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1
Көптеген жылдар бұрын кеме капитаны Тынық мұхитының 

оңтүстігіндегі бір аралдың жағалауына барған екен. Оның естуі 
бойынша осы аралда өмір сүрген адамдар бір кездері кісі етін 
жейтін болған екен, ал қазір олардың достыққа және сауда-саттыққа 
қызығушылығы зор.

Капитан әңгіме барысында сол халықтың көсемінің қолында 
үлкен Киелі Кітап бар екенін байқады. Ол жымиып қана көсемге: 
«Сіздің бұл ескі кітапқа сенбейтініңіз сөзсіз. Ол көнерген, әрі оның 
ешкімге пайдасы жоқ», – деді.

Көсем қасында тұрған мықты жауынгерлерге бір қарап алды да, 
капитанға бұрылып: «Капитан, сіз бұл кітаптың пайдасы жоқ деп 
ойлайтын шығарсыз, бірақ сіз бұл кітапқа қаншалықты қарыздар 
екеніңізді түсінбейсіз. Егер бұл кітап біздің өмірімізді өзгертпесе, 
сіз қазір қазанда тамаққа айналып, бүлкілдеп пісіп жататын едіңіз!» 
– деп жауап берді.

Киелі Кітапты зерттеудің нәтижесі – бұл оның сіздің өміріңізге 
және басқалардың өміріне де әсер етуі. Капитанның оқиғасында сол 
ұлттың адамы Киелі Кітапты оқып, ондағы қағидаларды қолданды. 
Осы сабақты зерттей отырып, сіз Киелі Кітапты зерттеудің пайдасы 
қандай болатынын көре аласыз.

Киелі Кітапты
зерттеудің пайдасыС
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А. Киелі Кітапты неліктен зерттеу керек?
Ә. Киелі Кітапты зерттеудің қандай пайдасы бар?

1.   Киелі Кітапты зерттеудің артықшылықтары бар себептерді  
      анықтаңыз.
2.   Киелі Кітап сенімнің өсуіне қалай көмектесетінін көрсетіңіз.
3.   Құдай Сөзін үнемі оқып-үйренудің маңыздылығын түсіндіріп  
      беріңіз.
4.   Киелі Кітапты шынайы ынтамен оқып-зерттеудің сегіз пайдасын  
      атап өтіңіз.

Әркімнің Киелі Кітапты оқып-зерттеуіне көптеген себептер бар. 
Біз мына үшеуін қарастырайық: 1) артықшылық; 2) рухани өсу 
жолдары; 3) Құдайдың бізге деген жоспарын үйрену әдісі.

Бір күні менің достарым Дон мен Барб Англия патшайымымен 
кездесуге арнайы шақыруы бар хат алды. Өте маңызды біреуден хат 
алу – керемет артықшылық, бірақ хатта ұсынылған нәрсе одан да зор 
мәртебе еді, ол – патшайыммен кездесу мүмкіндігі!

Біз сіздермен бірге өте маңызды хат – күллі жер бетіндегі 
патшалардан да мәртебесі зор Құдайдың тікелей Өзінен жеке жолдау 
алдық! Бірақ хаттың өзінен гөрі маңызды нәрсе – оның мазмұнын 
оқи алу мүмкіндігімізде. Киелі Кітап деп аталатын бұл хатта Құдай 
бізді Өзінің балалары болуға және Өзімен бірге мәңгілік өмір сүруге 
шақырады! Әрі Құдайдың Ұлы Иса Мәсіхті жеке «Құтқарушым» деп 
қабылдағанда ғана, Оның баласы бола алатынымыз жайлы айтады. 
Құдайды білу және Оның бізге арналған уәделерін Киелі Жазбаны 
зерттеу арқылы ұғыну, бұл – керемет артықшылық емес пе?

Артықшылық
1 Мақсат. Киелі Кітапты зерттеудің артықшылығын анықтаңыз.

Сабақтың қысқаша мазмұны

Сабақтың мақсаттары

А. КИЕЛІ КІТАПТЫ НЕЛІКТЕН ЗЕРТТЕУ КЕРЕК?
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Тапсырма бөліміндегі сұрақтар мен жаттығулар оқылған 
материалды бекітуге көмектеседі. Жаттығудан бұрын тапсырманы 
мұқият оқып шығыңыз. Егер сіздің жауабыңыз бөлінген жолдарға 
сыймаса, оны жеке дәптерге жазып алыңыз, сондай-ақ сабақ 
бойынша өз ескертулеріңізді енгізе аласыз.

Осы сабақтың соңында жауаптарыңызды тексеріңіз.

1  Жауаптың дұрыс нұсқасы бар әріпті шеңбермен қоршаңыз:
«Адам үшін ең үлкен артықшылық – ... арнайы хат алу».

а) өз елінің билеушісінен
ә) ең жақсы досынан
б) Құдайдан

2  Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Киелі Кітапты 
зерттеудің артықшылығын көрсетеді? Әр дұрыс жауаптың әріптерін 
шеңбермен қоршаңыз.

а) Бұл – Құдайдың әрбір баласына берген жеке хаты.
ә) Құдай сізге өзіңіз туралы және Өзі туралы айтқысы келеді.
б) Өйткені сіздің оқу құралыңыздың авторы осылай бекітеді.

Тапсырма

Дені сау және қалыпты болып өсуі үшін балалар дұрыс 
тамақтануы керек, бұл – олардың жетілуі үшін ең маңызды нәрсе. 
Құдайдың балалары болғандықтан, біздің де рухани өсуіміз қажет.   

«Қайта, Иеміз әрі Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің рақымына кенеліп, 
Оны жақынырақ танып білуде өсе беріңдер! Оның ұлылығы қазір де, 
мәңгілікте де даңқтала берсін! Аумин» (2 Пет 3:18).  Біздің рухани 
нәріміз – Киелі Кітап. Оны зерделей отырып, біз Құтқарушымыз Иса 
Мәсіхпен жақынырақ танысамыз. Бұл білім бізге мықты мәсіхші 
болуға көмектеседі. «Осылайша бәріміз бірге Құдайдың рухани 
Ұлына сеніп, Оны жақын білу арқылы Мәсіхтің кемелдігіне сай 
келетін біртұтас, жетілген қауым болмақпыз. Онда біз бұдан былай 

Рухани өсу жолдары
2 Мақсат. Киелі Кітап сенушінің рухани өсуіне қалай көмек   
             тесетінін көрсетеді.
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Иса Мәсіхке уәде ретінде қайталау үшін келесі аяттарды жаттап 
алыңыз: 

«Даңқталуға лайықсың, уа, Жаратқан, Үйрете 
гөр жарлықтарыңдымаған. … Бұйрықтарың жайлы 
терең ойланамын, Сенің жолыңа мұқият ден қоямын.
Жарлықтарыңды қуана орындаймын, Сөздеріңді ешқашан 
ұмытпаймын» (Заб. 118:12,15-16).

3  Сөйлемдерді дұрыс толықтыратын екі жауапты таңдаңыз. Киелі 
Кітапты зерттеу сенушінің рухани өсуіне көмектеседі, өйткені ...

а) ол рухани азық алады.
ә) ол Иса Мәсіхті көбірек танып-біледі.
б) оның білімі оны қауымда қажетті адам етеді.

Тапсырма

әрбір ой толқынына тәлкек болған жас баладай кез келген ағымдағы 
ілімге ілесуден, әрі қу, айлакер адамдардың алдап-арбауына еріп 
азғындық жолға түсуден аулақ боламыз» (Еф. 4:13-14).

Бірнеше жыл бұрын менің құрбымның жағдайы нашарлап 
кетті. Оның физикалық тәні ауырып қана қоймай, сонымен бірге 
қайғы-қасіретке де батты. Содан кейін ол жас жігіттен — болашақ 
күйеуінен хат алды. Ол құрбымды жұбатып, оны жақсы көретінін 
және оған үйленгісі келетінін жазған екен. Өзін жақсы көретін адам-
нан хат алғаннан кейін, оның қалпына тез келгені таңқаларлық еді.

Киелі Кітап хат сияқты, өйткені онда Құдайдың бізге деген 
сүйіспеншілігі туралы айтылған. Киелі Кітапта Құдай қалай өмір 
сүру керектігін айтады және біздің Өзімен бірге мәңгі өмір сүретін 
уақыттың келетініне уәде береді.

Егер біз қайғы-қасіретке батып, көңіліміз қалса, біз Құдайдан 
келген жеке хатты ашып, одан Құдайдың біз үшін жасаған жоспары 
туралы оқи аламыз. Бұл біздің уайымнан арылуымызға, жұбаныш 
алуымызға және әр адам Құдай үшін қымбат екенін көруімізге 
көмектеседі.

Құдайдың бізге деген жоспарын үйрену әдісі
3 Мақсат. Құдайдың бізге арналған жоспарын білудің    
             маңыздылығын түсіндір.
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4  Әрбір дұрыс аяқталған сөйлемнің алдындағы әріпті қоршаңыз. 
Құдайдың жоспарын үйрену біз үшін өте маңызды, өйткені ...

а) онда Құдайдың бізге берген уәделері бар.
ә) ол бізге үміт пен жұбаныш ұсынады.
б) біздің соншалықты пайдасыз екенімізді көрсетеді. 
в) ол Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігін көрсетеді.
г) ол өмірге бағыт-бағдар береді.

5  Дәптеріңізге Забур жырының 118 Тарауынан сізге ашылған 
аяттарды жазыңыз. Оларды мінәжат ретінде айтыңыз, Жаратқан 
Иеге Оның Сөзі үшін алғыс білдіріңіз.

Тапсырма

Пайда дегеніміз – бұл адамға тиімді нәрсе. Киелі Кітапты 
зерттеудің көптеген пайдаларының ішінен сегізін таңдап алайық:

Жанға арналған нан
Киелі Кітап – бұл жанның тіршілігін қамтамасыз ететін тамақ. 

Күнделікті оқып отырсақ, жан мен тәнге нәр беріп нығайтамыз. Иса 
оған былай деп жауап қатты: «Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың 
аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді» деп (Тауратта) жазылған 
ғой!» (Мат 4:4). 

Шаттану

Бізге жақын адамдар туралы жағымды жаңалықтар оқығанда 
қуаныш сезінетініміздей, Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігі 
туралы оқудан да рахат табамыз. Тіпті оның нұсқаулары бізді 
шаттыққа бөлейді, өйткені Құдай оларды біздің игілігіміз үшін 

4 Мақсат. Киелі Кітапты мұқият зерттеудің 8 пайдасын атап өт.

Ә. КИЕЛІ КІТАПТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ҚАНДАЙ ПАЙДАСЫ БАР?

Киелі Кітапты оқып-зерттей отырып, біз Құдайдың өзіміз үшін 
жасаған жоспары туралы ғана емес, келесі бөлімде қарастыратын 
Құдайдың уәделері жайында да білеміз.
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Құдайдың жақындығы

Құдайдың Сөзін оқығанда, біз Оның алыста емес екенін 
сезінеміз. Ол бізге Сөзі арқылы жеке-жеке сөйлейді. Бұл – біз 
елестете алатын пайдалы нәрселердің ішіндегі ең үлкені.

Іргетас

Іргетас – бұл барлық құрылысты ұстап тұрған негіз болып 
табылады. Мәсіх Өзінің Сөзі біздің өміріміз бен сеніміміз үшін 
қауіпсіз негіз екенін айтты. Кімде-кім Киелі Кітапты оқып-зерттей 
отырып оған сенбесе, ол іргетасы жоқ үй салған адамға ұқсайды.

Қолдау

Құдай Сөзі – жұбаныш пен жігерге толы. Ол мысал ретінде 
бізге сүйіспеншілікке толы қамқорлығын және әрдайым қамқор 
болуға уәде беретінін көрсетеді. Петірдің жазған хатында 
тамаша аят бар, соны жаттап алсаңыз тиімді болады: «Барлық 
уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі Ол қамдарыңды 
ойлайды!» (1 Пет. 5:7).

Шабыт

Құдай Өз Сөзінің көмегімен құтқарылуға деген сенім береді, 
болашаққа үміт ұялатады, адамдарға сүйіспеншілік көрсетуге 
рухтандырады. Шабыт бізді жақсы шешімдерге және белсенді 
әрекетке итермелейді. Көптеген ақындар, музыканттар мен 
суретшілер Киелі Кітаптан шабыт алған. Киелі Кітап оларға 
поэмалар, әндер немесе тамаша суреттер жасау үшін көптеген 
идеялар берді.

Ақиқат

Киелі Кітаптағы ақиқат біз үшін ең маңызды сұрақтарға жауап 
береді де, бізге өмірдің мақсаты мен мәнін ашып көрсетеді. Шындық 
бізді надандық пен қателіктерден босатады. Мәсіх былай деді: 
«Сонда ақиқатты біле түсесіңдер, ал ақиқат сендерді азаттыққа 
жеткізеді» (Жох. 8:32).

берген. Заб. 118:111-де былай делінген: «Ережелеріңді қабылдадым 
мәңгі мұраға, Жүрегімді кенелтеді олар қуанышқа».
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Кепілдік

Кепілдік тек қауіпсіздікті ғана емес, сонымен қатар болашаққа 
деген қамқорлықты да білдіреді. Біз Құдай Сөзінен шынымен 
қауіпсіздік таба аламыз, себебі ол Мәсіхке және аспандағы мәңгілік 
үйге жетелейтініне сенімділік береді. Құдайдың Сөзі – біздің рухани 
қаруымыз, оны біз үнемі оқып-зерттеуіміз керек. Құдай Сөзі – біздің 
семсеріміз және күнә мен шайтаннан қорғайтын рухани қару-жарақ, 
бірақ біз оны үнемі зерттеп, өмірімізде қолдануға тиіспіз, сонда ғана 
ол рухани қару-жарақ ретінде бізді сақтауға септігі тиеді.  

6  Дәптерге есіңізде қалған Киелі Кітапты мұқият оқып-үйренудің 
сегіз пайдасын жазыңыз. Киелі Кітапты бұрын оқыған кезіңізден 
есіңізге түскен басқа да толықтырулар бар ма?

7  Сипаттаманың алдына сәйкес келетін сол жақ қатардағы нөмірді 
жазыңыз.

... а) Бұл бізді күшейтетін тамақ.

... ә) Құдай әрқашан бізбен бірге.

... б) Құдай бізге қамқорлық жасайды.

... в) Киелі Кітаптағы Ізгі хабар қуаныш әкеледі.

... г) Біздің өміріміз Құдай Сөзіне негізделген.

... ғ) Біз қазір және болашақта қауіпсізбіз.

... д) Біз жақсы ой ойлап, әрекет етеміз.

... е) Бізді надандықтан, қателіктен босатады.

1) Кепілдік
2) Ақиқат
3) Шабыт
4) Іргетас
5) Қолдау
6) Құдайдың жақындығы
7) Шаттану
8) Жанға арналған нан 
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1  б) Құдайдан
5  Сіз осы аяттарды жатқа білесіз деп үміттенемін және сіз оларды 

мінәжат еткенде жиі пайдалана аласыз.
2  а) Бұл, Құдайдың әрбір баласына арнаған жеке хаты.

ә) Құдай сізге өзіңіз туралы және Өзі туралы айтқысы келеді.

3  а) Ол рухани азық алады.
ә) Ол Иса Мәсіхті көбірек танып-біледі.

7  а) 8) Жанға арналған нан
    ә) 6) Құдайдың жақындығы
    б) 5) Қолдау
    в) 7) Шаттану
    г) 4) Іргетас
    ғ) 1) Кепілдік
    д) 3) Шабыт
    е) 2) Ақиқат

4  а) онда Құдайдың бізге берген уәделері бар. 
    ә) ол бізге үміт пен жұбаныш ұсынады.
    в) ол Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігін көрсетеді.
    г) ол өмірге бағыт-бағдар береді.

6    Жанға арналған нан
Қуаныш
Құдайдың жақындығы
Қолдау
Іргетас
Шабыт
Ақиқат
Кепілдік

(Сіз бұл сабақта көрсетілген сүйіспеншілік, үміт, рухани өсу, мәңгі 
өмір және т.б. сияқты Киелі Кітапты оқып-үйренудің басқа да 
пайдалы жақтарын өзіңіз қоса аласыз).

Сұрақтардың жауаптары әдеттегі ретпен емес, сіз уақытынан 
бұрын келесі сұрақтың жауабын көріп қоймауыңыз үшін 
араластырылып берілген. Сізге қажетті жауап нөмірін іздеңіз, басқа 
жауаптарға қарамаңыз.
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