәлеген нәрсени ислеўге таярман ба?» ямаса «Мениң өмиримниң бул бөлегинде не жүз 

бериўине қарамастан Қудайға миннетдаршылық билдире аламан ба?»  

а) Сүўретлемеде сиз Масихтың басшылығына жол қоймай атырған бөлим бар ма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) Сиз Масихтың бийлик етиўине жол қоймай атырған және қандай тараўларды айта 

аласыз? (жоқарыда көрсетилмеген) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в) Бул тараўларда да Масих бийлик етиўин мойынлаўыңыз ушын сиз не ислеген болар 

едиңиз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Бизлер көбирек ақшамыз, ўақтымыз ҳәм билимимиз болғанында Ийемиз ушын 

мыналарды ислеген болар едик деп жүрмеўимиз керек. Буның орнына өзимизде бар 

нәрсе арқалы не ислеўимизди шешиўимиз лазым. Ҳақыйқатында бизлердиң ким ямаса 

қандай екенимиз емес, ал Масих бизлерди басқарып атырғаны әҳмийетли.  

13. Ҳәр сапары сиз өмириңизди өз бетиңизше басқарыўға талпынған ўақтыңызда, тез 

арада тынышсызланып өзиңизди бахытсыз сезесиз. Бундай жағдайда сиз елши 

Петрдиң сөзи бойынша не ислеўиңиз мүмкин? Петр 1 хаты 5:6-7 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Атап өтилген аятқа тийкарланып, төмендеги туўры мүйешликке бул адам ушын 

шешимди сүўретлеп көрсетиң.                                                 

 

 
 

14. Егер тәшўиш ҳәм машқалалар Масихқа тапсырылмаса не жүз бериўи мүмкин? Марк 

4:18-19 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Сизиң пикириңизше, бул қалай жүзеге келеди? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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15. Масихтың изинен ериўге шешим қабыллаған адам қандай үш нәрсени орынлаўға 

шақырылған? Луқа 9:23 

 

   Ислениў керек ҳәрекет                               Бул нени аңлататуғынын өз    

                                                                            сөзиңиз бенен жазың 

________________________________           _______________________________  

________________________________           _______________________________  

________________________________           _______________________________  

________________________________           _______________________________  

 

 

16. Колос 3:23-24 оқың. Павелдиң айтыўы бойынша ҳәр бир масихый (ең жақсы 

жуўаптың астын сызың ҳәм қалған екеўинен не ушын жақсырақ екенин түсиндирип 

бериң).  

   адамларға қарағанда Масихқа шын жүреги менен хызмет етиўи керек.                         

         диний ўазыйпаларды күнделикли өмир менен араластырмаўы керек.   

         әпиўайы тапсырмаларды шын жүректен орынлаўы керек. Өйткени ол Масихқа      

         хызмет етип атыр. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

17. Луқа 6:46 ға тийкарлансақ, Масих сизиң өмириңиздиң хақыйқаттан Ийеси екенин 

тексеретуғын жақсы жол қайсы? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18. Луқа 18:28-30 оқың.                                                                                         

а) Елшилер не иследи? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

б) Ийса қалай жуўап берди? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

19. Жеке сиз ушын Масихтың басшылығы нени аңлатады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

Ийемиз Ийса Масих 

Мухаддес Жазыўда Қудай Ийса Масихты Ҳүкимдар деп жәриялады. Ол тек ислеген 

иси ушын емес, ал Өзиниң Кимлиги себепли Ийе болыўға ылайық. 

 

Оның басшылығын мойынлаў ҳаққында шешим 

Ийса Масих Ийемиз болса да, Ол барлық исениўшилердиң жүрегинде биринши орында 

емес. Жүрегимизде Масих ҳүкимлик етиўи ушын масихый өзиниң өмирин Оған арнап 

ҳәм Ийемизге оны басқарыўына рухсат бериў шешимин қабыллаў керек. 

 

Оның басшылығын тәжирийбеде мойынлаң 

Масихый өмириниң ҳәр қыйлы тараўлары Масихтың басқарыўында емес болыўы 

мүмкин. Егер бул солай болса, онда исениўши, өмириниң үстинен Масихтың толық 

бийлиги өзиниң тынышлығы ҳәм бахыты ушын хызмет ететуғынын түсинип, оларды да 

Масихқа тапсырыўы керек.  
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3-Бап 

                                                                         ИСЕНИМ ҲӘМ ҚУДАЙДЫҢ ЎӘДЕЛЕРИ 

           
Бир күни адамлар Масихтан «Қудайдың исин қалай ислеймиз?» деп сорады. 

Ийса: «Қудайға унайтуғын ис - Оның Жибергенине исениў» (Юхан 6:29),-деп жуўап 

берди. Қудай ҳәр бир адамның Оған исениўин ҳәм Оған инанғанын қәлейди, себеби 

«Исеним болмаса Қудайға унаў мүмкин емес» (Еврей. 11:6). 

Бирақ ҳәзирги жәмийетте исеним көбинесе қәлеўден узаққа кетпейди. «Ҳәммеси 

жақсы болып кетеди. Мен солай болатуғынына «исенемен» ге уқсас. Мухаддес Китапта 

баян етилген исеним түсиниги бул жүзеки көз-қарастан узақта ҳәм Масих пенен 

жүриўде жүдә әҳмийетли. 

 

ИСЕНИМ МЕНЕН ЖҮРИЎ 

1. Исеним ҳәм масихыйлық өмирдиң басланыўының арасында қандай байланыс бар? 

Ефес 2:8-9 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Сиз исеним арқалы Масихты қабыл еттиңиз, енди сиз қалай жасаўыңыз керек?  

Колос 2:6 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Төмендеги аятларды оқып, исенимди түсиндирип бериң.                                              

Елш.ис 27:25 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Рим 4:20-21 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Еврей 11:1 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

«Исеним- бул Қудайдың Өз Сөзинде айтқаны хақыйқат екенлигине ҳәм Қудай Өз 

Сөзинде айтқаны бойынша ис тутатуғынына исениў... Исенимниң тәсирлер, итималлық 

ямаса сыртқы көринис пенен байланысы жоқ»        

-Джордж Мюллер 

3. Исенимниң арқасында не мүмкин болады? Дурыс жуўапларды белгилең.            

  ---Үмит, қуўаныш, тынышлық                  а. Матта 21:22                                     

  ---Етилген дуўаға жуўап                            б. Рим 15:13                                                   

  ---Шайтанды жеңиў                                    в. Ефес 3:12                                                     

  ---Қудайға барыў                                         г. Ефес 6:16 

4. 2 Коринф 5:7 деги принципти (қағыйда, тәртип) өз сөзиңиз бенен айтып бериң ҳәм  

оны қалай қоллана алатуғыныңызға мысаллар келтириң. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

5. Қандай гүна сизди Қудайдың мийнетин көриўден услап турады? Матта 13:58 

________________________________________________________________________ 

Исенимге қарама-қарсы нәрсе гүман емес, ал исенимсизлик. Гүманды тарқатыў 

ушын тек көбирек факт керек. Исенимсизлик болса - бул бойсынбаўшылық ҳәм 

Қудайдың айтқанлары менен келисип ҳәрекет етиўден бас тартыў.                                                 
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ИСЕНИМ ОБЪЕКТЛЕРИ 
6. Адамлар исениўи мүмкин ҳеш нәрсеге турмайтуғын, пайдасыз объектлерди айтың.                         

Забур 32:16-17 __________________________________________________________ 

Забур 145:3  ____________________________________________________________ 

Нақ-мақ 3:5 _____________________________________________________________  

Нақ-мақ 28:26 ___________________________________________________________ 

Еремия 9:23 _____________________________________________________________  

Санап өтилгенлерден қайсыларына сиз бағыныңқылы болып қалыўға бейимлисиз? 

Белгилең.Сизиң пикириңизше, усындай исениўдиң сөзсиз нәтийжеси қандай болады? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7. Сизиң исенимиңиздиң объекти ким болыўы керек ? Марк 11:22 

________________________________________________________________________ 

8. Өткен еки сораўдан келип шығып, төмендеги сүўретлеме не айтпақшы екенлигин 

жазың. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Сизиң Қудайға деген исенимиңиз ҳәм Онда анық болыўыңыз Қудайдың Ким және 

қандай екенлиги ҳаққындағы билимиңизде қурылады. Қудайдың тәбияты ҳәм 

характери туўралы айтылатуғын аятлардан сиз ушын айрықшалары қайсылар? 

 

Бул жерден өте алату- 
ғынымды билемен.  

 Исенимим көп! 

Исенимим онша көп емес, бирақ өтип 

көремен. 
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      АЯТ                          ОЛ СИЗГЕ ҚУДАЙ ҲАҚҚЫНДА НЕ АЙТАДЫ  

__________        ___________________________________________________  

__________        ___________________________________________________  

__________        ___________________________________________________ 

__________        ____________________________________________________  

__________        ____________________________________________________ 

__________        ____________________________________________________ 

__________        ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ҚУДАЙДЫҢ СӨЗИН 

ҚАБЫЛЛАЎ Рим. хат 10:17 

 

                                         

 
                                  ЖЕТИЛИСИЎ БАРЫСЫ 
 

 

 

ИСЕНИМ ҮЛГИЛЕРИ 

10. Еврейлерге жазылған хаттың 11-бабы исеним ҳаққындағы ең жақсы бап. Бул бапты 

оқый отырып, исеним менен қандай ислер иске асырылғанын белгилеп кетиң.                             

 

 

МИННЕТДАРШЫ-

ЛЫҚ БИЛДИРИЎ               

Салон. 1-хаты 5:17-18 

 

 ЖАМАН 

ЖАҒДАЙЛАР  

Петр 1-хаты 1:6-7 

 

ҚУДАЙДЫҢ 

АДАМЛАРЫНА 

ҚАРАЎ 

Еврей. хат 13:7 

 

ДУЎА ЕТИЎДИҢ   

ЖУЎАБЫН  АЛЫЎ  

Юхан.1-хаты 5:14-15 

 

Петр. 2-хаты 1:5-9 

 

 

ҚУДАЙДЫҢ СЫЙЛЫҒЫ 

Ефес. хат 2:8-9 

 

            СОРАҢ 

           Марк 9:24 

ОРЫНЛАНҒАН 

ПАЙҒАМБАРШЫЛЫҚ 

СӨЗИ  Матта 24:33 

 

ЎӘДЕЛЕРГЕ ИЙЕЛИК 

ЕТИЎ  

Рим. хат 15:4 

 

БОЙСЫНЫЎ 

Еврей. хат 11:8 

 

 

  ИСЕНИМ 
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а. Исеним менен иске асырылған ислердиң қайсысын сиз ең айрықша деп санайсыз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

б. Не ушын? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

ҚУДАЙДЫҢ ЎӘДЕЛЕРИ 

11. Биреў сизге бир нәрсени ўәде еткен жағдайды есиңизге түсириң.              

а. Сол адамның ўәдесинде турыўын ямаса турмаўын қалай баҳалаған едиңиз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

б. Ол ўәдесин орынлады ма? _______________________________________________  

в. Усы жағдай сизиң оның келешектеги ўәделерине деген қатнасыңызға қалай тәсир 

етти? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Қудай да сизлерге анық ўәделер береди. Қудайдың сөзлери ҳаққында Мухаддес 

Жазыў не дейди?                                                                             

3 Патша 8:56 ____________________________________________________________ 

Забур 88:34  _____________________________________________________________ 

Ийшая 55:11 _____________________________________________________________  

2 Петр 1:4 ______________________________________________________________  

13. Қудайдың ўәделери не ушын исенимли деп ойлайсыз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

«Исеним бәрқулла Қудайдың айтқан ямаса ўәде еткен сөзине биригеди. Ҳүрметке 

ылайық бир адам бир нәрсе айтса, ол соны қылады; оның сөзинде ҳәрекет болады. 

Қудай менен де сондай: бир нәрсе ислеместен алдын Ол буны Өзиниң Сөзинде 

айтады».                                  

Эндрю Муррей                                                                                           
 

ИЙЕЛИКТИ БИЛДИРИЎИҢИЗ КЕРЕК ЎӘДЕЛЕР 

14. Кейинги кестени толтырың. 

 

    АЯТ                           ЎӘДЕ                                       ТАЛАПЛАР,    

                                                                                          ЕГЕР ОЛАР БАР БОЛСА 

Юхан 15:7 _______________________      _________________________________  

_________________________________       ________________________________ 

Еремияның жылаўы 3:22-23 ________      _________________________________   

________________________________        _________________________________ 

Рим 8:28 ________________________       _________________________________  

________________________________        _________________________________ 

Галат 6:7 _______________________       _________________________________ 

_________________________________      _________________________________ 

________________________________        _________________________________ 
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15. Сизиңше, Қудай неге айырым ўәделерге шәрт қояды? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

16. Өзиниң ўәделерин сиз ушын орынлаўға Қудай қалай қарайды? 2 Коринф 1:20 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Қудайдың ўәделерин мийрас етиўиңиз ушын сизден не талап етиледи? Еврей 6:12 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Қудайдың ўәделерин белгилеп жазып барыў сизиң руўхыңызды көтереди ҳәм жәрдем 

береди. Мүмкин сиз усы ўәделерди, олардың шәртлерин ҳәм нәтийжелерин жазып, 

дизим дүзиўди қәлерсиз. Жийи Қудайдың ўәделери төмендеги сүўретлемеге уқсап, 

«шынжыр» сыяқлы келеди. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Иосафат Қудайдың ўәдесин қалай нәтийжели пайдаланғанына нәзер аўдарың.  

2 Жылнама 20-бапты оқың.                                                                                                       

а. Иосафеттың ислеген биринши иси не болды? 3,6-12-аятлар 

________________________________________________________________________  

б. Қудай оған қалай жуўап берди? 15-аят 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 в. Бул ўәде еди ме? 

________________________________________________________________________ 

г. Иосафаттың кейинги ҳәрекети қандай болды?  18-аят 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

д. Иосафаттың Қудайдың ўәдесине исенгенин қалай көрсе болады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

е. Ол басқаларды қалай жигерлендирди? 20-аят 

________________________________________________________________________

Себеби Қудай бул дүньяны 

соншелли сүйгенликтен, 

Өзиниң жалғыз Улын берди. 
Оның Улына исенген ҳәр бир 

адам набыт болмай, мәңгилик 

өмирге ийе болады. 

  Юхан 3:16 

Исениў 
    Мәңгилик  

       өмир 

        ЎӘДЕ          МЕН НЕ ИСЛЕЎИМ КЕРЕК                  НӘТИЙЖЕСИ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

ж. Нәтийжеси қандай болды? 22,27-аятлар 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18. Мухаддес Китапты оқығаныңызда тапқан бир ўәдени айтың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Сизге бул ўәде анық қалай жәрдем берди? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

Исеним менен жүриў 

Исеним Қудайдың анық айтқан Сөзине тийкарланады. 

Қудайға ҳәм Оның Сөзине исенип, масихыйлар үмит, қуўаныш, тынышлық, дуўаға 

жуўап және көплеген басқа Қудайдың ўәделериниң орынланыўының гүўасы болады. 

 

Исеним объектлери 

Адамлар ерте ме кеш пе өз исенимлерин алдайтуғын нәрселерге арқа сүйеўге мейилли.  

Исениўге ылайық жалғыз нәрсе бул Қудай ҳәм Оның сөзи. 

 

Исеним мысаллары 

Көплеген ислер исеним арқалы жүзеге асырылған. Еврей. 11-баптан сизди ең көп 

тәсирлендирген исеним мысалы? 

__________________________________________________________________________ 

 

Қудайдың ўәделери 

Қудай Өзиниң ўәдесине садық ҳәм Оның сөзи жеңилиске ушырамайды. Қудай не 

ислеймен деген болса, соны орынлайды, себеби Ол Өз Сөзине садық. 

 

Ийеликти билдириў керек ўәделер (мийрас етиў керек болған ўәделер) 

Масихыйлар Қудайдың ўәделерине ийелик етиў мүмкиншилигинен пайдаланыў керек, 

себеби Қудай талап етилген ўәдеге жуўап бериўди қәлейди. 
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4-Бап 

ҚУДАЙДЫҢ ЕРКИН БИЛИЎ 

 

Жийи масихыйлар өзлериниң қәлеў ҳәм жобаларына байланыслы Қудайдың ерки не 

екенлиги туўрысында ойланады. Гейде Қудай тап Өзиниң еркин терең жердиң астына 

сандыққа салып жасырып қойғандай, ал бизлердиң  қолымызда оның турған жерин 

көрсететуғын картаның тек жуллықлары бардай болып көринеди. Бирақ бул солай ма? 

Қудай Өзиниң жобаларын бизлерден жасыра ма ямаса бизлерди  алып жүриўине Оған 

ҳәр қәдемде мүмкиншилик берип, Оның изинен ериўимизди қәлейме? 

Бул сораў бойынша Мухаддес Китаптан жуўап сиз 1-курста ядлаған Нақ-мақ 

3:5-6 да айтылған. (Усы аятларды ҳәзирдиң  өзинде қайталаң, оларды сөзбе-сөз айта 

алғаныңыздан соң мына жерге белги қойың    .) Берилген үзинди Қудайдың еркин 

түсиниўге байланыслы барлық адасыўларға айқынлық киритеди. Оның үстинде дыққат 

пенен ойланың. 

 

ҚУДАЙДЫҢ ЕРКИНИҢ АШЫЛҒАНЛЫҒЫ 

1. Масихтың шәкирти сыпатында сизиң қәлеўлериңиздиң биреўи қандай болыўы 

керек? Ефес 5:17 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Сизиң өмириңиз ушын Өзиниң ерки туўралы Қудай сизге нени ўәде етеди? Забур 

31:8 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

3. Төмендеги аятларда Қудай сизге Өзиниң ерки ҳаққында нени ашып береди? 

1 Салон 4:3 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

1 Салон 5:18 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________    

Петр 1-хат 2:15 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Забур 39:9 да жыршының Қудайдың еркине деген қатнасы қандай еди? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Усындай қатнасты қандай ис-ҳәрекет келтирип шығарады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Қудайдың еркин орынлаўда сизиң күшиңиздиң дереги ким?  

Филип 2:13 ______________________________________________________________ 

Юхан 15:5 ______________________________________________________________  

 

«Қудайдың еркин тек жипти тартқаннан аспаннан түсетуғын қандай да әжайып 

посылка ретинде есапламаң... Ал, шынында ол күннен-күнге азғанадан  

жаздырылатуғын оралған қағазға уқсайды... Қудай ерки - сондай бир нәрсе, оны ҳәр 

күни ажыратыў ҳәм жасаў керек. Оны атап өтилген посылкадай бир рет ҳәм 

бәрқулла ийелеўге болмайды.  Сонлықтан, бизлердиң шақырығымыз қандай да  

жобаларды ямаса пикирлерди, бир жерге барыў ямаса бир нәрсени ислеўди иске 

асырыў емес, бирақ Ийемиз Ийса Масихтың изинен ериў».                                                                       

                                                                                                              -Пол Литтл 
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Масихыйлар Мухаддес Жазыўдан Ийса Масих ушын жасаўда керекли бәрше 

нәсиятларды табады. Деген менен, өмирде анық шешимлер қабыллаў керек ўақытлар 

келеди ҳәм бундай шешимлер туўралы Мухаддес Китап бизге анық көрсетпе бермейди. 

Бундай жағдайларда масихый Қудай Сөзиндеги  шешим қабыллаў қағыйдаларын 

қолланыў керек. 

ШЕШИМ ҚАБЫЛЛАЎ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ 

Қудайдың Сөзине тийкарланған мақсетлер 

Қудай бизлерге анық буйрықлар берген ҳәм олар қандай да ис ямаса ҳәрекет ислеў 

ушын бизлер шешим қабыллағанымызда жәрдем береди. Егер сизиң ҳәрекетиңиз 

бағдары Қудайдың Сөзине туўры келмесе, онда бул сиз ушын Оның ерки емеслигин 

билиң. 

6. Келеси аятларды қолланып Қудайдың сизге деген мақсетлерин өз сөзиңиз бенен 

айтың. Қудай сизиң .................................................................қәлейди.                                                

Матта 6:33 _____________________________________________________________  

Матта 22:37-39 _________________________________________________________  

Матта 28:18-20 _________________________________________________________        

1 Петр 1:15 _____________________________________________________________         

2 Петр 3:18 _____________________________________________________________  

Усы аятлар ҳәм усыған уқсаған аятларға тийкарланып, ҳәрекет бағытыңызды 

анықлаў ушын өзиңизге бир неше сораўларды бериң:                      

а. Мен Қудайдың қәлеўин өзимниң қәлеўимнен үстин қойып атырман ба?                       

б. Бул ҳәрекет маған Қудайды ҳәм басқа адамларды көбирек жақсы көриўге жәрдем 

бере ме?                                                                                                              

в. Масихтың Уллы тапсырмасын орынлаўда мениң жеке қатнасыўым менен бул  

ҳәрекет қалай келиседи?                                                                 

г. Бул нәрсе мениң және де мухаддес өмир сүриўиме жәрдем бере ме?              

д. Бул бағдар мениң Масихты еле де жақсы билиўиме көмек бере ме?                    

Бул сораўларға туўры жуўап бериўиңиз Қудайдың сөзине сәйкес келетуғын шешим 

қабыллаўға жәрдем береди. 

7. Кейинги аятларды пайдаланып, Қудайдың еркин  айырып билиўге жәрдем 

беретуғын сораўлар дүзиң.                                                                                                           

1Коринф 6:12 ____________________________________________________________   

1 Коринф 6:19-20 _________________________________________________________  

1 Коринф 8:9 ____________________________________________________________  

1 Коринф 10:31 __________________________________________________________ 

 

Қудайға бойсыныў 
Егер сиз Қудай сизге әлле қашан ашып көрсеткен нәрсеге бойсыныўдан бас тартсаңыз, 

буннан былай да Ол сизге бағыт бере ме? Қудайдың белгили болған еркине бойсыныў –

келешекте де Оннан жетелеў алыўдың гиреўи. 

8. Қудайдың еркин түсиниўге сиз қалай ерисесиз?                                            

Забур 36:31 ______________________________________________________________ 

Забур 118:105,130 ________________________________________________________ 

9. Қудайдың еркин үйрениў ушын сиз басқа қандай ҳәрекет ислеўиңиз мүмкин?                      

Забур 142:8 ______________________________________________________________ 

Яқып 1:5 ________________________________________________________________ 

10. Забур 24:4-5 бул Даўыттың өз өмирине Қудайдан бағдар сорап дуўа етиўи. Оның 

мазмунын өз сөзиңиз бенен жазып, жүрегиңиздиң сораныўы етип алың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Римлилерге жазылған хат 12:1-2 де Қудайдың еркин табыў ушын қандай шәртлер 

берилген? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Сиз Қудайдан бағдар излегениңизде сизге кимниң жетелеўи ўәде етилген? Юхан 

16:13 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Забур 26:14 ҳәм Ийшая 30:18 ди оқың. «Қудайды күтиў» диң Қудайдың еркин 

билиў менен қандай байланысы бар? Сиз буны қалай қыласыз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Шайтан адамларды асықтырады - Қудай оларды жетелейди.                            

 

Қудайдың жетелеўи ушын ашық болыў                                                                     
Егер сиз Оның еркин қандай болыўына қарамастан орынлаўға таяр болсаңыз Қудайдың 

еркин анықлаўда көплеген қыйыншылықларды жеңесиз. 

14. Сиз не ислеў кереклигин шешип атырған ўақтыңызда, мүмкин болған жоллардың 

ҳәммесин бәрқулла биле бермейсиз. Қандай усыл менен қосымша мағлыўмат ала 

аласыз? Нақ-мақ 15:22 

________________________________________________________________________  

Сиз Қудайдың еркине бойсынатуғын ҳәм сизди жақсы билетуғын тәжирийбели 

масихыйлар менен мәсләҳәтлесиўиңиз керек. Сондай-ақ сиз ҳәзир жүзлесип 

атырған мәселелерди басынан өткизип, шешим қабыллаған масихыйлар менен де 

сөйлесиў көмек болады. 

15. Өзин сораўға тутқанларға  жуўап бериўде Ийсаның қолланған принципин 

түсиндирип бериң. Юхан 7:17 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Бул принцип Қудайдың еркин билиўде қалай қолланылады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Қудайдың сизиң не ислеўиңизди қәлейтуғынын билгениңизден кейин, оны қалай 

орынлаўыңыз керек? Ефес 6:6 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

17. Қудайдың жетелеўин билип алыў ушын және не жәрдем береди? Кейинги аятлардан 

ҳәм факторлардан дурыс жупларды дүзиң:             

 --- Асықпай ҳәм даналық пенен ойлап көриў                а. Колос 3:15                                                                                                                   

---  Руўхый ишки тынышлық                                           б. Филип 1:12-14                              

 --- Айрықша жағдайлар                                                   в. Ефес 5:15-17                           
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Тек жоқарыдағы айтылғанларға ғана сүйениўдиң қандай қәўипли тәрепи бар? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЛЕР ТӘЖИРИЙБЕДЕ  

18. Мухаддес Китаптағы гейбир үзиндилерден туўры шешим қабыллаўға қандай 

факторлар тәсир ететуғынын көремиз. Төмендеги мысалларды  тексерип, өзиңизге 

мына сораўларды бериң: Шешилиўи тийис мәселе не еди? Қандай шешимлер қабыл 

етилди? Дурыс ямаса надурыс шешимди қабыл етиўге қандай фактор тәсир етти? 

 

АДАМ ҮЗИНДИ МӘСЕЛЕ ШЕШИМ ФАКТОРЛАР 

Гедеон Бийлер 

6:25-28 

   

Муўса Еврей 

11:25-26 

   

Димас 2 Тимофей 

4:10 

   

19.Төмендеги кесте ҳәзир сиз қабыл етиўиңиз керек шешимге байланыслы Қудайдың 

еркин анықлаўда пайдалы болыўы мүмкин. Қабыл етиўим зәрүр шешим: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Мениң өмирим ушын 

Қудайдың ерки қандай 

екен? 
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ӨМИРДЕГИ МАҚСЕТЛЕР                            АЎА ЯҚ АНЫҚ ПИКИР 

ЖОҚ 

Мен Қудайдың қәлеўин өзимдикинен жоқары қояман ба?    

Бул Қудайды ҳәм басқа адамларды жақсы көриўиме  

жәрдем бере ме? 

   

Ийсаның тапсырмасын орынлаўда маған бул нәрсе жәрдем 

бере ме? 

   

Бул және де мухаддес өмир сүриўиме жәрдем бере ме?    

Руўхый өсиўиме усы нәрсе көмеклесе ме?    

Басқа сораўлар: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ҚУДАЙҒА БОЙСЫНЫЎ 

Қудайдың сөзинен алынған қандай факторлар бул шешимге тәсир етеди? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ҚУДАЙДЫҢ ЖЕТЕЛЕЎИНЕ АШЫҚ БОЛЫЎ 

 

БАСҚА МҮМКИНШИЛИКЛЕР     АРТЫҚМАШЫЛЫҚЛАРЫ       КЕМШИЛИКЛЕРИ  

    (АЛЬТЕРНАТИВАЛАР)                                                                                      

__________________________        _______________________     ________________________  

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

__________________________        _______________________     ________________________ 

Мени жақсы билетуғын тәжирийбели масихыйдың берген кеңеси: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Ишки тынышлық факторы:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Айрықша жағдайлар: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5-Бап 

ХЫЗМЕТКЕРДИҢ ЖҮРИСИ 

 

Хызмет етиў - Масихтың шәкиртлериниң өмириндеги ең қыйын шақырықлардан бири. 

Ҳәр бир адамға оған хызмет етсе унайды, жүдә кемшилик ғана басқаға хызмет етиўге 

күш салады. Адамлар өзлерин хызметкер деп атағанына қарсылық билдирмейди, 

бирақ олар менен хызметкер сыяқлы қатнас қылыўын қәлемейди. Жетик масихый 

басқалар ушын ҳеш нәрсе күтпей хызмет етиўи менен ажыралып турады. 

 

МАСИХ-СИЗЛЕР УШЫН ҮЛГИ 

1. Масихтың дүньяға келиўдеги мақсети қандай еди? Марк 10:45 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. Ийса адамларға қандай жол менен хызмет етти?                                  

Матта 9:35 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Юхан 13:3-5 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

«Қудай Улы Оның тапсырмасын орынлаў ушын Қудайдың хызметшиси болды»                                                                      

Дж. Освальд Сэндерс. 

 

3. Филип 2:5-8ди оқың.                                                                                        

 а. Сиз қайсы үлгиге тийкарланыўыңыз керек? 5-аят __________________________ 

________________________________________________________________________  

б. Масих қандай жағдайға дейин түсти? 7-аят ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 в. Ол Өзиниң хызметкер екенин қалай көрсетти?7-8-аят  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Филип. 2:3-4 те сиз өмириңиз ушын қолланба табасыз.                                                                                       

а. Ол жерде сизге не қылыў айтылған?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

б. Сиз усылай жасаўды қолланбай атырған жағдайды есиңизге түсире аласыз ба? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

в. Буны дүзетиў ушын сиз не ислей аласыз?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________    

СИЗИҢ ӨМИРИҢИЗ УШЫН МАСИХТЫҢ ҚӘЛЕЎИ 

5. Марк 1:31 ди оқың.                                                                                         

а. Ийса Петрдың қайын енесин шыпалады. Буған оның жүдә тез жуўабы қандай 

болды?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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б. Сиз не ушын ол солай иследи деп ойлайсыз?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

в. Масих қандай жоллар менен сизге жәрдем берди?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

г. Сизиң жуўабыңыз қандай болыўы керек?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

6. Сиз кимге хызмет етиўди қәлеўиңиз керек?                                                 

 Юхан 12:26 ________________________________________________________________  

Галат 5:13 _________________________________________________________________  

Галат 6:10 _________________________________________________________________  

7. Өлиминен алдын шәкиртлери менен Масихтың соңғы ушырасыўында  хызмет 

етиўдиң гей бир қәсийетлери ашып берилди. Лука 22:24-27                                                  

 а. Шәкиртлер не ҳаққында тартысып атырған еди? 24-аят   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

б. Ийса Өзиниң бойсыныўын қалай көрсетти? 27-аят  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

в. Ийсаның шәкиртлери өзлерин қалай тутыўы керек? 26-аят  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

г. «Дүньяның» тутатуғын жолына бул қалай қарсы? 25-аят  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Ийсаның өмири бәрқулла хызмет етиўдиң үлгиси болды. Юхан жазған Хош Хабар 

13:1-15 теги ўақыядан Ийсаның хызметке болған қатнасы ҳаққында көп нәрсе 

ашылады . Усы үзиндиден үйрениўиңиз мүмкин бир неше сабақларды санап 

шығың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ӨЗИН БЕРИЎ                                                                      
Масихыйлар ойына не келсе соны ислеў ушын емес, бирақ хызмет етиў ушын 

Масихтағы еркинликке шықты. Исениўшилер ҳақлықтың «қулы» болыўы ушын 

гүнадан (Рим 6:18-19), Қудайға хызмет етиўи ушын шайтаннан (1 Петр 2:16), 

басқаларға хызмет етиў ушын өз тәбиятынан азат болды (Гал 5:13). Масихыйлар  

ендигиден былай ески өмирдиң ислерине бас ийиўи шәрт емес, ал жаңа өмирдиң 

мақсетлерине өз ерки менен хызмет етиў ушын азат. 
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9. Елши Павел өзин қалай атады? 2 Коринф 4:5 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Бундай қатнас неде көринди? 2 Коринф 12:15 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

10. Жақсы хызметшиниң бир неше қәсийетлерин жазың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Бул ҳәптеде биреўден Қудайдың хызметшисине анықлама бериўин сораң. Оның 

жуўабын мына жерге жазың. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

ХЫЗМЕТШИ БОЛЫЎДЫҢ ЖОЛЛАРЫ                                                   

Бойсыныўшы болыў 

11. Сиз бәрқулла нени есте сақлаўыңыз керек? Юхан 13:13,16 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Қудайдың хызметшиси болып, сиз өз хызметиңиз бенен мақтанып кетиўиңиз 

мүмкин. Бундай қылмаўыңыз ушын қандай көрсетпе берилген? Луқа 17:10 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Басқалардың мүтәжлигин көриў ҳәм оларды питкериў 

13. Хызметши демек бақлаўшы. «Еситетуғын қулақты ҳәм көретуғын көзди, екеўинде 

Қудай жаратты» (Нақ-мақ 20:12). Қудай бақлаў ҳәм еситиў ушын сизге берген усы 

екеўинде пайдаланыўыңызды күтеди.                                                  

 а. Қалайынша жақсы тыңлаўшы бола аласыз?     

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

б. Қалай жақсы бақлаўшы бола аласыз?    

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Нақ-мақ 24:30-34 аятларда бақлаў арқалы сабақ алған адамның үлгиси берилген) 

14. Басқалардың сизиң жәрдемиңиз тийиўи мүмкин қандай мүтәжликлерин билесиз? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Нақ-мақ 3:27 ҳәм 1Юхан 3:17 оқың. Бул аятлар сизге не ислеўди айтады? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Өзиңиздиң хызметиңизди баҳалаў 

15. Бир демге тоқтап, өзиңиздиң хызметиңизди баҳалаң.                             

а. Басқа адамға хызмет еткениңиз ҳаққында айтып бериң.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

б. Сиз басқаға оның неге мүтәж екенин билсеңизде, хызмет етпеген ўақтыңыз 

болды ма?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

в. Пикириңизше, не ушын бир жағдайда мүтәж болғанға жәрдем бердиңиз, ал 

басқасында бермедиңиз?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. «Кишкене» нәрселерде хызмет етиў не ушын әҳмийетли? Луқа 16:10 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

«Ҳақ көкиреклик пенен ҳәм пухта орынланған әпиўайы ислер өз сыйлығын әкеледи ҳәм 

табыс жолын қуратуғын « таслар» болып табылады». 

Қудайдың шақырығы китабынан 

 

ХЫЗМЕТ ЕТИЎ-ДЕМЕК БЕРИЎ 

Басқаларға хызмет етиўдиң ҳақыйқый жолларынан бири - олардың материаллық ҳәм 

финанслық мүтәжликлерин питкериў. Көзге көринетуғын затларды бериўге таяр 

болсаңыз, көзге көринбейтуғын затлар: мәселен, ўақыт, тәжирийбе, сүйиспеншилик 

ҳәм өмириңизди бериўге еле де ашық боласыз. Буны Қудай биледи. Хызметшиниң 

өмири бериўсиз мүмкин емес. 

17. Жаңа Келисимлик бериў қандай принциплерге тийкарланған?                

 2 Коринф 8:9 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 Коринф 9:8 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. Бериўшилерге Қудай не ўәде етеди?                                               

 Луқа 6:38 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Филип 4:19 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

19. Төмендеги кестеде берилген аятларға гөре, бизлер кимге бериўимиз керек? Ҳәр бир 

аят ушын сиз бериўиңиз мүмкин анық адам келтириң. 

СИЛТЕМЕ                                 КИМГЕ БЕРИЎ                      МЕН ЖӘРДЕМ БЕРЕ                                                                                                                                            

                                                          КЕРЕК                          АЛАТУҒЫН АНЫҚ АДАМ                                                                                                                                                          

Нақ-мақ 19:17 

1Коринф 9:14 

Галат 6:6 

Яқып 2:15-16 
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20.Өзиңиздиң бериўиңизди баҳалаң.                                                                   

а. Сиз буны план бойынша ислейсиз бе?   

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

б. Ҳәзирги ўақытта кимге жәрдем берип атырсыз?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

в. Жақыныңызға жәрдем көрсетиў тәжирийбеңизге өзгерис киритиў зәрүрлиги  

бар ма?   ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Егер аўа болса, сиз не ислеўди нийетледиңиз? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ҚЫСҚАША БАЯНЛАМА 

Масих- сизлер ушын үлги 

Ийса Масих хызметкер болыўға мәжбүр емес еди, бирақ Ол өз ерки менен солай 

иследи. Жерде болғанда Ол Өзин хызметке берип, ҳәр түрли жоллар менен адамларға 

хызмет етти. 

Сизиң өмириңиз ушын Масихтың қәлеўи 

Масих ҳәмме исениўшилерге жәрдем берди ҳәм жәрдем береди. Олардың жуўабы Оған 

хызмет етиў болыўы керек. Тағы да исениўшилер басқа адамларға, соның ишинде 

өзиниң руўхый устазларына да хызмет етиўи керек. 

Өзин бериў 

Масих бәрше масихыйлардың басқаларға хызмет етиўин қәлейди, сол себепли 

исениўши өзи ушын «өлип» басқалар ушын жасаўы керек. Масихыйлар хызмет етиў 

ушын еркин ҳәм көп жоллар менен хызмет көрсете алады. 

Хызметши болыўдың жоллары 

Масихый хызметши болыўы ушын өзиниң Масих ушын хызмет етип атырғанын 

түсиниўи керек. Ол әтираптағы мүтәжликлерге дыққатлырақ болыўы ҳәм оларды 

қанаатландырыўға ҳәрекет етиўи керек. Ўақты-ўақты менен өз хызметин баҳалап турыў  

жақсы хызмет етиўди жетилистиреди. 

Хызмет етиў-демек бериў 

Хызметши - бул бериўши, тек өзин ғана емес, соның менен бирге материаллық мал-

мүлкинен де бериўши. Қудай масихыйларды басқалардың мүтәжликлерин тәмийинлеў 

ушын қолланады ҳәм Ол бергенлерди молдан жарылқаўына ўәде береди. Ҳәр бир 

масихый Мухаддес Жазыў принциплерине таянып, жеке бериў планын дүзиўи керек. 

 

 

 

Келеси бетлерден сиз үшинши курс ушын Мухаддес Китапты оқығанда жазатуғын 

күнделик бетлерин табасыз. 
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ОҚЫЎШЫНЫҢ ӨСИЎИ 

2:7 сериясының биринши үш курсында сиз Масихтың ҳақыйқый шәкирти болып 

әдеўир алға илгериледиңиз ҳәм Масихта өстиңиз. Сиз өз масихый өмириңиз ҳәм 

хызметиңизде мыналар арқалы өсип бардыңыз: 

 Мухаддес Жазыўдан аятларды турақлы түрде ядлағаныңыз - сиз 29 аятты 

ядладыңыз 

 Турақлы түрде Мухаддес Китапты белгилеў, жалғыз қалыў ўақтын ҳәм дуўа етиўди 

өткериў 

 Мухаддес Китапты избе-из үйрениў - сиз «сораў-жуўап» принципи бойынша 

қурылған 17 тематикалық сабақты өттиңиз 

 4 минуттан асырмай айта алатуғын жеке гүўалығыңызды дүзиў 

 Сәўбетлесиў түриндеги дуўа етиў ҳәм ярым күн дуўа етип, Қудай менен қалай узақ 

ўақыт жалғыз қалыўды билип алыў 

 Масих пенен жүзбе-жүз ушырасқаныңыз, Оған бойсынғаныңыз ҳәм Оның 

бийлигиниң астында жасап атырғанлығыңыз 

 Мухаддес Жазыўдың үстинде ойланыўды үйрениў 

 Мухаддес Китап материаллары бойынша дискуссия алып барыўды баслаўыңыз 

 Өмирде не әҳмийетли екенин анықлаўды ҳәм приоритетлерди орнатыўды үйрениў. 

 

 

 

 

«Жаңа туўылған нәрестелердиң ана сүтине қуштар болғанындай, сизлер де руўхый таза 

сүт болған Қудайдың сөзине қуштар болыңлар. Сонда азық алып өсип, қутқарыласыз»                         

                                                                                            (1Петр 2:2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

Мухаддес Китапты оқығанда                        

жазатуғын күнделик 
 

«Солай етип балаларым, мениң 

жолымды сақлағанлар бахытлы! 

Нәсиятымды тыңлаң - ҳәм дана 

болың; оннан бас тартпаң. 

     Күнде дәрўазамның ҳәм 

есигимниң алдында уйықламай 

     тыңлап турған адам бахытлы!» 

 

Нақ-мақ. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Сийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Мухаддес Китапты оқығанда                        

жазатуғын күнделик 
 

«Солай етип балаларым, мениң 

жолымды сақлағанлар бахытлы! 

Нәсиятымды тыңлаң - ҳәм дана 

болың; оннан бас тартпаң. 

     Күнде дәрўазамның ҳәм 

есигимниң алдында уйықламай 

     тыңлап турған адам бахытлы!» 

 

Нақ-мақ. 8:32-34 

 

Пийшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дүйшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

 

Жума   

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Сийшемби  

Сәне________ Бүгин не оқыдым__________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Шемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Сәршемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым____________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Екшемби  

Сәне______ Бүгин не оқыдым___________________ 

Ең әҳмийетли жери:   

Силтеўи: _____________________ 

Тийк.пикир:____________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Маған қалай тәсир етти: ________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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ДУЎА ЕТКЕНДЕ АЛҒАН ЖУЎАПЛАРДЫ ЖАЗЫЎ УШЫН БЕТЛЕР 

 

МҮТӘЖЛИКЛЕР                                               ҚУДАЙДЫҢ ЖУЎАБЫ 
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Ҳәмме гүна иследи 

 

Рим 3:23 

Өйткени ҳәмме гүна ислеген ҳәм Қудайдың 

салтанатынан айырылған. 

                                     

                                        Рим 3:23 

Б-1  Масихты жәриялаң       

Ҳәмме гүна иследи 

 

Ийшая 53:6 

Бизлердиң ҳәммемиз адасқан қойлармыз, ҳәр биримиз өз 

бетимизше жүрдик  ҳәм Қудай ҳәммемиздиң гүнамызды 

Оған жүкледи. 

                                    Ийшая 53:6 

Б-2  Масихты жәриялаң 

Гүна ушын жаза 

 

Рим 6:23 

Себеби гүнаның төлеми- өлим, ал Қудайдың сыйы- 

Ийемиз Масих Ийса арқалы берилетуғын мәңгилик 

өмир.                                       

Рим 6:23 

Б-3  Масихты жәриялаң 

Гүна ушын жаза 

 

Еврей 9:27 

Бир мәртебе өлип, оннан соң ҳүким етилиў адамлардың 

тәғдирине жазылған. 

                                           

                                        Еврей 9:27 

Б-4  Масихты жәриялаң 

Масих бизлердиң гүнамызды өтеди 

 

Рим 5:8 

Бирақ, бизлер еле гүнакар болған ўақтымызда Масих 

бизлер ушын өлди. Бизлерге деген сүйиспеншилигин 

Қудай усылай дәлилледи.                                             

                                              

                                            Рим 5:8 

Б-5  Масихты жәриялаң 

Масих бизлердиң гүнамызды өтеди 

 

1 Петр 3:18 

Масихтың Өзи де ҳақ бола тура, наҳақлар ушын азап 

шекти. Ол бизлерди Қудайға алып келиў ушын, 

гүналарымыз ушын бир мәртебе қурбан болды. Денеси 

өлтирилсе де, Ол руўхта тирилди.                                           

                                        1 Петр 3:18 

 Б-6  Масихты жәриялаң 

Ислерсиз қутқарылыў 

 

Ефес 2:8-9 

 Сизлер исенимиңиз арқалы Қудайдың мийрими менен 

қутқарылдыңыз. Бул сизлердиң жетискенлигиңиз 

емес, ал Қудайдың сыйы болғанлықтан, ҳеш ким 

ислерим себепли қутқарылғанман деп, мақтана 

алмайды..                                     

                                      Ефес 2:8-9 

Б-7  Масихты жәриялаң 

Ислерсиз қутқарылыў 

 

Тит 3:5 

Ол бизлерди қылған ҳақ ислеримиз себепли емес, ал Өз 

мийрим-шәпәәти менен қутқарды. Бизлерди Мухаддес 

Руўхы арқалы гүнадан тазалап, қайтадан туўылдырды 

ҳәм жаңалады.  

  

                                           Тит 3:5 

Б-8  Масихты жәриялаң 

Масихты қабыл етиў керек 

 

Юхан 1:12 

Бирақ Ол Өзин қабыл еткенлерге, атына 

исенгенлердиң ҳәммесине Қудайдың балалары болыў 

ҳуқықын берди. 

                                         

Юхан 1:12 

Б-9  Масихты жәриялаң 

Масихты қабыл етиў керек 

 

Аян 3:20 

Мине, Мен қапы алдында қағып турман. Егер ким де ким 

даўысымды еситип, қапыны ашса, оның үйине киремен. 

Мен оның менен, ол Мениң менен бирге аўқат жеймиз. 

                                                                             

 Аян 3:20 

Б-10  Масихты жәриялаң 

Қутқарылғанына исенимли болыў 

 

1 Юхан 5:13 

Мен буларды Қудайдың Улына исенген сизлерге 

мәңгилик өмирге ийе екениңизди билиўиңиз ушын 

жазып атырман.  

                                           

                                        1 Юхан 5:13 

Б-11  Масихты жәриялаң 

Қутқарылғанына исенимли болыў 

 

Юхан 5:24 

Сизлерге шынын, ҳақыйқатын айтаман: Мениң 

сөзлеримди тыңлап, Мени Жибергенге исенген адамда 

мәңгилик өмир бар. Ол ҳүким етилмей, өлимнен өмирге 

өтти.                                           

                                       Юхан 5:24 

Б-12  Масихты жәриялаң 
 


