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Маңызды ескерту: Осы қҧжаттарды тек дайындықтан ӛткен жҥргізушілер ғана 

қолдана алады. Олар міндетті тҥрде (1) осы қҧжаттарды оқушы ретінде оқып 

шығуы немесе (2) 2:7 серияның арнайы оқу орындарында осы серияны нәтижелі 

қолдану жолын ҥйреніп шыққан болуы тиіс. 
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Бақылау кҥнделігі 
 
 

Ӛз бақылау кҥнделігіңізді тобыңыздағы адамдарға тексертіп, оларға осы 

курстың талаптарын қалай орындап жҥргеніңізді кӛрсетіңіз. Олар әр бӛлімнің 

кҥнін белгілеп, оның қасына ӛздерінің қолын қоятын болсын.  

КИЕЛІ ЖАЗБАНЫ ЖАТТАУ Есіміңіз Кҥні 

"Мәсіх туралы айтыңыз" (ТБЖЖ-Ә-12) тақырыбынан жатталған аяттар: 

"Бәрі де кҥнә жасаған" - Рим. хат 3:23   

"Бәрі де кҥнә жасаған" - Ишая 53:6   

"Кҥнәның жазасы" - Рим. хат 6:23   

"Кҥнәның жазасы" - Еврей. хат 9:27   

"Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі" - Рим. хат 5:8 "   

"Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі" - Петір. 1-хат 3:18   

"Ӛзіміздің әділ істеріміз арқылы қҧтқарылған жоқпыз" - Ефес. 

хат 2:8-9 
  

"Ӛзіміздің әділ істеріміз арқылы қҧтқарылған жоқпыз" - Тит. 

хат 3:5 

  

"Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" - Жохан 1:12   

"Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" - Аян 3:20   

"Қҧтқарылғанға сенімді болу" - Жохан. 1-хаты 5:13   

"Қҧтқарылғанға сенімді болу" - Жохан 5:24   

"Мәсіх туралы айтыңыз" тақырыбының барлық аяттарын айту, 

Ә – 12 
  

"Жаңа ӛмір сҥріңіз". Барлық аяттарын А-12, 14 кҥнде жҥйелі 

тҥрде қайталау 
  

"Мәсіхпен бірге бастау". Барлық аяттарын 14 кҥнде жҥйелі 

тҥрде қайталау 

  

ТЫНЫШ УАҚЫТ 

Киелі кітап кҥнделігі 14 кҥнде жҥйелі тҥрде толтыру   

КУӘЛІК БЕРУ 

Куәлік-әңгімені, қағазға қарамай 4 минӛттен ҧзақ емес етіп 

айту 

  

КИЕЛІ КІТАП ОҚУДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК 

 

«МӘСІХПЕН БІРГЕ ЖҤРУ» (Шәкірттер дайындау бағдаламасы, 3-кітап)  

 

1-тарау- «Мәсіхпен байланыста болып жетілу»   

2- тарау- «Мәсіхтің билігі»   

3- тарау- «Сенім және Қҧдайдың уәделері»   

4-тарау - "Қҧдайдың еркін білу"   

5-тарау - "Қызметші ретінде жҥру"   

БАСҚА ДА ЖҦМЫСТАР   

 



5 
 

Ойланып зертеуге арналған тапсырма (11-15-беттер)   

Матай 6:33- аятын оқу (42-44-беттер)   

"Кӛпір" мысалдары жайында топтағы біреуге айтып беріңіз   

Приоритеттер- 1-бӛлімді бітіру (45-48-беттер)   

ЖҤРГІЗУШІНІҢ ТЕКСЕРУІ 

З-курсты бітіру жайында   
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 1 -сабақ 

Сабақтың жоспары: 

1. 2-курстың мақсаттары жайында қайта пікір алысу деген 

бӛлімді оқыңыз (7-бет). 

2. Бақылау кҥнделігіне қарап 3-курста істелінетін жҧмыстармен 

қысқаша танысыңыз (5-6-беттер). 

3. Киелі жазбаны жаттауға арналған ҧсыныстар - 1-апта деген бӛлімді 

қарап шығыңыз (8-бет). 

4. Мәсіхпен бірге жҥру деген бӛлімді, демек осы курстың Киелі кітап оқудағы 

жетекшілігіндегі жҧмыстарды (64-100-беттер) қарап, оларға арналған кіріспені 

(64-бет) дауыстап оқып шығыңыз. 

5. Топқа арналған Киелі жазбаны ойланып зерттеу жайында деген тапсырманы 

орындаңыз (11-бет). 

а. Тімоте. хат 3:16-аятына мазмҧндама жазыңыз. 

ә. Ӛзіңізге Еврей. хат 10:24-25-аяттар бойынша сҧрақтар қойыңыз. 

6. 2-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (15-бет). 

7. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 

2-курстың мақсаттары жайында қайта пікір алысу  

2-курстың мақсаттары мынадай болған: 

1. Қҧдаймен бірге ӛткізетін тыныш уақытыңызды тӛмендегі нәрселер арқылы  

бір ізділік және мағыналы ету: 

а. Киелі кітапты оқуды дҧға етумен ҥйлестіру; 

ә. осы курсты оқу барысында Қҧдаймен бірге тыныш уақытты бір ізділік тҥрде 

ӛткізуге 14 кҥн жҧмсау; 

б. тыныш уақытта келген ойлар жайында және олардың ӛзіңізге қалай әсер 

еткені туралы Киелі кітап оқу кҥнделігіне жазып отыру; 

в. Қҧдаймен бірге ӛткізген уақытта келген ойларды басқа адамдармен бӛлісе 

білу қабілетіңізді жетілдіру. 

2. Мәсіхпен бірге бастау бӛліміндегі бес аятты дәлме-дәл жатқа айтып ҥйрену. 

3. Тақырып бойынша жаттау жҥйесі бойынша бірінші 12 аятты жаттап алу. 

(Осы 12 аят шеңбер арқылы берілген мысалдармен байланысты). 

4. Менің жҥрегім - Мәсіхтің ҥйі деген бӛлімді оқып талқылау. 

5. Кҥнді қалай дҧға етумен ӛткізуге болады деген мақаланы оқығаннан кейін 

жарты кҥн дҧға ету. 

6. Киелі кітапты зерттеу тобының мҥшесі ретінде Киелі Рухқа кенелген мәсіхші 

деген бӛлімді аяқтап, оны талқылау (Шәкірт дайындау бағдарламасы, 2-курс). 

7. Жазылған жоспарды қолданып, ӛзіңіздің қалай қҧтқарылғаныңыз туралы 

куәлік-әңгімені 4 минӛттен кем уақытта айтып беруді ҥйрену. 
 
 

 
Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 1-апта 

(Тақырып бойынша жаттау жҥйесінен) 

Сіз дҧрыс жолдасыз... 

Егер сіз 2-курстың Тақырып бойынша жаттау жҥйесінің (А-12) бірінші 

бӛлімін бітірген болсаңыз, бҧл - бастамаңыздың жақсы болғанын білдіреді. Сіз 
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аяттарды жатқа білудің қандай пайда мен қуаныш әкелетінін сезе бастадыңыз. 

Осы кӛңіл қалпыңызды келесі 12 аятқа (Ә-1-12) кіріскенде де сақтаңыз. 

Осы нҧсқауларды зейін қойып оқыңыз, кейін әр аптада Аяттар жайында 

тҥсіндірмелерді қарап жҥріңіз, сондай-ақ Сіздің апталық жоспарыңыз деген 

бӛлімдегі тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Сізді не кҥтеді? 
Екінші курстағы Киелі жазбаны жаттау ережелерінде сіздің аяттарды 

жатқа білгеніңіздің ӛзіңізге қандай жағдайларда кӛмектесетіні туралы 

айтылған, олар: тиімді куәлік беру, қорқыныштан ҥстем болу және азғырылуды 

жеңе білу. Ҥшінші курста жатталатын 12 аят сізге ӛз куәлік-әңгімеңізді одан да 

ары мағыналы әрі әсерлі етеді. 

Бір-біріңізге достық қолдау кӛрсетіңіз 
Киелі жазбада былай айтылған: "темір темірді, адам адамды қайрайды" 

(Нақыл сӛз. 27:17) және "Жалғыз болғанша, серіктеспен бірге болған артық... 

Біреуі қҧласа, жолдасы кӛтеріп алады" (Уағыздаушы 4:9-10). Мәсіхпен 

байланыста болып ӛмір сҥрген біз жігерлендіруді қажет етеміз, және бҧл 

жағдай Киелі жазбадағы аяттарды жаттағанға да қатысты. 

Тобыңыздағы біреуден сабақтан кейін сізге аяттарды қайталауға кӛмектесуін 

сҧраңыз, Сіз осы жолдасыңызбен ӛзіңізге кездескен басқа қиыншылықтар 

жайында да сӛйлескіңіз келетін болар, бірақ алдымен оған Ӛз ӛміріңізді 

жатталған аяттар арқылы Қҧдайдың қалай ӛзгерткені туралы айтып 

беріңіз. Бҧл сізге аяттарды жаттауға кӛмектеседі. 

Білім және білімді пайдалану жолдары 
Кейбір мәсіхшілер Киелі кітапты жақсы білу мен рухани жетілу деген екі 

ҧғымның арасына теңдік белгісін қоятын сияқты. Олардың ойынша Киелі 

кітапты білген адам сӛзсіз жақсы мәсіхші болып табылады, Бҧл кӛп жағдайда 

қате пікір болып табылады, себебі парызшылдар, Кӛне келісімді білсе де, 

рухани жағынан опасыз болған. Рухани жетілуге апаратын жол - Қҧдай сӛзін 

ӛмірде пайдалану. 

Елші Пауыл Қорынттағы сенушілерге рухани жҥдеген сәбилерге 

сӛйлегендей сӛйледі. Қою рухани тамақтың орнына ол оларға кейде сҥт беруге 

мәжбҥр болды. Олар ӛз ақылы мен логикалық ойлау қабілеттеріне мақтанатын, 

сондай-ақ Пауылдың оларға жеткізгісі келген терең ақиқаттарды да тҥсіне 

алатын еді. Бірақ олардың ӛмір сҥру ҥлгісі ӛздерінің білгендеріне сәйкес 

келмейтін. Қызғаныш пен ҧрыс-керістер осы сенушілердің арасына жіктелу 

әкелетін және олар кҥнделікті ӛмірде жай, рухани жаңармаған адамдар сияқты 

болып жҥретін. Осындай ӛмір сҥрген олар Қорынттағы пҧтқа табынушыларға 

тым қатты ҧқсайтын. Қандай айып! Оларға Қҧдай сӛзін ӛз ӛмірлерінде қолдану 

қажет болған. 

Ойлану - қолдануға кӛмек 
Ойлану мен қолдану бірге жҥреді. Киелі жазбадағы шындықтардың 

біреуін ӛмірімізде қолдану ҥшін бізге ол жайында ойлануға және оның біздің 

ойымызға әсер етуіне уақыт керек. Бірақ біз ҥнемі асыққан буыннанбыз, Тіпті 

дҧрыстап ҧйықтап, тамақ ішуге уақыт таппайтын қазіргі ҧрпақ дҧға ету мен 

терең ойлану ҥшін уақытты қайдан табамыз?! Сондықтан Қҧдай қалағандай 

бағалы адам болғымыз келсе, біз ӛз уақытымызды жоспарлауымыз керек. Осы 
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курстың мақсаттарының біреуі - осындай ойлануды ӛміріңіздің бӛлігіне 

айналдыру. 

Қҧдай Ӛзінің сӛзі жайында терең ойланып, оны ӛз ӛмірлерінде 

пайдаланған адамдарға ҥлкен сый беруге уәде береді (Ешуа 1:8 және Забур жыр. 

1:2-3 қараңыз). Дәуіттің табысты болғанын біз оның сӛзінен тҥсінеміз: "Жҥрген 

жолдарыма тҥңіле толғандым, ережелеріңмен жҥруге бел будым" (Забур жыр. 

118:59). 

Жҧмылдырылу жаттауға кӛмектеседі 
Аятты жаттауға тырысқанда оған барлық назарыңызды аударыңыз. 

Бҧның керегі - жатталған аят ойыңызда анық әрі терең сақталып қалуға тиіс. 
Шайтан сізге әр тҥрлі бӛгет жасауы мҥмкін. Қҧдайдан жҧмылдырылуға кӛмек 
сҧраңыз. 

1. Жаттау жҧмысын бастар алдында ӛзіңізді шаршағандай немесе 
ҧйқыңыз келгендей сезінсеңіз, тҧрып біраз жҥріңіз немесе шәй ішіп алыңыз. 
Әрине, осы мәселені толығымен шешу ҥшін ҧйқыны қандырып алған дҧрыс 
және осы жаттау жҧмысын ӛзіңізді сергектеу сезінген кезге қалдыруға болады.  

2. Алаңдататын шу да жҧмылуға бӛгет жасайды. Ең шуы аз орынды 
таңдаңыз. 

3. Кӛңілдегі тынышсыздық - уайым, қорқыныш, реніш, жабырқанқылық 
деген кҥйлердің де - жаттау барысын шабандататын тәндік сырқаттан кем емес. 
Ӛзіңізді мазалаған нәрселер туралы Қҧдайға айтып, Одан ӛзіңізді жҧбатуды 
ӛтініңіз. 

Аятты бейне ретінде елестету жолын қолданыңыз 
Әдетте сӛз бен ойдан гӛрі бір бейнені еске тҥсірген оңайырақ. Егер аятты 

оның тақырыбымен және сілтемесімен байланыстыру сіз ҥшін қиын болса, онда 
аяттың контекстіне, мазмҧнына және басқа ерекшеліктеріне сҥйеніп, ойша оның 
кӛзге кӛрінетін бейнесін салуға тырысыңыз. Осындай "суреттің" ӛзіңіз ҥшін ой 
ілгек болғанына байланысты сіз келешекте оның кӛмегімен қажетті аятты 
есіңізге тҥсіре аласыз. Осындай бейнені ӛзіңізге неғҧрлым анығырақ елестетуге 
тырысыңыз. 

Мысал ҥшін 2-курстағы куәлік беру жайындағы аяттарды алыңыз: Матай 
4:19 мен Рим. хат 1:16. Бірінші аятты Исаның, ал екінші аятты Пауылдың 
бейнесімен байланыстыруға тырысыңыз. Исаның Ғалилея теңізінің жағасында 
тҧрғанын кӛз алдыңызға елестетіңіз. Екі балықшы ау тартып тҧрғанда Ол оларға 
былай дейді: "Соңымнан еріңдер! Мен сендерді балық аулағандарың сияқты 
бҧдан былай адамдарды жинап, әкелетін етемін". Осы кӛріністі есіңізде сақтап 
қалыңыз. Оны куәлік беру тақырыбымен және Матай 4:19-аятпен 
байланыстырыңыз. 

Пауыл Римдіктерге арналған хатты Римде жазған жоқ, бірақ осы хат 
Римдегі сенушілерге жазылғандықтан, біз Пауылдың Римдік Форумда немесе 
Колизейдің қабырғасында жалған тәңірлерге сиынған империяның астанасының 
тҧрғындарына сӛйлеп тҧрғанын кӛз алдымызға елестете аламыз: "Мен Ізгі 
хабарға еш ҧялмаймын, ол - Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен 
иудейлерді, сондай-ақ басқа ҧлт адамдарын да қҧтқаратын Қҧдайдың қҧдіреті". 
Енді осы кӛріністі куәлік беру тақырыбымен және Рим. хат 1:16-аятпен 
байланыстырыңыз. 
Аятты бейне ретінде елестету жолын қолданғаныңыз сізге әсіресе жай тәсілмен 
жатталуы қиын аяттарды жаттағанда кӛмектеседі. 

 
 

Осы курстың Тақырып бойынша жаттау жүйесі 
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Сіз осы Тақырып бойынша жаттау жҥйесі бойынша бірінші 12 аятты 
жаттадыңыз. Оның ішінде А. Жаңа ӛмір сҥріңіз, Ә. Мәсіх туралы айтыңыз 
деген бӛлімдері бар. 

Ҥшінші курста сіз тағы 1 2  аят жаттайсыз, Ізгі хабарды білмейтін 
адамдарға оны тҥсіндергенде осы аяттардың басты мағынасы бар. 
 

Ә. Мәсіх туралы айтыңыз  

Бәрі де кҥнә жасаған  

Кҥнәның жазасы  

Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі 

Ӛзіміздің әділ істеріміз арқылы 

қҧтқарылған жоқпыз 

Бәрі де Мәсіхті қабылдауы керек.  

Қҧтқарылғанға сенімді болу 

 

 

Рим. хат 3:23  

Рим. хат 6:23 

Рим. хат 5:8 

 
Ефес. 2: 8-9 

Жох. 1:2 

Жохан 1-хат: 5:13 

 

Ишая 53:6 

Еврей. хат 9:27 

Петір. 1-хаты 3:18 

 
Тит. хат 3:5 

Аян 3:20 

Жохан 5:24 

 

Тӛменде сіздің 2:7 сериядағы осы уақытқа дейін жаттаған аяттардың 

тақырыптары мен сілтемелері тізілген. Ә. Мәсіх туралы айтыңыз деген 

бӛлімдегі 12 аятпен бірге сіз осы курстың соңында тӛменде кӛрсетілген 

аяттарды да жатқа айтуыңыз керек. Сіз Қҧдай сӛзін ӛз ӛміріңізде де және 

басқаларға кӛмектескенде де қолданып, оны жаттау барысында ҥлкен еңбек 
еттіңіз. 

         Мәсіхпен бірге бастау бӛлімінен: 
Қҧтқарылғанға сенімді болу  

Дҧғаның жауабын алуға сенімді болу 

Жеңіске сенімді болу  

Кешірілгенге сенімді болу  

Қҧдайдың жетелейтініне сенімді болу 

 
Жохан. 1-хаты 5:11-12  

Жохан 16:24 

Қорынт. 1-хат 10:1  

3 Жохан. 1-хаты 1:9  

Нақыл сӛз. 3:5-6 

 

        А. Жаңа ӛмір сҥріңіз  

Мәсіх ортада 

Мәсіхке бой ҧсыну  

Сӛз  

Дҧға 

Қарым-қатынас  

Куәлік беру 

 

Қорынт. 2-хат 5:17  

Рим. хат 12:1  

Тімоте. 2-хат 3:16  

Жохан 1 5:7  

Матай 18:20  

Матай 4:19 

 

Ғалат. хат 2:20  

Жохан 14:21  

Ешуа 1:8  

Філіпі. хат 4:6-7 

 Еврей. хат 10:24-25 

Рим. хат 1:16 

Киелі жазбадағы аяттарды жаттаудың пайдалы екенінің ең сенімді дәлелі 

- осы жҧмыстың бізді аяттардың мазмҧны мен мағынасы жайында 

ойландыратыны. Осы курстың барысында сіз бір тапсырма орындайсыз (11-1 5-

беттер), оның мақсаты - сіздің Киелі жазба жайында ойлану қабілетіңізді 

жетілдіру. 

Ӛзіңіз жаттаған аяттар жайында ойлана білу - сіздің Киелі жазбаны 

жаттау бағдарламаңыздың маңызды бӛлігі болып табылады. Осылай 

ойланғаныңыз сізге аяттарды жадыңызда тиянақты тҥрде сақтауға ғана 

кӛмектеспейді, сондай-ақ, сіз аяттардың мағынасы туралы ойланғаныңызда, 

жігерленіп, сергек болып кҥнәны жеңуге сенімді боласыз. Қҧдайдың Ешуаға не 

айтқанын есіңізге тҥсіріңіз: "Осы Таурат кітабында жазылғандарды мҧқият 

орындай алуың ҥшін оны аузыңнан тастамай, кҥні-тҥні оқып, ой елегінен 
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ӛткізетін бол! Сонда ғана істеріңде табысты болып, даналыққа қол жеткізесің" 

(Ешуа 1:8). 

Тҧрақты қайталау - бір кезде жатталған аяттарды нақты меңгеріп алудың 

жолы. Сіз ӛзіңізге мынандай тамаша мақсат қоя аласыз: 3-курстың соңына 

қарай жатталуға тиіс аяттарды қажетті кезде тек дәлме-дәл келтіру ғана емес, 

сондай-ақ А мен Ә бӛлімдеріндегі сол аяттармен байланысты тақырыптардың 

да аттарын айтып беруге дайын болу. Сіз осы аяттарды "Мәсіхпен бірге бастау" 

бӛліміндегі аяттар сияқты еркін айтсаңыз, жақсы болар еді. 3-курстағы ӛзіңіздің 

апталық сабақтарыңызда аяттарды жаттауды ғана жоспарламаңыз: ӛзіңіз 

жаттаған аяттарды оларға қатысты тақырыптармен және сілтемелермен бірге 

айтуға да арнайы уақыт бӛліңіз. Киелі жазбадағы аяттарды жаттап, олар 

жайында ойлану - сіз қазір қатысып жҥрген оқу барысының стратегиялық 

бӛлігі. Осы жҧмысқа қатысқаныңыз жаныңызға дем беріп, болашақта рухани 

ӛсуіңіздің негізін қалайды: сіз осыған Киелі кітаптың тамаша аяттарына 

жҧмылуыңыз арқылы жетесіз. Сонда сіз былай айтқан жыршымен келісесіз: 

"Тағылымыңды Сенің сондай қатты сҥйемін! Кҥні бойы ол жайлы ойланып та 

жҥремін" (Забур жыр. 118:97). 

 

Киелі жазба жайында ойлану 

Топқа арнапған тапсырма 

 

"Қҧдайсыздар кеңесіне бармайтын, кҥнәкарлар жолыменен жҥрмейтін, 

қасиеттіні мазақтаушылармен отырмайтын, бірақ Тәңірдің заңына 

қуанатын, сол туралы кҥні-тҥні ойлайтын адам қандай бақытты! Ондай 

кісі дер кезінде жемісін беретін, жапырақтары ешқашан солмайтын, су 

жағасына еккен ағашқа ҧқсайды: не істесе де, ісі табысты болады". 

- Забур жыр. 1:3 

Ойланып толғану деген не? 
Ойланып толғану деген - бір нәрсе жӛнінде терең ойға шомып, сол 

жайында жҧмылып пайымдау. Дегенмен бҧл дерексіз, яғни мән-мағынасыз 

ойлану емес, нәтижелі мақсаты бар пайымдау. 

Біз ойланып толғанған кезде ойымыз арнайы бір жағдайға немесе 

нақтылы бір нәрсеге бағытталады. 

Ойланып толғану - ӛмір тәжірибесінен аулақ, салтанатты рәсім сымақ 

сияқты жаттығу емес. Ол бір арнайы нәрсеге немесе жағдайға деген әуестікті 

білдіреді, сонымен бірге рухты жаңартып, мінез-қҧлықты ӛзгертіп, жҥректі 

толқытатын жаңалықтардың ашылуына жол береді. Ойланып толғану - пайда 

мен сыйлық әкеледі, 

Біз ойланған кезде мақсатты, бағыт пен мәліметті таңдап, оны анықтап, 

меңгеріп, ӛмірімізде қолдану ҥшін тҧжырымдаймыз. 
 

Ойланып толғануды ары қарай пайымдау 

Бҧл курстың Киелі кітап оқудағы жетекшілік окулығындаңіғы Мәсіхпен 

бірге жҥру деген бӛлімінің кіріспесін бірге оқып шығыңыз (64-бет). Сонымен 

бірге Жазбаныжаттауға арналған нҧсқаулар - 1-апта деген бӛлімдегі ойланып 

толғану жайындағы бапты оқыңыз (8-9-беттер). 
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"Осы Таурат кітабында жазылғандарды мҧқият орындай алуың ҥшін оны 

аузыңнан тастамай, кҥні-тҥні оқып, ой елегінен ӛткізетін бол! Сонда ғана 

істеріңде табысты болып, даналыққа қол жеткізесің". 
- Ешуа 1:8 

Бҧл сабақта сізге ойға шомудың екі әдісін қолдануға мҥмкіндік беріледі 

(1 мен 2, 11-13-беттер). Ҥй тапсырмасын орындағанда сіз тағы тӛрт қосымша 

әдісті кӛресіз (3-6, 14-15-беттер). 
 

1 - Ӛз сӛзіңізбен айту 

Ойланып толғанудың бірінші әдісі ӛз сӛзіңізбен жазу болып табылады. Аятты 

немесе ҥзіндіні ӛз сӛзіңізбен айту барысында сіз оқығаныңызды жақсырақ 

тҥсініп жігерленесіз. 

12-беттегі бос жолдарға Тімоте. 2-хат 3:16-аятты ӛз сӛзіңізбен жазыңыз: 

осылай істегенде тӛменде ҧсынылған оның әр тҥрлі аудармалары мен 

тҥсіндірулерін қолданыңыз. (Аятты ӛз сӛзіңізбен жазғанда сіз оның тҥп 

нҧсқасындағыдан кӛп сӛзді қолдана аласыз). 

ТІМОТЕ. 1-ХАТ 3:16-АЯТТЫҢ ӘР ТҤРЛІ АУДАРМАЛАРЫ МЕН 

ТҤСІНДІРУЛЕРІ 

"Киелі жазбалардың бәрі Қҧдай Рухының жетелеуімен жазылып, тәлім беру, 

әшкерелеу, тҥзету, әрі әділдікке тәрбиелеу ҥшін тиімді". 

"Киелі жазбадағы әр кітап Қҧдай берген шабыт арқылы жазылған және ол 

рухани шындықтарды ҥйретіп, қателерді тҥзетіп, басқаларды жетелеп, 

адалдыққа тәрбиелеуге арналған". 

 

"Киелі кітаптың барлығы Қҧдайдың басқаруымен жазылғандықтан, оның 

ақиқатты тҥсіндіргенге, бҧрыс жағдайларды тҥзеткенге, қателерді жойғанға 

және әділ ӛмір сҥруді ҥйреткенге пайдасы зор", 

"Киелі жазбаны бізге берген Қҧдай, осы қасиетті кітап Оның Рухының 

жетелеуімен жазылған; Оның сӛздері бізге нағыз шындықтың не екеніне 

кӛзімізді жеткізеді, адасқан жандарға теріс жолдан қайтып, дҧрыс жолға тҥсуге 

кӛмектеседі және әрқашан да әділдікке ҥйретеді". 

"Киелі жазбаның барлығы Қҧдайдың дарытуымен пайда болған, бҧл кітап тәлім 

беруге, ӛміріміздегі жаман жағдайларды дҧрыстауға және адал ӛмір сҥруді 

ҥйренуге аса пайдалы". 
 

ТІМОТЕ. 2-ХАТ 3:16-АЯТТЫ ӚЗ СӚЗІҢІЗБЕН ЖАЗУ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Сҧрақтар - 2 

Ойланып толғанудың екінші әдісі - ӛзіңізге-ӛзіңіз аят жайында сҧрақ қою. Сіз 

осыны екі жолмен істей аласыз. Біріншісі - сіз кім, не, қайда, неге және қалай 

деген сҧрақтарды қоя аласыз; екіншісі - ҥзінді жайында ойланған кезде 

ойыңызға келген сҧрақтарды қысқаша жазып отыру. Сіз барлық сҧрақтарға 

дереу жауап беруге міндетті емессіз. 

Еврей. хат 10:24-25-аяттар жайында ойланған кезде ойыңызға келген 

сҧрақтар мен жауаптарды осы беттің бос жолдарына қысқаша жазыңыз. Кім, не, 

қашан, неге деген сӛздер бар сҧрақтардан бастаңыз немесе ойыңызға келген 

барлық сҧрақтарды жазып шығыңыз. 

ЕВРЕЙ. ХАТ 10:24-25-АЯТТАРДЫҢ ӘРТҤРЛІ АУДАРМАЛАРЫ 

МЕН ТҤСІНДІРМЕЛЕРІ 

"Ӛзара сҥйіспеншілік кӛрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. 

Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып 

алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. 

Иеміздің қайтып келетін кҥнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой". 

"Бір-бірімізге кӛңіл бӛліп, ӛздерімізді сҥйіспеншілікпен игі істер істеуге 

жігерлендірейік; кейбіреулер сияқты жиналыстарға;бармай қалудан сақ 

болайық; ӛзара қамқорлық кӛрсетейік, ӛйткені Оның оралатын кҥнінің 

жақындап қалғанын білесіңдер ғой".  

"Иеміздің біз ҥшін істеген игі ісін есімізде сақтай жҥріп, біз де бір-бірімізге 

қамқорлық кӛрсетіп жақсылық істейік. Қауымдағы жиналыстарды елемейтін 

кейбір адамдар сияқты болмайық, қайта бір-бірімізді жігерлендірейік; Иеміздің 

қайтып келетін кҥнінің жақындағанын сезген сайын осыны ынтамен істейік". 

"Бір-бірімізді қалай жігерлендіре алатынымыз туралы ойланайық. Арамызда 

жиналыстарға бармай қалатындар пайда болды, бҧлай болмауға тиіс. Ӛзара 

сҥйіспеншілік кӛрсетейік, бәріміз білетін ерекше кҥннің жақындап қалғанын 

сезіп жҥрміз ғой". 
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ЕВРЕЙЛЕР. ХАТ 10:24-25-АЯТТАР ЖАЙЫНДА СҦРАҚТАР 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 -Дҧға 

Аят немесе ҥзінді туралыдҧға етіңіз. Рим. хат 1 2:1-аяттағы мені терең 

ойландырып, ынтамен дҧға еткізген негізгі жағдайлар мынандай болды: 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4 - Ерекше назар аудару 

Бірнеше ерекше сӛздер мен сӛйлемдерді белгілеп қойыңыз. Жохан 15:7-аяттағы 

әр тҥрлі сӛздерді белгілеп, олар жайында ойланған кезде келген ең маңызды 

ойлар: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 - Салыстырмалы сілтемелер 

Жохан 14:21-аяттағымен бірдей ойларды білдіретін салыстырмалы сілтемелерді 
(аяттарды) табыңыз: 

Сілтеме ______________________ Ой _____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Сілтеме  _________________________  Ой________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6 - Қолдану 

Осы ҥзіндіні тәжірибеңізде қолдану жайында ойланыңыз. 

Філіпі. хат 4:6-7-аяттарда айтылғанды ӛз ӛмірімдегі жағдайлармен  

байланыстырып ойланған кезде мен мынандай қорытындыға келдім:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 16-17-беттердегі Жазбаны жаттауға арналған 

нҧсқаулар - 2-апта деген бӛлімді оқып бітіріңіз. "Бәрі де кҥнә жасаған" деген 

бӛлімдегі екі аятты жаттаңыз: Рим. хат 3:23 және Ишая 53:6. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Ойланып толғану:Ойлануға арналған 3-6-әдістері бойынша жҧмыс істеңіз. 

Осыны істегенде асықпаңыз, тапсырманы орындаған сізді сҥйсіндірсін.  

4. Киелі кітапты зерттеу: "Мәсіхпен байланыста болып жетілу" деген бӛлімнің 

1-6-сҧрақтарына жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 65-67-беттер). 

5. Басқа жҧмыстар: 17-21 -беттердегі Киелі кітап оқудағы жетекшілік 

қҧжаттары бойынша топта пікір алысуды қалай жҥргізу жайында деген бӛлімді 

оқыңыз. 
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2-сабақ 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Бәрі де кҥнә жасаған" деген 

бӛлімдегі екі аятты қайталаңыз: Рим. хат 3:23 және Ишая 53:6. (Мҥмкіндігінше 

Бақылау кҥнделігіңіздің барлық жерлерін толтыруға тырысыңыз). 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге 

белгіленген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Ойлануға арналған тапсырмадағы 3-6-әдістерді талқылаңыз (14-15-беттер). 

4. Киелі кітап оқудағы жетекшілік қҧжаттары бойынша топта пікір алысуды 

қалай жҥргізу жайында деген бӛлімді қарап шығыңыз (17-21-беттер). 

5. Киелікітап оқудағы жетекшіліктің 1-тарауындағы "Мәсіхпен байланыста 

болып жетілу" бӛлімінің 1-6-сҧрақтарын талқылаңыз (65-67-беттер). 

6. Оқушылардың біреуі топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып берсін. 

7. 3-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (22-бет). 

8. 3-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

9. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 2-апта 

Жалғастыра берейік... 

Екінші серияда сіз апта сайын ҥш бағытта жҧмыс істейсіз: 

1. Сіздің жаттауға тиісті қҧжаттарыңыз - Мәсіх туралы айтыңыз деген 

тақырыптың 12 аяты жазылған тҥбіртектер болады. 1 және 2-курстарда 

қолданған аяттар салынған қорапшаңызды пайдаланасыз. (Жаңа аяттар 

жазылған тҥбіртектерді апта сайын қолданатындай оңай жерде ҧстаңыз). 

2. Аяттар жайында тҥсіндірме жазу - сізге Жазбаны жақсы тҥсініп ондағы 

жазылғанды ӛміріңізде пайдалануға кӛмектеседі. 

3. Апталық жоспарыңызды орындау- сізге тҧрақты тҥрде алға жылжып, 

кҥнделікті жаттау жҧмысыңыздағы қателерден сақтануға кӛмектеседі.  

Аяттар жайында 

Ә БӚЛІМІ. МӘСІХ ТУРАЛЫ АЙТЫҢЫЗ 

Біз, Исаның куәгерлері ретінде, басқа адамдармен екі нәрсеміз жайында 

бӛлісуіміз керек: біріншісі - Мәсіхке қалай келгеніміз бен Оның біз ҥшін қандай 

маңызды екені жайындағы куәлік-әңгімеміз, екіншісі - Ізгі хабар, яғни Қҧдайдың 

адамдарды қҧтқару жоспары. Ізгі хабар Қҧдайдың адамдарға қажет екенін, 

Оның бізге деген сҥйіспеншілігін және біздің мҧқтаждықтарымызды 

қанағаттандыру ҥшін Оның не істегенін кӛрсетеді. 

Осы бӛлімнің тақырыптары мен аяттары сіздің Мәсіх туралы тиімді 

куәлік беруді ҥйренуіңіз ҥшін арнайы ретте орналастырылған. 

 

1-ТАҚЫРЫП. БӘРІ ДЕ КҤНӘ ЖАСАҒАН 

Қазіргі дҥниеде соғыс, қылмыс, ҧлтшылдық, әр тҥрлі зорлық-зомбылық 

сияқты кҥрделі әрі шешілуі мҥмкін емес болып кӛрінетін кӛптеген мәселелер 

бар. Әр тҥрлі мамандар осы мәселелерді шешу жолдарын тайсалмай іздестіруде, 

бірақ осының шығу себебі неде екенін тек аз ғана адамдар біледі. Бірақ Иса осы 



17 
 

мәселелердің тҥп тамыры неде екенін атап кӛрсеткен болатын. Олар кҥнәлы 

адамның зҧлымдыққа толы кҥнәлы жҥрегінен шыққан қызғаныш, тәкаппарлық, 

арамдық, ӛнегесіздік, ҧрлық, кісі ӛлтіру, ашу, кек сияқты жамандықтар (Марқа 

7:20-23). Қҧдай осы мәселелердің бәрінің тек бір ғана себебі бар екенін айтады: 

ол - кҥнә. Адамдар осыған келіспейінше барлық жамандықтың себебі неде 

екенін ешқашан таппайды. 

Рим. хат 3:23 - Бҧл аяттың контексті адамдардың арасында ешқандай 

айырмашылық жоқ екенін білдіреді: еврейлер де, басқа ҧлттар да кҥнәкар, 

олардың ешқайсысы Қҧдай қойған әділдік талаптарына сай келмейді. Бәрі де 

бірдей жағдайда. 

Ескерту: Кейде бір ойға жҧмылдырылу ҥшін сізге аяттың бір бӛлігін 

жаттауға тура келеді. Бҧл - жатталатын аяттың контекстін оқу керектігін 

кӛрсететін тағы бір себеп. 

Ишая 53:6 - Ишая адамдардың Қҧдайдан жҥздерін теріс бҧрып ӛз 

жолымен кеткендері туралы айтады. Киелі кітап бҧл жағдайда барлық 

адамдардың бірдей жағдайда екенін білдіреді (Рим. 3:10-12). Әр адамға "кҥнә" 

деген ауру жабысқан. 

Сіздің апталық жоспарыңыз: 

1. Аптаның басында А бӛлімінің барлық 12 аяты ӛзіңізде екенін анықтап 

алыңыз. 

2. Енді Ә бӛліміндегі бірінші екі аятты (Рим. хат 3:23 және Ишая 53:6) 

қорапшаңыздың сыртына орналастырыңыз. Қалған аяттарды апта сайын 

қолданып тҧру ҥшін бір ыңғайлы жерде сақтаңыз. 

Қорапшаңыздағы әр бӛліктің ӛз қызметі бар. Оның сыртындағы мӛлдір 

қалтаны сіз жаңа аяттарды жаттау ҥшін қолданасыз, ал жатталған аяттарды 

сақтап, қайталап жҥру ҥшін сіз қорапшаның ішін пайдаланасыз. 

3. Осы аяттарды кҥнде қайталап жҥріңіз (А бӛлімі мен Мәсіхпен бастау 

тақырыбының аяттары). 

4. Жаттау жҧмысының бҧрынғы ретін сақтау ҥшін 1-курсқа арналған 

оқулықтағы Аяттарды дҧрыс жаттау жолдары жайында деген бӛлімді қайта 

оқып шығыңыз (16-17-беттер). Егер сіздің 2:7 тобыңыз жексенбі кҥні кездесігі 

жҥрсе, дҥйсенбі немесе сейсенбі кҥні бір аятты жаттап алыңыз. Аятты кем 

дегенде бір рет қарамай айтып кӛріңіз, кейін дҥйсенбі мен сейсенбі кҥндері оны 

жатталғанша жиі қайталай беріңіз. 

5. Сәрсенбі мен бейсенбі кҥндері дәл осылай екінші аятты жаттаңыз. Жҧма мен 

сенбіде екі аятты қоса қайталаңыз. 

6. Аптаның соңында жаңа аяттарды жатқа жазып немесе біреуге айтып, ӛзіңізді 

тексеріңіз. 

Киелі кітап оқудағы жетекшілік қҧжаттары бойынша топта 

пікір алысуды қалай жҥргізу жайында 

З-курста әрқайсыларыңыз кезекпен Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі 

қҧжаттар бойынша топта пікір алысуды жҥргізетін боласыздар. Осындай пікір 

алысуды кіші топта ҧйымдастырудың негіздеріне байланысты тиісті 

нҧсқауларды алғаннан кейін сіз осы жҧмысты табысты істейтін боласыз. 

 

Киелі кітапты зерттеудің ҥш негізгі мақсаты мынандай: 
1. Жаңа нәрселер ашу:Сіз  Киелі кітаптың ӛзіңізге не айтқанын білесіз. 
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2. Тҥсіну: Киелі кітаптағы ақиқаттардың мәнісін және олардың бір-бірімен 
қалай байланысты екенін тҥсінесіз. 
3. Ӛмірде қолдану: Сіз осы ақиқаттарды ӛз ӛміріңізде қалай қолдану жайында 
ойланып, оларды пайдаланасыз. 
4. Пікір алысуды жҥргізетін адам топтағы әркімге жаңа нәрсе табуға мҥмкіндік 
беретін сҧрақтар қояды. Жетекші бҧл жағдайда мҧғалім емес. Ол - жол 
кӛрсетуші және ӛзі де қатысушылардың бірі. Жетекші топ мҥшелеріне Киелі 
кітаптағы ақиқаттарды ашуға, оларды тҥсініп, ӛмірде қолдануға кӛмектесетін 
сҧрақтарды қолданады.  

 
МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ:  
Пікір алысудың осы әдісін қолданғанда топ мҥшелері қҧжаттарды сҧрақтан 
сҧраққа ауысып оқымайды, бӛлімнен бӛлімге ауысып окиды. Әр бӛлімнің басы 
мен бір немесе бірнеше сҧрактары бар. 
 

Пікір алысу барысында оған адамдарды белсенді қатыстырып, сонымен 

бірге оны дҧрыс бағытта ҧстау ҥшін ҥш тҥрлі сҧрақтар қойыла алады. Осы 

сҧрақтардың ҥш тҥрін талдайық: олардың пайдалану реті мен сақталуға тиіс 

пішінін, жетекшінің бақылау дәрежесін және қателерден сақтану жолын 

кӛрейік. 

А. Жетекші қоятын сҧрақтардың ҥш тҥрі 
1. Жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақтар (Мҧнда не туралы айтылған?) 

Киелі кітап оқудагы жетекшіліктің бірінші тарауына қарасаңыз (65-71-

беттер), сіз оның "Мәсіхпен байланыста болып жетілу" деп аталғанын кӛресіз. 

Осы тараудағы бірінші ҥлкен бӛлімнің аты - "Мәсіхпен байланыста болып 

жетілудің қадамдары". Ол 1 -6-сҧрақтарды қамтиды. Сіз, пікір алысу 

жҥргізушісі ретінде әр бӛлімді жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақпен қамтамасыз 

етуіңіз керек. Демек, 1-6-сҧрақтар бойынша сіз бір жаңа нәрсе ашатын шолу 

сҧрақты қҧрастыруыңыз керек. Содан соң 7-9-сҧрақтарға арнап бір шолу сҧрақ 

қойыңыз. Сондай-ақ, 10-14, 15-16 және соңында 17-20-сҧрақтарға бір-бір шолу 

сҧрақ қойып шығыңыз. 

Тӛменде шолу сҧрақты қҧрастырудың ҥлгісі кӛрсетілген: 

 

"ӚЗІҢІЗДІҢ... ТУРАЛЫ ОҚЫҒАНЫҢЫЗДАН... ЖАЙЫНДА 

АШҚАНЫҢЫЗ 

БІЛГЕНІҢІЗ 

БАЙҚАҒАНЫҢЫЗ 

СІЗГЕ ӘСЕР ЕТКЕН 

 

HE БОЛДЫ?" 
(Нҥктелердің орнына бӛлімнің атын қойыңыз немесе оны басқа сӛзбен, 

бірақ анық ойды білдіретін етіп жазыңыз). 

1-тараудағы бірінші бӛлімге арналған шолу сҧрақ шамамен мынандай 

бола алады: "Мәсіхпен байланыста болып рухани ӛсу жайында сіз не білдіңіз?" 

Шолу сҧрақты қойғаннан кейін оқушылардың ӛздерінің жауаптарында дәл осы 

бӛлімнен білген мәліметті қолданғанын кҥту керек. Егер сіз ӛз сҧрағыңызды 

жоғарыда ҧсынылған ҥлгі бойынша қойған болсаңыз, топтағы біреу бесінші 

сҧрақтың жауабын, ал басқасы ҥшінші сҧрақтың жауабын оқысын. Сӛйтіп, 

шолу сҧрақ топ мҥшелеріне қаралып отырған бӛлімнің шеңберінде қалып, 
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жауап беруге жағдай туғызады. Оқушылар Киелі кітапты зерттегенде 

тҥйгендері бойынша ой бӛліседі. 

Жоғарыда ҧсынылған ҥлгіні Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің кез келген 

бӛліміне шолу сҧрақтар қҧрастырғанда қолдануға болады. 

2. Тҥсіндірме-сҧрақтар (Бҧл нені білдіреді?) 

Тҥсіндірме-сҥрақ шолу сҧрақтың жауаптарын тҥсіндіру ҥшін керек. 5-курста сіз 

тҥсіндірме-сҧрақтарды жазуды ҥйренесіз. Ал осы курста сіз дайын сҧрақтарды 

қолданасыз, пікір алысуды басқаруға кезегіңіз келгенде оларды пайдалана 

аласыз. 

 

3. Нақты тәжірибелі сҧрақтар (Мен ӛз ӛмірімде нені нақты қолдана аламын?) 

Киелі кітап оқудағы жетекшілігі тарауларының кӛбісінде осындай сҧрақтар бар. 

Осы бӛлімде олар тек қысқаша ғана сипатталады. Сіз олар туралы 5 пен 6-

курстарда кӛбірек білетін боласыз, Нақты тәжірибелі сҧрақтар топ мҥшелері 

ҥшін Жазбадағы ақиқаттарды ӛмірде қолдануға тҥрткі болады. Оларды 

қолданудың ҥш тҥрі бар: 

 а. Есте сақтау. Сірә, сіз Қҧдайдың қасиеттері мен Оның уәделері 

жайында және Киелі кітаптағы аяттардың беделі мен маңыздылығы туралы  

жақсы білгіңіз келетін шығар. Олай болса, тиісті ҥзінділер мен аяттарды жаттап 

жҥріңіз.    

ә. Іске асыру. Мҥмкін, сіздің Қҧдайдың кӛрсеткен ҥлгісіне сай ӛмір сҥру 

ҥшін бірдеңе істегіңіз келетін болар. Ол, мысалы, бір кҥнәлы әдеттен қҧтылу, 

бір жағдайға ниетіңізді ӛзгерту немесе берген уәдені орындау бола алады.  

 б. Қолдану. Сіз ӛзіңіздің ҥйренгеніңізді басқа біреуге кӛмектесу ҥшін 

қолдана аласыз. 

(Қолдану әдісін пайдаланғанға қысқа мерзім де кетуі мҥмкін, бірақ кейде 

осыған бір апта немесе бірнеше ай да керек болады). 

Ә. Жаңа нәрсе ашатын шолу сұрақтарды, түсіндірме-сұрақтарды және 

нақты тәжірибелі сұрақтарды арнайы пайдалану 

Тӛменде Мәсіхпен байланыста болып жетілудің қадамдары деген 

бӛлімге {Киелі кітап оқудағы жетікшіліктегі 1-тараудың бірінші бӛлімі) 

арналған жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақтар, тҥсіндірме-сҧрақтар және нақты 

тәжірибелі сҧрақтар келтірілген. 

(1-6-сҧрақтар) - "Осы бӛлімде оқығаныңыздан Мәсіхпен байланыста болып 

жетілудің қадамдары туралы сіз қандай жаңа нәрсе аштыңыз?" 

(1-сҧрақ) Ізгі хабардағы ҥзінділер жайында топ мҥшелерінің 

барлығының пікір алысуға мҥмкіндіктері болуы ҥшін бірге жҧмыс 

істеңіздер. Әркім ӛзі ҥшін маңызды болған аяттарды таңдап алсын. 

(2ә-сҧрақ) "Тәндік баланы рухани баламен тағы да қандай қасиеттер 

арқылы салыстыруға болады?" 

(2б-сҧрақ) "Рухани жағын алмағанда, кез келген адамның жетілгенін 

қандай қасиеттер арқылы кӛруге болады?" 

(3-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуінен адамның "ескі" болмысының 

қасиеттерін атап беруін сҧраңыз. Содан соң топтың бірнеше мҥшесі жаңа 

болмыстың қасиеттерін атап берсін. (4-сҧрақ) 4г-сҧрақтың жауаптарын 

оқып беруін оқушылардың бірнешеуіне ҧсыныңыз. 

(5-сҧрақ) Енді біреу 5-сҧрақтан кейінгі бап пен кестені оқып берсін. (6-

сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуіне осы сҧрақтың жауаптарын оқытыңыз. 
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ЕСКЕРТУ: Бірінші сҧрақ - жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақ ("1-6-сҧрақтар" 
деп белгіленген) болып табылады. 2ә, 26 мен 6-сҧрақтар - тҥсіндірме-
сҧрақтар; қалған сҧрақтар пікір алысуға қатысуға тарту ҥшін қойылады. 
 

 

"Мәсіхпен байланыста болып жетілу" (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 

1-тарау) деген тақырып бойынша пікір алысуға дайындалған сҧрақтарды 

пайдалану ҥшін сіз сӛйлесуді тақырыптың мазмҧнын ашатын шолу сҧрақтан 

бастауыңыз керек: "Осы бӛлімде оқығаныңыздан Мәсіхпен байланыста болып 

жетілудің қадамдары туралы сіз қандай жаңа нәрсе аштыңыз?" Мҧндай 

жағдайда оқушылар ӛз жауаптарын 1-6-сҧрақтарды енгізген бӛлім бойынша 

беретін болады. 

Дайындаған сҧрақтардың біреуіне әлдекім жауап бермегенше сіз топқа 

тҥсіндірме-сҧрақты қоймаңыз. Мысалы, біреу сіз қойған шолу сҧраққа жауап 

беретін кезде ӛз жауабы ҥшін 2б-сҧрақты таңдаса ғана сіз ӛзіңіздің 2б-сҧраққа 

дайындаған тҥсіндірме-сҧрағыңызды қоя аласыз. 

 

Тҥсіндірме-сҧрақ жан-жақты талқыланып біткеннен кейін ғана сіз 

мазмҧнын ашатын ӛзіңіздің шолу сҧрағыңызға қайта оралып, оны сәл ӛзгерте 

аласыз. Мысалы: "Мәсіхпен байланыста болып жетілудің қадамдары" деген 

бӛлімнен тағы да қандай нәрсе білдіңіз?" Содан соң оқушылар 1 -6-сҧрақтардың 

жауаптары бойынша пікір алыссын. 

 

Б. Пікір алысуды жҥргізу жоспары 

Ton жҥргізушісі пікір алысудың әр бӛлімін... 

1. бастайды, 

2. жҥргізеді және 

3. қорытындылайды... 

1. Бастау (топты берілген бӛлімді талқылауға тарту). 

Бір бӛлім жайында пікір алысуды бастау ҥшін алдына ала дайындалған 

"жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақты" пайдаланыңыз. Осылай істегеніңіз топ 

мҥшелеріне сол бӛлімде ашылған жаңа нәрселерді талқылауға жол ашады. 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің әр бӛлімі жайындағы пікір алысуды сіз жаңа 

нәрсені ашатын шолу сҧрақтан бастайтын боласыз. 

2. Пікір алысуды жетелеу (пікір алысуды жетелеу, маңызды ойлар айтуға тҥрткі 

болу). 

Пікір алысу жаңа нәрсе ашатын шолу сҧрақтың қойылуынан 

басталғаннан кейін топ мҥшелері ӛз оқығандарынан не білгендері жӛнінде ой 

бӛлісе бастайды. Осы кезде сіз тҥсіндірме-сҧрақтар мен нақты тәжірибелі 

сҧрақтар қоясыз. Бҧл сҧрақтар Жазбадағы ақиқаттардың мағынасын тереңірек 

ашып, сол ақиқаттарды ӛмірде жҥзеге асыруға тҥрткі болады. 

Ӛзіңізде бар тҥсіндірме-сҧрақтарды зейін қойып қарап шығыңыз. Жазған 

белгілеріңізді пайдаланыңыз, бірақ оларға тым тәуелді болып қалмаңыз. Пікір 

алысу кезінде қандай ойды баса айтқыңыз келетінін алдын ала таңдап алыңыз. 

Осы туралы терең ойланып дҧға етіңіз. Сіз барлық сҧрақтарды қолдануға немесе 

әр бапқа бірдей уақыт бӛлуге міндетті емессіз. 
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Есіңізде болсын, тҥсіндірме-сҧрақтар пікір таласқа қатысушылардың 

шындықты тереңірек және анығырақ тҥсінуі ҥшін қойылады. Ал пікір алысудың 

мақсаты оқушыларға тек Киелі кітаптың не айтатынын жеткізу ғана емес, 

сонымен қатар - оқушыларға Киелі кітаптың мағынасын тҥсіндіріп, бір 

оқиғаның басқа оқиғамен қалай байланысты екенін тҥсінуге кӛмектесу,  

Сҧрақтардың жоғарыда аталған тҥрлерінен басқа сіз тағы тҥрткі болатын 

сҧрақтарды қолдана аласыз. Осындай сҧрақтардың кейбір ҥлгілері мынадай: 

* "Рақмет сізге. Тағы кім бірдеңе айта алады?" 

* "Осы жайында басқа ойлар бар ма?" 

* "Тағы сӛйлейтін кім бар?" 

* "Ӛз ойын айтқысы келетін тағы кім бар?" 

* "Қайсыларыңыз осы айтылғандарға ой қосқыларыңыз келеді?" 

Тҥрткі болатын сҧрақтарды басқа сҧрақтармен тығыз байланыстырып 

пайдалану керек. 

Киелі кітап зерттеу сабағының басында пікір алысу тоқтап қалмауы ҥшін 

сізге тҥрткі болатын сҧрақтарды жиі қолдануға тура келетін шығар. 

3. Қорытындылау (қысқаша шолу жасап, келесі бӛлімге кӛшу). 

Пікір алысудың жҥргізушісі ретінде сіз әр бӛлімді талқылауға қанша 

уақыт жҧмсауды қалайсыз. Кейбір бӛлімдер тезірек ӛтілсе, басқалары ҧзағырақ 

тоқталып, зейін қойып қарауды қажет етуі мҥмкін. Келесі бӛлімге кӛшер 

алдында ӛтілген тақырыпты тек оның басты ойларын ғана қозғап, қысқаша 

тҧжырымдаңыз. Сіздің қорытындыңыз қысқа әрі анық болуы керек. 

Жасаған қорытындыңыз сіздің жеке ойыңыздан гӛрі топ мҥшелерінің 

талқылағандарымен байланысты болғаны дҧрыс. Пікір алысу барысында сіз де 

ӛз ойларыңызды топ мҥшелерімен бӛлісе аласыз, ӛйткені сіз әңгімеге 

қатысушылардың біреуісіз ғой. Ең соңында қысқаша шолу жасаңыз, бірақ уағыз 

айтып кетуден сақ болыңыз. Қорытындылау - келесі бӛлімге кӛшер алдында 

орындалатын әдеттегі іс. 

 

В. Пікір алысуды жҥргізушіге арналған бақылау сҧрақтардың тізімі: 

1. Ӛтілген тақырыпты талқылап шықтыңыз ба? 

2. Пікір алысуды еркін жҥргізу ҥшін сіз ӛзіңіз осы тақырыпты жақсы 

тҥсіне алдыңыз ба? 

3. Тобыңыз негізгі тақырыптан ауытқып кеткен жоқ па? 

4. Ӛзіңіз кӛп сӛйледіңіз бе? 

5. Тҥсіндірме-сҧрақтар мен тҥрткі болатын сҧрақтарды 

пайдаландыңыз ба? 

6. Пікір алысуды тәжірибе жағынан маңызды еттіңіз бе?  

7. Пікірталасқа топ мҥшелерінің бәрі де қатысты ма? 

8. Пікірталасты сіз жҥргіздіңіз бе әлде ол сізді "жҥргізді" ме?  

9. Пікірталаста бірнеше адам ғана қайта-қайта сӛйлей берді ме әлде 

барлығы тҥгелдей қатысты ма? 

10. Пікір алысуды уақытымен бітірдіңіз бе? 

Г. Әдетте Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша топта пікір 

алысуды жҥргізгенде ең жиі кездесетін қателер 

1. Оқулықтағы сҧраққа әлі жауап алмай тҧрып, сол сҧрақ бойынша тҥсіндірме-

сҧрақ қою. Мысалы, егер сіз әлі ешкім жауап бермеген 5-сҧраққа сҧрақ 

қойғыңыз келсе, сіз алдымен оқушылардың біреуіне оның 5-сҧраққа жазған 

жауабын оқытып барып ӛзіңіздің тҥсіндірме-сҧрағыңызды қоя аласыз. 
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2. Сҧрақтарды монтанысып қою. Сіз алдын ала дайындаған сҧрақтарды 

пайдалансаңыз да, оларды ӛз сӛзіңізбен, қарапайым тҥрде қойғаныңыз дҧрыс. 

3. Сҧрақты қойғаннан кейін бәрінің ҥндемей қалуынан қорқып, абыржу. 

Шыдамды болыңыз, кҥйгелектенбеңіз. Адамдарға сҧрақ жайында ойлануға 

уақыт беріңіз. 

4. Ӛзіңіздің жҧмысыңызды тек сҧрақ қоюмен және пікір алысумен ғана 

шектемеңіз. Жҥргізуші де - басқалар сияқты топ мҥшесі. Ол да ӛз сҧрақтары 

мен байқаған нәрселері жӛнінде айта алады, сондай-ақ ӛзінің басқалардан 

басым болып кетпеуін байқау керек. 

5. Екі ӛзгеше тҥсіндірме-сҧрақты біріктіріп бір сҧрақ жасау. Тек бір сҧрақтан 

ғана қойып отыруды қадағалаңыз. 

6. Пікір алысуды басқаруға тым тырысушылық. Егер тобыңыз тақырыптан 

кішкене ауытқып кетсе, уайымдамаңыз. Ең бастысы - оның сіз кӛрсеткен 

бағытты жалпы ҧстануы. Негізгі бағытты сақтау ҥшін анда-санда ғана араласып 

отырыңыз. 

7. He істеу керек екенін топқа тҥсіндірмей, пікір алысуды ӛз бетімен жіберуге 

де болмайды. Сіздің жауапкершілігіңіз осында. Егер, керек десеңіз, абыржымай 

біреу ҥшін дҧға етіңіз, кез келген адамға сҧрақ қойыңыз, пікір алысу бастапқы 

тақырыптан тым ауытқып кетсе, оны қажетті бағытқа тҥсіріңіз. 

8. Toп негізгі тақырыптан ауытқып кеткенде пікір алысуға қатысқысы келмеу. 

Жҥргізуші қандай жағдай болмасын, тіпті болмашы сҧрақтарды талқылағанда 

да ынта кӛрсетіп, пікірталасқа қатысуға міндетті. 

9. Тек "Жоқ" немесе "Иә"деп қана деп жауап беруді қажет ететін сҧрақтарды 

қою, Мҧндай сҧрақтар әдетте ҥлкен пікір алысуға бӛгет жасайды. "Қалай?" және 

"Here?" деген сҧрақтарды қойған дҧрыс. Пікір алысуда "Кім?", "He?", "Қай 

жерде?" және "Қашан?" деген сҧрақтар да пайдалы болады. 

10. Тым кҥрделі сҧрақтарды қою. Сҧрақтар қарапайым және анық 

қҧрастырылған болуы тиіс. 

11. Ӛзіңіздің жеке әсерлеріңізді тым баса айту. Жҥргізуші ӛзіне қатты әсер 

еткен нәрсенің топтағы басқаларға да дәл солай әсер етеді деп кҥтпей-ақ 

қойғаны дҧрыс. 

 

З-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 23-беттегі Киелі жазбаны жаттауға арналған 

нҧсқаулар - 3-апта деген бӛлімді оқып бітіріңіз. "Кҥнәның жазасы" деген 

бӛлімдегі екі аятты жаттаңыз: Рим. хат 6:23 және Еврей. хат 9:27. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу:"Мәсіхпен байланыста болып жетілу" деген бӛлімнің 

7-20-сҧрақтарына жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 67-71-

беттер). 

4. Куәлік беру: Сабаққа келгенде куәлік-әңгімеңізді 4 минӛттен кем уақытта 

қағазға қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 
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3-сабақ 
 

 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Кҥнәның жазасы" деген 

бӛлімдегі екі аятты қайталаңыз: Рим. хат 6:23 және Еврей. хат 9:27. 

(Мҥмкіндігінше бақылау кҥнделігіңіздің барлық жерлерін толтыруға 

тырысыңыз). 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге 

белгілеген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 1-тарауындағы "Мәсіхпен 

байланыста болып жетілу" бӛлімінің 7-20-сҧрақтарын талқылаңыз (67-

71-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын талдаудан 

ӛткізілуге тиіс. 

5. Оқушылардың біреуі топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып берсін. 
6. 4-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (25-бет). 
7. 4-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін 

жетекшілерді тағайындаңыз. 
8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 3-апта 

Аяттар жайында 

2-ТАҚЫРЫП. КҤНӘНЫҢ ЖАЗАСЫ 

Әр адам кҥнәлы деген дәйектің қатаң зардабы бар. 

Рим. хат 6:23 - Пауыл: "Кҥнәның жазасы - ӛлім", - деген. Уақыты келгенде 

бәріміз де тәндік ӛліммен ӛлмекпіз, бірақ біз бҧдан бҧрын рухани жағынан ӛлі 

едік, ӛйткені рухани ӛлім - Қҧдайдан ажырау деген сӛз. Осы себептен кӛптеген 

адамдар Қҧдайдың бар екеніне сенсе де, ӛздерінің Онымен байланыста болу 

дегенді сезінбейді. Адам мен Жаратушының арасында терең тҧңғиық жатыр, 

кҥнә екеуінің арасын бӛліп тҧрады. 

Қҧдай сҥйіспеншілікке толы, сонымен бірге әділ де. Ол Ӛзі адал және 

киелі болғандықтан кҥнәға немқҧрайлы қарай алмайды. Киелі Қҧдай кҥнәны 

жек кӛргендіктен, Ол оны айыптайды. Киелі кітапта былай деп жазылған: 

"Қҧдай Ҧлына сенушілер мәңгілік ӛмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шын 

ӛмірді кӛрмей, Қҧдайдың тӛніп тҧрған қаһарына ҧшырайды" (Жохан 3:36). 

Жазбада басқа жағадайлармен қатар сот туралы да кӛп айтылған. Бҧл туралы 

ойлануды ҧнатпасақ та, ҥнемі есімізде болу керек. 

Еврей, хат 9:27 - Ешкім ӛлімнен және одан кейінгі қиямет сотынан 

қҧтыла алмайды. Мәсіхпен байланысы жоқ адам да бҧдан қҧтыла алмайды. 

Әркім ӛз ӛмірі жайында Қҧдайға есеп беруге тиісті болады. 

(Осы аятта айтылған ой келесі аятта аяқталады. Бірақ біз тек 27-аятты 

ғана қараймыз). 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Ә бӛліміндегі екі аятты қорапшаңыздың сыртқы қалтасына салып қойыңыз 

(Рим. хат 6:23 мен Еврей, хат 9:27). 
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2. Ӛтілген аяттарды кҥнде қайталап жаңа аяттарды жаттап жҥріңіз. Алдымен 

берілген аятты жаттап болғаннан кейін келесіге кӛшіңіз. 

3. Аяттар қорапшасы ҥнемі ӛзіңізбен болсын, қолыңыз бос кезде оларды 

қайталап жҥріңіз. 

4. Аптаның соңына қарай жаңа аяттарды жатқа жазып немесе біреуге айтып 

ӛзіңізді тексеріңіз. 
 

Жҥргізушінің жоспары: "Мәсіхпен байланыста болып жетілу" бӛліміне 

арналған сҧрақтар 
(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 
 

2-БӚЛІМ - СІЗДІҢ НЕГІЗГІ БАСТАЙТЫН ЖЕРІҢІЗ 

(7-9-сҧрақтар) "Сіздің негізгі бастайтын жеріңіз" деген бӛлімде сізге ең қатты 

әсер еткен не болды?" 

(7-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуіне осы сҧрақтың екінші бӛлігінің 

жауаптарын оқытыңыз. 

(8-сҧрақ) "8-сҧраққа жазылған ӛзіңіздің бірнеше жауаптарыңыз қандай? 

Тек бір жауаптан ғана оқысақ дҧрыс болар, ал басқалар ӛз жауаптарын 

оқып бергеннен кейін сіз әлі айтылмаған ойларды қоса аласыз".  

(9-сҧрақ) 8-сҧрақпен қалай жҧмыс істесеңіз, осы сҧрақпен де солай 

жҧмыс істеңіз. 

3-БӚЛІМ - РУХАНИ ӚСУ БАРЫСЫ 

(10-14-сҧрақтар) "Ӛтілген сабақтардан сіз рухани ӛсу барысы жайында не 

білдіңіз?" 

(10-сҧрақ, Салониқа. 1-хат 2:11) "Әке мен баланың арасындағы ӛнегелі 

қарым-қатынас қандай болуға тиіс деп ойлайсыз?" 
(Тімоте. 1-хат 4:8) "Қҧдайға ҧнамды болып жҥру деген сӛз жайында не 
ойлайсыз?" 

(Еврей.  хат 5:13-14) "Сҥт ішіп жҥрген адамға қою тамақ беру ҥшін 

қандай жағдай болу керек?" 

(Петір. 1-хаты 2:2-3) 3-аятта "Себебі Иеміздің қандай ізгі екенін ӛздерің 

біліп алдыңдар" деген сӛздерді қалай тҥсінесіз?" Оқушылардың 

бірнешеуіне 10-сҧрақтың соңғы бӛліміне арналған жауаптарын 

оқытыңыз. 

(11-сҧрақ) "Сіздің ойыңызша әділдік деген сӛзді басқа сӛзбен немесе сӛз 

тіркесімен қалай айтуға болады?" 

Бірнеше адамға осы сҧрақтың соңғы бӛлігіне арналған жауаптарын 

оқытыңыз, 

(12а-сҧрақ) "Кҥнәға жоқпыз" деген сӛз нені білдіреді? Ал "Қҧдайдың 

қҧрметіне Иса Мәсіхпен тығыз байланыста ӛмір сҥреміз" деген сӛзді 

қалай тҥсінесіз?" 

( 12ә-сҧрақ) "Кҥнә ажалды тәндеріңді билемесін" деген сӛз нені 

білдіреді?" 

(14а-сҧрақ) "Біз игі істер жасау ҥшін жаратылдық" деген сӛз нені 

білдіреді?" 
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4-БӚЛІМ - МӘСІХПЕН БАЙЛАНЫСТА БОЛЫП ЖҤРУ 

(1 5-16-сҧрақтар) "Мәсіхпен байланыста болып жҥру" деген бӛлімді ӛткен кезде 

сіз не байқадыңыз?" 

(15-сҧрақ) "Жҥру деген сӛзді қалай тҥсінесіз?" 

(16-сҧрақ) Осы сҧрақтың контекстіндегі "байланыста болу" деген сӛзді 

қалай тҥсінетінін оқушылардың бәрінен сҧраңыз. Кейін олардан дәл осы 

контексте "байланыста болмау" деген сӛздің мағынасын сҧраңыз. 

5-БӚЛІМ - РУХАНИ ЖЕТІЛГЕН ӚМІР 

(17-20-сҧрақтар) "Рухани жетілген ӛмір туралы не білдіңіз?" 

(17-сҧрақ) "Бҧрынғы ӛмір туралы ойланған кезде қандай мәселелер 

пайда болуы мҥмкін?" 

"Қазіргі кезде ӛмір сҥрсек те болашаққа қалай ҧмтыла аламыз?"  

(18-сҧрақ) Бірнеше адамға ӛздерінің осы сҧрақтың бірінші бӛлігіне 

жазған жауаптарын оқытыңыз. 
 

Тағы да бірнеше адам ӛздерінің осы сҧрақтың соңғы бӛлігіне арналған 

жауаптарын оқып берсін. 

(19-сҧрақ) "Ӛсу" деген сӛзді қалай тҥсінесіз?" 

(20-сҧрақ) "Игі жарыс" деген сӛз нені білдіреді деп ойлайсыз?" "Осы 

жерде "мәреге жеттім" деген сӛз неге қолданылған?" "Сіздің ойыңызша 

бҧл немен байланысты?" 

Бірнеше адам Қорытындының әр тҥрлі бӛлімдерін кезекпен оқып 

шықсын. 

4-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 26-27-беттердегі Киелі жазбаны жаттауға арналған 

нҧсқаулар - 4-апта деген бӛлімді оқып бітіріңіз. "Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі" 

деген бӛлімдегі екі аятты жаттаңыз: Рим. хат 5:8 және Петір. 1-хаты 3:18. 

2. Тыныш уақыт: Kиелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Мәсіхтің билігі" деген бӛлімнің 1-11-сҧрақтарына 

жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 2-тарау, 72-74-беттер). 2-курста 

Мәсіхтің басшылығы жайында ҥйренгеніңізді де қайталаңыз. 

4. Куәлік беру: Сабаққа келгенде куәлік-әңгімеңізді 4 минӛттен кем уақытта 

қағазға қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 

5. Басқа жҧмыстар: 28-34-беттердегі Кӛпір арқылы берілген мысалдарға 

байланысты қҧжаттарды оқып шығыңыз. Оларды сабақта талқылауға дайын 

болыңыз. 
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4-сабақ 
 
 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі" 

деген бӛлімдегі екі аятты қайталаңыз: Рим. хат 5:8 және Петір. 1-хаты 3:18. 

(Мҥмкіндігінше Бақылау кҥнделігіңіздің барлық жерлерін толтыруға 

тырысыңыз). 

2.Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3.Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. 

Киелікітап оқудағы жетекшіліктің 2-тарауындағы "Мәсіхтің билігі" бӛлімінің 

1-11-сҧрақтарын талқылаңыз (72-74-беттер). 

4.Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын талдаудан ӛткізілуі 

тиіс. 

5.Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз. 

6.5-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (34-бет). 

7.4-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

8.Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 4-апта 

Аяттар жайында 

3-ТАҚЫРЫП. МӘСІХ КҤНӘНЫҢ ҚҦНЫН ТӚЛЕДІ 

Біз ӛз кҥнәларымыз ҥшін жазаланып, Қҧдайдан мәңгілікке 

ажыратылуымыз керек немесе біреу кҥнәларымызды ӛтеп, бізді Қҧдайдың 

жазасынан қҧтқару керек болған. Осы игі іс тек Иса Мәсіхтің, демек кҥнәсыз 

адам бейнесіндегі Қҧдайдың қолынан ғана келеді. 

Рим. хат 5:8 - Пауылдың айтқаны бойынша, Қҧдай біз ҥшін, яғни 

кҥнәкарлардың орнына Ӛзінің жалғыз Ҧлын қҧрбандыққа беріп бізге деген 

сҥйіспеншілігін дәлелдеді. Бҧл Иеміздің таза сҥйіспеншілігі мен рақымын 

кӛрсетеді. 

Петір. 1-хаты 3:18 - Петір әділ Мәсіхтің біздей кҥнәкарлар ҥшін неге 

ӛлгенін тҥсіндіріп берді. Мәсіх "бізді Қҧдаймен табыстыру ҥшін", демек ӛзімізді 

Қҧдайдан ажыратқан тҧңғиықтың ҥстінен кӛпір салып беру ҥшін жанын қиды. 

Мәсіх айқыш ағашта қиналып тҧрған кезде Қҧдай біздің барлық 

кҥнәларымызды Оған жҥктеді. Біздің Қҧдайдан ажыратылғандағы тиісті 

жазамызды еш кҥнәсы жоқ Мәсіх тартты. Осы себептен Иса: "Қҧдайым! 

Қҧдайым! Неліктен Мені жалғыз қалдырдың?" - деп айқайлады (Матай 27:46). 

Қҧдай-Әке Ӛз Ҧлына теріс қарауға мәжбҥр болды, ӛйткені сол сәтте Оның Ҧлы 

біздің кҥнәларымызды Ӛз мойнына алды. Енді, біз кҥнәның орнына Мәсіхтің 

бізге берген әділдігіне ие болғандықтан Қҧдайдың алдына бара аламыз. 
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Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Келесі екі аятты қорапшаңыздың сыртқы қалтасына салып қойыңыз (Рим. хат 

5:8 мен Петір. 1-хаты 3:18). 

2. Бҧрынғыдай ӛтілген аяттарды кҥнде қайталап, жаңа аяттарды жаттап жҥріңіз. 

Барлық білген аяттарыңызды кҥніне кем дегенде бір рет қайталаңыз. 

3. Ҥнемі алдымен тақырыпты, содан соң сілтемені, аятты және соңында қайта 

сілтемені айтуды ҧмытпаңыз. 

4. Жаңадан жатталған аяттарды дауыстап қайталасаңыз олар тезірек жатталады. 

Кейін ӛзіңізді тексеру ҥшін сол аяттарды қайта оқып шығыңыз. 

5. Аптаның соңына қарай жаңа аяттарды жатқа жазып немесе біреуге айтып 

ӛзіңізді тексеріңіз. 
 

Жүргізушінің жоспары: "Мәсіхтің билігі" деген бөлімге арналған 
сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 

Біреуге 1-сҧрақтың алдында жазылған мәліметті оқытыңыз. 
 

1-БӚЛІМ - ИЕМІЗ ИСА МӘСІХ 

(1-6-сҧрақтар) "Сабақ барысында сіз Иеміз Иса Мәсіх туралы қандай жаңа 

нәрселерді білдіңіз?" 

(1-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуіне ӛздерінің осы сҧрақтың соңғы 

бӛлігіне арналған жауаптарын оқытыңыз. 

(2-сҧрақ) Енді біреу 2-сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті дауыстап оқып 

шықсын. 

(3-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуі ӛздерінің осы сҧраққа арналған 

жауаптарын оқып берсін. Бәріңіздің ӛз жауаптарыңызды салыстыру және 

талқылау ҥстінде Ие деген Иса Мәсіхке қатысты сӛз жайында 

ойланғыларыңыз келуі мҥмкін. 

(4а-сҧрақ) "Иса Мәсіхтің есімі - бҥкіл есімдерден жоғары" дегенді қалай 

тҥсінесіз?" 

(5-сҧрақ) "Сіздің ойыңызша Аян 5:12-аяттың негізгі ойы қандай?"  

(6а-сҧрақ) "Ҥлкен қҧн тӛлеп, кҥнәның қҧлдығынан азат етті" деген   сӛз 

нені білдіреді?" 

(6ә-сҧрақ) "Іс жҥзінде ӛз денеңізбен Қҧдайдың даңқын қалай артыра 

аласыз?" Біреуге 6-сҧрақтан кейін орналасқан бапты оқытыңыз. 
 

2-БӚЛІМ - ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН МОЙЫНДАУ ЖАЙЫНДА ШЕШІМГЕ 

КЕЛУ (7-11-сҧрақтар) "Мәсіхті Ием деп қабылдау жайында сіз оқығаныңыздан 

не білдіңіз?" 

(7-сҧрақ) "Сіздің ойыңызша Бастау мен Тҧнғыш деген сӛздердің 

мағынасын қалай тҥсінесіз?" 

(8-сҧрақ) "Тірі қҧрбандық деген сӛзді қалай тҥсінесіз?" 

Бірнеше адамға осы сҧрақтың екінші бӛлігіне арналған жауаптарын 

оқытыңыз. 

(9-сҧрақ) Енді оқушылардың бірнешеуіне ӛздерінің 9а-сҧраққа жазған 

жауаптарын оқытыңыз. 
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"Араларыңыздағы біреу 9-сҧрақтың екінші бӛлігіне жазған жауабымен 

топты таныстырғысы келетін болар" (Дегенмен, ешкімді зорлаушы 

болмаңыз). 

Біреуге 9-сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті оқытыңыз. 

(10-сҧрақ) Бірнеше адамға 10-сҧрақтың "неге" деп айтылған бӛлігіне 

арналған жауаптарын оқытыңыз. 

 

КӚПІР АРҚЫЛЫ БЕРІЛГЕН МЫСАЛДАР 

Кӛпір арқылы берілген мысалдар - Ізгі хабарды адамдарға жеткізудің 

кӛптеген тиімді тәсілдерінің біреуі. Бҧл тәсіл Ізгі хабарды жылдан жылға әр 

тҥрлі жағдайларда топтарға және жеке адамдарға жеткізгенде табысты болып 

қолданылған. Осы тәсілді Ізгі хабарды уағыздауға арналған ӛзіңіздің рухани 

"қарулар қоймаңызға" енгізген болсаңыз, оның ӛте пайдалы әрі тиімді екеніне 

кӛзіңіз жете тҥседі. 

Кӛпір арқылы берілген мысалдардың тҥрлері кӛп. Осында ҧсынылатыны 

- ең жиі қолданатын тҥрі. Оқытушыңыз сіздің оқулығыңыздағы ҧсынылған 

тҥрге біраз тҥзетпелер жасауды сҧрауы мҥмкін. Осы тәсілді меңгеріп алу ҥшін 

оны зейін қойып зерттеу керек. Ізгі хабарды сенбеушілердің бірнешеуіне 

айтқаннан кейін сіз осы тәсілді ӛзіңізге ыңғайлап ала аласыз. Егер сіз сондай 

тҥзетпелерді ӛз тәжірибеңізге сҥйеніп жасаған болсаңыз, бҧл тәсіл сіздің 

қолыңыздағы Ізгі хабарды адамдарға жеткізетін керемет қҧралға айналады. 

Бейімделу 

Кӛпір арқылы берілген мысалдарды кӛрсету 15 минӛттен бір сағатқа 

дейін, тіпті одан да кӛп уақытты алуы мҥмкін. Бірақ әдетте осыған 20-30 минӛт 

уақыт кетеді. Бҧл тәсілдің ең ҥлкен артықшылығы - бейімделу. Оны жеке 

адамға немесе жағдайға қарай ыңғайластыруға болады. 

Ілтипат 

Сіздің куәлік беруіңізді жетелеп келе жатқан Киелі Рухтың жолы 

жағдайға қарай ӛзгеріп отыруы мҥмкін. Сізбен Кӛпір арқылы берілген мысалдар 

жайында әңгімелескен адамға кӛңіл бӛліп, оның айтылған нәрсені қалай 

қабылдап отырғанын байқап отырыңыз. Қызметіңіз қандай жағдайда істелсе де, 

ішіңізден дҧға етіп, Қҧдайдан ақыл сҧрап, Одан Ізгі хабарды анық тҥсіндіруге 

кӛмек сҧраңыз. 

Ыңғай 

Тәжірибе бойынша адамдарға Ізгі хабарды қабылдауды жеңілдету ҥшін 

есте бірнеше арнайы сҧрақтар мен пайымдаулар болғаны пайдалы. Жиі 

жағдайда Ізгі хабарды әңгімелесушіңізге сіздің куәлік-әңгімеңізді тыңдап 

біткеннен кейін айтқан дҧрыс. Біріншіден, сол адамның сіздің айтқаныңыз 

туралы не ойлайтынын біліп алғаныңыз жӛн: одан, мысалы былай сҧраңыз: 

"Әңгімем осы. Сіз не ойлайсыз?" немесе: "Ал, әңгімем осы болады. Мендегі 

болған жағдайға қалай қарайсыз?" 

Бҧдан да тікелей ыңғайдың мысалы мынандай: "Ал, сіз не айта аласыз? 

Сенуші болсам деп ойланған кездеріңіз болды ма?" 

Егер әңгімелесуге уақыт болып, жаныңыздағы адамның тыңдауға 

ынтасы болса, сіз шамамен былай айта аласыз: "Менде нағыз сенуші болу 

жайындағы және мәңгілік ӛмірге ие болу туралы бір кішкене суреттеу бар еді. 
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Бірнеше минӛтіңіз болса, мен оны сізге тез кӛрсетіп бере аламын". 

Әңгімелесушіңіз "Жарайды" дегеннен кейін бастай беріңіз. 

Егер сол адамның осы мәліметті қабылдағаны әзірге жетеді деп 

сезінсеңіз, оған былай айта аласыз: "Ғалымжан, менде нағыз сенуші болу 

жайындағы және ӛзіңіздің мәңгілік ӛмірге ие болғаныңызды қалай біле 

алатыныңыз туралы бір кесте бар. Тағы бір 15-20 минӛт уақытыңыз болған 

кезде кездессек қалай болады? Мен сізге соны кӛрсетейін. Жарайды ма?" Кейін 

кездескенде сіз осы суреттеуді де оған сызып бере аласыз. 

Кӛптеген жағдайда сіз куәлік-әңгімеңізді айтпай-ақ бірден осы мысалдарды 

сызып тҥсіндіруге рҧқсат сҧрауды кәдімгі нәрсе деп ҧғынатын боласыз. "Есікті 

ашу" ҥшін тағы да қолданатын басқа сӛздер мынандай: "Біреу сізге келіп: "Мен 

ӛзімнің Қҧдаймен бірге мәңгілік ӛмір сҥретініме сенімді болғым келеді. Ӛзімнің 

нағыз сенуші екеніме де сенімді болғым келеді. Маған не істеу керек?" "Сіз осы 

адамға не демексіз?" 

"Гҥлнәр, Ізгі хабардан алған әсеріңіз қандай?" 

 

"Ержан, біреу сізден Исаның шәкіртіне, яғни сенушіге қалай айналуға болады 

деп сҧраса не дейтін едіңіз?" 

Кӛрсетіп тҥсіндіру 

Тӛмендегі суреттердегі Кӛпір арқылы кӛрсетілген мысалдардың ӛзгеріп 

тҧратынын байқаңыз. Бҧл жазылған қҧжат тек сіздің тҥсіндіруіңіз ҥшін 

ҧсынылған сӛз мазмҧны. "Кӛпір" туралы айтқанда сіз осы мазмҧнды ӛз 

сӛзіңізбен тҥсіндіресіз. 

Сіз "Кӛпірге" қатысты тӛрт тҥсінікті жеткізуге тиісті боласыз: 

1. Қҧдайдың сҥйіспеншілігі 

2. Адамның мәселесі 

3. Қҧдайдың амалы 

4. Адамның жауабы 

Тӛмендегі суреттер сіздің мысалдарыңыздың әр тҥсінікке байланысты 

ӛзгеретінін кӛрсетеді. Негізінде сіз бір сурет салып тҥсіндіру барысында оның 

ішіне жаңа нәрселерді жаза беретін боласыз. 

ҚҦДАЙДЫҢ СҤЙІСПЕНШІЛІГІ 

Киелі кітап бізге Қҧдайдың сҥйіспеншілікке толы екенін және бізді қатты 

сҥйетіні туралы айтады. Ол бізге бақытты ӛмір сыйлағысы келеді. Осы ӛмір 

сҥйіспеншілік пен жан тыныштығын береді, оның мақсаты бар және ол 

орындалатын дҥние. 

Иса Ӛзінің жерге келу мақсаты жайында былай деген: "Ал Мен адамдар 

шынайы ӛмірге ие болсын және ӛмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол 

болсын деп келдім" (Жохан 10:10). 

Әуел баста Қҧдай адамды жаратқанда олардың арасында рухани игілікке 

толы қарым-қатынас болатын. 
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Жохан 10:10 
СҤЙІСПЕНШІЛІК 

ТЫНЫШТЫҚ 
МАҚСАТ 

ИГІ ICTI ОРЫНДАУ 
 

АДАМ                                           КҦДАЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

АДАМНЫҢ МӘСЕЛЕСІ 

Дегенмен Қҧдай адамды робот тәрізді етіп Ӛзін дағдылы тҥрде сҥйсін 

деп жаратқан жоқ. Жаратушы адамға таңдау еркін берді. 

Адамда Қҧдайдың ӛсиеттерін ҧстанып, Онымен бірге ӛмір сҥруге немесе Одан 

ажыратылуға деген екі жол болды. Адам ӛз жолымен кетуді таңдады. Бҧның 

зардабы Қҧдаймен адамның бір-бірінен ажыратылуы болды. Қҧдай киелі әрі 

мінсіз, ал адам болса кҥнәлі әрі жетілмеген, Киелі кітапта былай жазылған: 

"Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, ӛз бетімізбен жҥрдік" (Ишая 53:6). 

Адамдар әлі де ӛз жолымен кетіп бара жатыр. Бҧл әркімге қатысты сӛз. Біз 

бәріміз кінәлымыз. Әр қайсымыз Қҧдайдың еркіне қайшы келетін шешімдер 

қабылдап әрекет жасап жҥрміз. Біз шынымен адасқан қойларға ҧқсаймыз.  

Қҧдайдан теріс бҧрылып Оған жағымсыз нәрселерді істеудің тек бір 

нәтижесі бар, ол - рухани ӛлім, демек мәңгілік ӛлім. Киелі кітапта былай 

жазылған: "Кҥнәның беретіні мәңгілік ӛлім, ал Қҧдайдың беретін сыйы Иеміз 

Иса Мәсіхпен тығыз байланыста болатын мәңгілік ӛмір" (Рим. хат 6:23). Біз 

әзірше осы аяттың тек бірінші бӛлігіне қарайық. Пауыл мҧнда біздің 

кҥнәмыздың зардабы мен тӛлемі мәңгілік ӛлім екенін айтады. Осы аяттың 

соңғы бӛлігінде Қҧдайдың мәңгілік ӛмір деген тегін сыйы жайында айтылады. 

Біз суретті толықтыра берсек бҧл нәрсе анықтала береді. Ал, дәл қазір біз ӛлімге 

қатысты бӛлікке тоқталған сияқтымыз. 

(Енді Еврей. хат 9:27-аятты оқыңыз). Осы аяттан біз барлығымыздың 

тәндік жағынан ӛлетінімізді және денеміз ӛлгеннен кейін ӛзіміздің сотқа 

баратынымызды білеміз. Киелі кітап бойынша сол қиямет соты кҥні Қҧдай әр 

адамды оның әрекеттері мен ойлары ҥшін айыптайды. 

 Сіз кӛргендей біз адам болғандықтан бәріміз кҥнәлымыз, ал кҥнәның жазасы 

мәңгілік ӛлім. Кҥнәмыздың зардабы сол, біз Қҧдай алдына барып жазамызды 
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тартуымыз керек. Қҧдаймен ӛзіміздің арамызда ҥлкен тҧңғиық жатқандықтан 

жағдайымыз ӛте жабыңқы екені рас болар. 

 
 
 
 
 
 

Жохан 10:10 
 СҤЙІСПЕНШІЛІК  

ТЫНЫШТЫҚ  
МАҚСАТ  

ИГІ ІСТІ ОРЫНДАУ 

АДАМ 
 

Ишая 53:6 
КҤНӘ 

 
Рим. хат 6:23 

ӚЛІМ 
 

Еврей. хат 9:27 
       ЖАЗА 

 
ӚЛІМ 

ҚҦДАЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ӚМІР 
 

 
 

ҚҦДАЙДЫҢ ІСІ 

Біз Қҧдайдан жҥзімізді теріс бҧрып, Оған бой ҧсынбай кетсек те, Ол бізді 

сҥюін тоқтатпайды және Ӛзін бізге жақыннан таныстырып, батасын бергісі 

келеді. 

Адамды Қҧдайдан бӛліп тҧрған тҧңғиықтың ҥстінен тек бір ғана кӛпір 

ӛте алады, ол Иса Мәсіх, демек Оның айқыштағы ӛлімі. 

 Осы туралы Киелі кітап былай дейді: "Дегенмен, әлі де кҥнәкар болып 

жҥрген кезімізде Мәсіх біз ҥшін ӛмірін қҧрбан етті. Осы арқылы Қҧдай бізге 

ӛзінің зор сҥйіспеншілігін дәлелдеді" (Рим. хат 5:8). Киелі кітап Исаның біздің 

орнымызға айқышта ӛлгені туралы айтады. Біздің барлық жаман істеріміз ҥшін 

Ол айыпталып жазаланғандықтан біз толығымен ақталып шықтық.  
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Жохан 10:10 
 СҤЙІСПЕНШІЛІК  

ТЫНЫШТЫҚ  
МАҚСАТ  

ИГІ ІСТІ ОРЫНДАУ 

                         MӘСІХ 

АДАМ 
 

Ишая 53:6 
КҤНӘ 

 
Рим. хат 6:23 
ӚЛІМ 

 
Еврей. хат 9:27 

       ЖАЗА 
 

ӚЛІМ 

ҚҦДАЙ 

 
 
Рим. хат 5:8 

ҚҦДАЙДЫҢ ІСІ 
 
 
 
 
 
 
ӚМІР 

 

АДАМНЫҢ ЖАУАБЫ 

Мәсіх біздің тҧңғиықтан ӛтіп, Қҧдайдың жанына барып, Ӛзінің бізге 

бергісі келген мәңгілік ӛмірге ие болғанымызды қалайды. Бірақ біз дағдылы 

тҥрде "о жаққа" ӛте алмаймыз; бҧл ҥшін біз бірдеңе істеуге тиіспіз, демек 

Қҧдайдан кешірім сҧрап, Иса Мәсіхті ӛз ӛмірімізге шақыруымыз керек. 

Киелі кітапта былай айтылған: "Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 

артқандардың бәрін Ол Қҧдайдың рухани балалары болуға қҧқықты етті" 

(Жохан 1:12). Біз Қҧдаймен дҧға арқылы сейлесіп, Одан сый ретінде мәңгілік 

ӛмірді аламыз. 

Жохан 1:12-аятпен байланысты тағы бір аятты қарайық (Аян 3:20). Бҧл 

жерде Исаның Ӛзі айтып тҧр. (Осы аятты оқып біткеннен кейін ары қарай 

ойлана беріңіз). Иеміздің кіргісі келіп қағып тҧрған есігі - біздің жҥрегіміз, 

демек ӛміріміздің ең маңызды ортасы. Иса біздің есігімізді ашып, Оны 

кіргізгенімізді қалайды. 
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Жохан 1:12 
 
 
 

Жохан 10:10 
 СҤЙІСПЕНШІЛІК  

ТЫНЫШТЫҚ  
МАҚСАТ  

ИГІ ІСТІ ОРЫНДАУ 

МӘСІХ 
АДАМ 

 
Ишая 53:6 
КҤНӘ 

 
Рим. хат 6:23 
ӚЛІМ 

 
Еврей. хат 9:27 

       ЖАЗА 
 

ӚЛІМ 

ҚҦДАЙ 

 
 
Рим. хат 5:8 

ҚҦДАЙДЫҢ ІСІ 
 
 
 
 
 
 
ӚМІР 
 

 
Жохан 1:12 

Аян 3:20  
 
 
 

Жохан 10:10 
 СҤЙІСПЕНШІЛІК  

ТЫНЫШТЫҚ  
МАҚСАТ  

ИГІ ІСТІ ОРЫНДАУ 

МӘСІХ 
АДАМ 

 

Ишая 53:6 
КҤНӘ 

 
Рим. хат 6:23 
ӚЛІМ 

 
Еврей. хат 9:27 

       ЖАЗА 

 
ӚЛІМ 

ҚҦДАЙ 

 
 
Рим. хат 5:8 

ҚҦДАЙДЫҢ ІСІ 
 
 
 
 
 
 
ӚМІР 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Жохан 5:24-аятқа қарайық. Біздің жаңа талқылаған барлық нәрселердің 

қорытындысын Исаның сӛзінен табуға болады: "Сендерге ӛте маңызды 

шындықты айтайын: кімде-кім сӛзіме (біздің жаңа талқылағанымыз Оның сӛзі) 

қҧлақ асып, Мені Жібергенге сенсе (демек, Оны қабылдаса), сол мәңгілік ӛмірге 

ие (демек, бізде мәңгілік ӛмір бар болады); ол қиямет сотына тартылмайды 

(жазаланбайды), керісінше, рухани ӛлімнен шынайы ӛмірге ӛтті".  
 

Жохан 1:12 
Аян 3:20  

 
Жохан 10:10 

СҤЙІСПЕНШІЛІК 
ТЫНЫШТЫҚ 

МАҚСАТ 
ИГІ ІСТІ ОРЫНДАУ 

MӘСІХ 

АДАМ 
 

Ишая 53:6 
КҤНӘ 

 
Рим. хат 6:23 
ӚЛІМ 

 
Еврей. хат 9:27 

       ЖАЗА 
 

ӚЛІМ 

ҚҦДАЙ 
 
Рим. хат 5:8 

ҚҦДАЙДЫҢ ІСІ 

 

Жохан 5:24 

1Мәңгілік ӛмірге ие 

болу 

2 Жазаланбау 

3 Ӛлімнен ӛмірге ӛту 

 
ӚМІР 
 

 

Ӛтілген мәліметті бекіту ҥшін әңгімелесушімен сӛйлесу 

Кӛпір арқылы берілген мысалдарды кӛрсеткеннен кейін сізбен 

әңгімелескен адамға қойылатын сҧрақтардың ҥлгілері мынандай:  

1. "Осы мысалдар сізге тҥсінікті ме?" 

2. "Осы жайында сҧрақтарыңыз бар ма?" 

3. "Сіз ӛзіңізді осы суреттердің қай жағына қоясыз? Сол жағына ма әлде 

оң жағына ма?" ("Егер "оң жағына" деген жауапты алған болсаңыз, 

әнгімелесушіден оның Мәсіхті қашан қабылдағанын сҧрап, осы туралы 

кӛбірек айтып беруін ӛтініңіз"). 

4. Егер әңгімелесуші тҧңғиықтың сол жағын кӛрсетсе, одан: "Қҧдайдың 

жағына ӛтіп, мәңгілік ӛмірге ие болғыңыз келмейтін қандай себеп бар?" - 

деп сҧраңыз. 

5. Егер әңгімелесушіде мҧндай себеп болмаса және ол Исаны қабылдауға 

дайын болса, былай деңіз: "Бірге дҧға етсек қалай болады?" Сенбеуші 

бірінші дҧға етсін, ал сіз жалғастырыңыз. Егер оның бҧлай істеуге 

батылы жетпесе, сіз дҧға етіп, айтқан сӛзіңізді оның қайталауын ӛтініңіз. 
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Қҧтқарылу жайындағы дҧғаның ҥлгісі мынандай: "Жаратқан Қҧдайым, 

мен ӛзімнің жаман істерді істеп, Сенің заңыңды бҧзғанымды білемін. Сен менің 

кҥнәларым ҥшін жаныңды қиғаныңа сенемін. Ӛтінемін, барлық кҥнәларымды 

кешіре гӛр. Мен теріс жолдан қайтып, Сенің жолыңа тҥскім келеді. Ӛзің уәде 

бергендей менің ӛміріме келе гӛр. Сен - менің Қҧтқарушымсың, мен Саған 

сенемін және Сенің соңыңнан ергім келеді". 

Тәжірибелі ҧсыныстар 

1. Кӛпір арқылы берілген мысалдарды дәлме-дәл жатқа білудің қажеті жоқ. 

Ондағы негіздерді, ойларды, аяттарды және жалпы ережелерді ғана ҥйреніңіз. 

Осы мысалдарды ӛз сӛзіңізбен айтыңыз. 

2. Осы мысалдар жайында ӛз жоспарыңызды жасап сол бойынша басқа бір 

сенуші бауырыңыздың алдында жаттығып кӛріңіз. 

3. Кӛпір арқылы берілген мысалдардың тҥсіндіруіңізбен қатар бір мезгілде 

суреттерін сала беріңіз. Бҧл ынтаңызды арттырады. 

4. Аяттарды келтіргенде оларды мҥмкіндігінше Киелі кітаптан оқығаныңыз 

немесе сенбеуші әңгімелесушіге оқытқаныңыз дҧрыс болар. 

5. Сенбеуші әңгімелесушіні сҧхбатқа тартатын сҧрақтарды қойыңыз: 

а. "Сіздің жетілген мінсіз адамды кездестірген кезіңіз болды ма?" (кҥнә 

жағынан қарағанда) 

ә. "Мәсіхтің ӛлімі туралы Киелі кітапта не айтылғаны туралы білесіз бе?" 

б. "Мәңгілік ӛмір деген сӛздің мағынасы қандай?" 

6. Егер сіз сӛйлеген кезде әңгімелесуші сізге сҧрақ қойған болса, былай дей 

аласыз: "Мҧныңыз ӛте қызық сҧрақ. Қарсылығыңыз болмаса, тақырыптан 

ауытқып кетпеу ҥшін мен оған осы мысалдарды кӛрсетіп біткеннен кейін жауап 

берсем қалай болады?" 

7. Бҧл жердегі ең негізгі мақсат - адамға Мәсіх арқылы қҧтқарылудың жолын 

кӛрсету. Ӛзіңізді Киелі Рух жетелегенін сезгеніңізше әңгімелесушімен сӛйлесе 

беріңіз. Егер осы сенбеуші адам Мәсіхті қабылдауға дайын болса, оған бірге 

дҧға етуге ҧсыныс жасаңыз. 
 
5-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 35-беттегі 5-аптаның тапсырмаларын аяқтаңыз. 

"Ӛзіміздің әділ істеріміз арқылы қҧтқарылған жоқпыз" деген бӛлімдегі бірінші 

аятты жаттаңыз: Ефес, хат 2:8-9. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз, 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Мәсіхтің билігі" деген бӛлімнің 12-19-сҧрақтарына 

жауап беріп, оның қорытындысын оқыңыз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 2-

тарау, 75-78-беттер). 

4. Куәлік беру: Куәлік-әңгімеңізді топ алдында 4 минӛттен кем уақытта қағазға 

қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 

5. Әр тҥрлі жҧмыстар: Кӛпір арқылы берілген мысалдарды сипаттауға дайын 

болыңыз. 
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5-сабақ 

 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Ӛзіміздің істеріміз арқылы 

қҧтқарылған жоқпыз" деген бӛлімдегі бірінші аятты қайталаңыз:Ефес. хат 2:8-9. 

(Тапсырмалардың орындалуын Бақылау кҥнделігіңізде белгілеп жҥріңіз.). 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге 

белгілеген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 2-тарауындағы "Мәсіхтің билігі" бӛлімінің 

12-19-сҧрақтары мен қорытындысын талқылаңыз (75-78-беттер). 

4. Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз. 

5. Оқушыларды Кӛпір арқылы берілген мысалдарды тҥсіндіруге 

жаттықтырыңыз. 

6. 6-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (36-бет). 

7. 6-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 5-апта 

Аяттар жайында 

4-ТАҚЫРЫП. ӚЗІМІЗДІҢ ІСТЕРІМІЗ АРҚЫЛЫ ҚҦТҚАРЫЛҒАН ЖОҚПЫЗ 

Адамдардың кӛпшілігі ӛзінің мәңгіліктегі (демек ӛлімнен кейін) 

тағдырының жақсы болатынына сенеді, ӛйткені олар ӛздерінің жақсы істерінің 

жаман істерінен кӛп болатынына ҥміт артады. Сӛйтіп, олар жақсылық пен 

қайырымдылық іс істеп, жасаған кҥнәларын кӛрсетпеу ҥшін Қҧдайдың кӛзін 

бояғандай болады. 

Ефес. хат 2:8-9 - Пауыл мҧнда біздің жақсы істер емес, Қҧдайдың 

рақымы, яғни сенім арқылы қҧтқарылатынымыз туралы айтады. Біз Қҧдайдың 

рақымына лайықты емеспіз және оған қалай еңбектенсек те жете 

алмайтынымыз анық. Еңбек арқылы қҧтқарылғанда біз, сірә осыған ӛзіміздің 

талпынысымызбен жеттік деп мақтанып кететін едік. Біз тек Қҧдайдың рақымы 

арқылы ғана қҧтқарылдық және осы ҥшін Иеміздің аты ғана мадақталуға тиісті. 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Келесі екі аятты қорапшаңыздың сыртқы қалтасына салып қойыңыз (Ефес. 

хат 2:8-9 мен Тит. хат 3:5). Осы аптада сіздің ҥйренетініңіз тек Ефес. хат 2:8-9. 

Келесі аптада ҥйренетініңіз Тит. хат 3:5. 

2. Енді сізге бір аятты жаттау ҥшін бір апта берілгендіктен қалған 

уақытыңызды басқа аяттарды қайталауға жҧмсаңыз. Жаңа аят жайында 

таңертеңгі тыныш уақытта терең ойланып, сол бойынша жҧмыс істеңіз. 

3. Жаңа аятты дәлме-дәл жаттауға тырысыңыз. Аптаның соңына қарай оны 

жатқа жазып немесе біреуге айтып ӛзіңізді тексеріңіз. 
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Жүргізушінің жоспары: "Мәсіхтің билігі" деген бөлімге арналған 

сұрақтар 
(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 
 

3-БӚЛІМ - ОНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫН ІС ЖҤЗІНДЕ МОЙЫНДАҢЫЗ 

Біреуге 12-сҧрақтың алдындағы суреттің ҥстіндегі бапты оқытыңыз. 

(12-19-сҧрақтар) "Мәсіхті іс жҥзінде ӛзіңіздің Иеңіз ету жайында сӛйлескенде, 

осы бӛлімде сізге ең қатты әсер еткен не болды?" 

(12-сҧрақ) "Мҥмкін араларыңыздан біреулер ӛздерінің 12а немесе 12ә-

сҧраққа жазған жауаптарын оқып беретін шығар?" Біреуге 12-сҧрақтан 

кейінгі бапты оқытыңыз. 

(13-сҧрақ) Бірнеше адамнан осы сҧрақтан кейінгі тӛртбҧрыштағы ӛз 

суреттерін кӛрсетіп тҥсіндіруін сҧраңыз. 

(14-сҧрақ) "Хабарды тҧншықтырып тастайды" деген сӛз сіздің 

ойыңызша нені білдіреді?" Бірнеше оқушы осы сҧрақтың соңғы бӛлігіне 

арналған жауаптарын оқып берсін. 

( 75-сҧрақ) Біреу сҧрақтың "әрекет" жайында айтылған бӛлігіне арналған 

ҥш жауабын оқып берсін. Осы жайында ӛзгеше жауаптардың тағы кімде 

бар екенін сҧраңыз. Барлық жауаптар жайында бір шешімге келген кезде 

топ мҥшелеріне "Осы әрекет нені білдіреді?" деген сҧраққа арналған 

жауаптарын оқытыңыз. 

(16-сҧрақ) Бір немесе екі адам осы сҧрақтағы ӛздерінің астын сызған 

сӛздерін оқып берсін. Бірнеше адам 16-сҧрақтағы "неге" деген сҧраққа 

арналған жауаптарын оқып берсін. 

(17-сҧрақ) "Оның айтқанын орындау керек деген талапты сіз қалай 

тҥсінесіз?" 

(18-сҧрақ) Оқушылардың біреуіне оның 18а-сҧраққа арналған жауабын 

оқытыңыз, ал кейін олардың тағы да бірнешеуіне 18ә-сҧраққа арналған 

жауаптарын оқытыңыз. 

(19-сҧрақ) Әркім осы сҧраққа арналған ӛз жауабын оқып берсін. 

Қорытындыны ҥшке бӛліп, ҥш адамға оқытыңыз. 

 

 

6-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 37-беттегі 6-аптаның тапсырмаларын бітіріңіз. 

"Ӛзіміздің істеріміз арқылы қҧтқарылған жоқпыз" деген бӛлімдегі екінші аятты 

жаттаңыз: Тит. хат 3:5. 

2. Тынышуақыт:Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелікітапты зерттеу: "Сенім мен Қҧдайдың уәделері" деген бӛлімнің 1-10-

сҧрақтарына жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 3-тарау, 79-83-

беттер). 

4. Әр тҥрлі жҧмыстар: Кӛпір арқылы берілген мысалдарды айтып беретіндей 

болып дайындалып келіңіз. 
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6-сабақ 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Ӛзіміздің әділ істеріміз арқылы 

қҧтқарылған жоқпыз" деген бӛлімдегі екінші аятты қайталаңыз: Тит. хат 3:5. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 3-тарауындағы "Сенім мен Қҧдайдың 

уәделері" бӛлімінің 1-10-сҧрақтарын талқылаңыз (79-83-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын-талдаудан 

ӛткізілуге тиіс. 

5. Оқушыларды Кӛпір арқылы берілген мысалдарды тҥсіндіруге 

жаттықтырыңыз. 

6. 7-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (38-бет). 

7. 7-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нүсқаулар - 6-апта 

 Аяттар жайында 

4-ТАҚЫРЫП. ӚЗІМІЗДІҢ ІСТЕРІМІЗ АРҚЫЛЫ ҚҦТҚАРЫЛҒАН ЖОҚПЫЗ 

Кӛптеген адамдар ӛз кҥші арқылы Қҧдаймен дҧрыс қарым-қатынаста 

болуға талпынады. Бірақ бҧл мҥлдем мҥмкін емес; Ишая атқандай: "Бәріміз де 

кҥнәға батып рухани ластанып кеттік! Кҥллі әділ істеріміздің ӛзі лас 

шҥберектей жиіркенішті" (Ишая 64:6). Тіпті "бойымыздағы барлық кҥшімізбен 

тырыссақ та" біз Қҧдайдың талап еткен әділдік дәрежесіне жете алмаймыз. Елші 

Жохан былай жазған: "Біз Мәсіхтен естіп, сендерге білдіріп отырған хабар 

мынау: Қҧдай - Нҧр, Оның ішінде ешқандай тҥнек жоқ" (Жохан. 1-хаты 1:5). Ал 

Аббақҧқ пайғамбар Тәңірге былай тіл қатқан: "Сенің кӛздерің зҧлымдыққа 

қарауға тым пәк..." (Аббақҧқ 1:13). Қҧдайдың киелілігі жҥректі тулатады. 

Тит. хат 3:5 - Пауыл мҧнда біздің ӛз әрекеттеріміз арқылы емес, тек 

Қҧдайдың рақымы арқылы ғана қҧтқарыла алатынымыз туралы қайта айтады. 

"Бҧл дҥниелік" адамға бҧл ақиқатты тҥсіну қиын, ӛйткені мҧндай ой 

оның мінезінің тәуелсіздігіне және тек ӛзіне ғана сенуге негізделген ӛмірлік 

ҧранына қайшы келеді. Сонымен бірге қҧтқарылу деген сӛз кҥнәдан тазарып, 

рухани жағынан қайта туылуды білдіреді. Ал бізді тазарту мен жаңарту Киелі 

Рухтың қолынан ғана келеді. 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Ефес. хат 2:8-9-аяттар жазылған тҥбіртекті қорапшаның ішіне, басқа 

аяттардың арасына, салып қойыңыз. Тит. хат 3:5-аят қорапшаның сыртындағы 

қалтада қала берсін. 

2. Осы аятты да жаттау ҥшін сізге бір апта берілгендіктен қалған уақытыңызды 

басқа аяттарды қайталауға жҧмсаңыз. 

3. Жаңа аяттың алдағы және кейінгі аяттармен қалай байланысты екенін 

жақсырақ білу ҥшін оның Киелі кітаптағы контекстімен танысыңыз. 
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4. Жаңа аятты жаттап алғаннан кейін аптаның соңына қарай оны жатқа жазып 

немесе біреуге айтып ӛзіңізді тексеріңіз. 
 

Жүргізушінің жоспары: "Сенім мен Құдайдың уәделері" деген 

бөлімге арналған сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 

Оқушылардың біреуіне 1-сҧрақтың алдындағы екі бапты оқытыңыз. 

1-БӚЛІМ - СЕНІММЕН ЖҤРУ 

(1-5-сҧрақтар) "Ӛтілген сабақтан сеніммен жҥру жайында не білдіңіз?" 

(2-сҧрақ) Бірнеше адамға осы сҧрақтың әр бабына арналған ӛз 

жауаптарын оқытыңыз. Киелі жазбадағы сілтемелерді бір-бірден 

талқылаңыз. Кейін біреу осы сҧрақтан кейінгі сӛз дәйекті оқып берсін. 

(4-сҧрақ) Бірнеше адам осы сҧраққа арналған ӛз жауаптарын оқып 

берсін. 

(5-сҧрақ) Біреу ӛзінің осы сҧраққа жазған жауабын және одан кейінгі 

бапты оқып берсін. 

2-БӚЛІМ – СЕНІМДІ АРТТЫРАТЫН НӘРСЕЛЕР 

(6-9-сҧрақтар) "Ӛтілген сабақтан сенімді арттыратын нәрселер туралы не 

білдіңіз?" 

(6-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуі ӛздерінің осы сҧрақта қандай 

нәрселерді белгілегені жайында айтып берсін.  

(7-сҧрақ) "Осы сҧраққа арналған суреттер сізге қандай ой береді?" 

(8-сҧрақ) "Осы сҧраққа жауап бергенде ӛзіңіз қолданатын бірнеше аяттар 

мен тҥсіндірмелерді атап шығыңыз". 

3-БӚЛІМ - СЕНІМНІҢ МЫСАЛДАРЫ 

(10-сҧрақ) "Осы жайында Киелі кітапта кӛрсетілген қандай мысалдармен 

таныстыңыз?" 
 
 
7-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау:39-беттегі 7- аптаның тапсырмаларын оқып 

орындаңыз. "Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" деген бӛлімдегі бірінші аятты 

жаттаңыз: Жохан 1:12. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Сенім мен Қҧдайдың уәделері" деген бӛлімнің 

11-18-сҧрақтарына жауап беріп, оның қорытындысын оқыңыз (Киелі кітап 

оқудағы жетекшілік, 3-тарау, 83-86-беттер). 

4. Куәлік беру: Куәлік-әңгімеңізді топ алдында 4 минӛттен кем уақытта қағазға 

қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 

5. Басқа да жҧмыстар: Кӛпір арқылы берілген мысалдарды айтып беретіндей 

болып дайындалып келіңіз. 
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7-сабақ 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" 

деген бӛлімдегі бірінші аятты қайталаңыз: Жохан 1:12. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге 

белгілеген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 3-тарауындағы "Сенім мен Қҧдайдың 

уәделері" бӛлімінің 11-18-сҧрақтарын талқылап, оның қорытындысын оқыңыз 

(83-86-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын-талдаудан 

ӛткізілуге тиіс. 

5. Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз. 

6. Оқушыларды Кӛпір арқылы берілген мысалдарды тҥсіндіруте 

жаттықтырыңыз. 

7. 8-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (40-бет). 

8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 7-апта 

Аяттар жайында 

5-ТАҚЫРЫП. БӘРІ ДЕ МӘСІХТІ ҚАБЫЛДАУ КЕРЕК 
Інжіл Шариср бізге тек Иса Мәсіхке сенім артуымыз арқылы ғана 

қҧтқарылғанымызды ҥйретеді. Қҧтқарылу ҥшін осыдан артық ештеңе керек 

емес. 

Жохан 1:12- Жохан бҧл аятта Иса Мәсіхті қабылдау мен Оған сенудің 

арасына теңдік белгісін қояды. Адам осылайша Қҧдайдың рухани баласы бола 

алады. Сыйлық алу деген не екенін әр адам біледі ғой. Сыйлықты алғаннан 

кейін оны берген адамға рақмет айтып, тек қуану керек. 

Сіздің апталық жоспарыңыз 
1. Жохан 1:12 мен Аян 3:20-аяттар жазылған тҥбіртектерді қорапшаның 

сыртындағы қалтаға салып қойыңыз. Осы аптада сіздің ҥйренетініңіз тек Жохан 

1:12, ал келесі аптада Аян 3:20 болады. 

2. Жана аятты сабақтан кейінгі келесі кҥні дереу жаттай бастаған дҧрыс екенін 

осы уақытқа дейін тҥсінген шығарсыз. Аптада тек бір аят жаттасаңыз да, осыны 

істеу маңызды. 

3. Бҧрын істегеніңіздей, жаңа аятты жаттап, ескі аяттарды қайталап жҥріңіз. 

4. Жаңа аятты жаттап алғаннан кейін аптаның соңына қарай оны жатқа жазып 

немесе біреуге айтып ӛзіңізді тексеріңіз. 
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Жүргізушінің жоспары: "Сенім мен Қүдайдың уәделері" деген 

бөлімге арналған сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 

4-БӚЛІМ - ҚҦДАЙДЫҢ УӘДЕЛЕРІ 

(1-13-сҧрақтар) "Сабағыңыздан Қҧдайдың уәделері туралы не ҥйрендіңіз?" 

( 7 1-сҧрақ) Бірнеше адамға 11 а-сҧраққа арналған ӛздерінің жауаптарын 

оқытыңыз. 

(13-сҧрақ) Енді басқа бірнеше оқушы осы сҧраққа арналған жауаптарын 

оқып берсін. Олардың біреуі осы сҧрақтан кейінгі сӛз дәйекті оқып 

берсін. 

5-БӚЛІМ - УӘДЕЛЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫН КҤТУ 

(14-18-сҧрақтар) "Сабағыңыздан Қҧдайдың орындалатын уәделері туралы не 

ҥйрендіңіз?" 

(15-сҧрақ) Бірнеше адам осы сҧраққа арналған ӛз жауаптарын оқып 

берсін. 

(16-сҧрақ, Еврей, хат 6:12) "Шыдамдылық - Қҧдайдың уәделерінің 

орындалуына қажетті қасиеттердің біреуі деген ойды қалай тҥсінесіз?"  

Біреуге осы сҧрақтан кейінгі бапты оқытыңыз. 

"Осы сҧрақтан кейінгі сызба неге байланысты?" 

(17-сҧрақ) "Иосафат туралы әңгімеде сізге ең қатты эсер еткен нәрсе не 

болды?" (Шежіре. 2-ж. 20) 

(18-сҧрақ) Оқушылардың бірнешеуіне осы сҧраққа арналған 

жауаптардың екеуін де оқытыңыз. Содан соң біреу сҧрақтан кейінгі 

сӛздәйекті оқып берсін. Кейін бірнеше адам қорытындыны бӛліп 

оқысын. 

 

8-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: 41 -беттегі 8аптаның тапсырмаларын оқып 

орындаңыз. "Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" деген бӛлімдегі екінші аятты 

жаттаңыз: Аян 3:20. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: Әдеттегідей Киелі кітап оқудағы жетекшілік бойынша 

келесі сабақта пікір талас болмайды. Дегенмен уақытыңыз болса, ӛз бетіңізше 

жҧмыс істей аласыз  

4. Басқа да жҧмыстар: 

а. Матай жазған Ізгі хабардан ҥзінді оқыңыз (6:19-34). Матай 6:33-аятын 

талдау бӛлімімен жҧмыс істеңіз (42-44-беттер). 

 ә. Приоритеттер - 1-бӛлім деген тақырыпты толығымен ӛтіңіз. (45-49-

беттер) 
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8-сабақ 
 
 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек" 

деген бӛлімдегі екінші аятты қайталаңыз: Жохан 1:12. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге 

белгілеген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз. 

4. Матай 6:33-аятты талдау бӛлімін талқылаңыз (42-44-беттер). 

5. Приоритеттер - 1-бӛлім деген тақырыпты талқылаңыз (45-49-беттер). 

6. 9-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (49-бет). 

7. 9-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нүсқаулар - 8-апта 

Аяттар жайында 

 

5-ТАҚЫРЫП. БӘРІ ДЕ МӘСІХТІ ҚАБЫЛДАУ КЕРЕК 

Киелі кітап бойынша сенім - ерік кҥшін талап ететін әрекет, сену - оны іс 

арқылы кӛрсету деген сӛз. Біз осы аптада ҥйренетін аятта сену деген сӛз есік 

әя/удеген сӛз арқылы жеткізіледі, сондай-ақ ол бір мақсатқа арналған әрекет 

болып табылады. 

Аян 3:20 - Мҧнда Исаның есік қағып тҧрғаны бейнеленген. Ол сол ҥйдің 

ішіне кіріп, сол адаммен қарым-қатынаста болғысы келеді. Әр адамның жҥрегі 

(демек ӛмірі) есік тәрізді ал оның алдында тҥрған Исаның Ӛзі. Ол есікті қағып, 

мына сӛздерді қайталап тҧр: "Кімде-кім даусымды естіп, есік ашса, Мен оның 

жан дҥниесіне еніп, онымен "дастарқандас" боламын; ол да рухани нәр алып, 

Менімен тығыз байланыста болады". Ол жҥректеріміздің есігін зорлықпен 

ашпайды. Біз осы есікті ӛз еркіміздің кҥшімен ашып, Исаны ӛзіміздің 

Қҧтқарушымыз әрі Иеміз болуға шақырамыз. Біз есікті ашсақ, Ол Ӛзінің берген 

уәдесі бойынша жан-дҥниемізге еніп, бізбен қарым-қатынаста болады. Ол бізді 

жҧбатып, қанағаттандыруға уәде берген: "Шынайы ӛмір сыйлайтын "нан" -

Менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан 

шӛлдемейтін болады" (Жохан 6:35). Ол Ӛзіне келген адамдардың бәрін 

қабылтайтынын да айтқан: "...Маған келгендерді қуып жібермеймін" (Жохан 

6:37). 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Жохан 1:12-аят жазылған тҥбіртекті басқа қайталануға тиіс аяттардың 

арасына салып қойыңыз, ал Аян 3:20 қорапшаның сыртындағы қалтада қала 

берсін. 

2. Таныс емес әдеби сӛздер болса, олардың мағынасын сӛздіктен кӛріңіз. 

3. 2-курстағы (8-бет) және осы курстағы (8-бет) Жазбаны жаттауға арналған 

нҧсқаулар - 1-апта деген бӛлімдердің екеуін де қайта оқып шығыңыз. Осылай 

істеп, аяттарды жаттау ережелерін есіңізде қайта анықтап алыңыз. 
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4. Жаңа аятты жаттап алғаннан кейін аптаның соңына қарай оны жатқа жазып 
немесе біреуге айтып ӛзіңізді тексеріңіз. 
 

Матай 6:33-аятты талдау 

Приоритеттерді талқылауға дайындық 
 

Осы тапсырма приоритеттер жайында пікір алысуды ӛткізу ҥшін ӛте маңызды 

болып табылады. Матай 6:33-аятты екі рет оқып шығып, оны мынандай 

кезекпен талдап шығыңыз: 

1. Аятты ӛз сӛзіңізбен айтып беріңіз. 

2. Аяттың жалпы контекстін тҥсініңіз. 

3. Салыстырмалы сілтемелерді табыңыз. 

4. Тҥсініксіз сҧрақтар пайда болса, оларды жазып отырыңыз. 

5. Осы аятты ӛз ӛміріңізде пайдалануыңыз жайында ойланыңыз. 
 
 

□       Мен Матай 6:19-34-аяттарды екі рет дауыстап оқыдым. (Осының 

орындалуын белгілеп қойыңыз) 
 

1. АЯТТЫ ӚЗ СӚЗІҢІЗБЕН АЙТЫП БЕРУ. Матай 6:33-аяттың мағынасын 
теренірек тҥсіну ҥшін оның тӛмендегі әр тҥрлі аудармаларын қарап шығыңыз. 

 
 

Ең бастысы, Оның Патшалығына еніп, Ол сыйлайтын әділдікке ие 
болуға тырысыңдар! Сонда Ол сендерге бҧлардың бәрін қосып береді.  

Біріншіден, Қҧдайдың Патшалығы мен Оның әділдігін іздеңдер, ал 

қалған нәрселердің барлығы осыған қосылып беріледі. 

Ең алдымен Қҧдайдың Патшалығы мен Оның әділдігіне жетуге 

талпыныңдар, ал одан басқа нәрселерді Ол осыған қосып береді.  

Әуелі Оның Патшалығына ену жолын іздестіріңдер, Оның әділдігін 

ҥлгі етіп, оған жетуге талпыныңдар; ал осыдан басқа жағдайларға 

келсек, бәрі де осыған қосылып беріледі. 
 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. КОНТЕКСТ. Матай жазған Ізгі хабардағы 6;25-32-аяттар мен 6:34-

аяттағы негізгі ойларды қорытындылаңыз. Ал 33-аятты мҧнда 

қозғамаңыз. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

3. САЛЫСТЫРМАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР. Тӛмендегі ҥзінділерден Матай 6:33-

аяттағы айтылғанға ҧқсас қандай аяттарды таба аламыз?  

Заң.қайтал.28:2 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Шежіре.2-ж.26:5 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Шежіре. 2-ж. 31:20-21 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Забур жыр. 84: 7 7 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. МӘСЕЛЕЛЕР. 

а. Тӛмендегі бос жолдарға әділдік пен Қҧдай патшалығы деген ҧғымдардың 

анықтамаларын жазыңыз. Қосымша әдебиетті қолданыңыз, бҧл жалпы 

анықтамалық пен рухани сӛздердің анықтамасы бола алады. Сізге дайындық 

ҥстінде басқа да әдебиеттер қажет болатын шығар. Ол кітаптар қауымыңыздың 

кітапханасынан немесе достарыңыздан табылуы мҥмкін. 

Әділдік 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Қҧдай патшалығы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ә. Ізде удеген сӛз нені білдіреді? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

б. 33-аятта сонда деген сӛз бар. Осы 33-аяттағы сонда сӛзі 31 -32-аяттарға қалай 

қарама-қарсы қойылады? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. ӚЗ ӚМІРІҢІЗДЕ ПАЙДАЛАНУ. Матай 6:33-аятта айтылғанды сіз ӛміріңізде 
қалай пайдалана аласыз? 
 

 Приоритеттер – 1-бөлім  

Приоритет деген - мән мен маңыздылық бойынша бір нәрселердің 

орналасқан реті. 

Біз неге бір нәрсе екінші бір нәрседен маңызды болады деп ойлаймыз? 

Бҧл біздің қалауымыз бен мақсаттарымызға байланысты. Ӛзіміздің 

таңдауымызға эсер ететін - осы жағдайлар. 

Мәсіхшінің таңдауы Киелі жазбада кӛрсетілген Қҧдайдың адамға деген 

еркімен байланысты болуы керек. Исаның осы жайындағы айтқан ӛсиеті 

мынандай: "Ең бастысы, Оның Патшалығына еніп, Ол сыйлайтын әділдікке ие 

болуға тырысыңдар!" (Матай 6:33). Исаның тауда берген тәлімі бойынша Қҧдай 

Патшалығына байланысты жағдайлар жердегі барлық жағдайлардан әлдеқайда 

маңызды. 
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Приоритеттерді дҧрыс таңдау ҥшін біз алдымызға дҧрыс мақсаттар 

қоюымыз керек. Адамдардың ӛз алдына қойған, сондай-ақ басқаларға да 

ҧсынған тілектер мен мақсаттарын тӛменгі ҥзінділерден жазып алыңыз. 
  

* Дәуіт  Забур жыр. 26:4 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

* Ешуа  Ешуа 24:15 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

* Иса   Жохан 4:34 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

* Пауыл  Рим. хат 12:2 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Қолос, хат 1:28-29 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Жохан     Жохан. 3-хаты 4 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Біз Исаға берілгендіктен, осы адамдардың "сенімдерін ҥлгі-ӛнеге етуіміз керек". 

"Ӛздеріңе Қҧдайдың хабарын айтқан жетекшілеріңді ҧмытпаңдар. Олардың 

қалай ӛмір сҥріп, қалай бҧ дҥниеден кеткендерін естерінде ҧстап, сенімдерін 

ҥлгі-ӛнеге етіңдер!" 

- Еврей, хат 13:7 
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МАҚСАТТАР 

Ӛміріміздегі мақсаттарды алға қойғанда біз артық бағалануға тиісті нәрселерді 

екі топқа бӛле аламыз: (1) біз қандай бопуъмыз керек - Мәсіхке ҧқсас болу (Рим. 

хат 8:29) және (2) біз  не істеуіміз керек - қызмет ету (Ғалат. хат 6:9-10). 

 

Мәсіхке ҧқсас болу 

Мына ҥзінділерден адамды Мәсіхке ҧқсас ететін қасиеттердің тізімін 

жазып шығыңыз: 
 
 

Ғалат 5:22-23 
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

    

 

Матай 5:3-10 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

 
 

Біреуді Мәсіхке ҧқсас ететін қасиеттердің ең маңыздыларын жоғарыдағы 

тізімнен алып, тӛменге жазып шығыңыз: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________

Қызмет ету 

Қызмет ету - жәрдемді қажет ететін адамдарға кӛмектесу деген сӛз. Бҧл - 

нақты кӛмек немесе кеңес беру, сондай-ақ досқа ақыл айту, біреуге Ізгі хабарды 

жеткізу немесе аятты жаттау бола алады. 

Біз адамдарға әр қалай қызмет ете аламыз. Тӛмендегі сілтемелер мен 

қызмет етудің ҥлгілерінен біріне-бірі сәйкес келетін жҧптарды қҧрастырыңыз: 

__Марқа 9:41 

 

__Жохан 13:14-16  

 

__Елші. істері 6:1-3  

 

__Ефес. хат 4:12  

__Ефес, хат 6:5-7 

 

__Қолос. хат 4:12 

 

__Тімоте. 1-хат 5:17 

__Жохан. 1-хаты 3:17-18 

1. Қҧдайдың балаларына 

кішіпейілдікпен қызмет ету. 

2. Жесірлерге қайырымдылық 

жасау. 

3. Қажет еткендерге қаржылай 

кӛмек беру. 

4. Басқа адамдар ҥшін дҧға ету. 

5. Сенушілердің санын кӛбейтіп, 

Мәсіхтің денесінің ӛсуіне 

мҥмкіндік жасау. 

6. Істеген жҧмыста еңбекқор әрі 

ҧқыпты болу. 

7. Шӛлдегендерге су беру. 

8. Қҧдай сӛзін дҥниеге жеткізу.
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Қызмет еткенде қателерден сақтану 

"Жақсы - кӛп жағдайда ең жақсының жауы" деген сӛз сізге таныс болар. 

Бҧл, әсіресе, "басқа адамдарға қызмет етуге" байланысты. Тӛмендегі Киелі 

жазбадан алынған ҥзінділер осы шындықты дәлелдейді. 

 1. Лҧқа 10:38-42-аяттарды оқыңыз. 
 

а. Мариям не істегенді таңдады? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ә. Ал Марта не істегенді таңдады? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

б. Исаның айтқаны бойынша, кім жақсы нәрсені таңдады? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

в. Бҧл неге жақсырақ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Елші. істері 6:1-4-аяттарды оқыңыз. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

а. Осы ҥзіндіде қозғалған мәселені сипаттаңыз: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ә. Елшілер қандай шешімді таңдады? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

б. Олар неге осы шешімге келді? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Елшілер ӛз бауырластарының кҥнделікті нақты мҥдделерін 

қанағаттандыруды таңдамай, Қҧдай сӛзін уағыздауды таңдаса да, әлі де олардың 

мҥдделері ҥшін ӛздерінің жауапты екенін сезінді. Бір басты нәрсе ҥшін қызмет 

ету басқа жағдайларға немқҧрайлы қарау дегенді білдірмейді. 

Сіздің адамға кӛрсететін ең ҧлы қызметіңіз - оған Мәсіхпен дҧрыс 

қарым-қатынаста болуға кӛмектескеніңіз. Бҧл біреуге Мәсіх арқылы 

қҧтқарылуға кӛмектесу немесе басқа сенушілерге рухани жетілуге жәрдем беру 

бола алады. 

"Ең алдымен Қҧдай патшалығына ену" - ӛз ӛміріміз арқылы Оның атын 

мадақтау деген сӛз. Сондықтан сіздің Мәсіхтің алдындағы ең жоғары 

қызметіңіз, алдымен адамдардың рухани мҥдделерін қанағаттандыру болады. 

Бірақ жиі жағдайда рухани мҥдделердің алдында сізге қаржы немесе нақты 

мҥдделерді қанағаттандыруға да тура келуі мҥмкін. 
 

ПРИОРИТЕТТЕРДІ ТАҢДАП, СОЛАР АРҚЫЛЫ ӘРЕКЕТ ЖАСАУ 

1. Біз ӛзіміз қабылдаған шешімдеріміз ҥшін жауапты сезінсек қана 

приоритеттер маңызды бола алады. Жоғарыда кӛрсетілген мысалдарда (Лҧқа 

10:38-42 мен Елші. істері 6:1-4) адамдар шешімдерді ӛздері таңдаған. Ӛмірде біз 

ҥшін шешімдерді әдетте басқа біреу қабылдайды: Қҧдай, ҥкімет, ата-аналар, 

сондай-ақ біздің шешімдерімізге кҥнделікті жағдайлар да эсер етеді. Бірақ 

ӛмірімізде ӛзіміз таңдап, қабылдаған шешіміміз ҥшін ӛзіміз жауапты боламыз. 

Мәселен, бҧрын қҧлдардың ешқандай таңдау еркі болған жоқ. Дегенмен 

олардың арасында да бірінші ғасырда Ізгі хабар ӛте тез тараған. 

2. Қҧдайдың еркінің орындалуына бӛгет жасайтынтағы да бір жағдай - 

уақытымызды жоспарлауға аз кӛңіл бӛлу, Арамыздағы кебімізде бір аптада 

қырықтай жоспарға енгізілмеген сағат бар. Матай 6:33-аятты жетекшілікке 

алып, уақыт бӛліп, дҧға етіп, осы уақытты жоспарлаңыз. Мысалы, сенбі немесе 

жексенбі кҥндері кешке болатын бос уақыттарыңыз жайында бір жоспар 

жасаңыз. 

 

3. Ӛміріңізге жаңа ағым беретін жоспардың ҥлгісі мынандай: 

а. Істелуге тиіс, істелуі керек және істегіңіз келетін нәрселердің тізімін жасаңыз.  

ә. Ӛзіңіздің тізіміңізді дҧрыс бағалау ҥшін осы жайында Киелі Рухқа дҧға етіңіз. 

б. Матай 6:33-аяттың маңыздылығы бойынша тізімдегі баптарға сандарды 

қойып шығыңыз. 

в. Тізімдегі келесі бапқа кӛшпей тҥрып бірінші бапта жазылғанды  

орындайтыңызға Қҧдайға уәде беріңіз. Бірінші бапты орындап, екінші бапқа 

кӛшіңіз және осылай кете беріңіз. Тізіміңізді ҥнемі толықтырып тҧруға тура 

келетін шығар, ӛйткені ӛмірімізде ҥнемі жаңа мәселелер пайда болады. 

Кӛптеген адамдар тіпті кҥнде таңертең жаңа тізім жасайды. 

4. Табандылық пен  қайсарлық- біздің осы приоритеттермен ӛмір сҥруімізге 

мҥмкіндік беретін қасиеттер. Тәндік азаптар мен мҧқтаждықтар бізге дҧрыс 

нәрселерді істеуге бӛгет жасайды. Пауыл былай деген: "Тәнімді 

ауыртпалықтарға душар еткізіп, ӛзімді бағындырып жатырмын" (Қорынт. 1 -хат 

9:27). Басқа сӛзбен айтқанда ол: "Мен тәніме оның қалаған нәрселерін емес, 

істелуге тиіс нәрселерді істетемін". 
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5. Табандылық пен қайсарлық - приоритеттермен сәйкес ӛмір сҥрудің 

талаптарын мойындауымен бірге біз тағы да бір нәрсені мойындауымыз керек. 

Қҧдай біздің істегенімізге батасы мен рақымын жаудыруы керек, ӛйткені Оның 

батасын алмасақ, біз тҥкте істей алмаймыз (Қорынт. 2-хат 3:5; Жохан 15:5; 

Зәкәрия 4:6 қараңыз). 

6. Жақып жоспар жасау туралы ӛз хатын жазған кезде бізге: "Қҧдай бҧйыртса, 

аман болсақ, біз мынаны істейміз, не ананы істейміз", - деп сӛйлеуді ҥйретеді. 

Кейде Қҧдайдың бізге деген тіпті ӛзіміз ештеңе білмейтін жоспарлары болуы 

мҥмкін. Оның ойлары біздің ойларымыздан әлдеқайда жоғары (Ишая 55:9), 

сондықтан кҥтпеген жерден бӛгет пайда болғанда абыржымай, қандай жағдай 

болмасын Оған бағынып, алғыс айтыңыз (Рим. хат 8:28; Забур жыр. 113:11). 

7. Басқа жақтан қарағанда, біз адамдарға мҥмкіндік берсек, олар біздің 

ӛмірімізге киліге береді. Бір кҥні адамдар Исаның кетпеуін ӛтініп, Оны 

тоқтатпақшы болған да (Лҧқа 4:42-44) Ол олардың дегеніне кӛнбеді. Ең 

алдымен Ол Ӛзінің Әкесінің айтқанын істейтінін айтты. Сіз Қҧдайдың 

жоспарын тҥсінсеңіз, онда ӛзіңізге жылы ниет кӛрсеткен адамдардың айтқанына 

кӛну керек пе әлде оларға кішіпейілділікпен "жоқ" деу керек пе екенін білетін 

боласыз. 

8. Біздің ӛмірімізге арналған Қҧдайдың мақсаттарына негізделіп дҧрыс шешім 

қабылдау қабілетін жетілдіру ҥшін біз осы шешімдер жайында кӛбірек 

ойлануымыз керек. Себебі адамның тәндік табиғаты бізді осы мақсаттардан 

алыстатуға тырысады. Мерзімді тҥрде Қҧдаймен бірге жарты кҥн ӛткізу - осы 

мақсаттарға жетуге талпынған адамдар ҥшін ҥлкен кӛмек болып табылады. 

9. Қазіргі дҥниеде ӛзіміздің істегіміз келетін, тіпті істелуге тиісті нәрселердің 

барлығын бітіру мҥмкін емес дерлік. Сіз осы приоритеттер бойынша әрекет 

еткен болсаңыз да, қалаған істеріңіздің барлығын істей алмайсыз. Бірақ сіз ең 

маңызды нәрсені қандай жағдай болса да істей аласыз. Иса Ӛз Әкесіне былай 

деген: "Маған тапсырған ісіңді аяқтап, жерде ҧлылығыңды кӛрсеттім" (Жохан 

17:4). Дегенмен, Оның әлі де істеп кете алатын нәрселері қалған болатын. 

Сондықтан біз Исадан ҥлгі алайық: Қҧдайдың бізге кӛрсеткен приоритеттері 

бойынша ӛмір сҥріп, ӛзіміздің шамамыз келмейтін нәрселерді Оның еркіне 

қалдырайық. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Біз, менменшіл болғандықтан, ең алдымен тек ӛзімізді риза ететін мақсаттарға 

жетуді ойлаймыз. Біздің ӛмірімізге арналған Қҧдайдың жоспарына тәндік 

ниеттеріміз қайшы келеді, сондықтан біз ӛзімізге қатаң талаптар қоюымыз 

керек. 

Қҧдайдың ӛз ӛміріңіздің "бірінші орнында" тҧруын қалайсыз ба? Ондай 

болса, сіз ӛмір бойы Оның еркін іске асырып және Оның басты талаптарына 

бағынып жҥруіңіз керек. Сҥрінгенде абыржымай, ҥнемі істегеніңізге баға беріп, 

жарты кҥндік дҧға етіп ойланып жҥріңіз. Иеміздің: "Ең бастысы, Оның 

Патшалығына еніңдер" деген сӛздері ҥнемі естеріңізде болсын. 
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9-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау:50-беттегі 9-аптаның тапсырмаларын оқып, 
орындаңыз. "Қҧтқарылғанға сенімді болу" деген бӛлімдегі бірінші аятты 
жаттаңыз: Жохан. 1-хаты 5:13. 
2. Тыныш уақыт:Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 
жалғастыра беріңіз. 
3. Киелі кітапты зерттеу:"Қҧдайдың еркін білу" деген бӛлімнің 1 -7-
сҧрақтарына жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 4-тарау, 87-89-
беттер). 
4. Куәлік беру: Куәлік-әңгімеңізді топ алдында 4 минӛттен кем уақытта қағазға 
қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 
5. Әр тҥрлі жҧмыстар: Приоритеттер - 2-бӛлім деген тақырыпты оқып, оны 
талқылауға дайындалыңыз (52-53-беттер). 
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9-сабақ 
 
 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Қҧтқарылғанға сенімді болу" 

деген бӛлімдегі бірінші аятты қайталаңыз: Жохан. 1-хаты 1:12. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 4-тарауындағы "Қҧдайдың еркін білу" 

бӛлімінің 1 -7-сҧрақтарын талқылаңыз (87-89-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын-талдаудан 

ӛткізілуге тиіс. 

5. Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз.  

6. Приоритеттер - 2-бӛлім деген тақырыпты талқылаңыз (52-53-беттер). 

7. 10-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (53-бет). 

8. 10-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

9. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 9-апта 

Аяттар жайында 

6-ТАҚЫРЫП. ҚҦТҚАРЫЛҒАНҒА СЕНІМДІ БОЛУ 

Босаң жерге қаланған ҥйдің мықты болуы мҥмкін емес. Сондай-ақ, 

адамның да ӛзінің қҧтқарылғанына толық сенімді болмай, Исамен байланыста 

болып жетілуі мҥмкін емес. Кейбір мәсіхшілер ӛздерінде мәңгілік ӛмірдің 

барын анық білуге мҥмкіндік бар екеніне сенбейді. Басқа сенушілер қҧтқарылу 

туралы ойлағанда тек ӛздерінің сезімдеріне ғана сҥйенеді, ал ол деген тым 

тҧрақсыз негіз. Бірақ біз ӛзімізде мәңгілік ӛмірдің бар екеніне нық сенуіміз 

керек, ӛйткені осыны Қҧдайдың Ӛзі қалайды. 

Жохан. 1-хаты 5:13 - Осы хаттың ең басты мақсаты - Мәсіхке сенген 

адамдарда мәңгілік ӛмірдің бар екенін оларға анық тҥсіндіру. 

Біз ӛзіміздің қҧтқарылғанымызға қалай сенімді бола аламыз? Оның бірінші 

дәлелі - Қҧдайға ҧнамды болуға деген біздің жҥрегіміздегі талпыныс. Себебі 

осы ниет бойымызда Киелі Рухтың бар екенін білдіреді. Исамен тығыз 

байланыстағы жаңа ӛмірдің басқа дәлелдері мынандай: Оның сӛзін оқуға 

талпыну, Онымен дҧға арқылы сӛйлесу, басқа сенушілермен қарым-қатынаста 

болуға тырысу және Ол туралы адамдарға айту. Бірақ қҧтқарылғанға сенімді 

болудың ең басты негізі - Оның Ӛз сӛзінде берген уәдесі. 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Жохан. 1-хаты 5:13 мен Жохан 5:24 жазылған тҥбіртектерді қорапшаның 

сыртындағы қалтаға салып қойыңыз, Сіздің осы аптада ҥйренетініңіз – Жохан. 

1-хаты 5:13. 

2. Сіз осы аптада тағы да бір ғана аятты жаттайтын болдыңыз, сондықтан 

қалған уақытыңызды бҧрын жатталған аяттарды қайталауға жҧмсаңыз. 
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3. Жатталған аяттар жайында ойланып, оларды ӛз ӛміріңізде қолдануды 

ҧмытпаңыз. Осыған байланысты ҧсыныстарды оқу ҥшін 11-15-беттердегі 

мәліметті қайталаңыз. 
4. Жаңа аятты жатқа жазып немесе біреуге айтып ӛзіңізді тексеріңіз.  
 

Жүргізушінің жоспары: "Құдайдың еркін білу"деген бөлімге 

арналған сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттары бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 

 

Оқушылардың біреуіне осы тараудың басындағы мәліметті оқытыңыз. 

1-БӚЛІМ - ҚҦДАЙДЫҢ ЕРКІНІҢ АШЫЛУЫ 

(1-5-сҧрақтар) "Қҧдайдың анық білінген еркі жайында сіз қандай жаңа нәрселер 

ҥйрендіңіз?" 

(1-сҧрақ) "Қҧдайдың еркін білудің шегі қандай бола алады?" 

(3-сҧрақ, Салониқа. 1-хат 4:3) "Сіздің ойыңызша касиеттілік деген сӛз 

нені білдіреді?" (Сіз Киелі кітап оқудағы жетекшілік деген бӛлімнің 

68-бетіндегі кестені қайта қарай аласыз). 

(Салониқа. 1-хат 5:78) "Ӛміріңізде болған қиыншылықтар ҥшін де сіз 

Қҧдайға шын жҥректен ризашылық білдіре аласыз ба?" 

(Петір. 1-хаты 2:15) "Сіздің ойыңызша, осы ақымақ адамдар кім?" 

(4-сҧрақ) "Айтқан сӛздерің жҥрегімде" деген сӛзді басқаша қалай айтуға 

болады?" 

"Забур жыр. 39:9-аяттың екінші бӛлігінде Жазбаны жаттау туралы ма 

әлде басқа нәрсе туралы айтылған ба?" 

(5-сҧрақ) Оқушылардың біреуіне осы сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті 

оқытыңыз. Басқа біреуге осы бӛлімнің соңындағы бапты оқытыңыз. 

2-БӚЛІМ - ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ НЕГІЗДЕРІ 

(Ескерту: Бҧл бӛлімде ҥш бап бар, сіз олардың әрқайсысын ӛз оқулығыңыздың 

шешім қабылдау жайындағы бас бӛлімдері ретінде қарауыңыз керек) 

Біреуге 6-сҧрақтың алдындағы бапты оқытыңыз. 

(6-7-сҧрақтар) "Оқығаныңыздан Қҧдайдың Ӛз сӛзінде шешім қабылдау 

жайында не айтқанын білдіңіз?" 

(6-сҧрақ, Матай 6:33) "Қҧдай Патшалығын іздеу" әрекеттеріне 

мысалдар келтіріңіз". 

(Матай 28:18-20) "Осы аят Ізгі хабарды таратумен байланысы қандай?" 

"Осы аят Мәсіхпен бірге жҥріп рухани жетілумен қалай байланысады?" 

(Петір, 1-хаты 1:15) "Сіз ӛміріңіздің қандай аймақтарында 

қасиеттілікке жетуге талпына аласыз?" 

(Петір. 2-хаты 3:18) "Қҧдайды танып білуде ӛсіп жҥрсіз бе?" "Оның 

рақымына кенеліп ӛсіп жатырсыз ба?" 

Біреуге осы сҧрақтан кейінгі ҥзіндіні оқытыңыз. 

(7-сҧрақ) Бірнеше адам осы сҧрақтың әр бӛлігіне арналған ӛздерінің 

жауаптарын оқып берсін. 
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"Сондықтан ақымақ болмай, 

Қҧдайдың еркін біліп алыңдар" - 

Ефес. хат 5:17 

 

Приоритеттер - 2-бөлім 

ОТБАСЫЛАРЫ ЖОҚТАР: АҚЫЛМЕН ӚМІР СҤРІҢІЗДЕР 

(Осы бӛлім жайындағы пікір алысуға топ мҥшелерінің бәрі қатысуға тиіс). 

Егер бойдақ болсаңыз, сізде Қҧдайдың еркін қазіргі таңда іске асыруға ӛте 

жақсы жағдай мен мҥмкіндіктер бар. 

Дҥниедегі адамның кӛпшілігі - бойдақтар. Не істесе де, қайда барса да 

олардың кӛбірек бостандығы бар. Ҥйленген адамдарға қарағанда олар Киелі 

кітапты оқып, рухани ӛсуге кӛбірек уақыт таба алады. Әдетте басқа адамдармен 

араласуға және ӛзін жетілдіруге оларға кӛп нәрсе бӛгет болмаса керек. 

Дегенмен осы айтылған нәрсе жалғыз басты әкеге немесе шешеге қатысты емес, 

ӛйткені олардың мойнында балаларды ӛсіру жауапкершілігі жатыр. 

Сондықтан ӛзіңіздің жалғыздығыңызды ақылмен пайдаланыңыз! 

Қҧдайдың сіздің қандай болғаныңызды қаласа, сондай болып, ӛз 

жағдайыңыздың артықшылықтарын Мәсіхке қызмет ету ҥшін пайдаланыңыз. 

Бір кҥні Қҧдай сіздің басыңызды екеу етуі де мҥмкін. Дегенмен ҥйленбесеңіз де, 

Қҧдай сіз арқылы Ӛз жоспарларын іске асыра береді. Сіздің міндетіңіз - шын 

жҥрекпен Мәсіхке еріп, тағдырыңызды Оған тапсыру, ӛйткені болашағыңызды 

тек Ол ғана шын мәнінде мағынаға толтыра алады. 

ҚҦДАЙ БІРІНШІ ОРЫНДА БОЛУ КЕРЕК 

"Ҥйленбеген ер адам Иемізге ҧнауға ҧмтылып, Оның ісінің қамын 

ойлайды. Ал ҥйленген ер адам жҧбайының кӛңілін табуға тырысып, осы 

дҥниелік істердің қамын жейді" (Қорынт. 1-хат 7:32-33). 

Сенуші бойдақ немесе ҥйленген болса да, ол ҥшін Қҧдай ҥнемі бірінші 

орында болсын. Осы ой И. М. Баундс деген сенушінің айтқан сӛзінде анық 

кӛрсетілген: "Қҧдаймен аз болу - Қҧдайдың алдында аз болу". Бҧл - Қҧдаймен 

уақытты бірге ӛткізу ҥшін ғана қызмет ету деген сӛз емес. Біздің Онымен бірге 

болуымыздың себебі - Ол бізбен қарым-қатынаста болғысы келеді. Біздің 

Қҧдайға табынғанымыз Оған ҧнамды, ӛйткені "Әке осындай бас ҧрып 

сиынушыларды қалайды" (Жохан 4:23). Онымен байланыста болсақ 

айналамыздағы адамдар біздің қарым-қатынасымыздың негізінде Оның қандай 

екенін анық кӛре алады. "Кеңес мҥшелері Петір мен Жоханның батылдығын 

кӛріп, олардың арнайы діни даярлықтан ӛтпеген қарапайым адамдар екенін 

байқаған соң, таңғалды" (Елшілер. істері 4:13). 

Қҧдаймен ҥнемі кӛп уақыт ӛткізіп жҥргеніңіз Онымен мерзімді тҥрде 

ӛткізген сағаттарыңызға жақсы қосымша болады. Киелі жазбаны оқып, 

аяттарды жаттап жҥрсеңіз, сіз Қҧдай сӛзін жақсы білетін боласыз. Қҧдай сӛзін 

ӛміріңізде дҧрыс қолдану ҥшін дҧға етіп, Одан ақыл сҧраңыз. Егер Киелі 

кітаптағы ҧлы ақиқаттарды ҥйреніп алсаңыз, сіз тиісті жерлерде тиісті 

нәрселерді істеп Қҧдайға тиімді қызмет ете алатын боласыз. Сондай-ақ, бір кҥні 

сіздің ӛміріңіз басқа адамдардың ӛмірлеріне эсер ететін болады. 
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ӚЗІҢІЗ ЖАЙЫНДАҒЫ ҚҦДАЙДЫҢ ОЙЫН БІЛУГЕ ҦМТЫЛЫҢЫЗ  

Қҧдаймен қарым-қатынасыңызды нығайту - сіздің бірінші мақсатыңыз 

болуға тиісті. Кейін сіз ӛзіңіздің бос уақытыңызды Оның еркіне сай қалай 

пайдаланатыныңыз жайында ойлана аласыз. 

Сіздің істейтін жҧмысыңызға аптасына міндетті тҥрде 40 сағат кетеді 

дейік. Ӛз жҧмысыңызды қуана істеңіз, оған уақытыңызды аямай жҧмсаңыз. 

Одан қалған уақытты қалай жҧмсау жайында ойланыңыз. Істеген жҧмысыңызда 

алға жылжуға деген ынтаңыз қандай? Мҥмкін, сізге басқа салада еңбек еткен 

дҧрыс болар? Бҧрынғы достармен қарым-қатынаста болуға қанша уақыт бӛліп 

жҥрсіз? Туысқандармен қарым-қатынаста болғыңыз келіп, оларға хат жазып, 

телефон соғып, кейде барып тҧрсаңыз да, ең алдымен Қҧдайдың қалағанын 

істегеніңіз дҧрыс. 

 

Ӛз біліміңізді ары қарай жетілдіру керек пе? Таныстармен, достармен 

және кӛршілермен қанша уақыт біргеӛткізгеніңіз дҧрыс? Сізде бос уақыт болу 

ҥшін ӛзіңізді тым қатты кҥштендірмейтін қандай қызмет табуға болады? 

Осындай жағдайлардың барлығында сіз Қҧдайдың ӛзіңізді жетелейтініне сенім 

артып, дҧға етуіңіз керек. Жоғарыда аталған баптардың әрқайсысында олардың 

маңыздылығы бойынша тиісті уақытты бӛлуді жоспарлаңыз. Сіз Қҧдайдың 

ҥлгілі қызметшісі бола аласыз! Ӛзіңіздің жалғыздығыңызды ақылмен 

пайдаланыңыз. 

10-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау:54-беттегі 10-аптаның тапсырмаларын оқып 

орындаңыз. "Қҧтқарылғанға сенімді болу" деген бӛлімдегі екінші аятты 

жаттаңыз: Жохан 5:24. 

2. Тыныш уақыт:Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды 

жалғастыра беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Қҧдайдың еркін білу" деген бӛлімнің 8-19-

сҧрақтарына жауап беріп, оның соңындағы кестені толтырыңыз (Киелі кітап 

оқудағы жетекшілік, 4-тарау, 89-93-беттер). 

4. Куәлік беру: Куәлік-әңгімеңізді топ алдында 4 минӛттен кем уақытта қағазға 

қарамай айтып беруге дайын болыңыз. 

5. Әр тҥрлі жҧмыстар: Приоритеттер - 3-бӛлім деген тақырыпты оқып, оны 

талқылауға дайындалыңыз (56-59-беттер). 
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10-сабақ 
 

 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, "Қҧтқарылғанға сенімді болу" 

деген бӛлімдегі екінші аятты қайталаңыз: Жохан 5:24. (Мҥмкіндігінше Бақылау 

кҥнделігіңіздің барлық жерлерін толтыруға тырысыңыз). 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. 

Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 4-тарауындағы "Қҧдайдың еркін білу" 

бӛлімінің 8-19-сҧрақтары мен кестені талқылаңыз (89-93-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын-талдаудан 

ӛткізілуге тиіс. 

5. Оқушылардың біреуіне топ алдында 4 минӛттен кем уақытта ӛз куәлік-

әңгімесін қағазына қарамай айтып беруге мҥмкіндік жасаңыз. 

6. Приоритеттер - 3-бӛлім деген тақырыпты талқылаңыз (56-59-беттер). 

7. 11-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (59-бет). 

8. 11-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

9. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 

Киелі жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 10-апта  

Аяттар жайында 

6-ТАҚЫРЫП. ҚҦТҚАРЫЛҒАНҒА СЕНІМДІ БОЛУ 

Біз туылмай тҧрып біреудің бізді жақсы кӛріп, бізге кӛмектесіп, бізді 

тастамайтынына сенгіміз келеді. Ал Қҧдайдың қалайтыны: Мәсіхті 

қабылдағанымызда біздің Оған дәл осылай сенуіміз. Ол біздің мәңгілік ӛмірге 

ие болғанымызды білсін дейді. 

Жохан 5:24 - Иса Ӛзінің сӛзін тыңдап, Ол арқылы Әкеге сенетіндерде мәңгілік 

ӛмір бар екенін айтты. Мәңгілік ӛмір бізде дәл қазір де бар. Біз ешқашан ӛз 

кҥнәларымыз ҥшін жазаланбаймыз. Исаға сенген сәттен бастап біз рухани 

ӛлімнен рухани ӛмірге ӛтеміз. Ал қҧтқарылғанға сенімді болудың негізі -

Қҧдайдың Ӛз сӛзінде берген уәдесі. 

Сіздің апталық жоспарыңыз 

1. Жохан. 1-хаты 5:13 жазылған тҥбіртекті басқа қайталануға тиіс аяттардың 

арасына салып қойыңыз, ал Жохан 5:24 қорапшаның сыртындағы қалтада қала 

берсін. 

2. Сіз осы аптада қайтадан бір ғана аятты жаттайтын болдыңыз, сондықтан 

қалған уақытыңызды бҧрын жатталған аяттарды қайталауға жҧмсаңыз. 

3. Енді сізде жатталуға тиіс 29 аят бар. Кҥнделікті ерте тҧрып жҥрсеңіз бос 

кездерді қайталауға жҧмсаңыз. 29 аятты кҥнде қайталап тҧру сіз ҥшін қиын 

болмау керек. 

4. Аптаның соңына қарай жаңа аятты жатқа жазып немесе біреуге айтып, 

ӛзіңізді тексеріңіз. 
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Жүргізушінің жоспары: "Құдайдың еркін білу" деген бөлімге 

арналған сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды 

жҥргізетін жетекшілерге арналған) 

2-БӚЛІМ - ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ НЕГІЗДЕРІ (жалғасы) 

Біреуге 8-сҧрақтың алдындағы бапты оқытыңыз. 

(8-13-сҧрақтар) "Шешімдерді Қҧдайға бағынып қабылдау жайында осы 

сабақтан не ҥйрендіңіз?" 

(8-сҧрақ, Забур жыр. 119:105,130) "Оқып ҥйрену мен ойланудың 

арасында қандай айырмашылық бар?" 

(9-сҧрақ, 143:8) "Қҧдайдан ӛзіңізді жетелеуді ӛтінгенде қандай жиілікпен 

дҧға ету керек?" 

(Жақып 1:5) "Ақыл мен Қҧдайдың еркін білудің арасында қандай 

байланыс бар?" 

(10-сҧрақ) Осы сҧраққа оқушылардың бірнешеуі жауап берсін. 

( 11-сҧрақ) Осы сҧраққа оқушылардың бірнешеуі жауап берсін. 

(13-сҧрақ) Осы сҧрақтың "Сіз мҧны қалай істейсіз?" деген бӛліміне 

оқушылардың бірнешеуі жауап берсін. 

Біреуге осы сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті оқытыңыз. 

Оқушылардың біреуі 14-сҧрақтан кейінгі бапты оқып берсін. 

(14-17-сҧрақтар) "Шешімдер қабылдағанда Қҧдайдың жетелеуіне бағыну 

жӛнінде қандай жаңа нәрсе ҥйрендіңіз?" 

(14-сҧрақтар) "Сіз қайшылығы бар кеңесті қалай қабылдайсыз?" 

Біреуге осы сҧрақтан кейінгі бапты оқытыңыз. 

(15-сҧрақтар) Оқушылардың бірнешеуі осы сҧрақтың бірінші бӛлігіне 

арналған ӛз жауаптарын оқып берсін. 

Бірнеше адам осы сҧрақтың екінші бӛлігіне арналған ӛз жауаптарын 

оқып берсін. 

(16-сҧрақ) "Шын жҥрекпен істеу деген сӛзді қалай тҥсінесіз?" 

(17-сҧрақ) Оқушылардың біреуі осы сҧрақтың бірінші бӛлігіне арналған 

ӛз жауабын оқып берсін. 

Бірнеше адам осы сҧрақтың екінші бӛлігіне арналған ӛз жауаптарын 

оқып берсін. 

3-БӚЛІМ - НЕПЗДЕРДІ ІС ЖҤЗІНДЕ ҚОЛДАНУ 

(18-сҧрақтар) Біреуге осы сҧрақты оқытыңыз. 

(Билер 6:25-28) Екі немесе ҥш оқушы ӛз жауаптарын "Гидеонның 

атынан" оқып берсін. 

(Еврей.  хат 11:25-26) Екі немесе ҥш оқушы ӛз жауаптарын "Мҧсаның 

атынан" оқып берсін. 

( Тімоте. 2-хат 4:10) Екі немесе ҥш оқушы ӛз жауаптарын "Димастың 

атынан" оқып берсін. (19-сҧрақ) Пікір алысуға қатысушылардың бірнешеуі 18-

сҧрақтан кейінгі орналасқан кестеге жазған сҧрақтарын оқып берсін. (Олардың 

осы кестені толтырғанда анық шешімге келуге тиісті екенін ескерте кетіңіз). 
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"Шын ӛмір жолын маған кӛрсетесің" 

Забур жыр. 15:11 
 

 

 

Приоритеттер -3- бӛлім 

 

Үйленген 

адам 

Құдай Күйеу мен 

әйел  

Балалар Басқалар 

 Матай 6:33 Тімоте.хат 3:4-5 

Тит.хат 2:3-5 
Ефес.хат 6:4 Қолос.хат 3:23-24  

 

 

Дҧға  

 

Қҧдайдың 

жетелеуі  

 

Бой ҧсыну   

 

Киелі кітапты 

зерттеу  

 

Аяттарды 

жаттау  

 

Алғыс айту 

Бір-бірі ҥшін 

дҧға ету  

 

Сҥйіспеншілік  

 

 Бірге 

жоспарлау 

 

Бір-бірінің 

мҥддесі 

 

Кҥйеу-рухани 

басшы 

 

Қарым-

қатынас 

 

Олар ҥшін дҧға 

ету 

 

Сҥйіспеншілік  

 

Ойын-сауық 

уақыты 

 

Дҧрыс 

тәрбиелеу  

 

Ӛмірдегі 

мақсаттарды 

анықтауға 

кӛмектесу  

 

Тәртіп  

 

Сӛйлесуге 

уақыт бӛлу 

Шәкірт 

дайындау 

 

Ізгі хабарды 

тарату 

 

Демалу 

 

Бос уақытты 

ӛткізу 

 

Жҧмыс 

 

Білім алу 

 

ҤЙЛЕНГЕН АДАМ: ПРИОРИТЕТТЕР ШЕҢБЕРЛЕРІ (Осы бӛлімді 

оқушылардың барлығы талқылауға тиіс) 

Жоғарыдағы "Приоритеттер шеңберлері" деген сурет адамның ең басты 

міндеттерін кӛрсетуге кӛмектеседі. 

Екінші шеңбердік ішіндегі міндеттерді орындау алдында бірінші 

шеңбердің ішіндегі міндеттерді орындау керек, осы ортадан ары қарай жылжи 

беруге болады. Ішкі шеңберлердегі міндеттер ең маңызды болып табылады. 

Дегенмен, ӛмірдің барлық аймақтарын тепе-теңдікке жеткізу ҥшін бәрін де ең 

басынан бастаған дҧрыс. 

Осы аптада немесе осы кҥні ӛзіңіз ҥшін не маңызды екенін сіз 

жҥрегіңізбен және ақылыңызбен тҥсінуіңіз керек. Қҧдай біздің әрқайсымызға 

арнайы бір жағдай ҥшін жауапкершілік жҥктеді, мҧны елемей жҥргеніміз дҧрыс 

болмайды. Сондықтан, біз қызметіміздің кестесін жасаған кезде осы 

міндеттердің ӛзіміз ҥшін ерекше мағынасы болуы керек. 
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Ішкі шеңберлерімізді ретке келтірмесек, біз Мәсіхтің игі әсерін сыртқы 

шеңберлерге тарата алмаймыз. 
  

ҚҦДАЙДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Мәсіхке жемісті әрі табысты қызмет ететініміз келсе, біз Қҧдаймен тҧрақты 

тҥрде мағынаға толы уақыт ӛткізуіміз керек. Қҧдай ӛмірімізде ҥнемі бірі нші 

орында болуға тиісті (Матай 6:33). "Уа, адам, Ол саған жақсылықтың не екенін 

кӛрсетті. Иеміз сенен не талап етеді? Істеріңде әділ бол, қайырымдылықты 

жақсы кӛр және Қҧдайыңның алдында момын болып жҥр" (Миха 6:8). 

Мына суреттерден біз кҥйеу мен әйелдің Қҧдайға жақындағанда біріне-

бірі жақындайтынын кӛреміз. Бҧл ата-аналар мен балаларға да қатысты. 

                                                                   

               ҚҦДАЙ                                                                           ҚҦДАЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
    Кҥйеу                       Әйел                                        Ата-ана                       Бала                                                                                              
                                                                  
 

Сіз Қҧдайға жақындаған сайын Онымен қарым-қатынасыңыз нығайып, сізге Оның 

шапағаты мен баталары жауа береді. Сіз жігерленіп, жаңа жеңістерге жететін боласыз.  

"Қҧдайға жақын болғаным қандай игі! Баспанам еттім  Жаратушы Иемді, жариялайын 

деп кҥллі істеріңді" (Забур. 72:28). "Тәңір Ӛзін шақырғандардың барлығына жақын 

жҥреді, Ол ҥнемі шындыққа сеніп шақырғандардың жанында. Тәңір Ӛзінен 

қорыққандардың тілектерін орындап, оларды қҧтқарады" (Забур жыр. 144:18-19). 
 

КҤЙЕУ МЕН ӘЙЕЛДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Егер сіздің Қҧдаймен қарым-қатынасыңыз терең әрі жақын болса, сіздің ерлі-

зайыптылық қарым-қатынасыңыз да жақсара алады. Ал, осылай болса, сіздің ӛз 

балаңызбен де қарым-қатынасыңыздың жақсы болу ықтималдығы арта тҥседі. 

Приоритет деген елемеуді емес, қайта, жоғары назар аударуды білдіреді. Сондықтан 

ӛзіңіздің ерлі-зайыптылық қарым-қатынасыңызды жетілдіре беріңіз. 

Әйелдер 

Сіз кҥйеуіңіз ҥшін дҧға етесіз бе? Оған ӛзінің шешім қабылдауға қабілеті бар 

отбасының басшысы екенін сезінуге кӛмектесесіз бе? Сіз кҥйеуіңізге бейімделесіз бе, 

жоқ әлде ол сізге бейімделуге мәжбҥр ме? Сіз кҥйеуіңіздің кӛңілін тауып, оған 
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ҧнайтын немесе ҧнамайтын нәрселерді біле аласыз ба? Оның кҥшті немесе әлсіз 

жақтарын тҥсінуге тырысасыз ба? Ӛміріндегі талпыныстарында оны қолдап, 

жігерлендіресіз бе? 

 

Кҥйеулер 

 

Әйеліңіз ҥшін дҧға етесіз бе? Балаларға қарап, ҥйдегі жҧмыстарды істегеннен кейін 

әйеліңіздің бос уақыты болуына мҥмкіндік жасайсыз ба? Қолыңыз тигенде ҥйдегі 

жҧмыста оған кӛмектесіз бе? Оған шын ниетпен ризашылық білдіресіз бе? Ӛз 

ойларыңыз бен жоспарларыңыз жайында Оған айтасыз ба? Бала тәрбиелеуді ҥйреніп 

жҥрсіз бе, жоқ әлде бҧл жҧмысты әйеліңізге қалдырасыз ба? Бірге дҧға етесіз бе? 

Әйеліңізбен сӛйлесуге ыңғайлы уақыт табуға тырысасыз ба? Оның қаржы мҥдделерін 

қанағаттандырғандай, рухани және басқа да мҥдделерін қанағаттандырасыз ба? Қҧдай 

ӛміріңізде бірінші орында тҧрып, әйеліңіз Одан кейінгі маңызды екінші орында тҧрса, 

сіз Қҧдайдың жоспарларын жҥзеге тиімді асыра аласыз. 
 

БАЛАЛАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Бір кездері атақты мәсіхші қайраткерлердің біреуі бір топ ер адамдардан былай 

деп сҧраған еді: "Ӛз балаларыңыз ҥшін сіздердің істей алатын ең керемет 

нәрселеріңіздің не екенін білесіздер ме?" Кейін, жауапты сәл ғана кешеуілдетіп барып: 

"Әйелдеріңізді жақсы кӛріңіздер!" деген еді. Бҧл сӛз, сірә, Қҧдайды ӛмірде бірінші 

орынға қою керек екенін білдірген шығар. Бірақ кейбір кездерде біз Қҧдайға жақын 

болып, жҧбайларымызбен жақсы қарым-қатынаста болсак та, балаларымызға келгенде 

Киелі кітаптың ережелерін ҧмытуымыз мҥмкін. 

Осыдан басқа тағы бір мәселе - "қызметімізге" беріліп кеткендіктен, 

балаларымызды тәрбиелеуді ҧмыту болып табылады. Біз оларға Иса Мәсіхтің 

шәкірттері болуға кӛмектеспегенімізге бір кҥні кӛзіміз жетіп ӛкінуіміз мҥмкін. 

Балаларды тәрбиелеу жайында кӛптеген кітаптар мен таспалар жазылып, 

семинарлар ӛткізілуде. Балаларды тәрбиелеу шеберлігіне жету ҥшін уақыт керек. Біз 

ҥйренгенімізді ӛмірімізде дҧға етіп жҥзеге асыруымыз керек. Сізде осындай шеберлік 

бар ма? Ӛз балаларыңыз ҥшін кӛздеген мақсаттар жайында сіз жҧбайыңызбен 

ақылдасасыз ба? Отбасыңызда пайдаланатын негіздер мен әдістер жайында ӛзара 

бірлікке келдіңіз бе? 
 

ОТБАСЫҢЫЗДАҒЫ МІНДЕТТЕР 

Киелі кітап ережелерінің отбасыңыздағы қарым-қатынасқа және 

балаларыңызды тәрбиелеуге қалай эсер ететінін айналаңыздағы адамдарға кӛрсетіңіз. 

Сіздің ҥлгіңіз арқылы Мәсіхтің әсері басқа адамдарға да беріле алады. 

Рухани әсер ететін дәрежеге жету ҥшін отбасыңызда ӛзара сенімділік туғызу 

керек. "Ӛйткені ӛз от басына басшылық ете алмаған адам қалайша Қҧдайдың қауымын 

қамқорлай алады?" (Тімоте. 1-хат 3:5). Бҧл - сіздің отбасыңызда ешқандай мәселе 

болмайды деген сӛз емес. Дегенмен, сіз ҥй-ішіңізде барлығының дҧрыс болуына 

тырысуыңыз керек. Сіз ҥйіңізді Ізгі хабар тарататын қайнар кӛздердің біреуіне 

айналдыра аласыз. Сондай-ақ, ол мойныңыздағы диірмен тастай машақат та болуы 

мҥмкін... 

"Себебі Мен Ыбырайымды ӛз балалары мен ҥрім-бҧтағына Менің жолыма 

тҥсуді, дҧрыстық пен әділдікті істеуді ҥйретсін деп, таңдап алдым; Ыбырайым осылай 

істегенде Менің оған берген уәдем орындалады" (Жаратылыс. баст. 18:19). Ыбырайым 
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ӛз ҥйін басқарғанда Қҧдайға сенімділік кӛрсеткені ҥшін, Қҧдай оған рухани ӛркендеу 

берді. 

БАСҚА ДА МАҢЫЗДЫ АЙМАҚТАР 

Жҧмыс 

Сіздің әлемдік жҧмысыңызға әр аптада кӛп уақыт кетеді. Бірақ сіз осы жҧмыста 

да Қҧдайдың сізге берген шеберліктері мен қабілеттерін қолдана аласыз. Осындай 

жҧмыс арқылы сіз қаржы-қаражатқа ие боласыз, сіз оны рухани қызметке, сондай-ақ 

ӛзіңіздің және отбасыңыздың мҥдделерін қанағаттандыруға жҧмсай аласыз. 

 

Істеп жҥрген жҧмысыңызда сіз Исаны білмейтін кӛптеген адамдарға 

жолығасыз. Сіздің қарым-қатынысыңыз арқылы осы адамдар ҥшін Қҧдайға тәубеге 

келуге және Исаның шәкірттері болуға мҥмкіндік пайда болады. Бірақ осындай 

нәрселерді, әрине, жҧмыстан тыс уақытта істеу керек. Ӛз жҧмысыңызды Қҧдайға 

арнап, шын жҥрекпен істеңіз; осылай істесеңіз, сіз ҥшін рухани қызмет етуге жол 

ашылады, сондай-ақ қызметіңіз кҥн кӛруіңіздің мол кӛзіне айналады. Сонда істеп 

жҥрген жҧмысыңыздан да қуаныш алатын боласыз. 

 

Қауьш 

Сенушілер қауымының да маңызы зор. Ол - сенушілердің ӛз тәжірибесімен 

бӛлісетін жері болып табылады. Ӛз айналасындағы шағын топтар мен отбасыларда 

рухани қызмет етіп жҥрген адамдар ӛзіне бірден кӛп міндетті алғаны дҧрыс емес. 

Әркім ӛзінің бір міндетін мҧқият атқарғаны дҧрыс. 

Егер сіз Қҧдай туралы сабақ беріп жҥрген болсаңыз, оның басқаларға тікелей 

пайдасы тиюмен бірге осындай қызмет сіздің де ақиқаттарды тҥсіндіру шеберлігіңізді 

жетілдіреді. 

Қҧдайдан ӛзіңізді жетелеуді ӛтініп, дҧға етіңіз, Апта сайын басқа сенушілермен 

кездескен кезде тек бірдеңені алуды ғана жоспарламай, беру жайында да ойланатын 

болыңыз. 

Басқа да жағдайлар 

Кітап оқуды ҧнатасыз ба? Айналаңыздағы адамдарды ӛзіңізге қызықтыратын 

сіздің бір хоббиіңіз бар ма? Сабақ оқуға, демалуға және ойын-сауыққа уақытыңыз бар 

ма? Сіз жеке тҧлға және сенуші ретінде жетілуге кӛмектесетін білім мен шеберлікке ие 

болуға талпынып жҥрсіз бе? 

11-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: Аяқталмай қалған тапсырмаларды орындаңыз. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды жалғастыра 

беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Қызметші ретінде жҥру" деген бӛлімнің 1-10-сҧрақтарына 

жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 5-тарау, 94-97-беттер). 

4. Басқа да жҥмыстар: Кӛпір арқылы берілген мысалдарды тҥсіндіріп беруге 

дайындалыңыз. 
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1 1  -сабақ 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, жатталған айттарды Бақылау 

кунделігіңізде белгілеңіз. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. Киелі 

кітап оқудағы жетекшіліктің 5-тарауындағы "Қызметші ретінде жҥру" бӛлімінің 1-10-

сҧрақтарын талқылаңыз (94-97-беттер). 

4. Топ жетекшілерінің әрқайсысының жҧмысы қысқаша сын-талдаудан ӛткізілуге тиіс. 

5. Топ мҥшелерін Кӛпір арқылы берілген мысәлдарды тҥсіндіруге жаттықтырыңыз. 

6. 12-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (61-бет). 

7. 12-сабақта Киелі кітапты зерттеу мен пікір алысуды жҥргізетін жетекшілерді 

тағайындаңыз. 

8. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 

 

 

Жүргізушінің жоспары: "Қызметші ретінде жүру"деген бөлімге 

арналған сұрақтар 

 (Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды жҥргізетін  

жетекшілерге арналған) 

 

Біреуге 1-сҧрақтың алдындағы мәліметті оқытыңыз. 

1-БӚЛІМ - МӘСІХТЕН ҤЛГІ АЛЫҢЫЗ 

(1-4-сҧрақтар) "Мәсіхтің ҥлгілі қызметі туралы оқығаныңызда сізге ең қатты эсер 

еткені не болды?" 

(1-сҧрақ) "Исаның осы екі мақсатының арасында қандай байланыс бар?" 

(Демек, қызметі мен ӛлімі арасында) 

Оқушылардың біреуі 2-сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті оқып берсін.  

(3б-сҧрақ) Топ мҥшелерінің бірнешеуі осы сҧраққа арналған ӛз 

жауаптарын оқып берсін. 

(4-сҧрақ) Осы сҧраққа жауап бергісі келген бірнеше адам жауаптарын оқып 

берсін. 

2-БӚЛІМ - МӘСІХТІҢ СІЗДІҢ ӚМІРІҢІЗГЕ ДЕГЕН ЕРКІ 

(5-8-сҧрақ) "Сіз Мәсіхтің қызметшісі болғандықтан, Ол сіздің не істегеніңізді 

қалайды?" 

(5-сҧрақ) Бір немесе екі адам осы сҧраққа арналған ӛз жауаптарын оқып берсін. 

(7-сҧрақ) Осы сҧрақтағы баптардың әрқайсысына әр адам жауап берсін. 

(8-сҧрақ) Топтағы әр оқушы осы сабақтан ҥйренген тағлымы жайында айтып 

берсін. Оларға ӛздерінің барлық әсерлері жайында айтуға мҥмкіндік беріңіз. 

3-БӚЛІМ - АЯНБАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТУ 

(9-10-сҧрақ) "Осы бӛлімде сізге ең қатты әсер еткені не?" 

(9-сҧрақ) Осы сҧрақтың бірінші бӛлігіне жауап берілгеннен кейін оқушылардың 

бірнешеуі оның екінші бӛлігіне арналған жауаптарын оқып берсін. 

(10-сҧрақ) Топ мҥшелерінің барлығы бірге қызмет етуге қажетті қасиеттердің 

жалпы тізімін жасасын. 
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Бірнеше адам осы сҧрақтың екінші бӛлігіне арналған жауаптарын оқып берсін. 

 

 

 

12-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 

1. Киелі жазбаны жаттау: Жатталған аяттардың бәрін дәлме-дәл білетініңізді соңғы рет 

тексеріп алыңыз. 

2. Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларды жазуды жалғастыра 

беріңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу: "Қызметші ретінде жҥру" деген бӛлімнің  

11-20-сҧрақтарына жауап беріп, оның қорытындысын оқып шығыңыз (Киелі кітап 

оқудағы жетекшілік, 5-тарау, 97-100-беттер). 
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12-сабақ 
 
 

Сабақтың жоспары: 

1. Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп, барлық тапсырмалардың Бақылау 

кҥнделігіңізде белгіленгенін тексеріңіз. 

2. Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу кҥнделігіңізге белгілеген 

ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 

3. Киелі кітапты зерттеу ҥшін ерлер мен әйелдер болып жеке топтарға бӛлініңіз. Киелі 

кітап оқудағы жетекшіліктің 5-тарауындағы "Қызметші ретінде жҥру" бӛлімінің 11 -20-

сҧрақтары мен қорытындысынталқылаңыз (97-100-беттер). 

4. Топтар бірігіп, пікір алысудың нәтижелерін қысқаша сын-талдаудан ӛткізеді. 

5. Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 
 

Жүргізушінің жоспары: "Қызметшіретінде жүру"деген бөлімге 

арналған сұрақтар 

(Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі қҧжаттар бойынша пікір алысуды жҥргізетін 

жетекшілерге арналған) 

 

4-БӚЛІМ - ЖАҚСЫ ҚЫЗМЕТШІ БОЛУ ЖОЛДАРЫ 

(11-16-сҧрақтар) "Жақсы қызметші болу жолдары жайында сабақтан не ҥйрендіңіз?" 

(12-сҧрақ) "Біз жақсы қызметші болсақ та, неге мақтауға тҧрмаймыз?"  

(13-сҧрақ) Біреу осы сҧрақтың алдындағы сӛзді оқып берсін. Енді топ 

мҥшелерінің біреуі осы сҧраққа арналған жауаптарын оқып берсін. 

(14-сҧрақ) Осы сҧрақтың бірінші бӛлігіне жауап бергісі келген бірнеше адам 

жауаптарын оқып берсін. 

(15-сҧрақ) Осы сҧрақтың әр бӛлігіне жауап бергісі келген бірнеше адам 

жауаптарын оқып берсін. 

(16-сҧрақ) Бірнеше адам осы сҧраққа арналған жауаптарын оқып берсін. Біреу 

осы сҧрақтан кейінгі сӛздәйекті оқып берсін. 

5-БӚЛІМ - ҚЫЗМЕТ ЕТУ - БЕРУ ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ 

Біреуге осы сҧрақтардың алдындағы бапты оқытыңыз.  

(17-20-сҧрақтар) "Қызметшінің жауапкершілігі туралы ой сізге қалай әсер етті?" 

Топ мҥшелерінің бірнешеуіне қорытындының бӛлімдерін кезекпен оқытыңыз. 
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КИЕЛІ КІТАП ОҚУДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК,  

(Шәкірт дайындау бағдарламасы) 3-кітап 

 
 

 

Мәсіхпен бірге жҥру 
 

 

Киелі кітап - ӛмір кітабы, ақиқаттар қазынасы... 

...жан дҥниені жаңартады, 

...наданды да дана қылады, 

...жҥрекке қуаныш қҧяды, 

...кӛзді ашады да жарқыратады, 

...алтыннан да қҧнды, 

...балдан да тәтті...  

Тәңірдің шешімдерін ҧстанғанды зор сый тосады. 
 

Қҧдай сӛзіндегі даналық пен байлық әр мәсіхшіге ашық болғанымен, оларға тек 

қайсарлықпен ізденгендер ғана жете алады. Тәңірдің сӛзі туралы ойлану және дҧға ету 

- Қҧдай даналығының қазынасына апаратын екі жол болып табылады. Жазбадағы әр 

аят жайында ойланып дҧға етсеңіз, оның не туралы айтатынын тҥсініп, оны ӛз 

ӛміріңізде де қолдана аласыз. 

Мәсіхпен тығыз байланыста болып ӛмір сҥрсеңіз, сіз ӛзіңізден: "Менің ӛміріме 

Қҧдайдың қандай еркі бар?" - деп сҧрайтын боларсыз. Мәсіхпен бірге журу деген 3-

бӛлімде сіз Мәсіхпен байланыстағы ӛмірдің бес маңызды сатылары туралы білесіз: 

* Мәсіхпен байланыста болып жетілу 

* Мәсіхтің билігі 

* Сенім мен Қҧдайдың уәделері 

* Қҧдайдың еркін білу 

* Қызметші ретінде жҥру 
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1 - ТАРАУ 

 

Мәсіхпен байланыста  

болып жетілу 

 

Қазіргі таңда ғылым кӛптеген жетістіктерге жетті, олардың мақсаты -адамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру. Бірнеше минӛтте дайын болатын тамақ; телефон мен 

ғарыштағы қҧралдар арқылы тез жасалатын байланыс; компьютерде сақталып, керекті 

кезде кӛз алдыңыздан дереу шыға келетін мәлімет - қазіргі ҧрпақтың ерекшеліктері. 

Дегенмен, мәсіхшілік тәжірибені ҥлгі етіп, тез рухани ӛсіп кету мҥмкін емес екенін 

сенушілер білу керек. Мәсіхші болған кезде сіз Қҧдайды біліп, Оны сҥйе бастайсыз 

және осы білім мен сҥйіспеншілігіңіз ӛмір бойы ӛсе береді. 

"Бҧл кҥнәкар дҥниенің ӛмір сҥру салтын ҥлгі етпеңдер, қайта, ой-тілектерің 

Қҧдайдың жаңартуымен тҥбегейлі ӛзгерсін! Осылай сендер Оның еркін - ненің 

игілікті, ҧнамды және кемелді екенін ажырата білетін боласыңдар". 

- Рим. хат 12:2 
 

МӘСІХПЕН БАЙЛАНЫСТА БОЛЫП ЖЕТІЛУДІҢ ҚАДАМДАРЫ 

1. Мәсіхтің соңынан еруге шешім қабылдаған кезде сіз Онымен байланыста болып 

жетілудің бірінші қадамын жасадыңыз. Тӛмендегі бос жолдарға Ізгі хабардың 

ең маңызды ережелерін жазып, олардың сілтемелерін кӛрсетіңіз 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ефес. хат 4:11-16-аяттарды оқыңыз. 

а. Қҧдайдың сізге деген еркі қандай? 13, 15-аяттар 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ә. Жетілмеген мәсіхшілердің ерекшеліктерін бірнеше мысалмен келтіріңіз (сәбилер). 

14-аят 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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б. Осы аят бойынша рухани жетілген адамда қандай ерекшелік бар? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Сенбеуші адамның "ескі болмысын" сенушінің "жаңа болмысымен" қарама-қарсы 

қойып салыстырыңыз. 
 

 

ЕСКІ БОЛМЫС                                               ЖАҢА БОЛМЫС 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

 

 

4. Қорынт. 2-хат 3:18-аятты қарап шығыңыз. 

а. Сіз ӛзгеріп, кімге ҧқсауыңыз керек?___________________________________________ 

ә. Осы ӛзгеріс кімнің арқасында болған? ________________________________________ 

б. Сіз бірден толық ӛзгере аласыз ба? __________________________________________ 

в. Сіздің міндетіңіз қандай? __________________________________________________ 

г. Мәсіхтің кім екені сіз арқылы кӛрінуі ҥшін сіз не істей аласыз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Римдіктерге арналған хаттағы тӛмендегі аяттар сіздің Мәсіхпен қарым-қатынасыңыз 

жайында не айтады?  

а. Сізде қандай ӛзгеріс болды? Рим. хат 5:8-9 
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___________________________________________________________________________ 

 

ә. Енді сіз не істеуіңіз керек? Рим. хат 6:19 

 

___________________________________________________________________________ 

 

б. Сіз болашақтан не кҥте аласыз? Рим. хат 8:16-18 

 

___________________________________________________________________________ 

Қҧдайдың сенушілерге деген еркін тҥсінуге Мәсіхпен байланыста болып 

қҧтқарылудың ҥш саласы (ақталу, қасиеттілік, мадақтау) кӛмектеседі. 
 

Ақталу Ӛткен шақ - мен Менің жағдайым- 

 кҥнәларым ҥшін Мәсіхпен тығыз 

 ...жазаланудан байланыста болу. 

 қҧтқарылдым.  

Қасиеттілік Осы шақ - мен Менің мақсатым- 

 кҥнәның билігінен Мәсіхке ҧқсауға 

 ...ҥнемі арылып талпыну. 

 жҥрмін.  

Мадақтау Келер шақ - мен Менің кҥткенім- 

 кҥнәдан толығымен Мәсіх сияқты болу. 

 ...азат боламын. 

 

6. Қолос. 3:2-4-аяттар жайында ойланыңыз. Осы аяттардың жоғарыдағы кестеге қандай 

қатысы бар? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

СІЗДІҢ НЕГІЗГІ БАСТАЙТЫН ЖЕРІҢІЗ 

7. Қолос. хат 2:6-7-аяттар жайында ойланыңыз. Мәсіхпен бірге жаңа ӛмірді сіз қалай 

бастаған едіңіз? 

 

___________________________________________________________________________ 

Сіз рухани қалай ӛсуіңіз керек? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Рим. хат 5:1-5-аяттар жайында ойланыңыз. Мәсіхке сенуіңіз арқылы ақталсаңыз, сіз 

қандай артықшылықтарға қол жеткізесіз? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Ефестіктерге арналған хаттың 1-тарауын оқып, Мәсіхпен тығыз байланыста болған 

кездегі иемденген нәрселерді жазып шығыңыз. 

__ -аят ___________________________________________________________________ 

 ___ -аят ___________________________________________________________________ 

 ___ -аят ___________________________________________________________________ 

 ___ -аят ________________________________________________________ 
 

РУХАНИ ӚСУ БАРЫСЫ 

10. Тәндік ӛмір мен рухани ӛмірді қатар қойып салыстыруға болады. Осы салыстыруды 

тӛмендегі аяттардан қалай кӛре аламыз? 

  

Салониқа. 1-хат2:11 ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тімоте. 1-хат4:8 __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Еврей.  хат 5:13-14 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Петір. 1-хаты 2:2-3 __________________________________________________ 
 

Осы салыстыру жайында тағы қандай мысалдар келтіре аласыз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Сіз Рим. хат 5:17-аяттағы аталған нәрселердің қайсыларына ие бола аласыз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Осы нәрселер бізге не істеуге қабілет береді? ____________________________________ 

 

12. Рим. хат 6:11-1 3-аяттар жайында ойланыңыз. 

а. Ӛзіңізге қатысты жағдайда сіз нені ақиқат деп санауыңыз керек? 11-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ә. Сіз енді кҥнәға қалай қарауыңыз керек? 12-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б. Сіз қандай нәрсеге жол бермеуіңіз керек? 13-аят 

___________________________________________________________________________ 

13. Қҧдай сіздің бҧл ӛмірде билік қҧрғаныңызды қалайды (Рим. хат 5:17), ал кҥнә 

ӛміріңізді билемеуі керек (Рим. хат 6:13). Осы аяттарды ӛміріңізде қалай пайдалана 

аласыз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Пауыл мәсіхшілердің сенім арқылы қҧтқарылғанын айтқан (Ефес. хат 2:8-9), бірақ 

сіздің Қҧдаймен қарым-қатынасыңыз осымен ғана бітпейді. 

а. Пауылдың айтуы бойынша, сіз кімсіз? Ефес. хат 2:10 

___________________________________________________________________________

ә. Қҧдай сіздің бойыңызда әлі жҧмыс істеп жатыр ма? ____________________________ 

б. Қҧдай не істейді? Філіпі. хат 1:6 ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ӛз ӛміріңіз жайында ойланғанда Қҧдайдың сізге істеген барлық істері ҥшін 

Оған алғыс айтыңыз. Ӛміріңізде болатын қиыншылықтар сізді абыржытпасын, ӛйткені 

олар Қҧдайдың сіздің жҥрегіңізде еңбек етіп жатқанын кӛрсетіп, ӛзіңізді ӛзгертіп, Оған 

жақындатады. Арнайы уақыт бӛліп Қҧдайдың сіз ҥшін істеген, істеп жатқан және 

келешекте істейтін нәрселері ҥшін Оған алғыс айтыңыз. 

Біздің "сыртқы пішініміз" - Қҧдай ҥшін тек суреттің рамасы сияқты, ал Оның 

салып жатқан нағыз суреті - ӛзіміздің ішкі дҥниеміз. 

МӘСІХПЕН БАЙЛАНЫСТА БОЛЫП ЖҤРУ 

15. Жазбадағы алынған тӛменгі нҧсқаулар Мәсіхпен байланыста болып ӛмір сҥру 

жайында не айтады? 
Рим. хат 8:4________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Қорынт. 2-хат 5:7.__________________________________________________________ 

Ефес. хат 5:2 ______________________________________________________________ 

Жохан. 1-хаты 2:6 __________________________________________________________ 



71 
 

 

16. Жохан. 1-хатындағы 1:6-10-аяттарды пайдаланып, Қҧдаймен байланысы бар 

адамдар мен Қҧдайды танымайтын адамдарды салыстырыңыз. 
 

 

 

 

 

 

 

ҚҦДАЙМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

БАР АДАМДАР 

ҚҦДАЙМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

 ЖОҚ АДАМДАР

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

РУХАНИ ЖЕТІЛГЕН ӚМІР 

17. Рухани жетілген сенушінің кӛзқарасы қандай болуы керек? Філіпі. 3:13-15 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

18. Қорынт. 1-хат 15:58-аятты оқыңыз. Мәсіхпен мәңгілік бірге болуды кҥтіп жҥрген 

сенушілер не істеуге тиісті? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Осыны істеуге сізге не тҥрткі болады? ____________________________ 

19. Ӛміріміздегі рухани ӛсуімізге себеп болатын бірнеше аймақты атап беріңіз. Петір. 

2-хаты 3:18 ___________________________________________________  

Жохан. 4:16-17 ________________________________________________ _ 

 

20. Тімоте. 2-хат 4:7-8-аяттарды қарап шығыңыз. Пауыл ӛзінің осы дҥниеде Мәсіхке 

қызмет етуі жайында не айтты? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ол келешекте не кҥтіп тҧрғанын айтты? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Мәсіхпен байланыста болып жетілудің қадамдары  

Қҧдай барлық сенушілердің рухани жетіліп, Мәсіхке ҧқсағанын қалайды. Қҧдай Ӛзіне 

сенген барлық адамдарды кҥнәның жазасынан қҧтқарып алды. Олар қазір кҥнәмен 

кҥресіп жҥрсе де, келешекте кҥнәдан тазарып, Мәсіхпен мәңгі бірге болатынына 

сенеді.  

Сіздің негізгі бастайтын жеріңіз 

Адам Мәсіхке сене бастаған сәттен-ақ рухани ӛсе бастайды. Қҧдай оған рухани ӛсуге 

қажетті барлық нәрселермен қамтамасыз етеді.  

Рухани ӛсу барысы 

Рухани ӛсу мен тәндік ӛсудің ҧқсастықтары бар. Қҧдай сенушінің ӛмірінде жҧмыс 

істегенде де бҧл ҥшін уақыт керек. Қҧдайдың ниеті - барлық сенушілерді рухани 

жетілдіру болғандықтан, Мәсіхтің жолын қуған адамдар кҥнәны жеңіп жҥруі керек.  

Мәсіхпен байланыста болып жетілу 

Мәсіхпен байланыста болып жетілу деген Онымен бірге жҥру сияқты тҥсіндіріледі. Біз 

Мәсіхтен ҥлгі алып, Киелі Рухтың жетелеуіне бағынып, сҥйіспеншілік пен сенімге 

кенеліп, Мәсіхпен қарым-қатынаста болып жҥруіміз керек. 

Рухани жетілген ӛмір 

Жетілген мәсіхші деген - Мәсіхтің соңынан еріп, Оның тапсырған ісінде табысқа жетіп 

және Оның рақымы мен сҥйіспеншілігін сезіп жҥрген адам. Қҧдай сенушінің жасаған 

істерінің ешқайсысын ҧмытпайды және бір кҥні қызметшісінің барлық еңбегі ҥшін 

оған сыйлық та береді. 
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2 - ТАРАУ  

Мәсіхтің билігі 

 

 

Иса Мәсіх - Қҧтқарушымыз және Иеміз! 

Уильям Барклей деген мәсіхшінің айтқаны бойынша осы таңда "Исаның 

лауазымдарының ішіндегі ең кӛп қолданылатыны және кең тарағаны "Иеміз" деп 

аталатын рухани лауазымы. "Иеміз" деген сӛз "Иса" деген есімнің кірігіп кеткен 

мағынасы болып кетті десек те артық болмайды. 

Исаның басшылығының сіз ҥшін қандай мағынасы бар? Бҧл сіздің ӛміріңіздің 

қандай аймақтарында білінеді? Исаның шынайы шәкірті болғымыз келсе, біз ӛз 

ӛмірімізде Иеміздің билігі бар екеніне ҥнемі кӛзімізді жеткізіп жҥруіміз керек. 

ИЕМІЗ ИСА МӘСІХ 

1. Әр лауазымнан оның иелігі жайында мәлімет алуға болады. Тӛменгі аяттардан Иса 

Мәсіхтің қандай "лауазымдары" туралы біле аламыз? 

Жохан 13:13 ______________________________________________________  

Елшілер. істер 2:36 _________________________________________________  

Аян 19:16 ________________________________________________________  

Осы "лауазымдардан" не тҥйгеніңіз туралы қорытынды жасаңыз: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Иса Мәсіх ... Иесі (тӛмендегі жауаптарды тиісті сілтемелермен біріктіріп, 

сӛйлемді толықтырыңыз): 

жаратылыстың       (Қолос. хат 1:18) 

ӛлгендер мен тірілердің     (Қолос. хат 1:16-17) 

сенушілер қауымының       (Рим. хат 14:9)  

Иса бҥкіл дҥниеде қандай орын алса, сіздің жҥрегіңізде де дәл сондай орын алуы керек.  

3. "Ие" деген сӛз Иса Мәсіхке қатысты қолданғанда оның мағынасы қандай? 

Осы жайында ӛз ойыңызды жазыңыз. (Осы жерде сӛздікті қолдануыңызға болады). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________ Філіпі. 

хат 2:9-11-аяттарды зейін қойып оқып шығыңыз. 
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а. Қҧдай Исаны қалай мадақтады? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ә. Әркім Оны қалай мадақтайтын болады? _______________________________ 

______________________________________________________________ 
 

5. Мәсіхтің билігі Аян 5:12-аятта қалай мойындалады?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.Қорынт. 1-хат 6:1 9-20-аяттарды оқып шығыңыз. 

а. Сіз Қҧдайдың "меншігіне" қалай айналдыңыз? _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ә. Сондықтан сіз не істеуіңіз керек? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Иелердің Иесі Иса Мәсіх әрқашанда бар болған және мәңгілік бар бола бермек, 

Қазіргі таңда Оны Ием деп қабылдамаған адамдар бар болса да, Оның билігі бҧдан 

ешбір азаймайды. Әркімнің Оны Жаратқан Ием деп мойындайтын кҥні де келеді, бірақ 

Оны қабылдап Оған бағыну артықшылығына адамдар бҥгін де жете алады. Мәсіхке ӛз 

ӛміріңіздің Иесі болуға мҥмкіндік беріңіз; тиісті шешімді қабылдап, оны кҥнделікті 

растап жҥріңіз. 

ОНЫҢ БИЛІГІН МОЙЫНДАУ ЖАЙЫНДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ 

7. Сенушінің ӛмірінде Мәсіх қандай орында болу керек? Қолос. 1:18 
_________________________________________________________________________________ 

 

Мәсіх Оған сенген әркімнің жҥрегінде ӛмір сҥреді; 

Бірақ кейбір ғана сенушілер Оған ӛмірінен ерекше орын береді;  

Және Оны аз ғана сенушілер ӛмірінің ең басты орнына қояды. 

 

8. Рим. хат 12:1-аят бойынша, бізге не істеу керек? 

__________________________________________________________________________ 

 
Біз неге осыны істеуіміз керек? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Ӛзіңіздің ӛміріңізге тікелей қатысы бар сӛйлемдерді белгілеңіз.  

а. Менің жалпы ойлап сезінетінім: 

 ____ Иса менің мәселелерімді толықтай тҥсінбейді. 

 ____ Ол маған қолымнан келмейтін жҧмысты істеткісі келетін шығар. 

 ____ Ол менің ӛзіме қуаныш әкелмейтін еңбекпен айналысқанымды қалайды. 

 ____ Ол менің ҥйленуіме бӛгет жасайды. 

 ____ Ол мені меншікке ие болу, достық пен қҧштарлықтың қуанышынан айырғысы 

келеді. 

 ____ Ол маған "ҥлкен" жағдайларда кӛмектескенімен, "ҧсақ тҥйек" 

жағдайларымның қамын жемеуі мҥмкін. 

ә. Мәсіхті ӛз ӛміріңіздің кез келген аймағына қабылдауыңызға бӛгет болып, сізді 

мазалап жҥрген мәселелеріңіз бар ма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

б. Еремия 29:11-аят осы қорқыныштан қалай азат етеді? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

"Адам Оның билігін анық ҧғынып ӛз еркімен мойындайды, себебі Ол -барлық 

жаратылыстың Иесі. Неке қиылатын жерде тҧрып "иә" деген қалыңдық сол сол кезден 

бастап кҥйеуін шынымен ӛз сезімдерінің билеушісі етеді ғой. Кейін, ол жылдан жылға 

ӛзінің сол бір сәтте істеген әрекетіне байланысты ӛмір сҥреді. Мәсіхтің билігі де біздің 

жҥрегімізде ӛз еркімізбен істеген осындай әрекетімізден кейін орнай алады, ӛйткені 

осындай шешім қабылдағаннан кейін біз дағдылы тҥрде ӛз-ӛзімізге билік етуден 

айырыламыз. Біз Мәсіхке ӛз жан-дҥниемізге енуге мҥмкіндік берсек, Оның билігі 

біздің ӛмірімізде орнайды". 

- Дж. Освальд Сандерс 
 

10. Тӛмендегі сҧрақтарды қарап шығып, тиісті тӛртбҧрыштарды белгілеңіз.  

МЕН    ИСА 

Менің ӛмірім ҥшін ненің жақсырақ екенін ең анық білетін кім?        ____     ____ 

Менің ӛмірім ҥшін ең жақсы нәрсені бәрінен жақсы істей алатын кім?         ____     ____ 

Маған ҥнемі жақсылық тілейтін кім?        ____    ____ 
 

Неге? ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. Дҧға етіп, Мәсіхтің билігі жайында ойланыңыз. Исаның ӛз ӛміріңізде билік етуі 

жайында шешім қабылдадыңыз ба? 
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ИӘ ___        ЖОҚ _____  

 

 

 

ОНЫҢ БИЛІГІН ІС ЖҤЗІНДЕ МОЙЫНДАҢЫЗ 
 

12. Ізгі ниет міндетті тҥрде жақсы нәтиженің кепілі бола алмайды. Істің жақсы 

басталуы әрқашан да жеңіске әкеле бермейді, ӛйткені шешім қабылдау деген тек 

бастама болып табылады. Ӛміріңізде Мәсіхтің билігін мойындасаңыз, Оның сіздің 

Иеңіз екенін растап жҥресіз. Сіз Оған ӛміріңіздің барлық аймақтарыңызда ҥнемі 

бағынасыз. Осы аймақтардың кейбіреулері тӛмендегі суретте кӛрсетілген. 

 

 

Иса Мәсіхке ӛзіңіздің іс жҥзінде бой ҧсынуыңызды бағалауға біраз уақыт бӛліңіз. 

Мәсіхтің ӛз ӛміріңізде билік етуіне кӛзіңізді жеткізу ҥшін ӛзіңізденге былай сҧрақ қоя 

аласыз: "Мен ӛмірімнің осы аймағындағы барлық жағдайларда Мәсіхтің еркін орындап 

жҥргім келеді ме?" немесе: "Осы аймақта қандай жағдай болса да мен Қҧдайға риза 

боламын ба?" 
 

а. Осы суретте Мәсіхке Ӛз билігін жҥргізуге мҥмкіндік бермейтін ӛміріңіздегі 

аймақтары бар ма? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ә. Сіздің ӛміріңізде Мәсіхке билігін жҥргізуге мҥмкіндік бермей жҥрген тағы қандай 

аймақтар бар? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б. Мәсіхтің билігін мойындау ҥшін сіз осы аймақтарда не істей аласыз? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Біз "ақшам, уақытым және білімім кӛбірек болса, Қҧдай ҥшін не істейтін едім" 

деп ойламай, қолымыздағы барымызбен Ол ҥшін не істей алатынымызды ойлауымыз 

керек. Біздің кім және қандай болғанымыздың ешқандай мәнісі жоқ; ең басты нәрсе 

Исаның ӛміріміздегі билігі. 
 

13. Сіз ӛміріңізге ӛзіңіз ие болған әр кезде ӛзіңізді бақытсыз сезініп, уайымдайсыз. 

Осындай кезде Петір сіздің не істеуіңіз керектігі туралы не айтқан? 

 

Петір. 1-хаты 5:6-7 __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Алдыңғы аятқа негізделіп, суреттегі адамның жағдайын оның жанындағы 

тӛртбҧрышқа сипаттап беріңіз. 

 

14. Уайымдарыңыз бен мәселелеріңізді Исаға тапсырмасаңыз, қандай жағдайға тап 

болар едіңіз? Марқа 4:18-19 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Бҧл қалай болады? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Мәсіхтің жолын қууға шешім қабылдаған адам не істеуі керек? Лҧқа 9:23 

ІСТЕЛУГЕ ТИІСТІ ӘРЕКЕТ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

ОНЫҢ HE ЕКЕНІН ӚЗ 

СӚЗІҢІЗБЕН ТҤСІНДІРІҢІЗ  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________ 

 

16. Қолос. хат 3:23-24-аяттарды оқыңыз. Пауылдың айтуы бойынша, әр мәсіхші 

мынаны істеуге тиісті (ең жақсы жауаптың астын сызып, оның неге дҧрыс екенін 

тҥсіндіріп беріңіз): 
 

Адамдарға қарағанда Мәсіхке бар ынтамен кӛбірек қызмет ету керек. 
 

Діни міндеттерді кҥнделікті ӛмірмен араластырмау керек. 

Кҥнделікті міндеттерді ынтамен атқару керек, себебі Мәсіхке қызмет ету деген 

сол. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

17. Лҧқа 6:46-аяттан сіз Исаның ӛз ӛміріңізде билік етуін білдіретін қандай тәсілді 
табасыз? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18. Лҧқа 18:28-30-аяттарды оқыңыз. 

а. Елшілер не істеді? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ә. Иса не деп жауап берді? ____________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

 

 

19. Исаның билігінің жеке сіз ҥшін қандай мағынасы бар? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Иеміз Иса Мәсіх 

Қҧдай Жазбада Иса Мәсіхті әлемнің Иесі деп жариялады. Ол тек Ӛзінің істеген игі ісі 

ҥшін ғана Иеміз болып жарияланған жоқ, Ол Қҧдай болғандықтан, әлемнің Иесі. 

Оның билігін мойындау жайында шешім қабылдау 

Иса Мәсіх - Иеміз болса да, кейбір сенушілердің жҥрегінен тиісті орынды ала 

алмайды. Мәсіх адамның жҥрегінде толық билік ету ҥшін сол мәсіхші ӛз ӛмірін Оған 

толық тапсыруға шешім қабылдау керек. Оның билігін іс жҥзінде мойындаңыз 

Сенуші ӛз ӛмірінің кейбір аймақтарында Мәсіхке бой ҧсынбай жҥреді. Мҧндай 

жағдайда сенуші осы аймақтарды да Қҧдайға тапсырып, Мәсіхтің билігінің амандық 

пен шынайы бақытқа жеткізетінін толық тҥсінуі керек. 
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3 - ТАРАУ 
 

Сенім және Қҧдайдың уәделері 
 

 

 

Бір кҥні адамдар Исадан "Қҧдайдың еркін іске асыру ҥшін не істеуіміз керек?" деп 

сҧраған еді. Иса былай жауап берді: "Ол Жібергенге сеніңдер, Қҧдайдың еркі сол" 

(Жохан 6:29). Қҧдай әркімнің Оған сенгенін қалайды, ӛйткені "сенім артпай Қҧдайға 

ҧнау мҥмкін емес" (Еврей, хат 11:6). Дегенмен қазіргі қоғамда адамдар сенім деген 

ҧғымды кӛбінесе барлық жағдай жақсы болсын деген тілек деп тҥсінеді. Ал Киелі 

кітаптағы сенімнің ҧғымы осы ҥстіртін тҥсініктен әлдеқайда терең және оның Исамен 

бірге жҥрген адамдар ҥшін ерекше мағынасы бар. 
 

СЕНІММЕН ЖҤРУ 

1. Сенім мен Мәсіхпен бірге ӛмір сҥрудің арасында қандай байланыс бар? Ефес. хат 

2:8-9 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Сіз Мәсіхті сенім арқылы қабылдадыңыз, енді қалай ӛмір сҥруіңіз керек? Қолос. хат 

2:6 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ С

із осы аяттарға негізделіп сенімді қалай айыра аласыз? 

Елшілер. істері 27:25 _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рим. хат 4:20-21 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Еврей. хат 11:1___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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"Сенім - Қҧдайдың Ӛз сӛзінде айтқанына және Оның Ӛзінің айтқаны бойынша 

әрекет ететініне сенімділік болып табылады. Сондай-ақ әр тҥрлі әсерлерге, 

ықтималдықтарға және болжауларға сенімнің ешқандай қатысы жоқ".  

- Джордж Мюллер 
 

 

3. Сенім қандай нәрселерді жҥзеге асырады? Дҧрыс жҧптарды қҧрастырыңыз.  
 

____ Ҥміт, қуаныш, жан тыныштық а. Матай 21:22 

____ Дҧғаның жауабын алу ә. Рим, хат 15:13 

____ Шайтанды жеңу б. Ефес, хат 3:12 

____ Қҧдайға жақындауға батыл болу в. Ефес. хат 6:16 
 

4. Қорынт. 2-хат 5:7-аяттағы ойды ӛз сӛзіңізбен айтып беріп, оны қалай пайдалануға 

болатын мысалдар келтіріңіз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ӛз ӛміріңіздегі Қҧдайдың жҧмысын кӛруге сізге қандай кҥнә бӛгет болуы мҥмкін? 
Матай 13:58 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сенімнің қарама-қарсылығы кҥмән емес, сенбеушілік. Кҥмәнданғанда әркім 
кӛбірек дәлел табуға тырысады. Ал сенбеушілік - Қҧдайға бағынбай, Оның айтқаны 
бойынша әрекет жасамауды білдіреді. 
 

СЕНІМ АРТТЫРАТЫН НӘРСЕЛЕР 

6. Адамдардың пайдасыз нәрселерге сенім артатын жағдайлардың кейбіреулерін 

атаңыз. 

Забур жыр. 32:16-17 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Забур жыр. 145:3 ____________________________________________________________ 

Нақыл сӛз. 3:5 ______________________________________________________________ 
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Нақыл сӛз. 28:26 ____________________________________________________________ 

Еремия 9:23 ________________________________________________________________ 

 

Ӛзіңіз кейде сеніп кететін нәрселерді белгілеп (v) қойыңыз. Сіздің ойыңызша, осындай 

нәрселерге сенудің нәтижесі қандай? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7.Сіз кімге сенім артуыңыз керек? Марка 11:22 

__________________________________________________________________ 
 

8. Алдағы екі сҧраққа негізделіп, тӛмендегі суреттерде кӛргеніңізді сипаттап беріңіз. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9. Сіздің Қҧдайға сенім артуыңыздың себебі сіз Оның кім және қандай екенін анық 

білетініңізде. Қҧдай туралы тҥсінік пен Оның қасиеті туралы айтатын қандай аяттар сіз 

ҥшін ерекше маңызды? 

АЯТ       ОСЫ АЯТ СІЗГЕ ҚҦДАЙ ТУРАЛЫ НЕ ДЕЙДІ  
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 

Пайғамбарлық 

сӛздердің 

орындалуы 

Мат 24:33 

 Алғыс айту  

Салониқа 1 

хат 5:17-18    

 Жетілу барысы 

Пет 1 хат 1:5-9 

 Қҧдай сӛзінен 

жігер алу  

Рим 10:17 

 

 
СЕНІМ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Қҧдайдың 

сыйлығы  

Ефес 2:8-9 

Уәделердің 
орындалғанын 
кҥту  
Рим 15:4 

 Дҧғаның  

жауабын алу  

Жох 1 хат 5:14-15  

Бой  ҧсыну 
Еврей 11:8 

 
 
 

 Қиыншылықтар 

Петір 1хат 1:6-7 

Қҧдайдан 

сҧраңыздар 

Марқа 9:24  

Сенушілерден 

ҥлгі алу 

 Еврей 13:7 
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СЕНІМНІҢ ҤЛГІЛЕРІ 

10. Еврейлерге арналған хаттағы 11-тарау сенімнің не екенін тҥсіндіретін ең басты 

мәлімет. Осы тарауды басынан аяғына дейін оқып, сенім арқылы жасалған істерді 

белгілеңіз. 

а. Сенім арқылы жасалған осы істердің қайсылары сізге ең маңызды болып кӛрінеді?  
 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ә. Не себепті осы істерді ең маңызды деп ойлайсыз? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ҚҦДАЙДЫҢ УӘДЕЛЕРІ 

11. Біреу сізге уәде берген бір жағдайды есіңізге тҥсіріңіз. 

а. Оның осы уәдеде тҧратынын немесе тҧрмайтынын қалай білесіз?  
_________________________________________________________________________________ 

 

ә. Ол осы айтқанын істеді ме? _________________________________________ 

б. Осы жағдай сіздің сол адамның болашақта беретін уәделеріне деген сеніміңізге 

қалай эсер етті? 
 

_________________________________________________________________________________ 

12. Қҧдай да сізге уәделер береді? Қҧдайдың айтқан сӛздері жайында Жазбада не 

айтылған? 

Патша. 3-ж. 8:56 ____________________________________________________________ 
 

Забур жыр. 88:34 ____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

Ишая 55:11 ________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Петір. 2-хаты 1:4 ____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

13. Сіздің ойыңызша, не себепті Қҧдайдың уәделеріне толық сенуге болады?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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"Сенім - Қҧдайдың айтқанымен және Оның берген уәделерімен байланысты. Уәдесіне 

берік адам айтқанын орындайды немесе оның сӛзінен кейін соған байланысты әрекет 

істеледі. Осы Қҧдайға да қатысты: бірдеңе істер алдында Ол бҧл туралы Ӛз сӛзінде 

айтады". 

- Эндрю Мӛррей 
 

УӘДЕЛЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫН КҤТУ 

14. Тӛмендегі бос жолдарды толтырыңыз. 

 

        ОСЫҒАН КЕРЕК ЖАҒДАЙ 
АЯТ                       УӘДЕ                                                                           (БАР БОЛСА) 
 
Жохан 15:7-
___________________________________________________________________________
_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Еремияның ______________________________________________________________

жоқтауы 3:22-23 ____________________________________________________________ 

Рим.хат8:28 ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

Ғалат. хат 6:7 _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

15. Қҧдай Ӛзінің кейбір уәделерін жҥзеге асыру ҥшін неге арнайы жағдайлардың 

орындалуын талап етеді? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

16. Қҧдай Ӛзінің сізге берген уәдесіне қалай қарайды? Қорынт. 2-хат 1:20 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Қҧдайдың ӛзіңізге берілген уәделерінің орындалуын кӛру ҥшін сіз не істеуіңіз керек? 

Еврей, хат 6:12  

-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Қҧдайдың уәделерін қабылдай берсеңіз, сіз олардан жәрдем мен жігер алатын 

боласыз. Сіз осы уәделердің, сондай-ақ олардың орындалуы ҥшін қажетті 

талаптардың және нәтижелердің тізімін жасауыңыз да мҥмкін. Қҧдайдың уәделерін 

жиі жағдайда осы суреттегі шынжырға ҧқсатуға болады. 
 

 
 

 

17. Иосафат деген адамның Қҧдай берген уәделерді қалай пайдаланғанына назар 

аударыңыз. Шежіре. 2-ж. 20-тарауды оқыңыз. 
 

а. Иосафаттың біріншіден істегені не болды? 3, 6-12-аяттар 
 

_______________________________________________________________________________ 

ә. Қҧдай оған қалай жауап берді? 75-аят _____________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

б. Осы уәде болды ма? ____________________________________________________ 
 
в. Иосафаттың келесі ісі не болды? 18-аят ___________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

г. Иоасафаттың Қҧдайға сенгені неден білінеді? _______________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

ғ. Ол басқаларды қалай жігерлендірді? 20-аят 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

д. Осының нәтижесі қандай болды? 22, 27-аяттар______________________________ 
 

    _______________________________________________________________________________ 
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18. Киелі кітапты оқығанда сіз ӛзіңізді жігерлендіретін уәделердің қайсысын мысал       

ретінде келтіре аласыз?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Осы уәденің сізге қалай кӛмектескенін анықтап айтып бере аласыз ба? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Сеніммен жҥру 

Сенім Қҧдайдың нақты сӛзіне негізделеді. Қҧдайға және Оның сӛзіне сенген сенушіде 

ҥміт, қуаныш, жан тыныштық болады, мҧндай адам ӛзінің дҧғасына жауап алатынына 

және Қҧдайдың кӛптеген уәделерінің орындалатынына сеніп жҥреді.  

Сенім арттыратын нәрселер 

Адамдар кейде тҧрақсыз және пайдасыз нәрселерге сенеді. Сенім артуға нағыз 

тҧрарлық - Қҧдай және Оның сӛзі. Сенімнің ҥлгілері 

Сенім арқылы кӛп нәрсеге жетуге болады. Еврейлерге арналған хаттың 11 -

тарауындағы айтылғандардан сізге ең қатты эсер еткені не болды? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Қҧдайдың уәделері 

Қҧдай әрқашан Ӛз уәделеріне берік, Оның сӛзі әрқашан да орындалады. Уәделердің 

орындалуын кҥту 

Мәсіхшілер Қҧдайдың уәделерінің орындалғанын кҥту мҥмкіншілігін пайдалануы 

керек, ӛйткені Қҧдай Ӛз сӛзінде айтқанын орындағысы келеді. 
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4 - ТАРАУ 
 

Құдайдың еркін білу 
 
 

Мәсіхшілер ӛздерінің тілектері мен жоспарлары жайында Қҧдайдың еркі қандай 

екен деп жиі ойланады. Кейде бізге Қҧдай Ӛз еркін жер астында, тереңде орналасқан 

бір қоймада сақтап, ал бізге тек жыртылған картаның бӛліктерін беріп қойған сияқты 

болып кӛрінеді. Бірақ бҧл шынымен осылай ма? Қҧдай Ӛз жоспарларын қҧпия тҥрде 

сақтайды ма әлде бізді жетелеп, ӛзіміздің Оның соңынан ергенімізді қалайды ма?  

Нақыл сӛз. 5:5-6-аяттар дәл осы жағдайға қатысты, сіз бҧл аяттарды 1-курста 

жаттадыңыз. (Осы аяттарды қайталап, дәлме-дәл айтқаныңызды мына тӛрт бҧрышқа 

белгілеңіз □). Бҧл ҥзінді Қҧдай еркін білуге талпыну барысында қателесудің барлық 

тҥрлерінен сақтайды. Осы аяттар жайында ойланыңыз. 

ҚҦДАЙ ЕРКІНІҢ АШЫЛУЫ 

1. Мәсіхтің жолын қуушы ретінде сіздің тілектеріңіздің біреуі не болу керек? Ефес. 

хат 5:17 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Қҧдай сіздің ӛміріңізге қатысты Ӛзінің еркі жайында қандай уәде береді? Забур 
жыр. 32:8 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________ Қҧдай тӛменгі 

аяттарда сізге қатысты Ӛзінің еркі туралы не дейді? 
 

Салоника. 1-хат 4:3 _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Салоника. 7-хат 5:18 _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Петір. 1-хаты 2:15 ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Забур жыр. 39:9-аятта жыршы Қҧдайдың еркіне қандай ниет білдіреді? 
 

___________________________________________________________________________ 
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Осындай ниетке жету ҥшін сіз не істеуіңіз керек? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сізге Қҧдайдың еркін орындауға кҥш беретін кім?  

Філіпі. хат 2:13 _____________________________________________________________ 

Жохан 15:5 ______________________________________________________________________ 

 
 

"Қҧдайдың еркін жіпті тартып қалғанда аспаннан тҥсе қалатын бір сиқыр қорап 

деп ойламау керек... Оны кҥннен кҥнге кішкенеден ашылып жататын шиыршық 

қолжазбаға ҧқсатқан дҧрыс... Қҧдайдың еркі - кҥнде білініп сезілетін нәрсе. Оны 

жаңағы қорапша сияқты бірден иемденіп алуға болмайды. Сондықтан біздің міндетіміз 

- ӛзіміздің кҥнделікті жоспарларымды жҥзеге асырып, анда-мында барып, анау-

мынауды істеу емес. Ең бастысы - біз Иеміз Иса Мәсіхтің соңынан еруіміз керек". 

- Пол Литл 

 

Сенушілер Жазбадан Иса Мәсіх ҥшін ӛмір сҥруге арналған барлық нҧсқауларды 

таба алады. Бірақ ӛмірде кейде Киелі кітап толық нҧсқаулар бермеген жағдайларға 

байланысты шешімдер қабылдайтын кездер де болады, Осындай кездерде шешім 

қабылдағанда сенуші Қҧдай сӛзіндегі негіздерді қолдануы керек. 
 

 

ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қҧдай сӛзімен байланысты мақсаттар 

Қҧдай бізге ӛзіміздің әрекеттеріміз жайында шешімдер қабылдағанда 

кӛмектесетін нақты ӛсиеттерін берді. Егер істеген әрекетіңіз Қҧдайдың сӛзіне сәйкес 

келмесе, оның Қҧдайдың еркіне де сәйкес емес екенін біліңіз. 

6. Тӛмендегі аяттарды қолданып, Қҧдайдың сізге арнаған жоспарларының кейбіреуі 

жайында ӛз сӛзіңізбен айтып беріңіз. Қҧдай сіздің не істегеніңізді қалайды? 
 

Матай 6:33 _____________________________________________________________________ 

Матай 22:37-39______________________________________________________________ 

Матай 28:18-20 _________________________________________________________________ 

Петір. 1-хаты 1:15 _________________________________________________________________ 

Петір. 2-хаты 3:18 _______________________________________________________________ 

 

Ӛзіңіздің жҥріс-тҥрысыңыз бен бет алысыңызды жетілдіру ҥшін алдыңғы және 

соларға ҧқсас аяттарды пайдаланып, ӛзіңізге бірнеше сҧрақ қойыңыз: 

а. Мен ҥшін не маңыздырақ: Қҧдайдың еркі ме әлде ӛз еркім бе?  

ә. Осы жҥріс-тҧрысым маған Қҧдай мен басқа адамдарды кӛбірек жақсы кӛруге 

кӛмектеседі ме? 

б. Мәсіхтің игі ісіне қатысуым мен осы әрекетімнің  арасында байланыс бар ма? 

в. Қазіргі істеп жҥрген қызметім маған қасиетті ӛмір сҥруге кӛмектеседі ме? 
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г. Қазіргі ниетім менің Мәсіхті кӛбірек тануыма кӛмектеседі ме? 

 

7.  Тӛмендегі аяттарды қолданып, ӛзіңізге Қҧдайдың еркін тҥсінуге кӛмектесетін 

сҧрақтарды қҧрастырыңыз. 
 
Қорынт. 1- хат 6:12 _______________________________________________________________ 

Қорынт. 1- хат 6:19-20_____________________________________________________________ 

Қорынт. 1- хат 8:9  ________________________________________________________________ 

Қорынт. 1- хат 10:31 _______________________________________________________________ 
 

Құдайға бой ұсыну 

 Сіз Қҧдайдың ӛзіңізге әлдеқашан айтқан сӛзін орындамасаңыз Ол сізге жаңа 

нҧсқаулар береді ме? Қҧдайдың ӛзіңізге белгілі болған еркіне бой ҧсынғаныңыз Оның 

сізге ары қарай да дҧрыс жолды кӛрсететінінің кепілі. 

 

8.  Сіз Қҧдайдың еркін тҥсінуге қалай қол жеткізе аласыз?  
Забур жыр. 36:31 _______________________________________________________________ 

Забур жыр. 118:105,130  _________________________________________________________ 

 
9.  Қҧдайдың еркін білу ҥшін сіз тағы да не істей аласыз? 
Забур жыр. 142:8  _______________________________________________________________ 

Жақып. хат 1:5  _________________________________________________________________ 

 

 10. Забур жыр. 25:4-5 аяттар – Дәуіттің ӛз ӛмірінде Қҧдайдың билік етуін ӛтінуі 

жайындағы дҧғасы. Осы дҧғаны ӛз сӛзіңізбен жазып, оны ішіңізден оқыңыз.  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Рим. хат 12: 1-2 аяттарда Қҧдайдың еркін білу жайындағы қандай жағдайлар 

кӛрсетіледі? 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

12.  Егер Қҧдайдың бҧйрығын кҥтсеңіз, осында сізді кім жетелейді деп айтылған? 

Жохан 16: 13 

 
_________________________________________________________________________________ 
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13. Забур жыр, 26:14 және Ишая 30:18-аятты оқыңыз. Кҥтуге дайын болу мен 

Қҧдайдың еркін білудің арасында қандай байланыс бар? Сіз мҧны қалай істейсіз? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Шайтан адамдарды асықтырып адастырады - Қҧдай адамдарды жетелейді. 
 

Құдайдың жетелеуіне әзір болыңыз 

Қҧдайдың еркі қандай болса да оған бой ҧсынуға дайын болсаңыз, сіз Оның 

еркін білу барысында кӛп қиыншылықтардан арыласыз. 

14. Сіз кейде бір іс жайында шешім қабылдайтын кезде ӛзіңізде бар мҥмкіндіктердің 

барлығын білмеуіңіз мҥмкін. Осы жайында қосымша мәліметті қалай ала аласыз? 

Нақыл сӛз, 15:22 
 
 

 
 

Сіз тәжірибесі кӛп, Қҧдайдың еркіне бой ҧсынған және ӛзіңізді жақсы танитын 

мәсіхшілермен ақылдасуыңыз керек. Сіз қабылдайын деп жҥрген шешім туралы бҧрын 

бернеше рет қабылдаған сенушілермен де ақылдасқаныңыз ӛзіңіз ҥшін пайдалы 

болады. 
 

1 5. Иса Ӛзіне сҧрақ қойған адамдарға жауап бергенде қолданған негізді тҥсіндіріп 

беріңіз. Жохан 7:17 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Осы негіздің Қҧдайдың еркін тануға қандай қатысы бар? __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Қҧдайдың ӛзіңізге деген еркін білсеңіз, оны қалай орындау керек? Ефес.хат 6:6 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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17. Қҧдайдың сізді жетелеп жҥргенін тағы не арқылы біле аласыз? Тӛмендегі аяттар 

мен оларға сәйкес келетін сӛйлемдерден дҧрыс жҧптар қҧрастырыңыз:

____Асықпай ақылмен ойлану  

____Жан тыныштығы  

____Ерекше жағдайлар 

 

а. Қолос. хат 3:15 

ә. Філіпі. хат 1:12-14 

б. Ефес. хат 5:1 5-17 

Тек осы нәрселерге негізделіп әрекет етуде қандай қауіп болуы мҥмкін? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

НЕГІЗДЕРДІ ІС ЖҤЗІНДЕ ҚОЛДАНУ 

18. Киелі кітаптағы кейбір ҥзінділерден біз шешімдер қабылдауға қандай 

жағдайлардың эсер ететінін кӛре аламыз. Тӛмендегі мысалдар жайында 

ойланып, ӛзіңізге мынандай сҧрақтарды қойыңыз: Осы жағдайда не жайында 

шешім қабылдау керек болды? Қандай шешімдер қабылданды? Дҧрыс немесе 

бҧрыс шешім қабылдауға қандай жағдай әсер етті? 

 

 



 

АДАМ ҤЗІНДІ МӘСЕЛЕ ШЕШІМДЕР ӘСЕР ЕТКЕН 

ЖАҒДАЙЛАР 

Гидеон Билер 6:25-28 

 

 

 

   

Мҧса Еврей, хат 11:25-26 

 

 

 

   

Димас Тімоте. 2-хат 4:10 

 
 

 

   

 

19. Келесі кесте сізге Қҧдайдың еркіне сәйкес шешім қабылдағанда пайдалы 
бола алады. 

Менің қабылдауға тиісті шешімім: _______________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

МАҢЫЗДЫ ӚМІРЛІК МАҚСАТТАР Иә Жоқ Белгісіз  

Мен Қҧдайдың еркін ӛз еркімнен 

жоғары қоямын ба? 

   

Осы таңдаған жолым маған Қҧдайды 

және басқа адамдарды кӛбірек жақсы 

кӛруге кӛмектеседі ме? 

   

Бҧл маған Мәсіхтің игі ісіне ҥлес қосуға 

кӛмектеседі ме? 

   

Бҧл маған қасиетті ӛмір сҥруге 

кӛмектеседі ме? 

   

Бҧл маған рухани ӛсуге кӛмектеседі ме?    

Басқа да сҧрақтар     

    

    

    

    

     

    

 



 

 

ҚҦДАЙҒА БОЙ ҦСЫНУ 

Қҧдай сӛзінде айтылған қандай нәрселер осы шешімге әсер етеді? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ҚҦДАЙДЫҢ 

ЖЕТЕЛЕУІНЕ 

ДАЙЫН БОЛУ 

 

МҦҚТАЖДЫҚТАР           АРТЫҚШЫЛЫҚТАР           ҚОЛАЙСЫЗ ЖАҚТАР 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

___________________ 

___________________

Мені жақсы білетін, тәжірибесі кӛп мәсіхшіден алған кеңесім: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Жан тыныштығына керек нәрсе: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Жағдайлар: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

5 - ТАРАУ 
 

Қызметші ретінде жүру 
 

Қызмет ету - Мәсіхтің шәкіртінің ӛміріндегі ең кҥрделі нәрсе болып табылады. 

Әркім біреудің ӛзіне қызмет еткенін жақсы кӛреді, бірақ басқа біреуге қызмет 

етуге аз ғана адам ынта білдіреді. Адамдар ӛздерін кейде қызметші (демек, 

"қҧл") деп атағанға қарсылық білдірмесе де, ӛздеріне қызметші ретінде қарауға 

қарсы болады. Тәжірибесі ҥлкен мәсіхшіні оның басқаларға қызмет етіп осының 

орнына олардан ештеңе дәметпеген адам ниетінен білуге болады. 

 

МӘСІХТЕН ҤЛГІ АЛЫҢЫЗ 

1. Мәсіхтің осы дҥниеге келуінің мақсаты не болды? Марқа 10:45 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Исаның адамдарға қызмет еткен жерінен мысалдар келтіріңіз?  

Матай 9:35 ____________________________________________________ 

Жохан 13:3-5 ___________________________________________________ 

 

 

"Қҧдайдың Ҧлы Оның тапсырмасын орындау ҥшін Қҧдайдың 

қызметшісіне айналды". 
- Дж. Освальд Сандерс 

3. Філіпі. хат 2:5-8-аяттарды оқыңыз. 

а. Сіз кімнен ҥлгі алуыңыз керек? 5-аят __________________________________ 

ә. Мәсіх Ӛзін қай дәрежеге дейін тӛмендетті? 7-аят________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

б. Ол Оның қызметші екенін қалай кӛрсетті? 7-8-аяттар____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Філіпі. хат 2:3-4-аяттардан сіз ӛзіңіздің ӛміріңізге қатысы бір нҧсқау табасыз.  

а. Осы аяттар бойынша сіз не істеуіңіз керек? _____________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 



 

ә. Сіз осы айтылғандарды қандай жағдайда елемегеніңізді есіңізге тҥсіріңіз.  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

б. Сіз осындай жағдайды қалай дҧрыстай аласыз? __________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

МӘСІХТІҢ СІЗГЕ ТІЛЕЙТІНІ  

5. Марқа 1:31-аятты оқыңыз. 

а. Иса Петірдің қайын енесін емдегеннен кейін осы әйел дереу не істей бастады? 

___________________________________________________________________ 

ә. Бҧл әйел неге солай істеді? __________________________________________ 

 б. Мәсіх сізге қалай кӛмектесті? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в. Сіз Оның ӛзіңізге кӛмектескені ҥшін Оған не істей аласыз? ________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Сіз кімге қызмет етуіңіз керек? 

Жохан 12:26 __________________________________________________  

Ғалат. хат 5:13 _______________________________________________  

Ғалат. 6:10 ___________________________________________________  

7. Иса Ӛз елімінің алдында шәкірттерімен соңғы рет болған кезде біреуге 

қызмет ету жайында бірнеше нәрсе айтты. Лҧқа 22:24-27 

а. Оның шәкірттері не жӛнінде дауласты? 24-аят __________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ә. Иса оларға Ӛзінің қызметші екенін қалай кӛрсетті? 27-аят ________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

б. Мәсіхтің жолын қуған адамдар ӛздерін қалай ҧстауы керек? 26-аят 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в. Осындай жҥріс-тҧрыс "осы дҥниенің" әдет-ғҧрыптарына неге сәйкес 

келмейді? 25-аят _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



 

8. Исаның ӛмірі қызмет етудің ҥлгісі болған. Жохан 13:1-15-аяттардағы оқиға 

Исаның қызмет етуге деген ниетін анық кӛрсетеді. Ӛзіңіздің осы ҥзіндіден 

ҥйренген бірнеше нәрсеңізді тӛменге жазып шығыңыз. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

АЯНБАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТУ 

Сенушілер Мәсіх арқылы азат болды, бірақ осы бостандық оларға ӛзінің 

ойына келгенді істеу ҥшін берілген жоқ; сенушілер енді Мәсіхке қызметші 

болуға тиісті. Сенушілер кҥнәның билігінен әділдіктің "қҧлы" болсын деп 

босатылды (Рим. хат 6:18-19), олар Қҧдайға қызмет ету ҥшін шайтанның 

билігінен азат болды (Петір. 1-хат 2:16). Қҧдай бізге бостандықты басқа 

адамдарға қызмет етсін деп берді (Ғалат. хат 5:13). Сенушілер ескі ӛмірдің емес, 

жаңа ӛмірдің игілігі ҥшін еңбек етуге тиісті. 

 

9. Пауыл ӛзін қалай атады? Қорынт. 2-хат 4:5_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Оның осы қасиеті қалай кӛрінеді? Қорынт. 2-хат 12:15 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Жақсы қызметшінің бірнеше қасиетін атап беріңіз. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Осы аптада біреуден Қҧдайдың қызметшісі туралы сипаттап беруін ӛтініңіз. 

Оның жауабын тӛменге жазыңыз. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ЖАҚСЫ ҚЫЗМЕТШІ БОЛУДЫҢ ЖОЛЫ  

Кішіпейілділік пен момындық 

11. Қандай нәрсені ҥнемі есте сақтау керек? Жохан 13:13,16 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Қҧдайдың қызметшісі бола тҧра сіздің осыған мақтанып тәкаппар болып 

кетуіңіз мҥмкін. Осыдан сізді не сақтап қала алады? Лҧқа 17:10 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Басқаларды да ойлап, олардың қамын жеу 

13. Қызметші - барлық жағдайды бақылауға тиіс. "Еститін қҧлақ, кӛретін кӛз -

екеуін де жаратқан Тәңір Ие" (Нақыл сӛз. 20:12). Сіз Қҧдайдың ӛзіңізге берген 

нәрселерін пайдалануыңыз керек. 

а. Сіз қалай жақсы "тыңдаушы" бола аласыз? __________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ә. Сіз қалай жақсы "байқаушы" бола аласыз?  __________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Нақыл сӛз. 24:30-34-аяттардан ӛзінің байқағанынан бір нәрсе ҥйренген адам 

туралы оқыңыз). 

 

 



 

14. Сіз басқа адамдарға қалай кӛмектесе алатын едіңіз?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Нақыл сӛз. 3:27 және Жохан. 1-хат 3:17-аяттарды оқыңыз. Осы аяттар сізді не 

істеуге шақырады? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Өз қызметіңізге баға беріңіз 

1 5. Біраз уақытқа тоқталып, қызметіңізді бағалаңыз. 

а. Басқа адамға қызмет еткен жағдайдан мысал келтіріңіз. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ә. Басқа біреудің мҧқтаждығы туралы біле тҥра оған қызмет етпеген жағдай 

сізде болды ма? Осының мысалын келтіріңіз. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

б. Бір жағдайда мҧқтаж адамға кӛмектесіп, басқа жағдайда оған неге 

кӛмектеспедіңіз? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. "Кіші" істе де қызмет ету неге маңызды? Лҧқа 16:10 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

"Ҧқыпты істелген кіші тапсырмалар да адамға қуаныш әкеледі, ӛйткені 

олар табысқа апаратын жолға тӛселген әдемі кішкентай тастай болады". 



 

ҚЫЗМЕТШІ БЕРГЕНДІ ЖАҚСЫ КӚРЕДІ 

Басқаларға қызмет етудің ең тиімді әрі шынайы жолы - оларға қажетті 

нәрселермен және қаржылай кӛмектесу. Сіз осындай заттармен бӛлісе алсаңыз, 

Қҧдай ӛзіңіздің басқа нәрселермен (мысалы, уақыт пен тәжірибе сияқты) бӛлісе 

алатыныңызды да білетін болады. Сіз басқа адамды жақсы кӛрсеңіз, тіпті ол 

ҥшін ӛміріңізді қиюға да дайын бола аласыз. 

17. Жаңа келісімде беру жайындағы қандай негіздер бар? 
 

Қорынт. 2-хат 8:9 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Қорынт. 2-хат 9:8 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

18. Бергендер жайында Қҧдайдың қандай уәдесі бар? і 

Лҧқа 6:38____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Філіп. хат 4:19 _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

19. Келесі кестедегі аяттар бойынша біз барымызды кімге беруіміз керек? Сіздің 

кӛмегіңізді қажет ететін адамдар есіңізге тҥскен жоқ па? 

 

МЕНІҢ КӚМЕГІМДІ 

СІЛТЕМЕ КІМГЕ БЕРУ КЕРЕК                      ҚАЖЕТ ЕТЕТІН АДАМ 

Нақыл сӛз. 19:17______________________________________________________ 

Қорынт. 1-хат 9:14_____________________________________________________ 

Ғалат. хат 6:6 _________________________________________________________ 

Жақып. хат 2:15-16 __________________________________________________ 

 

20. Беру қызметіңізге баға беріңіз. 

а. Осы жайында жоспарыңыз бар ма? ____________________________________ 

ә. Қазіргі кезде кімге кӛмектесіп жҥрсіз?_________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

б. Ӛзіңіздің басқаларға кӛмектесу жолдарыңыздың кейбіреуін сізге ӛзгертудің 

қажеті бар ма? 

___________________________________________________________________ 

 



 

в. Осылай болса, неліктен?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Мәсіхтен ҥлгі алыңыз 

Иса Мәсіх қызметші болуға міндетті болмаса да, осыны Ӛз еркімен істеді. Ол 

жерде жҥргенде адамдарға әр тҥрлі жолдармен барынша кӛмектесті. 

Мәсіхтің сізге тілейтіні 

Мәсіх барлық сенушілерге кӛмектесті, сондықтан олар Исаға қызмет етуге 

тиісті. Сенушілер басқа адамдарға да, сондай-ақ ӛз рухани жетекшілеріне де 

кӛмектесу керек. 

Аянбай қызмет ету 
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Келесі беттерден сіз Киелі кітаптан оқыған нәрселеріңіз туралы жазуға 

жеткілікті орын таба аласыз. Олардың жеткілікті кӛшірмелері де бар. Жетпеген 

жағдайда оларды ксерокспен кӛбейтуге болады. 
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Бәрі де кҥнә жасаған Бәрі де кҥнә жасаған 

Рим. хат 3:23 Ишая 53:6 

...бәрі де кҥнә жасап, Қҧдайдың ӛздеріне 
белгілеген ҧлылығынан қҧр алақан қалды. 

Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, 
ӛз бетімізбен жҥрдік. Ал Жаратқан Ие 
бәріміздің кҥнәларымызды Қызметшісінің 
мойнына артты. 
 
 
 

Рим. хат 5:17 Ишая 53:6 

Ә-1 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-2 Мәсіх туралы айтыңыз 

Кҥнәның жазасы Кҥнәның жазасы 

Рим. хат 6:23 Еврей, хат 9:27 

Кҥнәның беретіні - ӛлім, ал Қҧдайдың 
беретін сыйы - Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз 
байланыстағы мәңгілік ӛмір. 

Қҧдай әр адамның бір рет ӛліп, содан соң 
қиямет сотының алдында тҧратынын 
белгілеген. 
 
 
 
 

Рим. хат 6:23 Еврей, хат 9:27 

Ә-3 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-4 Мәсіх туралы айтыңыз 

Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі Мәсіх кҥнәның қҧнын тӛледі 

Рим. хат 5:8 

Дегенмен, әлі де кҥнәкар болып жҥрген 
кезімізде біз ҥшін Мәсіх ӛмірін қҧрбан етті! 
Осы арқылы Қҧдай бізге Ӛзінің зор 
сҥйіспеншілігін дәлелдеді. 

Петір. 1-хаты 3:18 

Мәсіх те әділ бола тҧра, әділетсіздер ҥшін 
азап шекті. Ол бізді Қҧдаймен табыстыру 
ҥшін кҥнәларымызға бола біржола ӛмірін 
қиды; тәнінде ӛлтірілді, ал рухани денемен 
тірілді. 
 
 
 
 

Рим. хат 5:8 Петір. 1-хаты 3:18 

Ә-5 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-6 Мәсіх туралы айтыңыз 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Ӛзіміздің істеріміз арқылы 
құтқарылған жоқпыз 

Ӛзіміздің істеріміз арқылы 
құтқарылған жоқпыз 

Ефес. хат2:8-9 Тит. хат 3:5 

Себебі Құдайдың рақымымен, Мәсіхке деген 
сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл - 
ӛздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан 
келген сый, сондықтан игі істерімнің 

арқасында құтқарылдым деп ешкім 
мактанбасын. 

...бізді құтқарды. Ол бізді жасаған әділ 
істерімізге бола емес, Ӛзінің мейіріміне бола 
күнәдан жуып тазартып, Киелі Рухы арқылы 
рухани қайта тұғызып жаңартты. 

 
 
 
 
 

Ефес. хат 2:8-9 Тит. хат 3:5 

Ә-7 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-8 Мәсіх туралы айтыңыз 

Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек Бәрі де Мәсіхті қабылдау керек 

Жохан 7:12 Asm 3:20 

Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 

артқандардың бәрін Ол Құдайдың рухани 
балалары болуға құқықты етті. 

Міне, Мен есік алдына келіп, қағып тұрмын, 

Кімде-кім даусымды естіп, есік ашса, Мен 
оның жан дүниесіне еніп, онымен бірге 
"дастарқандас" боламын; ол да рухани нәр 
алып, Менімен тығыз байланыста болады. 

Жохан 1:12 Asm 3:20 

Ә-9 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-10 Мәсіх туралы айтыңыз 

Құтқарылғанға сенімді болу Құтқарылғанға сенімді болу 

Жохан. 1-хаты 5:13 

Сендер Құдайдың рухани Ұлына 
сенгендіктен мәңгілік ӛмірге иесіңдер. Оған 

сенім артқан сендердің соны білулерің үшін 
бұларды жазып отырмын. 

Жохан 5:24 

Сендерге ӛте маңызды шындықты айтайын: 
кімде-кім сӛзіме құлақ асып, Мені 

Жібергенге сенсе, сол мәңгілік ӛмірге ие. 
Ол қиямет сотына тартылмайды, керісінше, 
рухани ӛлімнен шынайы ӛмірге ӛтті. 
 
 
 

Жохан. 1-хаты 5:13 Жохан 5:24 

Ә-11 Мәсіх туралы айтыңыз Ә-12 Мәсіх туралы айтыңыз 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


