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КІРІСПЕ

Иса деген Кім? – жаңа сенушілерге арналған практика-
лық шәкіртшілік бағдарламасының он сегіз курсының бірі. 
Мәсіхшілік өмір сериясы – оқушыларға Мәсіхпен қарым-қаты-
настарында өсуге, Құдай Сөзіне сай әрекет етуге, өмірлеріне 
деген Құдайдың мақсатын жақсы түсінуге көмектесетін оқу 
құралы. 

Оқушылар негізгі мәсіхшілік тақырыптарды қайталанып 
отыратын алты тақырып арқылы оқиды. Курстардың стилі 
әңгімелесу формасында және оқуға жеңіл етіп жазылған. Төмен-
дегі кестеде Мәсіхшілік серия бөлімдерінің қалай сұрыпталғаны 
көрсетілген. 

1-бөлім 2-бөлім 3-бөлім
Рухани
өмір

Сіздің жаңа 
өміріңіз

Сіз сиынғанда Құдайдың 
жоспары 
– сіздің 
таңдауыңыз

Киелі	
Кітап

Сіздің Киелі 
Кітабыңыз

Киелі Кітапты 
қалай оқу керек?

Жохан жазған 
Ізгі хабар

Теология Иса Кім? Сіздің Ізгі 
Досыңыз

Біз сенеміз

Қауым Қауым Мәсіхшілік 
табыну

Қауымдар не 
істейді?

Қызмет Жеке ізгі 
хабармен 
бөлісу

Мәсіхші 
қызметшілер

Тәлім беру 
қызметі

Мәсіхшілік	
этика

Киелі Кітап 
этикасы

Неке және үй Мәсіхші 
қоғамда
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Осы	курсты	оқу	жолдары

Осы	құралын	қолдану	тәсілдері

Оқуға	ұсыныстар

Бұл курс сіздің өз бетіңізбен оқуыңызға арналып жазылған. 
Дегенмен осы курсты әр түрлі топтарда да оқуға болады. Егер 
мұны өз бетіңізше оқысаңыз, оқу құралының нұсқауларын 
орындау арқылы тапсырмаларды аяқтай аласыз. Егер 
басқа оқушылармен топта оқысаңыз, мұғалімнің қосымша 
нұсқауларын да мұқият орындаңыз. 

Әр сабақты оқуға кететін уақыт курсты бастамай тұрып 
тақырыпты қаншалықты білу және оқу қабілетіңіздің деңгейіне 
байланысты. Сабақты оқуға кететін уақыт сіздің нұсқауларды 
мұқият орындап, өз бетіңізше оқу қабілетіңізді жақсартуыңызға 
да байланысты. Курстың авторы мен өзіңіздің алға қойған жеке 
мақсаттарыңызға жету үшін жеткілікті уақыт бөлетіндей оқу 
уақытының кестесін жасаңыз.

Оқуыңызға көмектесу үшін әр сабақта кіріспе, оқылатын 
тақырыптар, сабақтың мақсаттары, тақырыпқа байланысты 
тапсырмалар, сабақтың соңында оқу үлгеріміңізді бақылау үшін 
тапсырмалардың жауаптары берілген. 

1. Осы сабақтарды оқу үшін тыныш, тұрақты бір уақыт 
бөліңіз. Оқу – күнделікті өміріңіздің бір бөлшегі болса, 
сабаққа зейін қоюңыз жеңіл болады. 

2. Әр сабақты мінәжат етумен бастаңыз. Ашылып тұрған 
Киелі Кітаппен, сізге Көмекші Киелі Рухпен және осы 
курспен сіз Киелі Рухтың сыныбына кірдіңіх. Иемізден 
сабақты түсінуге және сол сабақты өміріңізде қолдануға 
көмектесуін сұраңыз. 
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Сұрақтарға	қалай	жауап	беру	керек?

Осы курста сұрақтардың алуан түрі қолданылған. Төменде 
жиі қолданылған сұрақтардың және олардың жауаптарының 
үлгісі берілген.

3. Сабақтың кіріспесін, оқылатын тақырыптарын, сабақтың 
мақсаттарын жібермей оқыңыз. Бұлар маңызды 
нәрселерге зейін қоюыңызға көмектесіп, нені үйрену 
керек екендігіңізді көрсететін тақырыптың шолуы. 

4. Сабақты мұқият оқып шығыңыз. Киелі Кітап аяттарын 
та уып, көмек болатын ескертулерді түртіп алыңыз. 
Киелі Кітап аяттары сабақтың маңызды тармақтарын 
нығайтады.

5. Тапсырмалардағы сұрақтардың жауабын белгіленген 
жерлерге жазыңыз. Ұзақ жауаптарды дәптеріңізге 
жазуыңызға болады. Дәптеріңізге жауаптарды жазған 
кезде, сабақтың санын және тақырыбын да белгілеңіз. 
Жауаптарын алдын ала қарамаңыз. Тапсырмаларға 
өз жауабыңызды беру – оқыған тақырыбыңызды есте 
сақтауға көмектеседі. Тапсырмаларға жауап бергеннен 
кейін оларды сабақтың соңында берілген жауаптармен 
салыстырыңыз. Қате берген жауаптарыңызды қайта 
қарап шығыңыз. Сіз келесі сұрақтарға жауаптарды 
байқаусыз көріп қалмау үшін жауаптар ретімен 
берілмеген. Тапсырмадағы сұрақтар өте маңызды. 
Сабақтарда ұсынылған негізгі пікірлерді есте сақтауға 
және үйренген қағидаларды өміріңізде қолдануға 
көмектеседі. 

6. Әр бөлімнің соңында сол бөлімде алған біліміңізді 
бағалау сұрақтарына жауап беріңіз. 

7. Уақыт бөліп, өзіңізге ыңғайлы қалпында оқыңыз. 
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Дұрыс жауапты таңдауға берілген сұрақтар

Дұрыс-Бұрыс

Жұбын табу 

Мысалы

Мысалы

Мысалы

Көрсетілген жауаптар нұсқасының дұрысын таңдау керек.

Аптада неше күн бар? 

Төмендегі жауаптардың қайсысы ДҰРЫС?

Әр сөйлемнің алдындағы орынға соған сай жетекшінің есімі 
берілген жауаптың санын жазыңыз: 

Дұрыс жауап «ә»-7 күн. Оқулықтағы сұрақтарға жауап 
бере отырып, дұрыс жауаптың алдындағы әріпті шеңбермен 
қоршаңыз.

а) және б) жауаптары дұрыс. Жоғарыда көрсетілгендей, 
дұрыс деп тапқан жауаптарыңызды шеңбермен қоршайсыз.

(Кейбір тапсырмаларда бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін. 
Онда дұрыс жауаптың бәрін белгілеген жөн).

Дұрыс-бұрыс тапсырмасында дұрыс сөйлемдерді таңдау 
керек.

Жұбын табу тапсырмасында бір-біріне мағыналары сай 
келетін сөздер мен сөйлемдерді анықтау керек. Мысалы 
қандай да бір есімге сай келетін сипаттама немесе Киелі Жазба 
кітабына сай авторды табу қажет болуы мүмкін.

10 күн

Киелі Кітап бүгінгі заманның сенушілеріне арналған хабар.

7 күн

Киелі Кітап 120 кітаптан тұрады.

5 күн

Киелі Кітап Киелі Рухтың жетелеуімен жазылған.

1

2

3

a

a

ә

ә

б

б
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а және в сөйлемдері Мұсаға, ал ә және б сөйлемдері Ешуаға 
байланысты. Сізге а мен в-ның алдына 1 санын, ал ә мен б-ның 
алдына 2 санын жазу керек.

Синай тауында Заңды қабылдады 1) Мұса
2) Ешуа

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Исраилдіктерді Иордан арқылы алып өтті
Иерихонды айналып жүрді
Перғауынның сарайында өмір сүрді

a
ә
б
в

Әр	бөлімде	алған	біліміңізді	бағалау

Қосымша	көмек

Осы курстың соңында бөлімде алған біліміңізді бағалау 
сұрақтарын және жауап беруге арналған беттерді көресіз. 
Берілген нұсқауларды мұқият орындаңыз. Жауап беруге 
арналған беттерді толтырып, жауаптарыңызды тексеру үшін 
мұғаліміңізге жіберіңіз. Ғаламдық университетте оқымасаңыз 
да, бөлімнің бағалау сұрақтарын толтырудың пайдасы бар. 
Ұлттық және жергілікті бөлімдер арқылы оқитын оқушылар 
бөлімнің бағалау сұрақтары жайлы мұғалімі немесе 
директорымен байланысуы керек.

Жауаптарыңызды сізге жақын арадағы ХСИ орталығына 
қалай жіберу керектігі туралы «Әр бөлімде алған біліміңізді 
бағалау» бөлімінде жазылған. Мекен-жайы оқулықтың бірінші 
бетінде көрсетілген. Егер мекен-жайы көрсетілмесе, онда 
жауабыңызды төменде көрсетілген (ағылшын тілінде) ХСИ 
орталығына жіберіңіз.
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Автор жайында

Осы курс материалының көпшілік бөлігі ең алғашында 
Элтон Г. Хиллдің радиохабарлар сериясы ретінде шықты. Олар 
Шри Ланка мен Таяу Шығыста кең таралған. Иса Мәсіхтің жеке 
басы және қызметі туралы сізге кешенді базалық мәлімет беру 
үшін ХСИ осы хабарларды бейімдеп, оларды кеңейте түсті.

Иса деген Кім? курсын оқу барысында Құдай сізге жар 
болсын! Құдай Сөзінің ақиқаттарына жүрігіңіз ашық болсын.
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Алғы сөз

Иса осыдан 2000 жыл бұрын дүниеге келген. Біз не себептен 
Ол жайлы бүтін бір курсты оқып шығуымыз керек? Оның Кім 
болғанының мағынасы сіз үшін қаншалықты зор? Бұл сұрақ 
өте маңызды. Сіз осы тәріздес сұрақтардың жауабын осы 
сабақтардан табасыз. 

Бүгінгі таңда көптеген адам Иса Мәсіх туралы айтуда, бұл 
– тарихта бұрын-соңды болмаған жайт. Миллиондаған адамдар 
бұл әлемде өздерін Оның ізбасарларымыз деп мәлімдейді. 
Оның себебі неде? Қандай дінді ұстанғаныңызға қарамастан, 
Иса туралы, Оның өмірін, Оның тәлімі мен Оның талаптары 
жайында сіздің білуіңіз өзіңіз үшін қажет. 

Сіз осы курсты Исаның өмірі мен тәлімі жайлы 
қызығушылығыңызды қанағаттандыру үшін өтіп жатқан 
шығарсыз. Әлде Оны өзіңіздің Құтқарушыңыз ретінде 
қабылдап, Оны жақыннан танығыңыз келетін болар. Бәлкім 
рухани өміріңізде ақиқатты іздеп, сеніміңізді нығайтқыңыз 
келер немесе өміріңіздегі мұқтаждықтардың шешімі Исада бар 
ма, соны білуге бел байлаған боларсыз.  

Осы курсты оқу мақсатыңыз қандай болмасын, оны есіңізде 
сақтаңыз. Осы сабақтарды өміріңізде неғұрлым көбірек 
қолдансаңыз, олардан игілікті соғұрлым көбірек аласыз. 

Элтон Г. Хилл



1Бөлім



Сабақтар

1

3
2

4
5

Иса туралы оқып білейік

Иса – Құдайдың Ұлы 
Иса – уәде етілген Мәсіх

Иса – адамның Ұлы
Иса – Құдай Сөзі
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1САБАҚ Иса Туралы
Оқып-Білейік 

Сіз Исаны Кім деп ойлайсыз? Кейбіреулер: «Ол ұлы ұстаз 
болған», – деп жауап береді. Басқалары: «Ол пайғамбар, 
философ, Батыстың құдайы немесе біз үлгілі өмірін 
басшылыққа алатын жақсы адам болған», – дер.  

Ол қарапайым ұстаздан, пайғамбардан, философтан немесе 
бізге үлгі болар адамдардан әлдеқайда жоғары болған. Иса 
Батыстан келген жоқ; сондықтан біз оны Батыстың Құдайы деп 
атай алмаймыз.

Иса Таяу Шығыста 2000 жылдан аса уақыт бұрын дүниеге 
келген. Ол мүсін жасаған мүсінші болмаса да, жауларын 
жеңген атақты қолбасшы болмаса да, Оның өмірі бүкіл әлемге 
әсерін тигізді. Көп жылдар бұрын өмір сүргеніне қарамастан, 
бүгінгі күні миллиондаған адамдардың Оны танитындарын 
мәлімдеулері – таңғаларлық ақиқат. Олар: «Иса біздің өмірімізді 
өзгертті және Оның ісі үшін өлімге де даярмыз», – дейді. 
Сонымен Иса деген Кім?

Бірінші сабақта-ақ біз Исаның кім екендігін біле бастайтын 
боламыз. Яғни біз Оны жақыннан танып-білудің екі тәсілін 
қарастырудан бастаймыз.
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А.	Киелі	Кітап	Бізге	Исаның	Кім	
Екенін	Көрсетеді

Сіз осы сабақта келесі тақырыптарды оқып-білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Исаның кім екені туралы Киелі Кітапта 
айтылғандарға қалай сенім арта алатыныңызды 
айтыңыз.

А. Киелі Кітап бізге Исаның Кім екенін көрсетеді.
Ә. Жеке тәжірибелеріміз Исаның Кім екенін көрсетеді.

1. Исаның Кім екені жайында Киелі Кітапта айтылғандарға 
қалай сенім арта алатыныңызды айтыңыз. 

2. Жеке тәжірибелерімізден Исаның Кім екенін қалай үйрене 
алатынымызды талдаңыз.

Мақсат 1.

Киелі Кітаптың ақиқаттығы
Исаның Кім екенін білу үшін Оның өмірі мен тәлімдері 

туралы шынайы мәлімет бере алатын кітапқа, яғни Киелі 
Кітапқа көңіл бөлейік. Киелі Кітап – шамамен отыз бес-қырық 
адам жазған алпыс алты кітаптың жинағы.

Киелі Кітаптың авторлары әр түрлі кәсіппен айналысқан. 
Олар шаруалар, бақташылар, фермерлер, балықшылар, 
пайғамбарлар, діни қызметкерлер, дәрігерлер, ғалымдар, 
шенеуніктер болды, тіпті араларында патшалар болды. 

Олар ұзақтығы 1600 жылға жуық уақыт аралығында, әр 
түрлі кезеңдерде өмір сүрді. Төменде олардың ортақ қасиеттері 
сипатталған:
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1. Олардың барлығы Яһуә деп аталған Әлемді Жаратушы 
бір Құдайға табынды. 

2. Олардың әрқайсысына Құдай ашылып, оларға бүкіл 
адамзатқа арнаған сөздерін берді.

3. Олардың бәрі Құдай өздеріне жаз деп бұйырғанның 
бәрін жазды.

Өткен заман оқиғаларын, болашақтың болжамдарын және 
әрбір дәуірдегі алуан түрлі жағдайларда болған адамзатқа деген 
жолдауларын жазған кезде, Құдай оларды қателік жасаудан 
сақтап отырған. Көптеген жылдар бұрын Құдайдың жетелеуімен 
жазылған осы жазбалар бір кітапқа – Киелі Кітапқа біріктірілді.

Киелі Кітаптың әрбір сөзі шындық. Ол тарихи және ғылыми 
тұрғыдан расталған. Нақты бір халықтар мен белгілі адамдарға 
қатысты айтылған оның жүздеген пайғамбарлық сөздерінің 
дәлме-дәл орындалуы шын мәнінде Құдай Сөзі болып 
табылатындығын дәлелдейді. Біз осы кітаптың Иса туралы 
айтқандарына сене аламыз.

«Себебі бұл пайғамбарлық сөздер ешқашан адам 
баласының қалауымен пайда болған емес. Қайта Киелі 
Рух Құдайға бағышталған адамдарға Оның хабарларын 
айтуға қозғау салып отырды» (Пет2 1:21).

Тапсырма

1 Төменде берілген пікірлердің үшеуі Киелі Кітап 
авторларының барлығына ортақ. Дұрыс жауаптарды 
шеңбермен қоршаңыз.
Олар бір уақытта өмір сүрді.
Олар тек бір Құдайға табынды.

Олар жазғылары келгеннің бәрін жазды.

Олар көптеген құдайларға табынды.

Құдай оларға жаз деп бұйырғанды жазды. 

Олар Құдайдан жолдаулар алып отырды.

Өз кітаптарында олар қателер жіберіп отырды.

a)
ә)

г)

б)

ғ)

в)

д)
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Тапсырма

3

2

Киелі Кітаптың тақырыбы – адамзат үшін ... арқылы 
құтқарылу болып табылады.

Біз бұл кітапта Иса туралы айтылғандардың растығына 
қатысты жазылған Киелі Кітап сөздеріне сене аламыз, 
өйткені Киелі Кітап: 

ең жақсы заңдар

алуан түрлі ақиқаттарға толы.

Құтқарушы Иса

шағын кітаптардың жинағы болып табылады.
Құдайдың шынайы жолдауы болып табылады.

a)

a)

ә)

ә)
б)

Киелі Кітаптың тақырыбы
Әр түрлі уақытта әр қилы авторлар 1 600 жыл бойы жазған 

алпыс алты кітап бір жазбаға неліктен жинақталды? Өйткені 
осы кітаптардың барлығының өзегінде бір тақырып жатыр. 
Осы кітаптар бірлесе отырып, бір суреттің әр түрлі бөліктерін 
көрсетеді. Тарихи кітаптар, заң кітаптары, Забур жырлары, 
пайғамбарлық сөздер, өмірбаяндар мен тәжірибелік насихаттар 
– осылардың барлығының бір ортақ тақырыбы бар. Бұл – 
сүйіспеншілігі мол Құдайдың күнәкар адамзатты құтқаруы.

Киелі Кітаптың екі бөлігі де – Көне Келісім және Жаңа 
Келісім де – адамның Құтқарушыға деген мұқтаждығын және 
Құдайдың Исаны Құтқарушы болады деп жоспарлап қойғанын 
көрсетеді. Иса дүниеге келгенге дейін жазылған Көне Келісімде 
Ол туралы көптеген пайғамбарлық сөздер бар. Жаңа Келісім 
Құтқарушының бізге қалай келгендігі туралы және біздің Ол 
арқылы қалай құтқарыла алатындығымыз жөнінде айтып береді. 
Адамзатты құтқару болып табылатын бүкіл Киелі Кітаптың 
тақырыбы – күллі адамзаттың Құтқарушысы Исаға келіп 
шоғырланады.  
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жақсы қоршаған орта
жетілдірілген дін

б)
в)

Құтқарушының қалай келгендігін 
айтады. 

. . . .

. . . .

. . . .

Құтқарушының өмірі туралы 
және Оның бізді қалай құтқара 
алатындығы туралы айтады

1) Көне Келісім
2) Жаңа Келісім…

Құтқарушының келуі туралы 
көптеген пайғамбарлық сөздерге 
толы.

a

ә

б

4 Төмендегі сипаттамалардың алдына сәйкес келетін 
бөлімнің санын жазыңыз.

Жаңа Келісімдегі Иса туралы жазбалар
Жаңа Келісім бізге келесі мәліметтерді береді:
1. Исаның өмірі мен Оның тәлімдері.
2. Ол құрған Қауым.
3. Исаның соңынан еру туралы берілген нұсқаулар.
4. Исаның қайтып келуіне қатысты келешектегі оқиғалар
Біз Жаңа Келісімнің шындығына арқа сүйей аламыз. Құдай 

оны жазуға тиісті адамдарды таңдап алып, оларды Өзінің 
Рухымен жетелеп отырды. Жаңа Келісімнің фактілерінің 
растығын үш жағдай қамтамасыз етеді: 1) Құдаймен рухтану, 
2) авторлардың өз көзімен көргендері туралы куәліктер және 3) 
фактілерді жүйелі түрде зерттеу.

Матай, Марқа, Лұқа және Жохан өздерінің аттарымен 
аталған Інжілдерді жазды. Бұл – Жаңа Келісімнің алғашқы төрт 
кітабы. Біз оларды Інжіл деп атаймыз, өйткені «інжіл» деген сөз 
«ізгі хабар» дегенді білдіреді. Исаның бізге мәңгілік өмір беруге 
келгендігі туралы айтатын ізгі хабар – бұл әлемдегі хабарлардың 
ішіндегі ең жақсысы, ең тамашасы.  
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Жоханның кітабы – өзі жақсы білетін, жақын араласқан 
адамның өмірін баяндау болып табылады. Жохан өзінің алдына 
Исаның кім екенін дәлелдеп көрсетуді мақсат етіп қойған куәгер 
ретінде жазады. Оның мақсаты: өзінің жазғанын оқығандардың 
барлығын осы Иса атты адамның жай қарапайым адамнан 
әлдеқайда жоғары екеніне – Оның адам бейнесінде келген Құдай 
екеніне иландыру болып табылады. Ол Исаға сенетіндердің 
барлығының мәңгілік өмір иеленетінін мәлімдейді. Бұл ұлы 
жариялау – шындықтан әлдеқайда жақсы хабар. Алайда Киелі 
Кітапта Исаның өзге ізбасарларының Ол туралы жазғандарын 
оқыған сайын олардың барлығының өзара келісімде үйлесіп 

Біз адамдарды әр түрлі тұрғыдан танимыз. Өзіңіз танитын 
бір адамды қарастырсаңыз болады. Біреу үшін ол – көрші, ал 
тағы басқа біреу үшін – дос, басқа адамдар үшін ол – күйеу, 
әке және қызметкер. Барлық адамдар сол адам туралы жазатын 
болса, әр адамның сол кісі туралы өз тұрғысына сай көзқарасы 
болады және ол соған көбірек назар аударады.

Құдай Матай, Марқа, Лұқа мен Жоханды Иса туралы 
Ізгі хабарды әр түрлі көзқарас тұрғысынан жазып шығуға 
рухтандырды.

• Матай Исаны бізге Патша, яғни әлемді әділдігімен 
басқаратын Дәуіт патшаның Ұрпағы ретінде көрсетеді.  

• Марқа Исаны біздің күнәларымыз үшін өлуге келген, 
көнекелісімдік пайғамбарлықта суреттелген, азап 
шегуші Қызметші ретінде сипатталған, Құдайдың еркін 
орындаушы Құл ретінде көрсетеді.

• Лұқа, грек дәрігері, бізге Исаны Адамның Ұлы – адам 
нәсілінің кемелденген өкілі және бүкіл адамзатты 
ауруларынан сауықтырушы ретінде көрсетеді. 

• Жохан өзінің Ізгі хабарын Исаны Құдайдың Ұлы, 
адамзаттың Құтқарушысы ретінде көрсету үшін жазады. 
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тұрғанын көреміз. Олардың Иса туралы айтқандары шындық 
болып табылады.  

Матай мен Жохан – Исаның қызмет ету кезеңінде Онымен 
үш жыл бірге болған он екі шәкірттің екеуі. Олар өз көздерімен 
көрген, Иса жасаған кереметтерді баяндап, Ол үйреткендердің 
бір бөлігін жазды және Оның өлімі мен қайта тірілгенін өз 
көздерімен көргендері туралы әңгімеледі. Жохан Исаның 
Құдай екендігіне дәлелдемелер келтіріп, Оған сенім артудың 
маңыздылығын атап кетеді. Матай Исаның шәкірті болардан 
бұрын ресми құжаттармен жұмыс істеген. Ол әр қадам сайын 
Исаның Көне Келісімнің пайғамбарлары жазған Патша 
болып табылатынының дәлелдемелерін келтіріп отырады. 
Ол пайғамбарлық сөздерден үзінділер келтіріп, олардың 
орындалғанын көрсетеді, Исаның патша тегінен шыққанын 
қарастырып, Оның Патшалығының қағидаларын суреттейді.

ЕСКЕРТУ: Біз қызмет деген терминді жиі қолданамыз. 
Бір жағынан, қызмет дегеніміз діни ұйымның жұмысы немесе 
әрекеті. Тағы бір мағынасы бар: біреудің қарапайым жұмысы. 
Дін басылары сияқты діни жұмысшы немесе қоғам қайраткері 
де қызметші болуы мүмкін. Кейбір елдердің үкіметтерінде 
мемлекеттік мекеме қызметкерлері болады. «Исаның қызметі» 
дегеніміз – бүкіл адамзаттың пайдасы үшін Оның атқарған ісі.

Марқа Иса қызмет еткен уақытта Иерусалимде өмір сүрген 
жас адам болатын. Ол Исаның уағыздарын тыңдаған тобыр 
арасында болып, Оның жасаған кереметтерін көрген және Оның 
айқыш ағашқа шегеленуіне куә болса керек. Кейінірек Марқа 
Петірмен (Исаның шәкірттерінің бірімен) тығыз байланыста 
болған және оның Ізгі хабарында баяндалған кейбір оқиғаларды 
содан естуі әбден ықтимал.
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Лұқа, дәрігер, Иса туралы ақпаратты мұқият зерттеп шықты. 
Өзінің беделді бір досына Исаның өмірінің дәл суреттемесін 
беру және Оның қауымының өсуін көрсету үшін екі кітап 
(Лұқа жазған Ізгі хабарды және Елшілердің істерін) жазған. 
Исаның керемет туылуын, өмірін, өлімі мен қайта тірілуі туралы 
оқиғаларды егжей-тегжейлі зерттеу үшін Лұқа Мәриямнан 
(Исаның анасы) және басқа да көптеген адамдардан Ол жайында 
сұрастырған. Ол Исаның ауруларды сауықтыруының көптеген 
фактілерін тексеріп, болған жайтты баяндап берді.  

Жаңа Келісімнің қалған кітаптарының авторлары – 
Петір, Жақып, ЯҺуда және Пауыл – олар да бұл жөнінде 
айтарлықтай хабардар адамдар болған. Петір Исамен бірге 
Оның шәкірті ретінде үш жыл уақытын өткізді. Жақып пен 
ЯҺуда Исаның туған бауырлары болатын. Пауыл Иса мен Оның 
ізбасарларының қас дұшпаны болған. Алайда ол кейін Исаны 
кездестіріп, осы кездесу оның өмірін толығымен өзгертті. 
Сол сәттен бастап Пауыл өз өмірін Иса туралы ізгі хабарды 
жариялаумен өткізді.  

Құдайдың Киелі Рухы осы адамдарға өздерінің Иса 
туралы білгендерін бізге арнап жазуға қозғау салып отырды. 
Олардың барлық жазбалары бірімен бірі үйлеседі. Өздерінің 
жеке тәжірибесінен олар біздің де Исаны қалайша танып-
біліп, Ол бізге сыйлайтын тамаша өмірден қалай ләззат ала 
алатындығымыз жайлы әңгімелейді. Жохан мұны былайша 
түйіндейді:

 «Сендер бізбен байланыста болсын деп, өзіміз көріп, 
естігеніміз туралы хабар беріп отырмыз. Осылай 
бәріміз Әкемен және Оның рухани Ұлы Иса Мәсіхпен 
байланыстамыз» (Жох1 1:3).
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5

6

7

Жоханның 1-хатының 1:3 аятын жаттап алыңыз.

Жаңа Келісімдегі Исаның өмірін баяндау ... болып 
табылады.

Төменде бірқатар мәлімдемелер берілген. Киелі Кітаптың 
Иса туралы айтқандарына сенім артуымызға болатын 
себептерді көрсететін ақиқаттың тұсында тұрған әріпті 
шеңберлеп белгілеңіз.

Оны жақыннан танып-білген немесе Онымен тығыз 
байланыстағы адамдардан мәліметтер алып жазылған 
жазба 

Киелі Кітапта баяндалған оқиғалардың көпшілігі көп 
жылдар бұрын Таяу Шығыста болды.

бірінші ғасырда өмір сүрген халық қаҺарманы туралы 
аңыздар мен идеялардың жинағы

Ізгі хабарды Исаны жақыннан танып-білген немесе Оны 
жақын таныған адамдардан мәліметтер алған кісілер 
жазған.  

жазбаша баяндалған сәтке дейін ұрпақтан ұрпаққа ауызекі 
айтып жеткізу дәстүрі бойынша беріліп келген әңгіме

Киелі Кітаптың барлық авторларын Құдай рухтандырған. 
Киелі Кітапта Забур жырлары, тарихи кітаптар және заң 
кітаптары бар.
Киелі Кітаптағы жүздеген пайғамбарлық сөздер 
орындалды.

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
в)

в)
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Ә.	Исаның	Кім	Екенін	Жеке	
Тәжірибелеріміз	Көрсетеді

Исаның кім екенін жеке тәжірибелерімізден қалай 
біле алатынымызды талқылаңыз. 

Мақсат 2.

Басқа адамдардың тәжірибесі

Иса – тірі, сондай-ақ сіз Оны жақыннан танып-біле аласыз! 
Бұл – Ізгі хабардың бір бөлігі. Адамдар арасында баяғыда 
істегендерін Иса қазір де істеп жатыр.

Сіз Исаны жақыннан танып-білетін біреуді білесіз бе? Бұл 
дегеніміз – тек Иса туралы біліп қоюдан немесе мәсіхшілер 
қауымының мүшесі болудан әлдеқайда жоғары. Исаны 
жақын білуі адамның өмірін түбегейлі өзгертеді. Бүгінгі 
күні миллиондаған адамдар Исамен тығыз байланыста, Оны 
жақыннан таниды. Олар Иса туралы сізбен бөлісуге дайын. 
Олардың кейбірі былай дейді:

• Мен бұрын барлық адамдарды жек көретінмін, бірақ Иса 
менің өміріме келгенде, Ол мені өзгертіп жіберді. Қазір мен 
адамдарды жақсы көремін әрі оларға көмек бергім келіп 
тұрады.

• Бұрын менде адам шошырлықтай кінәлілік сезімі болатын, 
алайда Исадан менің күнәларымды кешіруін өтінгенде, Ол 
сол кінәлілік сезімін менің өмірімнен алып тастады. Ол 
маған қуаныш, тыныштық және таза ар-ұждан берді.

• Иса мені азапқа салған қорқыныштардан босатты. Ол маған 
мәселелерден қашпай, оларды шешуге ерлік пен қажыр-
қайрат береді.

• Иса маған өмірімнің мағынасы мен мақсатын айқындап 
берді.

• Исадан менің барлық мәселелерімнің жауабын аламын. 
Мен мінажат арқылы барлық мәселелерімді Оның қолына 
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беремін. Ол маған не істеу керектігімді көрсетіп, менің 
мұқтаждықтарымды қамтамасыз етіп отырады.

• Бұдан былай мен жалғыздықты сезінбеймін, өйткені Иса 
әрқашан да менімен бірге.

• Мен есірткіге тәуелді болдым, алайда мен өз өмірімді 
Оған сеніп тапсырғанда, Иса мені есірткіге тәуелділіктен 
арылтты.

• Иса менің мінажаттарыма жауап бере отырып, мені талай 
рет сауықтырды.

Осы куәліктер және бүгін де Исаны жақыннан танып-
білетін басқа адамдардың мыңдаған куәліктері Құдайдың 
айтқандарының ақиқаттығын көрсетіп отыр:

«Иса Мәсіх өткенде, қазір және болашақта мәңгілік Өзі 
болып қала береді» (Евр 13:8).

Тапсырма

8

9

Еврейлерге арналған хаттың 13:8 аятын жаттап алыңыз.

Не туралы ойланып-толғанған жөн: Егер сіз жоғарыда 
куәлік берген кісілерге ұқсас адамдардың Исамен қарым-
қатынастары туралы бөліскенін ести қалсаңыз, не ойлар 
едіңіз? Сіздің де Исаны білгіңіз келер ме еді? Осы 
куәліктер сізді Исамен қарым-қатынасыңыз мәселелеріңізді 
шешуге көмектесе алар еді-ау деген ойға жетелей ме?

Сіздің өз тәжірибеңіз
Исаның кім екенін білудің ең жақсы тәсілі қандай? Сіз Киелі 

Кітапты оқи отырып, Ол туралы көп нәрсе біле аласыз. Одан 
сіз Исаның өмірін және Оның тәлімдерін табасыз. Сіз Оның 
әлемге неліктен келгенін және Оның сіз үшін не істегенін біле 
аласыз. Киелі Кітап сізге Оның қазір не істеп жатқанын және 
сіз үшін болашақта не істейтінін айтып береді. Сіз Иса туралы 
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басқалардың тәжірибесінен біле аласыз. Иса жерде өмір сүрген 
сол заманнан бастап осы сәтке дейін Өзін шын мәнінде білгісі 
келетіндерге Өзін ашатыны байқалып келеді. Алайда сіздің 
өзіңіздің жеке өміріңізде Оны жақыннан танып-біліп және 
Киелі Кітапта Ол туралы айтылғандардың шындық екендігіне 
өз тәжірибеңізде көз жеткізуіңіз – осы тәсілдердің ішіндегі ең 
жақсысы.

Бәлкім сіз Иса жөнінде осы жарық дүниеге келгеннен бері 
білетін шығарсыз, әлде сіз ол туралы мүлдем білмей келген 
боларсыз. Бәлкім сіз Оны білетін де шығарсыз және Оны сүйетін 
де шығарсыз немесе Исаны жақыннан танып-білген кезде өмірі 
өзгеріп шыға келген, Исаның қас дұшпаны болған Пауыл сияқты 
Інжілге қарсы тұратын шығарсыз. Сіздің Иса туралы біліміңізге 
және сіздің Оған көзқарасыңызға қарамастан, осы сабақтар сізге 
Оны өз өміріңізде жақынырақ танып-білуіңізге көмектесу үшін 
жазылған. Сонымен қатар осы оқулықты зерттеу барысында, сіз 
Исамен достықтан келетін керемет олжаларға ие боласыз деп 
сенеміз және сол үшін мінажат етеміз.

10 Төменде берілген мәлімдемелерден Исаның кім екенін 
білудің ең жақсы тәсілін көрсететін үшеуін таңдап алыңыз. 
Олардың тұсында тұрған әріпті қоршаңыз.
Ол туралы Киелі Кітаптың не айтатынын оқып білу.
Ол туралы өзге діндердің не айтатынын оқып білу.

Исаны жақыннан тану.

Әр түрлі діндердің тәлімдерін салыстыру

Исаның қарсыластары не айтатынын тыңдау.

Оны жақыннан танып-білетін адамдар үшін Исаның не 
істегені жайында куәліктер тыңдау.

a)
ә)

г)

б)

ғ)

в)
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Өзіңіздің жауаптарыңызды тексеріңіз

Сіздің тапсырмаларыңыздың жауаптары реттілік бойынша 
берілмеген. Бұл келесі сұрақтарға берілген жауаптарды сіздің 
алдын-ала көріп қоймауыңыз үшін жасалған. Керекті жауаптың 
санын іздеп тауып, басқа жауаптарға қарамауға тырысыңыз.

4

1

10

3

2

7

6

a)

ә)

а)

ә)

б)

а)

ә)

в)

в)

б)

ғ)

г)

2) Жаңа Келісім.

Олар тек бір Құдайға табынды.

Ол туралы Киелі Кітаптың не айтатынын оқып білу.

Құтқарушы Иса

Құдайдың шынайы жолдауы болып табылады.

Барлық мәлімдемелер дұрыс. Солай бола тұрса да, ә), 
б) және г) пайымдаулары Киелі Кітаптың Иса туралы 
айтқандығына сіздің неліктен сене алатыныңыздың 
себептерін келтіреді.

Оны жақыннан танып-білген немесе Онымен тығыз 
байланыстағы адамдардан мәліметтер алып жазылған 
жазба.  

2) Жаңа Келісім.

Олар Құдайдан жолдаулар алып отырды.

Оны жақыннан танып-білетін адамдар үшін Исаның не 
істегені жайында куәліктер тыңдау.

1) Көне Келісім.

Құдай оларға жаз деп бұйырғанды жазды.

Исаны жақыннан тану. 
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2САБАҚ Иса – Уәде 
Етілген Мәсіх

Уәде – біздің өміріміздің бір бөлігін құрайды. Ата-
аналар балаларына бірдеңе істеуге уәде береді. Саясаткерлер, 
кәсіпкерлер және достарымыз да уәделерін үйіп-төгеді. Біздің 
барлығымыз да өзімізге әлдебіреудің берген уәделерінің 
орындалуын күтуді бастан кешіргенбіз. Кейде бізге ұзақ уақыт 
сарғайып күтуге тура келетін! Ал кейде көңіліміз қалған кездер 
де болды.

Құдай да бізге уәделер берген. Иса осы дүниеге келгенге 
дейін бірнеше ғасыр бұрын Жаратқан Ие Мәсіхтің, яғни 
Майланғанның, келетіндігіне уәде берген. Осылайша Құдай 
Өзінің пайғамбарлары арқылы Сол адамды және Оның не істей 
алатынын жеткізген. 

Иса бұл дүниеге келгенде, осы пайғамбарлық сөздерді білген 
адамдардың көпшілігі өте маңызды бір нәрсені аңғарды. Олар 
Исаның айтқаны мен істегенінің сол пайғамбарлық сөздерге 
дәлме-дәл сай келетіндігін байқады. Олар Құдай жіберемін деп 
уәде еткен сол Мәсіхтің Исаның Өзі екенін түсінді. Жаратқан Ие 
Өз уәдесінде тұрды!  

Осы сабақта сіз Иса туралы айтылған алуан түрлі 
пайғамбарлық сөздер туралы оқисыз. Сіз Ол туралы алдын ала 
айтылған тамаша пайғамбарлық сөздерді табасыз.  
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А.	Киелі	Кітаптағы	Пайғамбарлық	
Сөздерді	Түсіну

Сіз осы сабақта келесі тақырыптарды оқып-білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздердің 
түрлерін атап шығыңыз.

А. Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздерді түсіну.
Ә. Мәсіх туралы ақиқаттарды оқып білу.

1. Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздердің түрлерін атап 
шығыңыз.

2. Киелі Кітаптағы Мәсіхке қатысты пайғамбарлық сөздерді 
Исаның іске асыруының бірнеше әдісін анықтаңыз. 

Мақсат 1.

Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздер – бұл Жаратқан 
Иенің Өз адамдарына Өз пайғамбарлары арқылы берген сөздері. 
Олар арқылы Құдай Өз адамдарының дұрыс іс-әрекет еткенін 
қалайтынын жеткізіп, әрі оларға болашақта болатын көптеген 
оқиғаларды білдіріп отырған.   

Құдай пайғамбарларды Өзі берген аяндарды жазуға 
рухтандырды. Қазір сол аяндар Киелі Кітапта бар. Олардың 
болашақ оқиғаларды болжауы Киелі Кітапты басқа діндер 
құрметтейтін жазбалардан ерекше етеді. Осы пайғамбарлық 
сөздердің көпшілігі егжей-тегжейіне дейін орындалып та қойды. 
Бұл пайғамбарлық сөздердің көбінің тарихи орындалуы Киелі 
Кітапта бар. Олардың бірқатары қазір де орындалып жатыр. 
Қалғандары болашақта орындалатын болады. 
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Пайғамбарлық сөздер маңызды
Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздердің орындалуы Киелі 

Кітаптың Құдай Сөзі болып табылатындығын көрсетеді. Ол 
болмаса, болашақтың әр бөлшегін кім білер еді және бірнеше 
ғасырлар өткеннен кейін белгілі бір адамдармен белгілі бір 
орында және белгілі бір уақытта не болатынын кім баяндап 
бере алар еді? Құдай Киелі Кітапты Өзі рухтандырғанын, 
Өз мақсатын күні бұрын жариялады, содан кейін солардың 
барлығын Өзінің пайғамбарлары арқылы айтқандай етіп 
орындауы арқылы растап берді.

Көне Келісімде берілген Құтқарушының келуі туралы 
пайғамбарлық сөздердің маңыздылығының үш себебі бар:

1. Біз Исаның өмірін осы пайғамбарлық сөздермен 
салыстыра аламыз және Оның уәде етілген Құтқарушы 
екенін көре аламыз.

2. Пайғамбарлық сөздер арқылы біз Иса кім екенін және 
Оның неліктен келгенін жақсырақ түсінеміз. Бізге 
Оның бұрынғы, қазіргі және болашақтағы қызметтері 
көрсетілген.

3. Біз Құдайдың Өз уәделерін орындайтынын көре аламыз. 
Иса туралы айтылған пайғамбарлық сөздердің бірінші 
бөлігі сол пайғамбарлық сөздерге сәйкес толығымен 
орындалғандықтан, болашақ туралы пайғамбарлық 
сөздер де дәл солай орындалады.

Тапсырма

1 Болашақтағы оқиғалар жайындағы Киелі Кітаптағы 
пайғамбарлық сөздер, бұл – 
пайғамбарлар аруақтардан алған хабарлар болып табылады.

Құдай Өзінің пайғамбарлары арқылы берген аяндар.

жұлдыздарды зерттеу арқылы алынған болашақ туралы 
болжамдар.

a)
ә)

б)
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Мәсіх туралы пайғамбарлық сөздер біртіндеп 
берілген

Біз Құтқарушы туралы пайғамбарлық сөздерді мәсіхшілік 
пайғамбарлық сөздер деп атаймыз. Бұл, Майланған деген 
мағынаны білдіретін еврейдің Мәсіх деген атауынан шығады. 
Құдайдың таңдап алғанын және Өз қызметіне арнап бөліп 
алғанын көрсету үшін бас діни қызметкерлерді, пайғамбарлар 
мен патшаларды маймен майлаған. Келе жатқан Мәсіх 
Құдайдың қызметін атқару үшін Құдайдың Киелі Рухымен 
майлануы қажет еді. Ол Пайғамбар, Бас діни қызметкер және 
Патша болуға тиіс болатын. Мәсіх дегенді білдіретін грек сөзі 
Христос болып табылады. Иса Мәсіх туралы сөз қозғағанда, 
біз Исаны Майланған, мәсіхшілік пайғамбарлық сөздердің 
орындалуы деп атаймыз. 

Мәсіх жөніндегі Құдайдың уәделері Оның адамдарына әр 
түрлі кезеңдерде, 4000 жылдан астам уақыт аралығында беріліп 
келді. Олардың кейбіреулері Исаның біздің Құтқарушымыз 
ретінде жерде атқаратын қызметтерін суреттейді. Өзгелері 
Оның болашақтағы мәңгілік Патшалығын көрсетеді. Олардың 
кейбіреулері нақты жағдайлар туралы хабарламаларда берілді, 
бірақ та келе жатқан Мәсіхке қатысты мәселелердің шегінен 
шығып кетті.  

2 Болашақтағы Мәсіх туралы пайғамбарлық сөздер маңызды, 
өйткені олар 
Құдай Өз уәделерін орындайтындығын дәлелдейді.

құрамына көптеген қызықты суреттер мен белгілерді 
енгізеді.

Киелі Кітап заманындағы саяси жағдайды баяндайды.
a)
ә)
б)
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Уақыт өте Құдай келе жатқан Мәсіх туралы – Оның 
қайда туылатыны, Оның қалай өлетіні, Оның қандай істерді 
орындайтыны туралы көбірек анықтама бере бастады. 
Киелі Кітапты зерттеген кейбір студенттер Көне Келісімнің 
пайғамбарлық сөздерінен Мәсіх туралы 330 нақтылы 
орындарды санады. Құдай Ол келген кезде, баршаның Мәсіхті 
танығандығын қалаған.

Тапсырма

3

4

«Мәсіх» сөзі мынаны білдіреді:

Құдай Мәсіх туралы пайғамбарлық сөздерді . . . берді 

Майланған

Мәсіх туылғаннан 4000 жылдан аса уақыт бұрын

Құрбандық

4000 жыл бұрын өмір сүрген пайғамбарлардың біріне

Басып алушы

4000 жылдан астам уақыттағы әр түрлі оқиғалар тұсында 

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

Рәсімдер Мәсіхті суреттеді
Құдай халқының Көне Келісімде қолданған табыну 

рәсімдерінің өзі пайғамбарлық болып табылады. Құдай 
адамдарды күнәларынан құтқару үшін Өз өмірін құрбан 
етуге келе жатқан Мәсіхтің бейнесін көрсететін тұтастай бір 
құрбандық шалу жүйесін белгіледі. Бас діни қызметкерлер 
атқарған міндет Исаның бүкіл адамзаттың мінсіз Бас діни 
қызметкері ретінде не істейтінін көрсетті.

Жаңа Келісімдегі «Еврейлерге арналған хат» кітабы Исаның 
Көне Келісімдегі табыну рәсімдерін суреттейтін пайғамбарлық 
көрініске дәлме-дәл сәйкес келетіні жөнінде баяндайды.

Бүгінгі таңда Құдай адам күнәға батқаннан кейін белгілеген 
пайғамбарлық салттардың, рәсімдер мен құрбандық шалудың 
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Тапсырма

5

6

Өз аймағыңызда қолданылатын құрбандық шалудың 
қандай да бір салттарын білесіз бе? Олар нені білдіреді?

Көне Келісім рәсімдерінің символдық көрінісіне Исаның 
қалай сіңіп кететіндігін білудің ең жақсы тәсілі мынау 
болып табылады:
сіздің ауданыңызда қолданылатын діндер туралы ойлау.

Жаңа Келісімдегі «Еврейлерге арналған хат» кітабын оқу.

Киелі Кітаптағы Мәсіх туралы жазған пайғамбарлардың 
аттарын жаттап алу.

a)
ә)

б)

Адамдық және Құдайлық болмыс
Біз Мәсіх туралы бірінші уәдені Киелі Кітаптың бірінші 

кітабынан табамыз. Құдай Оны әйелдің Ұрпағы деп атайды. 
Ол әйелден туатын болады. Адам Ата мен Хауа Ана – алғашқы 
еркек пен әйел – күнә жасады. Ал шайтан, Құдайдың дұшпаны, 

іздерін біз бүкіл әлемнен таба аламыз. Көптеген діндердің 
табыну ережелерінде Исаға нұсқайтын осы белгілердің 
бірқатары бар. Өз рәсімдерінің шынайы мақсатын білу үшін осы 
діндердің өкілдеріне Киелі Кітапты оқыған жөн болады.

Ә.	Мәсіх	Туралы	Ақиқаттарды	Оқып	
Білесіз

Киелі Кітаптағы Мәсіхке қатысты пайғамбарлық 
сөздерді Исаның іске асыруының бірнеше әдісін 
анықтаңыз.

Мақсат 2.

Көне Келісім пайғамбарлары Мәсіх туралы көптеген 
маңызды жайттарды болжаған. Осылардың бесеуі сіздің 
сабағыңыздың осы тарауында баяндалған.
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оларды Құдайға мойынсұнбауға азғырды. Бұл оларды Құдайдан 
алшақтатты, осылайша олар шайтанның билік етуіне жол 
берді. Бірақ шайтанмен күресіп, оның билігін күл-талқан ететін 
Құтқарушы туылады деп Құдай уәде берді. Құдай шайтанға 
былай деді: «Әйел екеуіңді, сенің ұрпағың мен оның ұрпағын 
өзара өштестіріп қоямын. Әйелдің ұрпағы басыңды мыжып, ал 
сен оның өкшесін шағатын боласың» (Жар 3:15).

Одан кейінгі ғасырларда Құдай Өз халқына Құтқарушы тура-
лы көбірек мәлімет берді. Ол Бетлехемде, қазір Палестина деп 
аталатын жерде дүниеге келеді. Әйткенмен Ол қарапайым адам 
болмайды. Ол мәңгілік болады. Ол әрқашан да болған, алайда 
жерге адамның баласы секілді дүниеге келіп, өсе келе Исраилдің 
патшасы болу үшін туылды. Миха былай деп пайғамбарлық сөз 
айтқан: 

«Ал сен, Ефрата аймағындағы Бетлехем, Яhуданың 
әулеттерінің арасындағы маңызсызы болсаң да, 
сенен Менiң халқым Исраилге басшылық ететін 
Көсем шығады. Оның шыққан тегі ежелгі заманнан, 
мәңгіліктен» (Мих 5:2).
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Ефрата аймағындағы Бетлехем (Жар 35:19; 48:7) дегеніміз 
Ефрата (Рут 4:11) аймағында орналасқан Бетлехем атты ауыл. 
Билер кітабында Яһуда жеріндегі Бетлехем деп аталады (17:7). 
Нақты орнын атап өту маңызды, өйткені Бетлехем Исраилдің 
басқа руларының да аумағында болған (Еш 19:15), бірақ осы 
Бетлехем деген ауыл Ефрата қаласына жақын, Яһуда жерінде 
болған. 

Иса туылғанға дейін шамамен 700 жыл бұрын Құдай Ишая 
пайғамбарға келе жатқан Құтқарушының бір мезгілде адам да, 
Құдіретті Құдай да болатындығын көрсетіп берді. Ол осы жерде 
әкесіз, пәк қыздан туылады. Оның лауазымдарының бірі «Құдай 
бізбен бірге» дегенді білдіретін Имануил болады.

 «Ендеше Тәңір Иенің Өзі сендерге осыны істейтіндігін 
дәлелдейтін керемет жасайды. Біліп алыңдар, пәк қыз 
құрсақ көтеріп, ұл туады. Оған Имануил (яғни «Құдай 
бізбен бірге») деген ат қояды» (Иш 7:14).

 «Себебі Сәби дүниеге келді, біз үшін осы Ұл сыйға 
берілді! Билік Оның қолында қала береді: Ол «керемет 
ақылды Кеңесші, Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, 
Тыныштықты сыйлайтын Әмірші» деп те аталатын 
болады» (Иш 9:6).

Матай мен Лұқа жазған Ізгі хабарлардан сіз Исаның өмірге 
келуі туралы оқи аласыз. Ол жер бетінде Мәриям атты пәк 
қыздан дүниеге келді. Бұл Құдайдың күшімен, Киелі Рух 
арқылы, іске асты. Әрі Адам, әрі Құдай, Ол Имануил – Құдай 
бізбен бірге. Исаның жердегі соңғы сөздеріне назар аударыңыз: 
«Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге 
болып, сендерге жар боламын!» (Мат 28:20). 
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Тапсырма

7 Біз Исаның Көне Келісімде болжау жасалған «Имануил» 
екендігін білеміз, өйткені Ол

Ефрата аймағындағы Бетлехемде туылды.

ұлы да дана ұстаз болды.
Киелі Рух арқылы бойға бітті.

a)
ә)
б)

Құрбандық және Құтқарушы
Құдай бірнеше пайғамбарға Құтқарушының Өз өмірін 

біздің күнәларымыз үшін құрбандыққа беретінін көрсетті. Иса 
дүниеге келгенге дейін адамдардың күнәлары үшін жануарлар 
құрбандыққа шалынды. Күнәкар адам қозыны немесе лақты Бас 
діни қызметкерге өлтіру және құрбандық үстелінде өртеу үшін 
алып келетін. 

Ишая пайғамбардың 53 тарауы Құдайдың Құтқарушыны 
біздің күнәларымыз үшін құрбандық ететінін, бірақ 
кейінірек Оның қайта тірілетінін суреттеп берген. Иса – 
біздің күнәларымыз үшін төленетін құрбандық және біздің 
Құтқарушымыз. Пайғамбарлар Оны жақын досының қашан, 
қайда және қалай сатып кететіні туралы, жалған айыпталатыны, 
абақтыға жабылатыны, азапқа салынатыны, мазақ етілетіні, 
Оны дүрелейтіні және айқыш ағашқа шегеленетіні, сондай-ақ 
жерленетіні туралы айтып кетеді. Бірақ Ол қайта тіріледі. 

Тапсырма

8 Біз Көне Келісімдегі күнә үшін құрбандық шалу 
рәсімдерінің барлығы Исаның құрбандығы арқылы 
толығымен орындалғанын білеміз, өйткені Ол...
біз үшін өлді.

бізге Құдай туралы айтып берді.
көптеген игілікті істер істеді.

a)
ә)
б)
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Пайғамбар, Бас діни қызметкер және Патша
Көне Келісімнің пайғамбарлық сөздері Пайғамбар, Бас 

діни қызметкер және Патша болу үшін Мәсіхтің Құдай 
Рухымен майланатынын көрсетеді. Пайғамбар ретінде Ол біз 
үшін Құдайдың бізге сөйлеген үні болып табылады. Бас діни 
қызметкер ретінде Құдайдың алдындағы біздің үніміз болады. 
Патша ретінде бізге көмектесетін және бізді алға жетелейтін 
Құдайдың қолы болады. Ол біз үшін дұрыс өмір сүрудің 
үлгісі болады және біздің өмірімізде Құдайдың жетелеуін іске 
асырады.

Иса Өзінің көпшілік алдында қызмет етуін бастаған кезде, 
Киелі жазбадан Мәсіх туралы мына пайғамбарлық сөзді 
оқып берді, осылайша осы пайғамбарлық сөздің Өзі арқылы 
орындалғанын адамдарға көрсетті:

«Маған Жаратушы Тәңір Ие Өзінің Рухын қондырды. 
Жаратқан Ие мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге 
және жаралы жүректерді жұбатып орнықтыруға 
тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға босатылатындарын, 
бұғаудағыларға азат болатындарын жар салуға жіберді» 
(Иш 61:1-2).

Пайғамбар. Мұса Иса туылғанға дейін шамамен 1400 жыл 
бұрын Еврей халқының ұлы пайғамбары, діни көшбасшысы 
және билеушісі болды. Құдай ол арқылы адамдарға сөйлеген. 
Ол адамдарды Мысырдағы құлдықтан азаттыққа шығарды. Ұлы 
кереметтер оның қызметімен астаса жүрді, осылайша Құдай оны 
өз халқының жетекшісі болу үшін жібергендігін дәлелдеп берді.  
Мұса былай деді:

«Құдай Иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды 
бауырластарыңның арасынан шығарады. Соның 
айтқандарын тыңдаңдар!» (Заң 18:15).

Иса Мұсаға көп жағынан ұқсас болды. Құдай Ол арқылы 
сөйледі. Ол ұлы кереметтер жасады. Ол адамдарды күнәнің 
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құлдығынан босатты. Пайғамбар ретінде Иса көптеген 
оқиғаларды, оның ішінде Өзінің айқыш ағашқа шегеленіп 
өлетіндігі, үш күннен кейін Өзінің қайта тірілуі, Өзінің көкке 
көтерілуі және Өз ізбасарларының істерін, Киелі Рухтың келуі, 
Ізгі хабардың таралуы мен Иерусалимдегі ғибадатхананың 
қиратылуы туралы пайғамбарлық сөз айтты. Осының бәрі дәл 
Иса айтқандай орындалды. Оның кейбір пайғамбарлық сөздері 
қазір де іске асуда. Біз басқа да пайғамбарлық сөздердің де 
орындалатынын білеміз.  

Бас діни қызметкер. Забур жырларын жырлаушы Мәсіх 
туралы былай жазды:

«Жаратқан былай деп ант берген еді, онысын ешқашан 
да өзгертпейді: «Мәліксадықтай діни қызметкерсің, мәңгі 
сондай болып қала да бересің!» (Жыр 109:4).

Мәліксадық Көне Келісімде аты аталған бірінші Бас діни 
қызметкер болған, демек оны Құдай тікелей Өзі таңдаған болып 
отыр. Көне Келісімдегі барлық Бас діни қызметкерлер адамдар 
үшін мінажат етіп, олардың күнәлары үшін құрбандық шалған. 

Иса жерде болғанда Өзінің ізбасарлары үшін көп мінажат 
етті және мінажат етуін қазір де жалғастыруда. Біздің 
күнәларымыз үшін төлеген құрбандығы – Оның Өз өмірі 
болды. Қазір де біздер Бас діни қызметкеріміз Иса арқылы 
Құдай алдына кешірім сұрап бара аламыз. Біз Оған мінажат 
етіп өтініш жасаған әр кезде біздің Бас діни қызметкеріміз 
мұқтаждықтарымызды Құдайға жеткізіп отырады.    

Патша. Көне Келісімдегі пайғамбарлық сөздерге сәйкес 
Мәсіх қандай жеңіс әкелуші Патша болуы керек еді! Ол 
Құдай мен адамзаттың дұшпаны шайтанды жеңіп шығады. Ол 
күнәні, ауруларды, қайғы-мұңды және тіпті өлімді де жеңеді. 
Ол зұлымдық күштерін жеңіп, жерде шынайы әділдік пен 
бейбітшіліктің билігін орнатады. Ол барлық жер бетіндегі 
мәселелердің шешілуін қамтамасыз етеді. Адамдардың Оның 
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қайтып келуін осылайша тағатсыздана күтуі таңғаларлық нәрсе 
емес! Сіздің Ишая пағамбардың жазбасындағы 9:6 аятында 
оқыған әлем Иесі туралы пайғамбарлық сөздер жалғасын былай 
табады:

«Оның құрған билігі арта түсіп, орнатқан тыныштығы 
шексіз болады, Өзі Дәуіттің тағына отырып, мәңгі 
патшалығын сол кезден бастайды, әділдікпен нығайтып 
жалғастырып, ақиқатты да ұстанатын болады. Барлық 
қайрат-жігерімен бұларды әлемнің Иесі іске асырады!» 
(Иш 9:7). 

Сіз Інжілде кей адамдардың Исаны Құдайдың Ұлы деп 
атағандарын байқайсыз. Ол Дәуіттің тағына заңды мұрагер 
болды. Оның ізбасарлары Оның кереметтері мен Оның қызмет 
етуі арқылы Мәсіх орнатуға тиісті тамаша патшалықтың 
барлық сипаттамаларын көрді. Сол кезде көпшілік Оны Патша 
етіп таққа отырғызғысы да келді. Бірақ Иса Өзінің әлемдік 
Патшалығын орнатуға дайын емес еді. Ең алдымен Ол біздің 
жүрегіміз бен өмірімізге Өз Патшалығының стандарттары мен 
шарттарын берді. Қазір біздер адамдарға Исаны өмірлерінің 
Патшасы етіп қабылдау ұсынылып отырған уақытта өмір сүріп 
жатырмыз. Өзін Патша ретінде қабылдағандардың барлығын да 
Иса күнәнің және шайтанның билігінен босатады.

Иса – әлемнің шынайы Патшасы. Күндердің бір күнінде Ол 
Өз ізбасарлары үшін жерге қайтып келеді. Ол Өз Патшалығын 
барлық адамдарға көрінетіндей етіп орнатады және мәңгілік 
патшалық ететін болады. Сондықтан да Исаның кім екендігі 
және Оның сізден нені талап ететіні туралы барлық нәрселерді 
оқып-білгеніңіз жөн болады.  
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Тапсырма

9 Мәсіх туралы айтылған пайғамбарлық сөздің санын Иса 
сол сөзді қалай орындағанын баяндайтын қарама-қарсы 
бағандағы сөздердің алдына жазыңыз.

Өз өлімін және қайта тірілуін 
болжады

Өзінің ізбасарлары үшін мінажат 
етті

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Өз өмірін біздің күнәларымыз 
үшін берді

Пәк қыз Мәриямның ұлы болды

1) Адам және Құдай

2) Құрбандық және 
Құтқарушы

3) Пайғамбар

4) Бас діни
қызметкер

5) Патша

Дәуіттің тағының заңды мұрагері 
болды

Киелі Рухтың күшімен бойға 
бітті

a

в

ә

г

б

ғ

10 Айталық, досыңыз сізден: «Исаның уәде етілген Мәсіх 
екенін сен қайдан білесің?» деп сұрады делік. Ең жақсы 
жауаптың алдындағы әріпті шеңбермен қоршаңыз.
Иса Көне Келісімде Мәсіх туралы берілген барлық 
пайғамбарлық сөздерді орындап шықты.

Көне Келісімде пайғамбарлардың көпшілігі Майланғанның 
келуі туралы айтып берді.

Діни адамдардың көпшілігі Исаның жақсы адам және өте 
дана ұстаз екендігімен келісті.

a)

ә)

б)

Көне Келісімнің Мәсіх туралы пайғамбарлық сөздері 
жеке-жеке жатқан жіп тәрізді болды. Иса келгеннен кейін ғана 
адамдар осы жіптердің нақты Иса арқылы бір-бірімен қалайша 
тамаша, әрі көркем өрілгенін көрді. Келесі сабағымызда біз 
Исаның Құдай Ұлы екендігі туралы көбірек білетін боламыз.
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Өзіңіздің жауаптарыңызды тексеріңіз

6

1

7

4

10

5

2

8

3

9

б)

а)

б)

ә)

ә)

а)
а)
а)

ә)

в)
б)

г)
ғ)

Жаңа Келісімнің «Еврейлерге арналған хат» кітабын оқу.

3) Пайғамбар

Құдай Өзінің пайғамбарлары арқылы берген аяндар.

Киелі Рух арқылы бойға біткен.

4000 жылдық уақыт кезеңі ішінде әр түрлі уақыттарда. 

Барлық жауаптар дұрыс. Солай бола тұрса да, а) жауабы 
қажетті ақиқатты ұсынатын жалғыз жауап болып 
табылады. Осы жауап Исаның өмірінің Құтқарушы туралы 
пайғамбарлық сөздерге сәйкестігі туралы айтады. 

Сіздің жауабыңыз. Адамдардың құрбандық әкелуі өздерінің 
күнә жасағанын білетінін және Құдай оларға ашуланады 
деп қорқатынын көрсетеді.

Құдай Өз уәделерін орындайтынын дәлелдейді.
біз үшін өлді. 
Майланған.

2) Құрбандық және Құтқарушы

4) Бас діни қызметкер
5) Патша

1) Адам және Құдай
1) Адам және Құдай
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3САБАҚ Иса – 
Құдайдың Ұлы

Құдай туралы қандай да бір фактілерді соған ұқсас келесі 
бір фактілермен салыстыру арқылы түсіну оңайырақ болады. 
Мысалы, біз Құдайды Әке ретінде еш қиындықсыз қабылдай 
аламыз. Өйткені әке болу немесе әкеңнің болуы – бұл 
өзіміздің өмірлік тәжірибеміздің бір бөлігі. Біз жақсы әкенің 
өз балаларының қамын жеп, оларды жақсы көретінін көріп 
өскенбіз.

Құдай туралы өзге бір фактілерді түсіну оңайға түспейді. Әрі 
бұл бізді таңдандырмауы да керек! Біздің Құдай – ұлы, мәңгілік 
және құдіретті Жаратушы, әрі Оның ойлары мен жолдары 
біздікіне қарағанда анағұрлым жоғары. Біздің түсінуімізге қиын 
болатын фактілердің бірі біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 
болып табылады. Бұл – Исаның Құдайдың Ұлы болу ақиқаты. 
Құдай – жалғыз Құдай, солай бола тұрса да Оның билігі, күш-
жігері, даңқы бойынша Өзіне тең Ұлы бар.
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А.	Ұлының	Өз	Әкесімен	Байланысы

Сіз осы сабақта келесі тақырыптарды оқып-білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Исаның Құдай Ұлы екені туралы Киелі Кітаптың 
не айтатынын анықтау 

А. Ұлының Өз Әкесімен байланысы.
Ә. Ұлының Өз ізбасарларымен байланысы.

1. Исаның Құдай Ұлы екенін көрсететін ерекше тәсілді 
түсіндіру. 

2. Құдай Ұлы мен Оның ізбасарлары арасындағы өзара 
қатынастар туралы Киелі Кітаптың маңызды тәлімдерін 
анықтау.

Мақсат 1.

Өзінің Бетлехемде туғанына дейін Иса әрқашан Құдаймен, 
демек Өзінің Әкесімен бірге болды. Екінші сабақта сіз Миханың 
жазбасындағы 5:2 аяттағы Миханың пайғамбарлық сөзін 
оқыдыңыз. Онда Миха Мәсіхтің «шыққан тегі ежелгі заманнан, 
мәңгіліктен» екенін көрсетеді.

Өзінің айқыш ағашқа шегеленетінінен бір күн бұрын түнде 
Иса былай деп мінажат етті:

«Әке, әлем жаратылмай тұрып Өзіңмен бірге болғанымда 
ұлылыққа кенелген едім. Енді Мені өз қасыңда сол 
ұлылыққа қайтадан кенелте гөр» ( Жох 17:5).

Әкесі мен Ұлы мәңгілікке бірге
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Әлемді жаратқан кезде, Иса Құдаймен бірге жұмыс істеді, 
Оның қасында болды. Жохан Исаны Сөз деп атап, өзі жазған 
Інжілді былай бастайды:

«Әуел баста Сөз болатын, Сөз Құдайда болатын, Сөз 
Құдай еді. Сөз әуелден-ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін 
Сөз арқылы жаратқан, жаратылған ештеңе де Онсыз 
пайда болмаған» ( Жох 1:1-3).

Көне Келісімде көптеген оқырмандарды тығырыққа тірейтін 
құпия бар. Жаратылыстың басталуы 1:26-да былай дейді: 
«Құдай енді: «Біз (рухани жағынан) Өзімізге ұқсас әрі бейнелес 
етіп адамды жаратайық».

Құдай кіммен сөйлескен? Жохан бізге осы жұмбақты 
түсіндіруге көмектеседі. Иса, Құдайдың Ұлы, әлемді жаратқан 
кезде Құдаймен бірге болған. Екінші сабақта оқығанымыз 
естеріңізде болар, Ишая Мәсіхті «Құдіретті Құдай» және 
«Мәңгілік Әке» деп атайды (Иш 9:6). Бірақ бұл әлі аяғы емес.

Киелі Кітап тек бір ғана Жаратушы Құдай бар деп үйретеді. 
Солай бола тұрса да, Көне Келісім Ол үшін көптік түрді 
көрсететін атты – Элохим атын – 2300 реттен аса пайдаланады. 
Құдай деп аударылатын Элохим сөзі кейде Құдайдың 
жұмысын сипаттау үшін көптік жалғаулы есімдіктермен және 
етістіктермен қолданылған. Бұл әлемнің жаратылуын суреттеуде 
де орын алды. Кейде Элохим сөзі сандары бір емес, бірнешеу 
болатын тұлғалар бір тұлға ретінде әрекет еткенін көрсететін 
жекеше түрдегі етістікпен бірге қолданылды. Киелі Кітап «бір» 
деген сөзді бірлікті немесе санды көрсету үшін қолданады. Біз 
Құдай деп атайтын Құдайлық бірлік бірнеше тұлғадан тұрады.

«Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты... Ал 
Құдайдың Рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді... 
Құдай енді: «біз (рухани жағынан) Өзімізге ұқсас әрі 
бейнелес адамдар жаратайық...» – деді» (Жар 1:1, 2, 26). 



45

Көне және Жаңа Келісімдердегі Құдай аяндарының 
адамдарға ашылуына қарай біз Үш Тұлғаның Құдай деп 
аталатынын біле бастаймыз, олар – Әке, Ұлы және Киелі Рух. 
Біз оларды Үшбірлік Құдай немесе Киелі Үшбірлік деп атаймыз, 
бұл бірлікте Үш Киелі Тұлға бар дегенді білдіреді. Олардың 
мақсаттары, құдіреттері және табиғаты бірыңғай. Олар мінсіз 
ынтымақтастық пен үйлестікте әрқашан бірге жұмыс істеген: 
әлемді жаратқанда да, Иса жерде болған кезде де. Әрі бұдан 
кейін де әрқашан бірлікте әрекет ететін болады. Құдай деген 
сөз Әкені, Ұлды және Киелі Рухты көрсету үшін қолданылады. 
Оларды ажырату үшін біз Әкеге Құдай деп бет бұрамыз, Ұлын 
Оның жердегі Иса деген атымен атаймыз және Киелі Рух туралы 
сөз қозғаймыз.

Иса Өзінің Әкесімен одағы туралы біртұтас болу немесе 
Әкенің Ұлымен және Ұлының Әкесімен толықтай келісімі 
ретінде айтқан.

«Әке, Мені Өзіңнің жібергендігіңе адамзаттың сенуі 
үшін, Сенің Менімен, Менің де Сенімен тығыз 
байланыста тұрғанымыздай, сенушілер де Екеуімізбен 
тығыз байланыста тұрып, бәрі біртұтас болсын деп 
өтінемін» (Жох 17:21-23).

Құдай Әке Исаның мінажатына Жоханның 17:5 аятында 
оқығанымыздай жауап қатты. Иса біздің күнәларымыз үшін 
өлгеннен кейін, Құдай Оны өлімнен қайта тірілтті. Қырық күн 
өткен соң көптеген адамдар Оның қалай көкке көтерілгенін 
көрді. Кейінірек Құдай бірнеше адамға, мысалы Степанға 
Исаның салтанатты ұлылығымен Әкенің оң жағында отырғанын 
көруге мүмкіндік берді.

«Ал Киелі Рухқа кенелген Степан көкке қадала қарап, 
Құдайдың нұрлы салтанатын және Исаның Оның оң 
жағында тұрғанын көрді» ( Елш 7:55).
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Киелі Кітапқа сәйкес Исаның Әкесімен өзара қатынасы ...  

Киелі Үшбірлік ... білдіреді

Киелі Үшбірліктің барлық үш тұлғасын еске салатын 
Жазба – бұл  ...

әлемді жаратқан кезде басталды.

Үш Тұлғасы бар бір Құдайды.

Миха пайғамбардың жазбасы 5:2.

Ол туылғаннан басталды.

бір-біріне тең үш Құдайды.

Елшілердің істері 7:55.

әрқашан да болды.

бірліктегі үш Киелі Тұлғаны.

Жохан жазған Ізгі хабар 17:5.

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

Иса Құдай Өзінің Әкесі екендігін білді және сол туралы 
басқаларға айтып отырды. Ол Құдай туралы үнемі Өзінің Әкесі 
ретінде айтқан (тіпті он екі жасында да). Ол Өз мінажаттарында 
Құдайға Өзінің Әкесі ретінде сиынып отырды. Иса адамдарға 
Құдайдың Өзін жерге жіберген себебі, сенім артқандардың 
барлығына мәңгілік өмір беру екенін айтты. 

 «Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, 
Өзінің жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа берді. Енді 
Оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге 
ие болады» (Жох 3:16).

Иса Құдайдың еркін орындау арқылы Өзінің Әкесіне деген 
құрметін көрсетті. Ол адамдарға Құдайдың қандай тамаша 
екенін үйретіп, Өзінің ғажайып тәлімі мен кереметтерінің 
Әкесінен келгенін айтып отырды. 

Иса Құдайды Өзінің Әкесі деп атайды
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Жохан 3:16 аятты жаттап алыңыз.

Не туралы ойланып-толғанған жөн: Кей адамдар Иса 
жақсы адам болған, бірақ Құдайдың Ұлы болмаған дегенді 
де айтады. Солай болса да, Иса Өзінің Құдай Ұлы екендігін 
айтады. Егер Иса Құдайдың Ұлы болмай, бірақ Ол Өзін 
Құдайдың Ұлымын деп мәлімдесе, демек Оның адамдарды 
алдағаны ғой! Егер ол осындай өтірікші болса, Ол қалайша 
жақсы адам болады?

Біз Исаның Құдай Ұлы екендігін білеміз, өйткені Құдайдың 
Өзі Исаны Өзінің Ұлы ретінде құрметтейтінін өте айқын 
көрсетіп берген. Иса былай деді:

«Мен Өзіме куәмін, ал Мені жіберген Әкем де Маған 
куә.... Менің Өзімді құрметтеуім түк болмас еді; 
Мені құрметтеуші – Өз Әкем. Сендер Оны «біздің 
Құдайымыз» десеңдер де, Оны білмейсіңдер, ал мен Оны 
білемін» (Жох 8:18, 54-55).

Құдай Исаны құрметтеген және Иса Өзінің Ұлы екенін: 1) 
періштелер арқылы, 2) Киелі Рух арқылы, 3) жаратылыстан тыс 
белгілер арқылы растады.

Құдай Исаны Өз Ұлым деп атайды

«Сендер көктен келген Билеушіні (айқышқа шегелеп) 
жоғары көтеріп қойған кезде Менің Сол екенімді, әрі еш 
нәрсені өз еркіммен істемей, тек Әкем қалай үйретсе, 
солай сөйлейтінімді ұғатын боласыңдар. Мені жіберген 
Әкем Өзіммен бірге. Мен әрқашан Оған ұнайтынын 
істейтіндіктен, Әкем Мені жалғыз қалдырмайды» 
(Жох 8:28-29).
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Періштелер. Құдай Өзінің көктегі елшілері періштелерді 
адамдарға Исаның Өзінің Ұлы екенін айту үшін жіберген. 
Періштелер Жүсіп пен Мәриямға пәк қыздан туған Сәбидің 
Құдайдың Ұлы екенін айтқан. Періштелер Бетлехем 
өрістеріндегі малшыларға Құтқарушының туылғаны туралы 
жария еткен. Исаның ұлы сынақтары кезінде періштелер 
Оған жәрдемдесіп, күш беру үшін екі рет келген. Періштелер 
Исаның қабіріне кіреберістегі тасты домалатып жіберіп, Оның 
ізбасарларына Оның өлімнен қайта тірілгенін айтқан. Иса көкке 
көтерілген кезде, періштелер жиналған тобырға көрінген. Олар 
Иса қалай көкке көтерілсе, болашақта Оның дәл осылай қайтып 
келетінін айтқан.

Киелі Рух. Құдай Исаны құрметтегендіктен, Оның кім 
екендігін адамдарға ашып беру үшін Өзінің Рухын жіберген. 
Елізабет, Зәкәрия, Шимон, Мәриям, Анна Киелі Рухқа кенеліп, 
Оның жетегінде сөйлеген. Олар Сәби Исаның Мәсіх екенін 
айтты. Исаны әлемнің күнәларын өз мойнына алатын Құдайдың 
Ұлы және Құдайдың Тоқтысы екенін адамдарға жариялау үшін 
Құдай Жақия Шомылдырушыны Өз Рухына кенелтіп, ерекше 
елші ретінде жіберген. Иса шомылдыру рәсімінен өткенде 
Киелі Рух Оған көгершін ретінде түскен. Рух Исаны Құдайдың 
даналығы мен билігі дарыған Мәсіх, яғни Киелі Рухпен 
Майланған Адам Ұлы ретінде қызмет етуі үшін майлады.

Жаратылыстан тыс белгілер. Құдай Өзінің Ұлына 
куәлік беру үшін кереметтер көрсетті. Жол бастаушы жұлдыз 
ғұламаларды жаңадан туған Исаға алып келді. Адамдар үш рет 
Құдайдың Исаға құрмет көрсетіп көктен үн қатқанын естіді. Иса 
Өзінің қызмет етуін ресми түрде бастағанда, Құдай былай деді: 
«Бұл – Менің сүйікті рухани Ұлым, Оған толықтай ризамын!» 
(Мат 3:17).  

Өзге бір жағдайда Құдай Исаның ізбасарларына Өз Ұлының 
даңқын сыртынан көрсетті. Исаның жүзі олардың алдында 
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құбылып, Оның беті күндей нұрланып кетті. Құдай көктен 
тағы да былай деді: «Бұл – менің сүйікті рухани Ұлым, Оған 
ризамын. Оны тыңдаңдар!» (Мат 17:5).   

Құдайдың дауысы үшінші рет естілді. Бұл, Иса Өзінің өлімі 
туралы айтқанда болды.

Жохан жазған Ізгі хабар 12:28 Исаның сөздерін былай деп 
жеткізеді: «Әке, өз атыңды ұлылыққа жеткізе гөр! – Сонда 
көктен: «Мен оны ұлылыққа жеткіздім және бұдан былай да 
жеткізе беремін», – деген үн естілді». 

Исаның жердегі өмірі кезіндегі Оның жасаған барлық 
ғажайып істері, Құдайдың Ол туралы айтқандарының, яғни 
Құдайдың Ұлы екендігінің куәлігі. Иса өлгенде де Құдай 
дәл осылай көптеген белгі берді. Жер дірілдеп сілкініп кетті. 
Қараңғылық күннің бетін тұмшалады. Ғибадатханадағы ең 
қасиетті бөлмені жауып тұрған жамылғы қақ ортасынан 
айырылып жыртылды.  

Үш күн өткеннен кейін, Құдай Өзінің Ұлын өлімнен тірілтіп 
алу арқылы Оны ізет тұтты. Бұдан кейін Құдай Оны көпшіліктің 
көзінше сол денесімен көкке көтеріп әкетті. Осыдан соң Ол 
бірнеше адамға Исаның көкте, Өзінің Әкесінің оң жағында 
отырғанын көруге мүмкіндік берді. Шәкірттері Мәсіхтің атынан 
Құдайға мінажат еткенде, Ол (Құдай) олардың мінажаттарына 
жауап берді және тамаша істер жасап отырды. Әрине, 
барлық сенушілер Құдайдың Өзінің Ұлы Иса туралы берген 
куәліктеріне сенулері керек.

Тапсырма
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Матай жазған Ізгі хабар 3:17 аятты жаттап алыңыз.

Айталық, досыңыз: «Құдай Исаны Өзінің Ұлы деп 
атағанын қалайша білемін?» – деп сұрады делік. Ең жақсы 
жауап мынау болады:
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Құдай Исаны Өзінің Ұлы екендігін көрсеткен үш тәсілді 
баяндау.

өз досыңызға Оған сену керектігін айту.

Жерде болған кезде Исаның қаншалықты көптеген тамаша 
істер жасағанын түсіндіру.

a)

ә)

б)

Ә.	Ұлының	Өз	Ізбасарларымен	
					Байланысы

Құдай Ұлы мен Оның ізбасарлары арасындағы 
өзара қатынастар туралы Киелі Кітаптың 
маңызды тәлімдерін анықтау.

Мақсат 2.

Құдай Әке мен Ұлының бір-бірін мойындап мәлімдегенін 
сіз көрдіңіз. Дәл осылай Құдайдың Ұлы мен Оның ізбасарлары 
бір-бірін мойындап мәлімдеді. Нәтижесінде Құдайдың Ұлының 
соңынан ергендер Онымен мәңгілік бір одақта болады.

Иса жерде болған кезде, Исаның соңынан ерушілер Оған 
сенгендіктен осылай еткен. Олар Иса Өзін Құдайдың Ұлы деп 
атағаны шындық екенін мойындайды.

Мысалға Шимон Петір былай деп мойындаған: «Сіз 
Мәсіхсіз, мәңгі тірі Құдайдың рухани Ұлысыз!» (Мат 16:16).  

Жохан жазған Ізгі хабар 20:28-де Томаның Исаны 
мойындағанын былай деп жазады: «Ием менің, Құдайым менің! 
– деп мойынсұнды».

Ал Исаның бүгінгі күнгі ізбасарларына келетін болсақ ше? 
Біз Оны қалай біле аламыз? Тек жай ғана қауым мүшесі болу 
арқылы ма?  Немесе жай ғана мәсіхші аталып па? Нағыз мәсіхші 

Исаның ізбасарлары Құдайдың Ұлын 
мойындайды



51

болу үшін біз Иса Мәсіх Иемізге сенім артып, Оның Құдайдың 
Ұлы және біздің Құтқарушымыз екенін мойындауымыз қажет. 
Біз осыны қалай істесек болады? Өз өмірімізді Оған сеніп 
тапсыру арқылы, Оған сенім арта отырып, барлық істерде Оның 
басшылығын қабылдау арқылы істей аламыз. 

Жохан Исаның Құдай Ұлы екендігін дәлелдеу үшін және 
нәтижесінде біз Оған сенім артып, мәңгілік өмірге ие болуымыз 
үшін өзінің Інжілін жазды. Жохан мәңгілік өмірге ие болудың 
жалғыз жолы – Оның Ұлымен тығыз байланыста өмір сүру 
деген Құдайдың жолдауын өзінің хаттарында қайта қайталайды.

«Ал жазылғандары Исаның Құтқарушы Мәсіх, Құдайдың 
рухани Ұлы, екендігіне сендер сенсін, әрі сенімдерің 
арқылы Онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы 
өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған» 
(Жох 20:31).

«Бұл куәліктің мәнісі мынадай: Құдай бізге мәңгілік өмір 
сыйлады. Осы өмір Оның рухани Ұлында. Құдайдың 
рухани Ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге 
ие, ал Онымен байланысы жоқта шынайы өмір де жоқ» 
(Жох1 5:11-12).

Тапсырма

8

9

Жоханның 1-хатының 5:11-12 аятына сәйкес Құдай бізге 
мәңгілік өмірді ... арқылы берді 

Иса туралы жолдауларын жазғандағы Жоханның мақсаты ... 
болды

біз жасайтын жақсы істер

Исаның Құдайдың Ұлы екендігін дәлелдеу

Құдайдың Ұлы

Ол туралы қызықты ақпарат беру

киелі адамдардың идеялары

Ол жасаған барлық кереметтерді баяндау

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
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Біз тумай тұрғанда-ақ Иса бізді білген. Әлем жаратылмас 
бұрын Құдай Әке, Оның Ұлы және Киелі Рух бізді өздерінің 
адамзатқа арналған жоспарына кіргізді. Олар бізді Құдайға ұқсас 
жаратылған, Оның сүйіспеншілігін бөлісетін, Оның біз үшін 
дайындаған игіліктерінен рахат алатын, Онымен мінсіз бақытты 
өмір сүретін Құдайдың балалары ретінде көрді.

Бірақ Құдай сонымен бірге басқа нәрсені де көрді. 
Ол адамзаттың бас көтеріп, Өзінен теріс бұрылып, күнә 
мен өлім жолын таңдап алатындығын көрді. Құдай біздің 
әлемдегі күнәнің нәтижелерінен азап шегетінімізді және 
мәңгілік өлім жазасына тартылатынымызды көрді. Біздің 
мойынсұнбаушылығымызға және рақымсыздығымызға 
қарамастан, Ол бізді Өзінің мінсіз сүйіспеншілігімен жақсы 
көрді. Әке, Ұлы және Киелі Рух бізді құтқарудың жоспарын 
жасап шығарды.

Біз әлі күнәкар болып жүргенде, Құдайдың Ұлы бізді Өзінің 
ізбасарлары болуымыз үшін таңдап алды. Ол біздің күнәмізді 
көрді және біздің орнымызға өлім жазасын Өз мойнына алды. 
Ол біздің әлсіз екенімізді көрді. Ол Өзіне келгендердің бәрін 
қабылдап, оларды күнәнің билігінен босатады.

«Құдай бізді Өзінің алдында қасиетті де мінсіз халқы 
болып жүрсін деп, әлемді жаратпастан бұрын Мәсіхтің 
құрбандығына бола сүйіспеншілікпен таңдаған еді. Ол 
бізді Иса Мәсіхтің арқасында рухани балалары етуге 
алдын ала белгілеп қойды; Оның ізгі еркі осы болған» 
(Еф 1:4-5).  

Ол жерде болған кезде Өзінің ізбасарларына арнап 
қолданған есімдер Оның Өз артынан ілескендердің барлығына 
деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Ол оларды Өзінің  балалары, 

Құдайдың Ұлы Өз ізбасарларын мойындайды
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Құдай ұлдары, әлемнің нұры, жердің тұзы деп атайды. Өзінің 
қалыңдығы, Өзінің куәгерлері, Өзіне Құдай Ие бергендер, 
Өзінің шағын қой отары, Өзінің таңдаулылары, Өзінің қауымы, 
Өзінің бауырластары, жүзім бұтағының сабақтары, Өз денесінің 
мүшелері ретінде қарайды.

Сіз Исаны өзіңіздің Құтқарушыңыз және Иеңіз деп 
мойындайсыз ба?  Егер солай болса, Ол сізді Өзімдікі деп 
санайды.

 «Сонымен Мені адамдар алдында мойындаған әркімді 
Мен де көктегі Әкемнің алдында мойындаймын. Бірақ 
Менен жұрт алдында танған әркімнен Мен де көктегі 
Әкемнің алдында танбақпын» (Мат 10:32-33).

«Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім артқандардың бәрін Ол 
Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті» 
(Жох 1:12).

Тапсырма

10

11

Ефестіктерге арналған хат 1:4-5 бізді Құдайдың Өзі 
үшін........таңдап алғандығы туралы айтады.

Құдай бізді Өзіне . . . арқылы келтіруді жоспарлады.

Иса туған кезде

ең жақсы заңдар мен ережелер

біз Исаға сене бастағанда

жаңа діни рәсімдер мен ғұрыптар

әлемді жаратқанға дейін

Оның Ұлы Иса Мәсіх

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

12 Біздің Онымен байланысымызды сипаттайттын әр сөз 
тіркесінің қасына Иса Өзінің ізбасарларына қойған есімнің 
санын жазыңыз.
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Жақсы көреді және бағалайды

Біз Оның қорғауы мен 
қамқорлығына бөленгенбіз 

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Өз өмірімен бөліседі

Біздер Онымен бірігеміз деген 
уәде берді

1) Жүзім бұтағының 
сабақтары

2) Қалыңдық

3) Бауырластар

4) Қой отары

Иса сияқты Құдайды өзіміздің 
Әкеміз деп білу                   

a

в

ә

г

б

Иса біздің Өзімен бірге болғанымызды қалайды, 
өйткені Ол бізді жақсы көреді және біздің өміріміздің және 
болашағымыздың жақсы болуы біздің Өзімен одағымызға 
байланысты екенін біледі. Ол біздің тәніміз, жанымыз және 
рухымызға арнап жаңа өмір береді. Біз Одан шынайы бақыт пен 
кемелділік табамыз және Оның зұлымдықты жеңе алған билігін 
көреміз. Күн сайын Онымен бірге жүретіндер Онымен бірге 
көкте мәңгілік өмір сүретін болады. Шомылдырушы Жақия Иса 
туралы былай деген:

«Әкесі Ұлын сүйіп, Оның қолына бар билікті тапсырған. 
Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мәңгілік өмірге 
ие. Ал оны тыңдамағандар шынайы өмірді көрмей, 
Құдайдың төніп тұрған қаҺарына ұшырайды» 
(Жох 3:35-36).   
 «Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі 

рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім» (Жох 
10:10). «Жол, шындық және шынайы өмір – Менмін. Мен 
арқылы болмаса, ешкім де Әкеге бара алмайды» (Жох 14:6). 

Біздің Мәсіхпен құрған одағымыздың тығыздығы 
соншалықты, Оған сенетін біздің барлығымыз Одан орын 
алғанбыз, ал Ол бізден орын алған. 

Ұл мен Оның ізбасарлары мәңгілікке бірге
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«Мен «бұтамын», ал сендер «сабақтарымсыңдар». Менімен 
тығыз байланыстағылармен Өзім де тығыз байланыста тұрамын, 
сонда олар мол өнім бермек. Ал Менен бөлініп сендер ешбір 
игілік істей алмайсыңдар» (Жох 15:5).

Пауыл біздің Мәсіхпен одағымызды Оның денесінің 
мүшелері ретінде өмір сүруіміз арқылы баяндайды. Иса – 
дененің Басы. Ал Қауым – Исаның денесі. Біз Оның денесінің 
мүшелері болғандықтан, Құдайдың күнәсіз Ұлының барлық 
құқықтары мен биліктері, Оның салтанатты ұлылығы, Ұлы мен 
Оның Әкесі арасындағы шексіз сүйіспеншіліктері мен қарым-
қатынастары біздікі де болады.

«Бүкіл әлем жаратылмай тұрғанда-ақ Ол бар болатын, 
бәрін аман сақтайтын да – Сол. Мәсіх – сенушілер 
қауымының, яғни Өзінің рухани денесінің, Басы әрі 
оның өмірінің қайнар Бастауы. Ол – өлімнен қайта 
тірілгендердің ең Бастысы да. Сондықтан барлық 
жағынан да Оның жолы үлкен» (Қол 1:17-18).

«Құдай оларға осы құпия хабарда басқа ұлттар үшін 
қаншама мол жарылқау бар екенін білдірмек болып 
шешті: Мәсіх жүректеріңнен орын алды, сол себептен 
болашақ ұлылықтан үміттісіңдер... Осылай әрбір жанды 
Мәсіхпен тығыз байланыста, толық кемелденген түрде 
Құдай алдына әкелуге талаптанудамыз» (Қол 1:27-28).

Тапсырма

13 Жохан жазған Ізгі хабар 14:6 аятты жаттап алыңыз.

14 Әрбір ДҰРЫС пайымдау алдындағы әріпті шеңбермен 
қоршаңыз.
Біз Құдай даңқын бөлісуіміз үшін, Мәсіх бізде өмір сүруі 
керек.
Иса былай деді: кейбір адамдар Құдай Әкеге Исаға 
қатыссыз келе алады.

a)

ә)
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Қауымның өмір сүруінің көзі қауымды басқаратын 
адамдардың нұсқауларын басшылыққа алуда.

б)

14 Алдыңғы жаттығуда (саны 14) екі жалған пайымдау болды. 
Осы пайымдаулардың әрқайсысының әрпін және осы 
мәлімдеменің жалғандығын көрсететін Киелі Кітап аяты 
берілген сілтемені жазыңыз.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Сіз Иса Мәсіхтің Құдайдың Ұлы екендігін оқып білдіңіз. 
Сондықтан Онымен одақтас болу арқылы біз Оның құдайлық 
өмірімен бөлісеміз. Алайда Иса, сонымен бірге, адамға айналды. 
Ол мұны неліктен іске асырды? Мұның себептерін біз келесі 
сабақта оқитын боламыз.
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

9

1

10

7

5

2

11

3

12

14

15

8

а)

а)

а)

б)

б)

ә)

ә)
ә)
ә)
б)

ә)

ә)

в)

в)
б)

б)

г)

Исаның Құдай Ұлы екендігін дәлелдеу.

2) Қалыңдық.

Шын.

Жохан 14:6.

Құдайдың Ұлы.

әрқашан да болды.

әлемді жаратқанға дейін.

Ең жақсы жауап мынау болып табылады: а) Құдайдың 
Исаның Өзінің Ұлы екендігін көрсеткен үш тәсілді 
баяндау; ә) дұрыс жауап болады, бірақ та ол Құдайдың 
не істегенін тікелей көрсетпейді;  б) Киелі Кітаптағы 
Құдай Ие берген куәлікті пайдаланбағандықтан, ол 
көмектеспейді.

Жоқ, Ол олай істей алмады. Егер сіз Иса жақсы адам 
болды дегенге сенсеңіз, сіз, сонымен қатар, Оның Өзі 
туралы шындықты айтқандығына да сенуіңіз керек. Ол Өзі 
айтқандай Құдайдың Ұлы болып табылады.

бірлікте Үш Киелі Тұлғаны
Оның Ұлы Иса Мәсіх.
Елшілердің істері 7:55.

1) Жүзім бұтағының сабақтары.

Жалған.

Қолос. 1:17-18.

4) Қой отары.
3) Бауырластар.

Жалған.

2) Қалыңдық.
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4САБАҚ Иса – 
Адамның Ұлы

Бүкіл ғаламда Иса – бірегей Тұлға. Ол Құдай және адам 
болғандықтан, бүкіл әлемде Ол секілді адам жоқ. Киелі Кітап 
осылай дейді. 

Бірақ Иса неліктен адам болғысы келді? Оның осылай 
еткені бай адамның өте кедей болу үшін өзінің молшылықтағы 
үй-жайын қалдырып кеткеніне ұқсайды. Бұл, өзін сыйлағандар 
мен өзіне бағынғандарды қарғыс алып, жеккөрінішті болу үшін 
тастап кеткен билігі мол патшаға ұқсас.    

Солай бола тұрса да Иса осылай етті және одан да зорын 
істеді. Ол Өзінің Құдай Әкесінің жанындағы құдайлық орнын өз 
еркімен тастап кетті. Ол ерікті түрде адам бейнесін қабылдады. 
Иса жердегі өмірінде Өзіне қатысты «Адамның Ұлы» деген 
атты ең көп пайдаланды. Киелі Кітапта осы ат жетпіс тоғыз рет 
кездеседі. 

Иса адам нәсіліне айналғанда не болды? Ол адам  болғанда, 
Оның құдайлық болмысы бәсеңдеді ме? Егер Ол Құдай болып 
қала берсе, Ол шын мәнінде адам бола алар ма еді?

Осы сабақта біз Киелі Кітаптың осы мәселелер жөнінде не 
дейтінін қарастыратын боламыз. Біз оқып білетін ақиқаттар 
өте маңызды. Біз өзіміздің құтқарылуымыз Исаның толығымен 
Құдай болғандығына ғана емес, сонымен қатар Оның 
толығымен адам болғандығына да байланысты екендігін танып-
білеміз.
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А.	Құдай	Ұлының	Қалай	Адам	
Болғаны

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

«Адам Ұлы» деген атақ Исаның кім екенін қалай 
ашып көрсететінін түсіндіру.

А. Құдай Ұлының қалай адам болғаны жайында.
Ә. Құдай Ұлының неліктен адамға айналғаны жайында.

1. «Адам Ұлы» деген атақ Исаның кім екенін қалай ашып 
көрсететінін түсіндіру.

2. Исаның жер бетіне адам ретінде келуінің төрт себебін 
көрсетіңіз.

Мақсат 1.

Тәнге айналу деген түсінік түпнұсқада екі сөзден: тән және 
ену деген сөздерден тұрады. Құдай әлемге адам тәнімен келді. 
Иса Мәсіх – Құдайдың Ұлы, тәнге айналған Құдай, адамдық 
болмысқа оранған құдайлық болмыс.  

Адам Ұлы деген атақ дәл осы Исаның тәнге айналып, Оның 
адамзат өкілі ретінде қызмет етуі туралы айтады.  

Адам Ұлы – Көне Келісімдегі пайғамбарлық сөздерде 
кездесетін Мәсіхтің аты. Еврей тілінде бұл Бен Адам ретінде 
естіледі. Бұл, Адам Атаның Ұлы, Адам Ұлы немесе Адамзаттың 
Ұлы деп аударылады. Бұл Исаның төрт сипаттамасын көрсетеді:

1. Иса шынайы адам болды. Оның денесі Құдайдың бізге 
келген алдамшы бейнесі емес. Оның болмысы нағыз 
адами болмыс еді. 

Оның тәнге айналуы
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2. Иса – Адам атаның Ұлы — Адам ата мен Хауаға уәде 
етілген әйелдің ұрпағы – шайтанды жеңіп шығатын 
олардың тұқымы.

3. Иса – Адам атаның Ұлы, бүкіл адамзатқа тиесілі. Ол 
тек бір ұлтқа, бір уақытқа немесе бір жерге емес, бүкіл 
адамзатқа тиесілі Мәсіх.  

4. Иса бүкіл адамзаттың нағыз өкілі болғандықтан ғана 
өтей алатын Өзіне жүктелген міндет үшін жерге келді. 

Қандай жағдайлар арқылы Құдайдың Ұлы Адам Ұлына 
айналды? Ол барлық адамдар секілді туылуы керек еді және 
Ол дәл осылай туылды да. Алайда бір өте маңызды ерекшелік 
болды. Исаның тәндегі анасы болғанымен де, Оның Әкесі 
Құдайдың Өзі болды. Ишая пайғамбардың пайғамбарлық сөзіне 
сәйкес пәк қыздың бойына біту кереметі арқылы Құдай адам 
ретінде адамдар арасында өмір сүру үшін дүниеге келді.  

Лұқаның дәрігер болғанын білеміз, ол фактілерді зерттеп, 
Исаның тууы туралы былай деп жазды:  

«Алтыншы айда Құдай Жәбірейіл періштені Ғалилея 
аймағының Назарет қаласындағы бір қызға жіберді. 
Қыздың есімі Мәриям болатын, ол (Исраил елінің ежелгі 
патшасы) Дәуіттің әулетінен шыққан Жүсіп есімді 
жігітке айттырылып қойылған еді. Періште үйге кіріп, 
оған: – Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан, Жаратқан 
Ие саған жар! – деп тіл қатты».  

«Мәриям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне селк 
етіп, бұл қандай сәлемдесу деп ойланып тұрып қалды. 
Ал періште оған: – Қорықпа, Мәриям, саған Құдай 
рақымын түсірді. Енді құрсақ көтеріп, Ұл табасың, Оның 
атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі болып, Құдай 
Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. Құдай Ие Оған арғы 
атасы Дәуіттің тағын сыйлайды. Иса Жақыптың үрім-

Ол пәк қыздан туылды
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бұтағына мәңгі-бақи Патшалық құратын болады. Оның 
Патшалығының шегі болмайды, – деді».

«Сонда Мәриям: – Бұл қалай болады? Мен еркекпен 
жақындасқан емеспін ғой, – деп сұрады. Періште оған 
былай деп жауап берді: – Саған Киелі Рух қонып Құдай 
Тағала сая түсіргендей Өзінің құдіретін дарытады. 
Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың рухани 
Ұлы» деп аталмақ.... Себебі Құдайдың ешбір сөзі де 
жүзеге аспай қалмас! – Сонда Мәриям: – Мен Жаратқан 
Иенің күңімін; айтқаныңыз болсын! – деді. Бұдан кейін 
періште оның қасынан ғайып болды». 
(Лұқ 1:26-35, 37-38).

Матай, Исаның шәкірттерінің бірі, Мәриямның болашақ 
жары Жүсіп оның жүкті екенін білгенде не болғандығын 
әңгімелейді.

«Болашақ күйеуі Жүсіп әділ кісі болғандықтан, 
қалыңдығын ел алдында ұятқа қалдырмау үшін ешкімге 
білдірмей келісімдерінен бас тартпақ болды. Бірақ 
ол осыны ойлап жүргенде Жаратқан Иенің періштесі 
түсінде аян беріп: «Дәуіттің ұрпағы Жүсіп, қалыңдығың 
Мәриямға үйленуден шошынба! Себебі құрсағындағы 
Баласы Киелі Рухтан. Мәриям Ұл таппақ, Оның атын 
Иса деп қой, себебі Ол халқын күнәларынан құтқаратын 
болады», – деді». 

«Мұның бәрі Жаратқан Иенің (Ишая) пайғамбар арқылы 
алдын ала айтқанының жүзеге асуы үшін солай болды. 
Ол былай деген: «Біліп ал, пәк қыз құрсақ көтеріп, Ұл 
туады. Оған Имануил, яғни «Құдай бізбен бірге» деген ат 
қояды».

«Жүсіп оянып, орнынан тұрғаннан кейін Жаратқан Иенің 
періштесінің бұйрығын орындап Мәриямға үйленді. 
Ал Мәриям босанып, Ұлын тапқанша, Жүсіп онымен 
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жақындасқан жоқ. Нәресте дүниеге келгеннен кейін 
Оның атын Иса деп қойды» (Мат 1:19-25).  
Иса адам болды деу Құдай бүтіндей адамға айналып, Құдай 

болуын доғарды дегенді білдірмейді. Құдайдың Ұлы Құдай 
болып қала берді. Бірақ Ол Адам Ұлы болған кезде, оған 
дейін ешқашан болмаған нәрсе іске асырылды: Құдай болған 
Ол адамның болмысын қабылдады. Адамның болмысы мен 
Құдайдың болмысы бір жан мен тұлғада – Иса Мәсіхте, нағыз 
Құдайда және нағыз адамда мінсіз бірікті. Осы оқиға тәнге 
айналу деп аталады.

Тапсырма

1

2

«Адам Ұлы» атағы Исаның ... көрсетеді.

Құдайдың Ұлы қалай адамға айналды?

адам нәсілінің толыққанды мүшесі болғанын

Адам бола алу үшін Ол Құдай болудан мүлдем бас тартты.

алғашқы адам Адам атаның ұлы болғанын

Ол Киелі Рухтың көмегімен пәк қыз Мәриямның бойына 
бітіп осы дүниеге келді.

жердегі адамдардан – әке мен анадан туғанын

Ол жерге келіп, біраз уақыт адам қалпында өмір сүрді.

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

Нағыз адам және біздің өкіліміз болу үшін Иса Өзін ... дейін 
шектеді:

Адамдық дене мен жаратылыс. Иса Өзінің өлмес қалпын 
шетке ысырып қойып, адам кейпін барлық әлсіздіктерімен бірге 
қабылдады. Ол Өзін ауруларға, азап шегуге және өлімге ашып 

1. Адами денеге және адам жаратылысына

2. Адамдар арасындағы өмір сүру жағдайларына   

3. Баршаның қолы жетерлік рухани мүмкіндіктерге

Ол адамға тән шектеулерді қабылдады
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берді. Ол жиі-жиі аштыққа ұшырады, шөл сезінді және шаршап-
шалдықты. Ол қайғы-мұң мен көңіл қайтуды басынан өткеріп, 
өкініш пен қайғы-қасіреттің не екенін білді. Ол адамға тән 
қуаныштар мен қорқыныштарды бастан кешті.

Адамдар арасындағы өмір сүру жағдайлары. Әлемді 
Жаратушы Өзін Өз билігінен айырып, қауқарсыз сәбиге 
айналды. Бүкіл даналық пен тәлімнің көзі мектепке барып, 
оқуды, жазуды және Құдай Сөзін тануды үйренді. Ол ағаш 
ұстасы болып жұмыс істеді. Ол періштелер Өзіне табынған 
даңқты тағын тастап, мазаққа айналатын, қудаланатын, 
жазғырылатын – Өзінің өмірін басқалар үшін қызмет етуге және 
құрбандық етуге арнаған қарапайым қызметшіге айналды.

Рухани мүмкіндіктерге баршаның қолы жетерлік. Иса 
Өзін бәрімізге қол жетімді рухани күш және әдістерден 
шектеу арқылы бізге Құдайдың үлгілерін көрсетіп берді. Ол 
мінажат етті, әрі Құдай Оның мінажаттарына жауап беріп 
отырды. Құдайдан күш пен билік алуда Ол Құдайға тәуелді 
болды. Ол Құдай үйіне келіп, Оның Сөзін оқыды. Шайтан 
Оны күнә жасауға азғырғанда, Иса сол жағдайға байланысты 
Киелі Кітаптан үзінділер келтіріп қарсы тұрды. Ол адамдарға 
Өзінің ғажайып істерінің барлығы Құдайдан келіп және Өзінің 
тәлімдерінің тек Құдайдың Өзіне айтуға бұйырғандардан ғана 
тұратынын айтты.

Пауыл Філіпіліктерге сөзін арнай отырып, біздің 
Құтқарушымыз болу үшін Иса Өзін Құдай еркіне 
бағындырғандықтан, Құдай Оны қалай құрметтегенін және 
құрметтей беретінін суреттеп берді. 

Флп 2:6-11. «Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра,
Ол Онысына жармасқан жоқ, қайта, 
Өз құдіреті мен салтанатты ұлылығынан 
Бас тартып, қабылдады құлдың сиқын: 
Ол адам секілді бұ дүниеге келді, 
Әрі кәдімгі адамға ұқсап көрінді. 
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Өзін төмен тұтып, Құдайға мойынсұнды, 
Өлімге, тіпті айқыштағы өлімге бойсұнды». 

«Сондықтан да Құдай Оны көкке көтерді, 
Оның мәртебесін бәрінен де биіктетті, 
Оған бар есімнен жоғары Атақты сыйлап берді: 
Енді естігенде Исаның Атағын 
Көктегі, жердегі, жер астындағылардың 
Бәрі де тізе бүкпек Оның алдында 
және Иса Мәсіхті тіл атаулы барлығы да 
Жаратқан Ие деп ашық мойындауға 
Тиіс һәм Құдай Әкенің даңқын арттыруға». 

Құдай Иеміз Иса Мәсіх

Әрбір тіл мойындады

Әрбір тізе бүгілді 

Қайта тірілу

Атағы әрбір есімнен жоғары

Адам

Қызметші 

Өлім

Айқыштағы 
өлім

Тапсырма

3 Төменде Исаның төрт ісі келтіріледі. Иса бізге өзіміздің 
рухани өміріміз үшін құдайлық үлгіні берген екі жауаптың 
алдындағы әріпті шеңбермен қоршаңыз.
Құдайдан күш пен билік алуда Ол Құдайға тәуелді болды.

Ол Құдайдың Сөзін үйренді.
Ол пәк қыз Мәриямнан туылды.

Ол Өз өмірін біздің күнәларымыз үшін құрбандыққа берді. 
a)
ә)
б)
в)
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4 Флп 2:6-11 аяттарына сәйкес Құдай Исаның атағын 
жоғарылатты, өйткені Ол…
көптеген кереметтер жасап, табиғатқа Өзінің билігі 
жүретінін көрсетті.

адамдарға мінажат ету мен ораза ұстау ережелерін үйретті.
бізді құтқару үшін Өзі айқыштағы өлімге бойсұнды.

a)

ә)
б)

Иса мінсіз өмір сүрді. Онда кінә немесе құмарлықтар болған 
жоқ. Иса есейе келе басқа жас балалар мен жігіттер сияқты 
барлық азғыруларға тап болды, бірақ Ол Өзін таза, адал, пәк 
сақтады – Құдайға және өзге адамдарға деген сүйіспеншілікке 
толы қалпында қала берді. Иса күнәні жек көрді және оған 
қарсы шықты, бірақ та Ол күнәкарларды жақсы көрді. Адамдар 
Оны күнәкарлардың досы ретінде таныды. Солай бола тұра, Ол 
ешқашан да күнә жасамады. Ол күнәкарларды өзгертіп отырды. 
Ал олар Оны өзгертпеді.  

Исаның мінсіз пәк өмірі Оның Адамның Ұлы ретіндегі 
міндетінің бір бөлігі болды. Адамзаттың өкілі ретінде Ол Құдай 
Иенің әрбір заңын орындады. Ол Құдайдың заңын сақтағандарға 
уәде етілген барлық игіліктерге – оларға берілетін мәңгілік өмір 
мен Құдай үйіндегі бақытты өмірге ие болу құқығына лайықты. 
Ол, біріншіден, біздің кінәмізді Өз мойнына алып, күнәларымыз 
үшін өлу және, екіншіден, Өзінің әділдігін (Құдаймен дұрыс 
қарым-қатынасын) және Құдайдың заңдарын орындайтындарға 
уәде етілген барлық игіліктерді бізге беру үшін біздің мінсіз 
Орынбасарымыз болды.  

Шайтан Исаны күнә жасауға және Оны Өзінің міндетінен 
бас тартқызуға тырысып азғырды. Алайда Иса азғырулардың 
ешқайсысына көнбей, біздің құтқарылуымыз үшін Өзінің 
қызметін жалғастыра берді. Исаның ізгілігі зұлымдықты 
тек жоққа шығаруға ғана негізделген жоқ. Қайта Ол Өзін 

Ол мінсіз өмір сүрді
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Құдайдың еркіне мойынсұнуға бағыштады. Ол теріс іс 
жасаудан бас тартып қана қойған жоқ – Ол Өзін игі іс жасауға 
арнады. Ол тәнге айналған сүйіспеншілік еді және Ол Өзінің 
сүйіспеншілігін ісімен көрсетті.  

Иса Өзінің адамдарға қызмет етуін 30 жасында бастады. 
Ол адамдарға Құдай туралы және адамдар қалайша Оның 
Патшалығына кіре алатындығы туралы тәлім берді. Ол 
әлемдегі ең ұлы Пайғамбар және ең ұлы Ұстаз болды. Небәрі 
қол тигізумен немесе бұйрық берумен ғана Ол жүздеген ауру 
адамдарды сауықтырып отырды. 

Күнәкарлар Оған келіп кешірімге, тыныштыққа және 
күнәларынан тазарып, Оның сүйіспеншілігіне толы тамаша жаңа 
өмірге ие болды. 

Елш 10:38. «Құдай Өзінің Киелі Рухы мен құдіретін 
назареттік Исаға дарытты. Ол игі істер жасап, 
шайтанның құрсауындағы адамдарды азат етіп 
сауықтырып, ел аралап жүрді, өйткені Құдай Оған жар 
болды». 

Бірақ Исаның кезіндегі дін басылар Оған қысым көрсетіп, 
Оны Мәсіх ретінде мойындаудан бас тартты. Олар Оған 
жалған кінә тағып, Оны айқыш ағашқа шегелетті (бұл, Ишая 
пайғамбардың пайғамбарлық сөзіне сәйкес болды). Ол кәдімгі 
қылмыскер секілді екі қылмыскердің ортасында айқыш ағашқа 
шегеленді. Өзі құтқаруға келген адамдар Исаны Ол өлгенше 
мазақ етті. Осыған қарамастан, Иса оларды жақсы көрді және 
мінажат етті:

Лұқ 23:34. «Сонда Иса (көктегі Әкесіне сиынып): 
«Әке, оларды кешіре гөр! Олар не істеп жатқандарын 
түсінбейді», – деді».

Исаның мінсіз өмірі қабірмен аяқталмады. Құдай Әке Оны 
үшінші күні қайта тірілтті. Жерде тағы қырық күн болып, Ол 
көкке қайтып кетті, қазір Ол көктегі біздің Өкіліміз болып 
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табылады. Күндердің бір күнінде Ол әлемді мінсіз әділдікпен 
және мәңгілік бейбітшілікте басқару үшін жерге қайтып 
оралады.

Тапсырма

5

6

Иса ... арқылы сынақтан өтті. 

Не туралы ойланып-толғанған жөн: Неліктен Исаның 
мінсіз пәк өмірі сіздің жеке басыңыз үшін маңызды болып 
табылады? 

басқа адамдардан оқшауланған өмір сүру

Өзінің адам екенін көрсету үшін азғыруларға берілу
азғырудан бас тартып, оның орнына игілік жасау

a)
ә)
б)

Ә.	Құдай	Ұлы	Неліктен	Адамға	
Айналды

Исаның жер бетіне адам ретінде келуінің төрт 
себебін көрсетіңіз.

Мақсат 2.

Неліктен Құдай адамға айналды? Неліктен Ол адам 
жаратылысын және тәни шектеулерді қабылдады? Неліктен 
тәнге айналуы қажет болды? Біз барлық жауаптарды төрт сөзге 
біріктіре аламыз: 1) Ашылу, 2) Даярлық, 3) Орынбасар және 4) 
Келістіруші.

Иса Құдайдың қандай екенін бізге көрсету үшін адам ретінде 
өмір сүрді. Біз Оның бойынан Құдайдың мінезін көре аламыз. 
Исаны білу арқылы біз Құдайды біле аламыз. 

Құдайдың Ұлы бізге мінсіз адамзат қалай болатынын 
көрсету үшін адам ретінде жерге келді. Исаның мінсіз өмірі мен 
мінезінен біз адамзатқа арналған үлгіні, потенциалды және бізге 

Ашылу
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арналған Құдайдың жоспарын көре аламыз. Ол – біз үшін үлгі. 
Ол – біздің сөзіміз, ойымыз және іс-әрекетіміздің стандарты. Ол 
біздің өмірімізден орын алып, бізді Құдайдың балалары еткенде, 
біздің қандай өмір сүре алатындығымызды көрсетеді. Исаның 
өмірі, сондай-ақ, Оған жүктелген міндетке сәйкес келетінін 
көрсетті. Оның күнәсіздігі Оның біздің Орынбасарымыз болуға 
лайықты екенін көрсетіп берді. Оның билігі, даналығы және 
сүйіспеншілігі Оның біздің Патшамыз болуға лайықты екенін 
дәлелдеп отыр.

Исаның адам ретіндегі өмірі Оның қызмет етуі үшін қажетті 
даярлық болды. Оның тәжірибесі Оны біздің Өкіліміз және 
біздің Төреміз рөліне даярлап, адамзат табиғатын түсінуге 
мүмкіндік ашты.

Иса біздің Бас діни қызметкеріміз болу үшін адам болуы 
қажет еді. Ол біздің әлсіздіктерімізді Өз басынан өткерді. 
Ол біздің мәселелерімізді түсінеді. Ол Өзінің азап шегуі 
арқылы мойынсұнудың құндылығын сезді. Иса жерде болған 
кезінде, Өзінің ізбасарлары үшін мінажат етті. Қазір де біздің 
мұқтаждықтарымызды терең түсіне отырып, Ол біз үшін көкте 
мінажат етуде.  

Евр 2:17-18. «Сондықтан Ол барлық жағынан 
бауырластарына ұқсас болуға тиіс еді. Осылай Мәсіх 
Құдайға қызмет ететін қайырымды да адал Бас діни 
қызметкер болып, өз жанын халқының күнәларының 
құнын өтеу үшін құрбандыққа қиды. Өзі азап шегіп 
ауыр сынаққа төзген Ол сынақтан өтіп жатқан бізге де 
көмектесе алады». 

Евр 4:14-16. «Сонымен сенімімізді берік ұстанып, оны 
тапжылмастан мойындайық. Көкке көтеріліп кеткен 
зор мәртебелі Бас діни қызметкеріміз – Құдайдың 
рухани Ұлы Иса бар. Ол бізге жаны ашымайтын, осал 

Даярлық
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Орынбасар

жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес, 
қайта, өзіміз сияқты әр түрлі сынақтан өтіп көрді, 
бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Ендеше рақымы 
мол Құдайдың тағына нық сеніммен жақындап, 
өтініштерімізді білдірейік. Осылай көмекке мұқтаж 
кездерімізде Оның мейірімділігі мен рақымына ие 
боламыз». 

Исаның адам ретінде өмір сүру тәжірибесі Оны адамдарды 
басқаруға даярлады. Адам Ұлы – Адам ата нәсілінің мінсіз 
өкілі – адамзаттың Билеушісі болады. Ол мінсіз Патша болады, 
өйткені Ол бізге дәл ненің керек екенін біледі. Ол біз үшін 
өлгендіктен, Оның біздің өмірімізде басшылық етуге құқы бар. 
Қазір Ол Өзін қабылдағандардың өмірінде Патша ретінде билік 
құруда. Күндердің бір күнінде Ол Өзін өлімге қиған әлемді 
басқаратын болады.

Дан 7:13-14. «Мен сол түні көріп жатқан көріністерде 
кенеттен адам баласына ұқсайтын Біреудің аспандағы 
бұлттармен келе жатқанын байқадым. Ол мәңгі жасап 
келе жатқан тірі Тәңір Тағалаға жақындап келіп, Оның 
алдына әкелінді. Оған құдірет, салтанатты ұлылық 
және патшалық билік тапсырылды. Барлық халықтар, 
ұлттар мен тілдердің адамдары Оған бой ұсынып 
құрмет көрсетуге тиіс болды. Ол ешқашан өшпейтін 
мәңгілік билік құрады, Оның патшалығы еш уақытта 
жойылмайды!»

Иса кейін Өзінің жанын қию үшін осы дүниеге адам болып 
туылды. Бүкіл адамзат нәсілі күнә жасап, сондықтан әрбіреуіміз 
мәңгілік өлім жазасына тартылған болатынбыз. Құдай біздің 
жазамызды Өзіне алғанда ғана бізді құтқара алар еді. Бірақ Ол 
Құдай ретінде өле алмас еді. Сондықтан да Ол біздің орнымызға 
өліп, бізді күнәларымыздан құтқару үшін адам болып дүниеге 
келді. 
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Иса бізді тек айқыш ағашта алмастырып қана қойған жоқ. Ол 
өлімнен қайта тірілді, Өзін қабылдайтындарға Өзінің мәңгілік 
Патшалығынан орын ұсынады. Біз Құдайдың Ұлы ретінде Оның 
барлық құқықтарымен бөлісе алуымыз үшін Ол бізді Өзімен 
біріктірді.  

Евр 2:9-11; 13-15. «Бірақ Исаның азапты өлім шеккені 
үшін Патша ретінде ғаламат салтанат пен құрметке 
бөленгенін көреміз. Ол біраз уақыт періштелерден төмен 
болып, Құдайдың рақымының арқасында күллі адамзат 
үшін жанын қиды. Тәңір Ие көптеген адамдарды күнәдан 
құтқарып, Өзінің рухани балалары етіп, құрметке 
бөледі; ал оларға құтқарылу жолын салған Мәсіхті азап 
шегуі арқылы кемелді Бастаушы етті. Бүкіл әлемді Өзі 
үшін жаратқан Құдайға осы лайық еді. Адамдарды 
Оған бағыштаған Мәсіх те, сол адамдар да бір Әкеден 
тарайды. Сондықтан да Мәсіх оларды бауырларым деп 
атаудан ұялмайды». 

«Мен Оған сенімімді арта беремін» және: «Міне, Мен 
және Жаратқан Ие Маған сыйлаған (рухани) балаларым 
мұндамыз!». Тәңір Иенің рухани балалары ет пен 
сүйектен жаралғандықтан, Иса да ет пен сүйектен 
тұратын тәнді қабылдады. Осылайша Ол Өзінің 
құрбандық өлімі арқылы өлімнің әміршісін, яғни әзәзіл 
шайтанды, жеңіп шықты, әрі өмір бойы өлімнен қорқып, 
шайтанның құлы болып жүрген адамдарды азат етті». 

Келістіруші
Иса адамды Құдаймен татуластыру үшін адам болды. Күнә 

киелі Құдай мен бұзылған әрі қиқар адам арасында аттап 
өте алмайтын тұңғиық құз қалап қойды. Алайда Құдайдың 
сүйіспеншілігі тұңғиық арқылы көпір тұрғызып, адамды 
Құдайға қайтару үшін жол тапты. Иса Құдай мен адам арасында 
жаңа өсиет немесе келісім жасауда Келістіруші болу үшін келді. 
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Тім1 2:5-6. «Құдай – біреу-ақ, Құдай мен адамдар арасын 
Келістіруші де Біреу, Ол адам (болып дүниеге келген) Иса Мәсіх. 
Бәрін күнәнің құлдығынан босату үшін Мәсіх жанын құрбан 
етіп, соның төлемін өтеді. Бұған дер кезінде куәлік берілді».

Жаңа Келісім заманында келістірушіні борышкер болған 
жақтың өкілі болу және оның істерін басқаруды өзіне алу 
үшін сот тағайындайтын еді. Келістіруші осы борышкер 
болған кісінің барлық қарыздарын толық өтеп беруді өз 
жауапкершілігіне алған. Ал егер борышкер болған кісінің мүлкі 
мен қаражаты оның барлық қарыздарын төлеуге жеткіліксіз 
болса, келістіруші оны өзі төлейтін. 

Исаны сипаттау үшін қандай тамаша суреттеме десеңізші! 
Ол – Құдай алдындағы біздің Келістірушіміз. Оның өлімі 
біздің барлық қарыздарымызды, яғни күнәмізді жапты және 
Оның арқасында біз Құдайдан алшақтататын күнә мен кінәдан 
азатпыз. Оның айқышы тұңғиықтың екі жағын жалғастырып 
тұр. Ол бізге жаңа жаратылыс – Өзінің жаратылысын беріп, 
бізді Құдайдың балалары етеді. Біздің адами жаратылысымызды 
қабылдап, Иса бізді түсініп, жақсы әлемге қарай жетелейді. 
Құдайдың Ұлы біздің де Құдайдың баласы бола алуымыз үшін 
Адам Ұлы болды.  

Ғал 4:4-5. «Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде Өзінің 
рухани Ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, 
Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол 
заңға бағынғандарды босатып, Өзінің рухани балалары 
ету үшін келді». 

Пет1 3:18. «Мәсіх те әділ бола тұра, әділетсіздер 
үшін азап шекті. Ол бізді Құдаймен табыстыру үшін 
күнәларымызға бола біржола құрбан болды. Сонда Мәсіх 
тәнінде өлтірілді, ал рухани денемен қайта тірілді».
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Тапсырма

7

8

Кейбір адамдар қандай да бір мәселе жөнінде сиынбайды, 
өйткені олар Құдай өздерін түсінбейді немесе Оның жаны 
ашымайды деп есептейді. Олардікі дұрыс па, әлде бұрыс 
па? Неліктен?

Иса Мәсіх – Құдай мен адамзат арасындағы жалғыз 
Келістіруші, өйткені Ол – ... жалғыз Тұлға.
Құдай бізді Өзінің балалары ретінде қабылдауы үшін біздің 
күнәларымыз үшін өлген

бізге үйлесімділік пен бейбітшілікке жету үшін жұмыс 
істеуіміз керектігін көрсеткен

Өзінің ізбасарларын Құдай туралы көптеген нәрселерге 
үйреткен 

a)

ә)

б)

9 Құдай Ұлы төрт себептен адам болды. Төменде оң жақтағы 
Құдай Ұлының неге адам болу себебін түсіндіретін сөздің 
санын осы сөздің мағынасын түсіндіретін сөйлемнің 
алдына жазыңыз.  

Құдай мен адамдар арасында 
көпір болу.

Адамзатты билеу құқығын беру.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Біздің орнымызға өлу.

Бізге Құдайдың қандай екенін 
көрсету.

1) Ашылу
2) Даярлық
3) Орынбасар
4) КелістірушіАзғыруға түскендерге көмек 

көрсету.

a

в

ә

г

б

Жаңа Келісімнің өн бойынан бізге Құдайдың мақсаты 
туралы айтатын және Исаның неліктен Адамның Ұлы болғанын 
түсінуге көмектесетін аяттарды кездестіреміз. Иса осы 
аяттардың барлығын жинақтап былай дейді: Лұқ 19:10. «Өйткені 
Мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп, құтқаруға келдім». 
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

5

1

6

7

2

8

4

3

ә)

а)

а)

б)

а)

ә)

б)

азғырудан бас тартып, мұның орнына игілік жасау.

Құдайдан күш пен билік алуда Ол Құдайға тәуелді 
болды.

адам нәсілінің толыққанды мүшесі болғанын.

Сіздің жауабыңыз: Исаның мінсіз пәк өмірі маңызды, 
өйткені сол арқылы Ол сіздің мінсіз Өкіліңіз және 
Орынбасарыңыз болады.

Сіздің жауабыңыз: Олардікі дұрыс емес, өйткені Құдайдың 
Ұлы Иса Мәсіх жерде өмір сүрді. Ол басқа адамдар да 
кездескен мәселелерге кездесіп отырды. Қазір де Ол көкте 
бізді түсініп, бізге жаны ашиды және бізге көмектесе 
алады. Қазір сіз Құдайға Иса Мәсіх арқылы кез келген 
мәселелеріңіз жайында сиына аласыз. Ол сізге көмектеседі!

Ол Киелі Рухтың көмегімен пәк қыз Мәриямның 
бойына бітіп осы дүниеге келді.

Құдай бізді Өзінің рухани балалары ретінде қабылдау 
үшін Ол біздің күнәларымызға бола өлген.

бізді құтқару үшін Өзін айқыштағы өлімге 
бойсұндырды.

Ол Құдайдың Сөзін үйренді. 

9 а)
ә)

в)
б)

г)

4) Келістіруші 
3) Орынбасар

2) Даярлық
2) Даярлық

1) Ашылу
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5САБАҚ Иса – 
Құдай Сөзі

Сөйлей алмаудың қаншалықты ауыр екенін сезіне аласыз ба? 
Басқалармен әңгімелесу мүмкіндігінің болмауы ше? Оқшаулану 
мен қор болу қандай жаман сезім еді!

Алайда біздің көпшілігіміз басқа адамдармен оңай 
әңгімелесе аламыз. Әдетте біз өзіміздің не істеп жатқанымызды 
тіптен байқамаймыз да! Дегенмен біз өзіміздің ішкі 
сезімдерімізді, тілектерімізді, ойларымыз бен мақсаттарымызды 
жеткізу үшін күніне жүздеген сөздерді қолданамыз. Олар біздің 
жүрегіміздегі ниетке жаңа пішін береді. Сөйтіп олар арқылы 
өзгелер біз туралы, ал біз олар туралы біле аламыз.  

Біздің басқалармен әңгімелесу қабілетіміз бізге Жаратушы 
Құдайдан келген. Ол – қарым-қатынас Орнатушы және Ол 
біздің Өзін танығанымызды қалайды. Бізге отырып алып Құдай 
қандай екен деп ойланудың қажеті де жоқ. Ол мұны айтып та 
қойған! Қалайша? Өзінің Ұлын осы әлемге жіберу арқылы. 
Пайғамбарлар мен дана адамдар өздері Құдайдан алған Құдай 
туралы сөздерді айтты, әрі олардың сөздері рас болды. Бірақ 
Иса Мәсіх одан анағұрлым көп нәрсе істеді. Ол жай ғана Құдай 
Сөзін айтып қойған жоқ. Ол – Құдай билігіне толы тірі, қуатты 
Құдай Сөзінің дәл өзі. Құдайдың бізге хабарлағысы келгенінің 
барлығы да Иса Мәсіхте бар.

Сөз болған Иса бізге Құдай туралы не айтады? Бұл сұраққа 
берілетін жауап осы сабағымыздың тақырыбы болып табылады.
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А.	Құдай	Өзін	Иса	Арқылы	Ашты

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Құдай Иса Мәсіх арқылы Өзінің мінезі, 
сезімдері, ойы, мақсаты, күші және еркі жайлы не 
көрсеткенін анықтау.

А. Құдай Өзін Иса арқылы ашты.
Ә. Құдай Өзінің есімдерінің мағыналарын Иса арқылы 
түсіндірді.

1. Құдай Иса Мәсіх арқылы Өзінің мінезі, сезімдері, ойы, 
мақсаты, күші және еркі жайлы не көрсеткенін анықтау. 

2. Құдайдың есімдерін Исаның қалай іске асыратынын 
түсіндіру.

Мақсат 1.

Құдай дегеніміз – Рух. Біз Оны өзіміздің сезім мүшелеріміз 
арқылы көре, ести немесе сезе алмаймыз. Біз Оны қалайша 
біле аламыз? Әлсіз, күнәкар адам құдіретті, мінсіз және көзге 
көрінбейтін Құдайды қалай түсіне алады? Құдай Өзін бізге 
қалай көрсетеді? Оның жауабы – Иса.

Иса бізге Құдайды адамдық тұлға арқылы ашты. Құдайдың 
Өзі қандай? Біз мұны Оның Ұлы Исаға қарап біле аламыз.  

Жох 1:18.  «Құдайды ешкім ешқашан көзімен көрген 
емес. Әкесімен тығыз байланыстағы жалғыз рухани Ұлы 
бізге Оны жақыннан танытты». 

Жох 14:9. «Кім Мені көрсе, соның Әкені де көргені».

Қол 1:15. «Көзге көрінбейтін Құдайдың қандай екенін 
рухани Ұлы көрсетеді. Ол – жаратылыс атаулының 
бәрінен жоғары». 

Құдайдың мінезі
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Құдай адамдарға әр түрлі жолдармен хабарын жеткізіп 
отырған, бірақ Оның мінезі туралы ең айқын да анық аян – 
Оның Ұлы – Құдайдың тірі Сөзі. Біз Иса жөнінде оқығанда, 
Құдай бізге бүгін де сөйлейді. Исаның өмірі, жасаған істері мен 
тәлімі – осының бәрі Құдайды адам тәжірибесі тұрғысынан біз 
түсінетін тілде айтып көрсетеді. 

Евр 1:1-3. «Өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі 
жолдармен өз хабарын ата-бабаларымызға пайғамбарлар 
арқылы жеткізіп отырған. Ал осы соңғы заманда Ол бізге 
хабарын Өзінің рухани Ұлын жіберіп жеткізді... Одан 
Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол – 
Құдайдың болмысының дәлме-дәл сипаты». 

Жох 1:1, 14. «Әуел баста Сөз болатын, Сөз Құдайда 
болатын, Сөз Құдай еді... Сөз адамға айналып, арамызда 
өмір сүрді. Сонда біз Әкенің жалғыз рухани Ұлының 
асқан ұлылығын көрдік: Ол рақымдылық пен шындыққа 
толы еді». 

Иса адамдарға Құдай туралы үйретіп қана қойған жоқ; Ол 
Құдайдың мінезін де көрсетті. Ол Құдайдың киелілігі, игілігі, 
даналығы, билігі, рақымдылығы мен сүйіспеншілігі туралы 
айтты. Адамдар осы қасиеттерді Оның бойынан көрді. Ол 
Оған дейін әлем бұрын-соңды білмеген жоғары өнегелілік 
стандарттарын жариялап, соларға сәйкес өмір сүрді. Оның 
тәлімдерінің даналығы әлі күнге дейін бүкіл әлемді қайран 
қалдыруда. Адам мұқтаждықтарына қызмет етіп, Өз өмірін 
басқалар үшін қиған Ол Құдайдың сүйіспеншілігінің көрінісі 
болды.

Біздің күнәларымыз үшін Иса айқыш ағашта жанын 
қиған кезде, біз Құдайдың әділдігі мен сүйіспеншілігін анық 
көрдік. Құдайдың әділдігі күнә үшін өлім жазасын талап 
етті. Күнәкарларға деген Құдайдың сүйіспеншілігі Оны 
күнәкарлардың орнына өлуге мәжбүр етті. Оның сүйіспеншілігі 
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Өзін айқышқа шегелегендердің кешірілуі үшін сиынуға 
итермеледі. Қандай керемет сүйіспеншілік! Біздің Құдайымыз 
қандай тамаша!

Тапсырма

1

2

Құдайдың әділдігі мен сүйіспеншілігін Иса ... бізге анық 
көрсетті.

Еврейлерге арналған 1:1-2-де алынған дұрыс сөз 
тіркестерін тиісті жерлерге жазып толтырыңыз.
Өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі жолдармен өз 
хабарын ....................................................................................... 
арқылы жеткізіп отырған. Ал осы соңғы заманда Ол ............
.......................................... хабарын ............................................
жіберіп жеткізді. 

айқыш ағашта өлгенде

адамдарға тәлім бергенде
ауруларды сауықтырғанда

a)
ә)
б)

Құдай Иенің сезімдері, ойлары және 
жоспарлары

Иса Өзінің тәлімдерінде және Өзінің Тұлғасы арқылы Құдай 
Иенің сезімдерін, ойларын және жоспарларын көрсеткен. Иса 
ұлы Ұстаз болды, дегенмен Ол былай деген:

Жох 8:28. «Әрі еш нәрсені өз еркіммен істемей, тек Әкем 
қалай үйретсе, солай сөйлейтінімді ұғатын боласыңдар». 

Жох 15:15. «Әкемнен естігендерімнің бәрін сендерге 
білдірдім». 

Осылайша біз Исаның Інжілдегі тәлімдерін Құдайдың 
шынайы ашылуы және Оның ақиқаты ретінде қабылдап сене 
аламыз. Біз Құдайды Өзінің балалары туралы қам жейтін, 
көктегі даналыққа толы, сүйетін Әке ретінде көреміз. Ол 
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күнә мен екіжүзділікті жек көреді, бірақ Ол күнәкарды жақсы 
көреді. Ол бізге қалай құтқарылуымыз керек екенін айтып, бізге 
бақытты өмір сүруге арналған ережелерді береді. Ол Өзінің 
адасқан балалары барлық күнәларын тастап, Өзіне қайтып 
келеді деп күтуде. Ол Өзінің мәңгілік Патшалығында біз үшін 
жоспарлап қойған тамаша өмір туралы білуімізге мүмкіндік 
береді. Біз осы ақиқаттарды Құдайдың жазылған Сөзінен көрдік.

Иса – тірі Сөз, Ол Құдайдың сезімдерін ашып көрсетті. 
Құдай Иса арқылы Өзінің достарының қайғылары үшін, 
адамзаттың болашақта шегетін азаптары және Исадан бас 
тартып жойылуға бет алған қаланың сенбеушілігі үшін жылады. 
Құдайдың қаҺары жалған жала мен діннен пайда тапқандарға 
қарсы жарқылдады. Құдай бағушысы жоқ қойлар секілді 
күналарынан азат болмай өліп бара жатқан адамдарды көргенде 
оларға қатты жаны ашыды. Ол адамдарға олардың бақытты және 
ауру-сырқаулардан, күнәдан, кінәдан және қорқыныштан азат 
болғандарын қалайтынын айтты.

Тапсырма

3

4

Исаның адамзаттың азап шегулеріне қарап көз жасын 
төккен кезде, біз Құдайдың ...  айқын көреміз.

Әрбір АҚИҚАТ тұжырымның алдындағы әріпті шеңбермен 
қоршаңыз.

сезімдерін

Исаның тәлімдерінің бәрі Әкеден алынған.

жоспарларын

Исаның тәлімдері арқылы біз өзімізге арналған Құдайдың 
жоспарлары туралы біле аламыз.

ойларын

Исаның өмірі бізге Құдайдың ешқашан ашуланбайтынын 
көрсетіп берді.

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
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Тапсырма

5 Біреу-міреу сізге: «Мен Құдайға сенемін, алайда менің 
мәселелерім үшін алаңдау немесе оларға қатысты бірдеңе 
істеу үшін Ол бізден тым алыста жүр деп ойлаймын», – деп 
айтты делік. Осыған қалай жауап қайырасыз?

Құдайдың билігі мен еркі
Иса Құдайдың бізге тек көмектескісі ғана келетінін, 

сонымен қатар Құдайдың бізге көмектесуге деген билігі 
бар екендігін көрсетті. Иса жерде болғанда, ауруларды 
сауықтырып, күнәкарларды кешіріп жүрді. Ол Құдайдың 
билігімен адамдардың қандай болмасын мұқтаждықтарын 
қанағаттандырып отырды. Иса Әкесінің еркін орындау үшін 
келгенін айтып, іс-әрекеттері арқылы Өзін Құдайдың жібергенін 
дәлелдеп отырды. Иса жасаған кереметтер Құдайдың бізге 
көмектескісі келетінін және көмектесе алатынын көрсетіп 
берді. Олар Құдайдың бізді сауықтырғысы келетінін, кешіргісі 
келетінін және бүгін де біздің барлық мұқтаждарымызды 
қамтамасыз еткісі келетінін растайды.

Жох 5:36. «Алайда Менің Жақия берген куәліктен 
де үлкенірек куәлігім бар: Әкем Маған орындауға 
тапсырған, Мен істеп жүрген игі істерім Мені Соның 
жібергендігіне айғақ». 

Қор1 1:24. «Алайда яҺудилер мен басқа халықтардан 
шақырылғандары Мәсіхті «Құдайдың құдіреті мен 
даналығы» деп түсінеді». 

Иса, сондай-ақ, Құдайдың алдында біздің қалай өмір 
сүруіміз қажет екенін көрсетіп берді. Ол Өзінің Әкесіне 
мойынсұнып, Онымен тығыз қарым-қатынаста өмір сүрді. 
Құдай біздің де солай еткенімізді қалайды.
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Ә.	Құдай	Өзінің	Есімдерінің	
Мағыналарын	Иса	Арқылы	
Түсіндірді

Құдайдың сегіз есімін Иса арқылы қалай 
орындалғанын түсіндіру.

Мақсат 2.

Киелі Кітаптан біз Құдайдың көптеген аттарын табамыз. Иса 
– Құдайдың Сөзі, бізге оларды түсінуге көмектеседі, өйткені Ол 
Құдайдың шынайы көрінісі.

Құдай Мұсаны Өз адамдарын жетелеуге шақырғанда, Мұса 
Оның атын сұрады. Құдай Мысырдан шығу 3:14-те былай деп 
жауап береді: «Мен (Мәңгі) Бар Болушымын». Ол Мұсаға Өзі 
туралы «Мен Мәңгі Бар Болушымын» деп айтқан жіберді» деп 
айтуға бұйырды. Бұл аты бізге Құдайдың мәңгілік, өзгеріссіз, 
әрдайым бар екенін айтады. Онда жалғандық жоқ. Ол қандай 
болса сондай және не істеуге ниет етсе, соны істейді. Біз Оған 
сене аламыз.

Бірақ Құдай деген Кім? Ол не істейтін болады? Иса 
бұл сұрақтарға Жохан жазған Ізгі хабарда жазылған Өзінің 
уағыздарында жауап береді. Ол Құдайдың Мен Бар Болушымын 
деген атын Өзіне қатысты сегіз рет қолданады. Бір ретте Ол 
бұл атты Өзінің мәңгілік болмысын суреттеу үшін қолданып, 
бізге Өзінің Ыбырайым тумастан бұрын бар болғанын айтады. 
Екінші бір сәтте Иса Құдай атын Құдайдың және Өзінің мінезін 
түсіндіру үшін – Құдайдың Өзіне келгендерге не істейтінін 
көрсету үшін қолданады. Мен Бар Болушымын деп аталған 
Құдай біздің мұқтаждарымыздың орнын толтырады.  

Мен Бар Болушымын
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1. Жох 6:35. «Шынайы өмір сыйлайтын «Нан» – Менмін». 
2. Жох 8:12. «Мен – дүние үшін Нұрмын». 
3. Жох 8:58. «Ыбырайым тумастан бұрын да (Мәңгі) Бар 

Болушы Менмін». 
4. Жох 10:9. «Мен «есікпін». 
5. Жох 10:11. «Мен «Ізгі бағушымын»». 
6. Жох 11:25. «Қайта тірілу мен шынайы өмір – Менмін». 
7. Жох 14:6. «Жол, шындық және шынайы өмір – Менмін». 
8. Жох 15:1. «Мен «шынайы жүзім бұтасымын». 

Тапсырма

6

7

Сіз Құдайдың және Өзінің мінезін түсіндіру үшін Иса 
қолданған Мен Бар Болушымын деген аты бар сегіз аятты 
оқып шықтыңыз. Әрбір рухани мұқтаждықтың жанына 
Исаның осы мұқтаждықтарды Мен Бар Болушымын 
ретінде қалай қанағаттандыратынын айтатын аят сілтемесін 
және аят сөздерін жазып қойыңыз. (Бір мұқтаждыққа 
бірден көп аят сәйкес келуі мүмкін). Біріншісі үлгі ретінде 
келтірілген.

Не туралы ойланып-толғанған жөн: 6-жаттығуда жазылған 
тізімді қарап шығыңыз. Исаның сіздің өміріңізде Бар 
Болушы ретінде қанағаттандырғанын қалайтын әр 
мұқтаждықтың жанына Х белгісін қойып шығыңыз.

Тумайтын, жеміссіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Жох 15:1 Иса жүзім бұтасы

Алданған . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Қауіп-қатерде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Құдайдан бөлінген . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Өлі немесе өлетін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Аштықта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Қараңғылықта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)
ә)

в)

ғ)

б)

г)

д)
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«Яһуә» – бұл Мен Бар Болушымын атының біздің тілімізде 
айтылуы. Осы есімнің «Яхве» деп айтылуын жиі естисіз, 
яғни басқа әріптер жиынтығын қолданып, бұл ат еврейше 
жазылуының орнын басады. Яһуә немесе Яхве болса да, бұл – 
қазақ тілінде бір есімнің мағынасы. Өзіңіз оқып білгеніңіздей, 
ол Мәңгілік немесе Мен Бар Болушымын дегенді білдіреді. 
Көне Келісімде осы есім құрамында бірнеше сөздер бар есім 
құрастыру үшін өзге сөздермен байланыстырылған. Олардың 
барлығы Құдайдың жеке аянына негізделген және бізге Оның 
кім екені және Оның адамдар үшін не істейтіні туралы айтады. 
Иса – бізге Құдайды ашатын, Құдай аттарының шынайылығын 
көрсететін Сөз.

1. Яһуә-Ире –Жаратқан Ие қарастырады, Ол – біздің 
Қамтамасыз Етушіміз. 

Жар 22:8. «Ыбырайым: – Ұлым, Құдай құрбандыққа 
шалынып, өртелуге қажетті қойды Өзі береді, – деді». 

Пет1 1:19-20. «Құдайдың мінсіз де мүлтіксіз «Тоқтысы» 
- Мәсіхтің Өзі құрбан болып, баға жетпес қанын төгуімен 
құтқарылуларыңның құнын төледі. Құдай әлемді 
жаратпастан бұрын-ақ Мәсіхті бұл мақсатқа таңдап 
белгілеп еді, ал заманның аяғында Оны сендер үшін 
ашық көрсетті». 

Иса біздің кінәларымызды Өз мойнына алып, біз үшін өлуін 
Құдай қарастырып қойған Тоқты болып табылады.

2. Яһуә-Рафа – Жаратқан Ие біздің Сауықтырушымыз. 

Мыс 15:26. «Себебі Мен сендерді сауықтырушы 
Жаратқан Иемін». 

Мат 8:16. «Күн батқанда жұрт жын соққан талайларды 
Исаға алып келді. Ол айтқан бұйрығымен жындарды 
қуып шығып, барлық науқастарды сауықтырып жіберді». 

ЯҺуә  
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Иса – Ұлы Дәрігер, денені, ақыл-ойды, жүрек пен күйреген 
рухты сауықтырады.

3. Яһуә-Шалом –Жаратқан Ие біздің амандығымыздың 
Бастауы.

Бил 6:24. «Гедеон сол жерде Жаратқан Иеге арнап 
құрбандық ұсынатын орын салып, оған «Жаратқан Ие — 
амандық (бастауы)» деген ат қойды». 

Жох 14:2. «Мен сендерге амандық пен тыныштық 
сыйлаймын, Өзімнің тыныштығымды беремін». 

Иса бізге ешқандай жағдайларға тәуелсіз жан тыныштығын 
– Құдаймен татулық, өзімізбен татулық және өзгелермен татулық 
береді.

4. Яһуә-Рохи – Жаратқан Ием – менің Бағушым.

Жыр 22:1. «Жаратқан Ием – менің Бағушым, мен еш 
нәрседен де тарықпаймын». 

Жох 10:11. «Мен «ізгі Бағушымын»: ізгі Бағушы қойлары 
үшін жанын қияды». 

Иса – Ізгі Бағушы – біздің құтқарылуымыз үшін өліп, 
өлімнен қайта тіріліп, қазірде Өзінің артынан ергендердің 
барлығына қамқор болуда.

5. Яһуә-Цидкену – Жаратқан Ие – біздің әділдігіміздің 
қайнары.

Ерм 23:6. «Патша: «Әділдігіміздің қайнары — Жаратқан 
Ие» деп аталмақ». 

Қор2 5:21. «Тәңір Ие біздің күнәларымызды ешқашан 
күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз 
байланысқан біз осы арқылы Құдайдың алдында 
ақталдық». 
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Таза жүрек пен өмірге ие болудың бір ғана тәсілі бар. Біз тек 
Исамен бірігіп қана дұрыс өмірге және Құдаймен дұрыс қарым-
қатынасқа ие бола аламыз. Ол – біздің әділдігіміздің қайнары.

6. Яһуә-Шамма – Жаратқан Ие сол жерде.

Езк 48:35. «Сол кезден бастап, қаланың аты «Жаратқан 
Ие сол жерде тұрады!» деп аталмақ». 

Мат 1:23. «Біліп алыңдар, пәк қыз құрсақ көтеріп, Ұл 
туады. Оған Имануил, яғни «Құдай бізбен бірге» деген ат 
қояды». 

Иса әрқашан бізбен бірге болуға уәде берген. Бізге көмектесу 
үшін Ол әрқашан біздің қасымыздан табылады.

7.  Яһуә-Нисси – Біздің туымыз – Жаратқан Ие.

Мыс 17:15. «Мұса сол жерде құрбандық ұсынатын орын 
салып, оны «Біздің туымыз – Жаратқан Ие» деп атады». 

Жох 16:33. «Мен бұларды сендер Менімен тығыз 
байланыста тұрып, тыныштыққа кенелсін деп айттым. 
Күнәкар дүниеде қысымшылық көресіңдер; алайда батыл 
болыңдар: Мен осы дүниені жеңіп шықтым!» 

Бұл – Иса біздің Жетекшіміз, біздің Жеңісіміз және біздің 
Күшіміз дегенді білдіреді. Онымен бірге күн сайынғы өмірлік 
күресімізде біз күшті болып, жеңіп шыға аламыз.

Осы аттар сіз үшін нені білдіреді? Бұл, егер сіз өз 
өміріңізге Исаны Құтқарушыңыз ретінде енгізсеңіз, Құдай 
сізді қамтамасыз етіп отырады дегенді білдіреді. Құдай сізді 
сауықтыратын болады. Құдай сіздің тыныштығыңыздың көзі 
болады. Құдай сіздің әділдігіңіздің қайнары болады. Құдай 
әрқашан қасыңызда болып, Жеңісіңіз болады. Егер де сіз 
күнәларыңызға кешірім сұрап, Оны өз өміріңізге қабылдап, 
өміріңізді Оған сеніп тапсырсаңыз, Иса сіздің өміріңізде осы 
айтылғанның бәрі болады.
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Бірінші бөлімде алған біліміңізді бағалау сұрақтарына жауап 
берер алдында жаттап алынған аяттарға ерекше көңіл бөле 
отырып, өткен сабақтарды бір қайталап шығыңыз (Бұл 1-ші 
сабақтағы Жох1 1:3 және Евр 13:8;  3-ші сабақтағы Жох 3:16, 
Мат 3:17 және Жох 14:6 аяттары). 

Тапсырма

8 Төменде Исада толығырақ түсіндірілетін, Көне Келісімнен 
алынған Құдай аттарының тізімі көрсетілген. Әрбірінің 
тұсына өзіңіз немесе өз отбасы мүшелеріңіздің Құдай өтей 
алатын мұқтаждықтарын жазыңыз.

Жаратқан Ие – біздің Қамтамасыз Етушіміз . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Жаратқан Ие – амандығымыздың Бастауы . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Жаратқан Ие – әділдігіміздің қайнары . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Біздің туымыз – Жаратқан Ие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Жаратқан Ие – біздің Сауықтырушымыз . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Жаратқан Ием – Бағушым . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Жаратқан Ие сол жерде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a)

ә)

в)

ғ)

б)

г)

д)
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

1

3

5

2

а)

а)

айқыш ағашта өлгенде

сезімдерін.

Сіздің жауабыңыз: Сіз Исаның адамдар үшін жасаған 
кереметтерін баяндап, олар Құдайдың бізге көмектескісі 
келетінін және көмектесе алатынын қалайша көрсететінін 
түсіндіре алар едіңіз.

Кімге: ата-бабаларымызға
Кім арқылы: пайғамбарлар
Кімге: бізге
Кім арқылы: Өзінің Ұлы

4 а)
ә)
б)

Дұрыс.
Дұрыс емес.
Дұрыс.

6 Сіздің жауаптарыңыз дәлме-дәл төмендегідей бола қоймас, 
бірақ осыларға ұқсас болуы керек.
Жох 15:1, Иса – жүзім бұтасы.

Жох 6:35, Иса – шынайы өмір сыйлайтын Нан.
Жох 14:6, Иса – шындық.

Жох 8:12, Иса – дүние үшін Нұр.
Жох 10:9, Иса – Есік; Жох 14:6, Иса – Жол.

Сіз енді әр бөлімде алған біліміңізді бағалау сұрақтарына жауап 
беруіңізге болады. Осы сұрақтарға жауап берер алдында өткен 
сабақтарды қайталап шығыңыз. Әр бөлімде алған біліміңізді 
бағалау сұрақтарына жауап бергенде нұсқаулықты мұқият 
орындаңыз. Содан кейін Екінші бөлімді бастауыңызға болады.

Жох 11:25 және 14:6, Иса – қайта тірілу мен шынайы өмір.

Жох 10:11, Иса – ізгі Бағушы.

a)

в)

ә)

г)

б)

ғ)
д)

СІЗ	БІРІНШІ	БӨЛІМДІ	ОҚЫП	БІТІРДІҢІЗ



87



2Бөлім



Сабақтар

6

8
7

9
10

Иса – әлемнің Нұры

Иса – Құтқарушы
Иса – Сауықтырушы және Шомылдырушы

Иса – қайта тірілу мен шынайы өмір
Иса – Мәсіх, Ие
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6САБАҚ Иса – 
Әлемнің Нұры

Сіз қараңғыда келе жатып, көре алуыңыз үшін жарықтың 
болғанын қалаған кездеріңіз болды ма? Алдыңызда немесе 
жан-жағыңызда қандай қауіп-қатер күтіп тұрғанын білмейсіз. 
Бәлкім, тіпті, сіз дұрыс келе жатырмын ба деп күмәнданған да 
шығарсыз. Қараңғыда адасып кету оп-оңай.  

Немесе, бәлкім, сіз өзіңізге таныс немесе беймәлім қандай 
да бір дұшпаныңыздан қорқып, үреймен өткізген түніңіз де 
болған шығар. Сіз өз басыңызға қандай да бір қорқыныштар 
төніп жатқанын елестеткен боларсыз. Келесі күні күн сәулесі 
жарқырап тұрғанда барлығы қалай өзгеше көрінді десеңізші! 
Нұр неғұрлым жарық бола бастаған сайын, түннің барлық 
қорқыныштары соғұрлым тезірек ғайып болады ғой.

Сіз Киелі Кітаптың неліктен қараңғылықты зұлымдықтың, 
қателердің, белгісіздіктің, кесапат пен өлімнің белгісі ретінде 
жиі қолданатынын оңай түсіне аласыз. Осы заттар біздің 
қорқыныштарымыз бен абыржуларымыздың себебі болып 
табылады.

Осыған қарама-қарсы Киелі Кітап нұрды өмірдің, 
қуаныштың, ақиқаттың және бар жақсының белгісі ретінде 
қолданады. Ол бізге Иса – әлемнің Нұры екенін айтады. Бұл – 
Құдайдың Ұлын суреттеуге арналған қандай құдіретті және бай 
есім десеңізші!
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А.	Әлем	Нұрға	Мұқтаж

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Қараңғылық дегеніміз – нұрдың болмауы. Күнә алғашқы 
адамдарды, Адам ата мен Хауа ананы Құдайдан ажыратқан 
сәтте, әлем рухани қараңғылық құшағына енді. Неліктен? 
Өйткені Құдай – нұрдың көзі. Онсыз біз адасып, қайда бара 
жатқанымызды білмей, қараңғылықта тентіреп адасып жүреміз. 
Көне Келісімде біз бөліну әкелетін қараңғылық туралы оқимыз. 
Құдай Ишая пайғамбарды Исраилдің мойынсұнбайтын 
адамдарына мынадай жолдаумен жіберді:

Иш 59:2. «Қайта, өздеріңнің әділетсіз істерің Құдаймен 
араларыңды ажыратып келеді! Жасаған күнәларың Оның 
бетін сендерден бұрып әкетеді. Сондықтан да Құдай Ие 
мінажаттарыңа құлақ салмайды». 

Исаның неліктен әлемнің Нұры болу үшін 
келгенін түсіндіру.

А. Әлем Нұрға мұқтаж  
Ә. Нұрдың іске асыратындары
Б. Адамдардың Нұрға жауабы

1. Исаның неліктен әлемнің Нұры болу үшін келгенін 
түсіндіру.

2. Неліктен Исаның өмірі – адамдарға рухани нұр екенін 
көрсету.

3. Адамдардың әлемнің Нұрына қалай қарайтынын атап шығу.

Мақсат 1.

Құдайдың мінезі
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Адамдар былай деп жауап берді: 

Иш 59:9-10. «Сол себептен әділдік бізден тым алшақ, 
адалдық қасымызға жоламайды. Нұрды күтсек те, 
айналамыз қара түнек, үміттінген жарықтың орнына 
қараңғылықта жүреміз. Соқыр адамдай қабырға бойын 
қармалап, көзсіз зағиптей жолымызды іздеп сипалаймыз. 
Тал түсте кеш түскен кездегідей сүрінеміз, күшіміз 
болғанмен өлілерге ұқсаймыз». 

Азап шегудің қандай жарқын суреті! Жаңа Келісім де 
күнәнің қараңғылығы туралы айтады.

Еф 4:17-18. «Иеміздің атынан сендерге мықтап айтып 
ескертемін: бұдан былай құдайсыз халықтардың түкке 
тұрғысыз ойларына сай өмір сүрмеңдер! Олардың 
санасын қараңғылық басып, жүректері шындықты 
білгілері келмей жақсылық атаулыға қасарысқан, сөйтіп 
Құдай беретін шынайы өмірден құр қалған».

Жох1 2:11. «Бауырын жек көретіннің жүріс-тұрысы 
түнекте, ол қайда кетіп бара жатқанын білмейді. Себебі 
түнек оның жан дүниесін соқыр қылып қойған».

Тапсырма

1 Киелі Кітапқа сәйкес, … салдарынан рухани қараңғылық 
жер бетін баурап алды.
тағдыр

күнә
надандық

a)
ә)
б)

Құдай – Нұр, Ол – бүкіл нұрдың қайнар көзі. Құдай нұрының 
ерекше ашылуын алғанша, адамдар рухани түнекте өмір сүреді. 
Сондықтан Иса осы әлемнің Нұры болды; Ол бізге Құдай нұрын 

Нұр уәде етілді
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беруге – бізге Құдайдың сүйіспеншілігі мен Оның бізге арналған 
еркін ашуға келді. 

Жохан Иса туралы былай дейді: «Сөз өмірдің бастауы 
болған. Сол өмір адамзат үшін нұр еді» (Жох 1:4). Кейінірек: 
Жоханның бірінші хаты 1:5-те былай делінген: «Біз Мәсіхтен 
естіп, сендерге білдіріп отырған хабар мынау: Құдай – Нұр, 
Оның ішінде ешқандай түнек жоқ». 

Исаның Өзі туралы айтқан сөздерін тыңдаңыздар:

Жох 8:12.  «Иса тағы бір жолы халыққа сөйлеп отырғанда 
былай деді:  – Мен – дүние үшін нұрмын. Маған ерген 
кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің Нұрына ие 
болады, – деді». 

Жох 9:5. «Осы дүниеде тұрған шағымда Мен адамзат 
үшін Құдайдың Нұрымын». 

Исаның Өзі жайында «әлемнің нұрымын» дегені адамдарды 
таңдандырмауы керек еді. Ишая пайғамбар Мәсіхтің Құдайдың 
Нұры ретінде келетінін айтып кеткен. Матай Көне Келісімдегі 
пайғамбарлық сөзді дәйексөз ретінде алып, оның Исада жүзеге 
асқанын айтқан: 

Иш 50:10. «Ей, өз араларыңда Жаратқан Иені терең 
қастерлеп, Оның Қызметшісінің даусына құлақ түретін 
кім? Сендер қараңғыда жүріп, жарықтан ада болсаңдар 
да, Жаратқан Иеге үміт артыңдар, иә, Құдайларыңды 
сүйеніш етіңдер!»

Иш 60:19. «Саған күндіз күннің нұрын шашып, түнде 
айдың сәулесін түсіруінің қажеті де болмайды. Мен, 
Жаратқан Ие, сенің Құдайың, Өзім мәңгілік нұрың мен 
салтанатың боламын!»

Мат 4:16. «Халық қараңғыда ғұмыр кешіп келеді, Ал енді 
бір ғаламат Нұрды көреді, Түнек басқан жерде тұратын 
елге Таңның шапағы сәулесін төгуде!»
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Тапсырма

2

3

Жох 8:12 аятты жаттап алыңыз.

Иса әлемге нұр болу үшін келді, өйткені адамдар... өмір 
сүрді.
қаржылық кедейлікте

зиянды ортада
рухани түнекте

a)
ә)
б)

Ә.	Нұрдың	Іске	Асыратындары

Иса – Нұр, Ол қараңғылықты жояды. Оның жүректерде орын 
алуы күнәні, кінәні және қорқынышты ығыстырып шығарады. 
Оның сүйіспеншілігі өшпенділікті де итеріп тастайды. Оның 
нұры біздің жанымызға үміт, сенім, жұбаныш және күш-қайрат 
береді. 

Жыр 26:1. «Жаратқан — нұрым менің, құтқарушым 
да, кімнен мен қорқамын солай болғанда? Жаратқан — 
өмірімнің берік қорғаны да, Кімнен үрейленемін солай 
болғанда?» 

Нұр қараңғылықтан күштірек. Әлемнің бүкіл қараңғылығы 
ешбір шамды сөндіре алмайды. Егер сіз Исаны өз өміріңізге 
қабылдасаңыз, айналаңыздағы жамандықтың билігі және 
өмірдің қараңғы оқиғалары Оның нұрын сөндіре алмайды. Д. Л. 
Муди көптеген айлар бойы сырқаттанып төсектен тұра алмаған 
бір мәсіхші әйел туралы айтып берген. Соған қарамастан әйел 
өмірге құштар, әрі жайдары еді. 

Исаның өмірі неліктен адамдарға рухани нұр 
екенін көрсету.

Мақсат 2.

Нұр қараңғылықты жояды
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Тапсырма

5

4

Сіздің жүрегіңізде Исаның нұрын қажет ететін қараңғы 
жерлер бар ма? Қазір мінажат етіп, Оның қараңғылықты 
ығыстырып жоюын сұраңыз.

Қорқыныш, күнә, кінә және реніш түнегі адамның 
жүрегінен . . . ығыстырылады.
жақсы білім алу арқылы

дұрыс өмірлік көзқарас ережелерімен
Исаның жүректе орын алуы арқылы

дұрыс ойлау арқылы
a)
ә)
б)
в)

Нұр бізге заттардың іс жүзінде қандай екендігін көре 
алуымызға мүмкіндік береді. Біз үшін рухани шындықты танып-
білудің жалғыз тәсілі – Құдайдан келетін рухани нұр. Осы нұрды 
біз Құдайдың жазылған Сөзі  – Киелі Кітаптан және Құдайдың 
тірі Сөзі Иса Мәсіхтен таба аламыз. Иса – өмірді Көрсетуші 
және Түсіндіруші. Ол Құдайдың Сөзін түсінуге көмектеседі 
және бізге арналған Құдай жолын көрсетеді. Оның Өзі жол 
болып табылады.

Нұр ашып көрсетеді

Біреу одан сыртқа да шыға алмай, күннің көзін де көре алмай 
жатса да, оның қалайша осыншама бақытты бола алатындығын 
сұраған көрінеді. Сонда әйел былай деп жауап қатқан екен: 
«Менің бөлмем қараңғы, бірақ менің жүрегімде Құдайдың Ұлы 
бар». Иса оның өміріндегі қараңғылықты серпіп тастайтын 
рухани нұрдың қайнар көзі болған. Ол осы бір әйелдің жүрегін 
Өз нұрына толтырып, жанында болды.

Жох 1:5. «Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек Нұрды 
жеңе алған емес». 

Мих 7:8. «Қазір түнекте отырсам да, Жаратқан Ие жарық 
нұрым болады!» 
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Жох 14:6. «Иса оған: – Жол, шындық және шынайы 
өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де Әкеге бара 
алмайды». 

Иса бізге өзіміздің шын мәнінде қандай екенімізді көруге 
көмектеседі. Оның мінсіз өмірі мен тәлімдерінен біз өзіміздің 
Құдайдың еркіне қаншалықты сәйкес келмейтіндігімізді көре 
аламыз. Біз өзіміздің күнәларымызды, тәкаппарлығымызды, 
өзімшілдігімізді және жасырын уәжімізді көреміз. Иса біздің 
кешірімге және Ол ұсынып отырған жаңа өмірге мұқтаж 
екенімізді көрсетеді.  

Иса бізге Құдайдың қандай екенін және Оның біздің 
мұқтаждарымызды қалай қамтамасыз ететінін көрсетеді. 
Құдайдың бізді қалай сүйетінін, Оның бізге қаншалықты 
шыдамды екенін және біздің құтқарылуымызды қалай 
қамтамасыз ететінін біз Исадан көреміз. Ол бізге Құдайды өз 
өмірімізге қалай қабылдауымыз және Оның нұрынан әрқашан 
қалай ләззат алуымыз керектігін көрсетеді:

Қор2 4:6. «Жаратылыстың басталуында қараңғылықтан 
нұрдың жарқырауын бұйырған Құдай жан дүниемізді де 
жарқыратып, бізді Иса Мәсіхтің бетінен көрінетін Өзінің 
салтанатты ұлылығын білуіміз арқылы нұрландырады». 

Евр 1:3. «Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап 
көрінеді: Ол – Құдайдың болмысының дәлме-дәл 
сипаты». 

Тапсырма

6 Айталық, біреу сізге: «Маған мәсіхші болудың қажеті жоқ. 
Мен тәртіпті адаммын. Мен ешкімді өлтірген жоқпын және 
қорқынышты ештеме жасаған да жоқпын», – деді делік. 
Исаның нұры осы адамға оның рухани мұқтаждықтарын 
көруге қалай көмектесе алады?
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Нұр – сәулелендіруші қуат. Ғалымдар күннен тарайтын 
нұрдың күші туралы барған сайын көбірек біле түсуде. 
Оның сәулелері – адам қолданатын қуаттың аса зор көзі 
болып табылады. Адамдар оны өз үйлерін жылыту және өз 
машиналарына пайдалану үшін қолдана алады. Ол, сондай-ақ, 
адамдардың өмірі мен денсаулығына көбірек жағымды әсерін 
тигізеді. Көптеген өсімдіктер көлеңкеде өсе алмайды. Күннің 
нұры көптеген микробтарды өлтіріп, біздің денсаулығымыз бен 
күшіміздің кепілі болып табылады. Күнсіз қалған жер туралы 
ойланыңыз. Жылу да, өмір де жоқ. Оны орбитада ұстап тұратын 
күш те болмайды. Қараңғы аспанда адасып, жойылуға ұмтылып 
бара жатқан мұздатылған шарға айналады. 

Біз үшін, жер үшін күн қандай болса, Иса – сондай. Ол 
бізге өмір, жылу, денсаулық, қуат пен күш әкеледі. Өзінің 
сүйіспеншілігімен Ол бізді Өзіне жақын ұстайды. Ол біздің 
тәніміз бен жанымызды сауықтырады. Иса Өзінің ізбасарларына 
беретін өмірдің нұры өлімнен күштірек. Ол қайтып келгенде 
ештеңе де, тіпті көр де бізді ұстап қала алмайды. Тұқымынан 
шығып, нұрға талпынатын өсімдіктер сияқты, біз де Онымен 
кездесу үшін көкке көтерілетін боламыз. Елші Пауыл былай 
дейді:

Сал1 4:16-17. «Өйткені Иеміздің Өзі көктен түсіп бұйрық 
береді, әрі бас періште шақырып, Құдайдың кернейі 
қатты дауыстайды. Сонда ең алдымен Мәсіхке сеніп бұ 
дүниеден кеткендер қайта тіріледі. Тірі жүрген біз мұнан 
соң солармен бірге Иемізбен кездесу үшін бұлттың 
үстімен көкке көтерілеміз. Содан мәңгі бақи Иемізбен 
бірге боламыз». 

Нұр – бұл қуат
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Тапсырма

7 Сіз оқып білген салыстыруда жердегі өсімдіктер үшін күн 
қандай болса, Иса ... үшін де сондай.
Оның Әкесі

періштелер
Өзінің ізбасарлары

a)
ә)
б)

Нұр жердің түкпір-түкпірінде бәріне сәулесін төгіп 
жарқырайды. Күн төбелердің баурайына және шатқалдарға, 
кедейлер мен байларға, даналар мен ақымақтарға қалай сәулесін 
түсірсе, Исаның нұры да дәл осылай бүкіл әлемге, жақсы мен 
жаманға сәулесін шашады. Кейбір адамдар Құтқарушы тек 
өздерінің ұлты үшін ғана келеді деп ойлаған. Бірақ Құдай Өзінің 
нұры бүкіл әлемді құтқаруға арналғандығын ашық айтады. Ізгі 
хабар былай дейді: 

Жох 1:9.  «Әр адамға сәулесін түсіретін шынайы Нұр бұл 
дүниеге келе жатты». 

Лұқ 1:78-79. «Мейірімді рақымымен Құдайымыздың 
Шұғылалы Таң, міне, атып келеді! Ажал төндірген 
түнектегі біздерге Ол Өзінің шапағатты нұрын төгеді, 
һәм бізді бейбітшілік жолына жетелейді». 

Жолдың шетінде қайыр сұрап отырған зағип тобырдың 
жақындағанын естіді. Ол өзінің жанынан Исаның өтіп бара 
жатқанын және тобырдың Оған ілесіп келе жатқанын түсінді. 
Қайыршы Исаның сауықтыратын күші жөнінде естіген еді. 
Ол қатты дауыстап жалбарынды: Лұқ 18:38. «Дәуіттің Ұрпағы 
Иса! Маған рақым ете көріңіз!» Адамдар оған тарпа бас 
салып зекіп, аузын жабуын бұйырған. Себебі олар Исаның 
қайыршыға көмектесуге уақыты жоқ деп ойлады. Алайда 
Өзінен жәрдем сұрап келгендердің әрқайсысына көмектесуге 

Нұрдың сәулесі баршаға бірдей түседі
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Исаның уақыты бар. Қайыршы жалбарынуын тоқтатпады. Иса 
тоқтап, қайыршыны Өзіне алып келуге бұйрық берді. Иса оны 
сауықтырды.  

Лұқ 18:43. «Сол сәтте-ақ соқыр адамның көзі ашылып 
көретін болды! Ол Құдайға зор ризашылығын білдіріп 
Исаға еріп жүрді. Мұны көрген халықтың бәрі Құдайды 
дәріптеп мадақтады». 

Зағип Исаны кездестіргеннен кейін, оның өмірі жаңа 
мағына мен жаңа бағытқа ие болды. Оның түнектегі әлемі 
нұрға бөленді. Оның кім болғаны, қайыр сұрап қайда отырғаны, 
қараңғылыққа қалай тап болғаны маңызды емес. Ол енді нұрға 
бөленіп жүрді: бұдан былай ол зағип қаріп-қасер емес, әлемнің 
Нұры – Исаның ізбасары еді.

8 Сіз Исаның әлемнің Нұры ретіндегі жарқырауының төрт 
көрінісін оқып білдіңіз. Әр сөйлемнің тұсына соған сәйкес 
келетін, яғни қандай мәселені немесе қателікті түзететінін 
сипаттауды көрсететін көріністің санын жазып қойыңыз.

Мәсіхшілік тек білімсіздерге 
арналған.

Құдай мені шын мәнінде жақсы 
көреді деп ойламаймын.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Өліммен бәрі бітеді.

Менің жүрегім өшпенділік пен 
үрейге толы.

1) Түнекті 
ығыстырып шығады
2) Ашып көрсетеді
3) Қуат
4) Баршаға бірдейМен Киелі Кітапты түсінбеймін.

a

в

ә

г

б

Тапсырма
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Б.	Адамдардың	Нұрға	Жауабы

Кейбір адамдар Исаны жақтырмайды және олар Оның нұрын 
қабылдаудан бас тартады. Олар өз қалаулары бойынша өмір 
сүріп, өз еркіне сай жүргілері келеді және Исаның айтқанын 
орындағылары келмейді. Иса жерде өмір сүрген кезінде, кейбір 
адамдар Оны жек көретін, өйткені Оның тәлімдері оларға 
өздерінің қандай күнәкар екендігін көрсетіп берді. Олар осы 
нұрды сөндіріп, Оны өлтіргілері келді. Олар Інжілге қарсы 
күресті. Иса оларға Өзінің баршаға құтқарылу әкелгенін 
білдірді. Оны қабылдағандардың барлығы құтқарылатын 
болады. Алайда Оның нұрын қабылдаудан бас тартқандар 
өздерін қараңғылықта өмір сүру мен өлімге ұшыратады.

Жох 3:19-20. «Соттың мәні мынадай: «Құдайдың Нұры» 
жерге келді, бірақ адамдар Одан гөрі түнекті жақсы 
көрді, себебі олардың істері жаман еді. Жамандық 
істеген әркім Нұрды жек көреді және жасаған істері 
әшкереленбес үшін Нұрға жоламайды». 

Жох 8:12. Иса мынадай уәде берді: «Маған ерген кісі енді 
түнекте жүрмей, шынайы өмірдің Нұрына ие болады». Сіз 
Исаны қабылдаған кезде, Оның нұры сіздің иелігіңізде болады. 
Осылайша сіз Оның нұрының әсерін күн сайын сезінетін 
боласыз. Иса – Нұр. Оған ие болу – бұл өмір нұрына және осы 
нұр әкелетін барлық игіліктерге ие болу деген сөз. Әлемнің 
нұрына ие болу – білімнен де, ерік-жігерден де, белгілі бір дінге 
жатудан да әлдеқайда жоғары. Бұл, Иса туралы немесе Оның 
тәлімдерін білгеннен де әлдеқайда биік. Бұл сіздің өміріңізде 

Әлемнің Нұрына адамдардың қалай қарайтынын 
атап шығу.

Мақсат 3.

Бас тарту

Қабылдау
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жарқырап тұрған, қуатты әрі сәуле түсіретін күш ретінде 
Исаның Өзіне ие болу. 

Құдайдың нұрына ие болу үшін Исаның артынан ілесіп, 
Оның нұрында жүруіміз керек. Құдай Өзін және Өзінің 
шындығын, ақиқатты қабылдап, Өзіне ілескісі келетіндерге 
ашып көрсетеді. Ол күн өткен сайын бізді ілестіріп жетелей 
береді. 

Жох1 1:7. «Ал егер Құдайға ұқсап нұрда тұрсақ, онда 
өзара байланыста боламыз және Оның рухани Ұлы 
Исаның төгілген қаны бізді барлық күнәларымыздан 
тазартады».

Нқл 4:18. «Әділдің жолы таң шапағы іспетті тал түс 
болғанша жарқырай түседі». 

Исаның артынан еріп, өмір нұрына ие болғыңыз келе 
ме? Оны қазірден бастап өз өміріңіздің барлық саласына 
қабылдаңыз. Оның нұрына барлық қараңғылықты 
тазартуға мүмкіндік беріңіз. Оның нұрына ілесіп, өзіңіздің 
маңайыңыздағылармен бөлісіңіз. Өз нұрымен толтыруы үшін 
өміріңізді Оның қолына тапсырыңыз. Сіз былай мінәжат ете 
аласыз: 

Иса, рақым етіп, менің өміріме келші. Менің күнәларымды 
кешірші, менің жүрегімді бүкіл түнектен тазартшы. Сен менің 
қандай адам болғанымды қалайсың, соған сай өзгертші. Мені Өз 
нұрыңа кенелте гөр. Маған күн сайын Сенің артыңнан ілесуге 
көмектесе гөр. Сенің нұрың үшін Саған алғыс айтамын.

Тапсырма

9 Исаны өз өміріңізге әлемнің Нұры ретінде қабылдау ... 
білдіреді.
мәсіхшілік – бұл жақсы дін дегенмен келісуді

Оның шынымен сізде және сізбен бірге екендігін
жақсырақ болуға шешім қабылдауды

a)
ә)
б)
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10 Егер сіз әлі де Исаны қабылдамасаңыз, Оны қазір 
қабылдайсыз ба? Сіз осы сабақта берілген мінәжатты 
қолдана аласыз немесе өз сөздеріңізбен мінәжат ете аласыз. 
Егер Оны қабылдаған болсаңыз, Оның сіздің өміріңізге 
әкелген нұры үшін Оған алғыс айтыңыз.
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

1

7

4

3

9

6

б)

ә)

в)

ә)

б)

күнә

Өзінің ізбасарлары

Исаның жүректе орын алуы арқылы

рухани түнекте

Оның шынымен сізде және сізбен бірге екендігін

Сіздің жауабыңыз: Сіз Исаның өмірі бізге өзімізді шын 
мәнінде қандай адам екенімізді көруге көмектесетін 
нұр сияқты екенін үйрендіңіз. Егер осы адам өзінің 
өмірін Исаның мінсіз өмірімен салыстырса, ол көптеген 
айырмашылықтар табар еді, сөйтіп бұл салыстыру оған 
өзінің рухани мұқтаждығын көруге көмектесер еді.  

8 Төмендегі жауаптар осы сабақта айтылғандармен сәйкес 
келеді. Алайда басқа жауаптар да болуы мүмкін.
4) Баршаға бірдей.

2) Ашады.
2) Ашады.
3) Қуат.

1) Түнекті ығыстырып шығарады.

a)

в)

ә)

г)

б)
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7САБАҚ Иса – Сауықтырушы 
Және Шомылдырушы

Сіз қазірдің өзінде-ақ Иса туралы көп нәрсені оқып білдіңіз! 
Сіз Оның уәде етілген Мәсіх, Құдайдың Ұлы, Адамның Ұлы, 
Құдай Сөзі және әлемнің Нұры екендігін білдіңіз. Осы атақтары 
бізге Оның кім екендігі туралы маңызды ақиқаттарды айтып 
береді.

Исаның істеген әрекеттерін бақылау – Оның кім екенін 
түсінудің тағы бір тәсілі. Осы сабақта біз Оның екі қызметін 
қарастыратын боламыз: Иса біздің тәніміз бен жанымызды 
сауықтырады және Иса бізді Киелі Рухпен шомылдырады. 
Иса осы істерді Өзінің беделінің арқасында істей алатынын 
білу маңызды. Ол біздің денемізді және әлемдегі бардың бәрін 
жаратқан Құдайдың Ұлы болғандықтан, бізді сауықтыра алады. 
Ол көктегі Әкесінің оң жағына көтерілген мінсіз құрбандық 
Тоқты, сондай-ақ Адамның Ұлы болғандықтан, бізді Киелі 
Рухпен шомылдыра алады. Сол жерден Ол Өзінің балаларына 
Киелі Рухты жіберіп отыр. Ол бізді жақсы көргендіктен, біз үшін 
осыларды іске асырады. Қандай тамаша Дос десеңізші! 

Иса бүгін де тірі, әрі Ол біздің Сауықтырушымыз және 
Шомылдырушымыз болып қалуда. Оның осы қызметтерін 
оқыған сайын сіз таңғажайып жарылқауларды аңғаратын 
боласыз. 
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А.	Иса	–	Құдайдан	Келген	Дәрігер

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Інжілдің беттерінде біз Исамен Ұлы Дәрігер, жан мен тәнді 
Сауықтырушы ретінде танысамыз. Біз Оның адамдарымен 
сөйлескен кезде, Оның Өзінің сауықтыру ісін бүгін де 
жалғастырып отырғанын көреміз.

Дәрігер деген кім? Ол не істейді? Осы сұрақтарға берілген 
жауаптар Исаны біздің Құдайдан келген Дәрігеріміз ретінде 
бағалауымызға көмектеседі. Жақсы дәрігер:

1. Ауруларға көмектескісі және оларды сауықтырғысы 
келеді.

2. Білікті және ауруларды сауықтыруға даярланған.
3. Өз емделушілерін мұқият қарап шығады.
4. Емделушілердің мәселелерін анықтайды.
5. Тиісті ем жазып береді.
6. Қажетті емдеуді (емделушінің келісімімен) қолданады.

Неліктен Исаның адамдарды бүгін де сауықтыра 
алатынын түсіндіру. 

А. Иса – Құдайдан келген Дәрігер
Б. Иса – Киелі Рухпен Шомылдырушы

1. Неліктен Исаның адамдарды бүгін де сауықтыра алатынын 
түсіндіру.

2. Киелі Кітаптың Киелі Рухпен шомылдыру туралы не 
айтатынын анықтау.

Мақсат 1.

Дене мен жанды сауықтырушы
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Исаға қатысты осы алты тұжырым рас па? Иә. Олардың 
әрқайсысы рас! Ол жаны және тәні ауырғандарға деген 
қамқорлығын танытты. Жаратушымыз ретінде Ол біздің 
мәселелерімізді анықтау үшін медициналық талдауды қажет 
етпейді. Ол бізді біледі және біздің мұқтаждығымызды түсінеді. 
Ол бізді жаратқан, біздің тиісінше жұмыс істемей тұрған кез 
келген бөлігімізді оп-оңай түзете алады. 

Сауықтыру және құтқару – екеуі де Құтқарушы қызметінің 
маңызды бөліктері болып табылады. Шын мәніне келетін 
болсақ, Киелі Кітапта кездесетін құтқарылу сөзі дененің 
саулығын, сонымен бірге біздің жанымыздың азаттығы мен 
қауіпсіздігін де қамтиды.

Мат 4:23-24. «Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын 
аралап жүріп, мәжілісханаларында тәлім берді. Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, адамдарды 
барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. Иса туралы 
хабар бүкіл Сирия өлкесіне де тарап, жұрт Оған түрлі 
дерттері бар қиналып науқастанғандардың бәрін 
де, жын соққандарды, ұстамалы-қояншықтар мен 
сал болғандарды алып келіп жатты, ал Иса оларды 
сауықтырды». 

Мат 8:17.  «Осылай Ишая пайғамбардың: Ол «біздің 
қасіретімізді Өзіне алды, біздің ауруларымызды өз 
мойнымен көтерді» деп алдын ала айтқаны жүзеге асты». 

Иса Өзіне сауығуға келгендердің барлығын – зағиптарды, 
ауруларды, сал болғандарды және қорқынышпен, күдікпен әрі 
өшпенділікпен естері ауысып кеткендерді сауықтырды. Біздің 
Құдайдан келген Дәрігеріміз адамға – оның денесіне, ақыл-
ойына, жан дүниесіне және рухына денсаулық әкеледі. Ол біздің 
өмірден шынайы ләззат алғанымызды қалайды. Жох 10:10. 
«Ал Мен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі рухани 
игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім». 
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Иса – әлі күнге дейін Ұлы Дәрігер. Ол Өзінің ізбасарларын 
Өзінің атынан сауықтыруға жібереді. Ол жерде адам болған 
кезінде Өзі істегендердің бәрін қазіргі күнде мінажатқа жауап 
беру арқылы және Киелі Рух арқылы іске асырып отыр. Иса 
бұрын қандай болса, бүгін де сондай. Мінажаттарына жауап 
ретінде Исаның өздерін қалай сауықтырғанын мыңдаған 
адамдар айтып бере алады.  

Мар 16:17-18, 20. «Сенушілер Құдайдың құдіретін 
көрсететін мынадай кереметтерді істемек: олар Менің 
атыммен жындарды қуып шығарып, жаңа тілдерде 
сөйлейді... Ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса, 
олар сауығып кетеді... Ал шәкірттері барлық жерлерге 
барып, Ізгі хабарды жариялап жүрді. Иеміз оларға жар 
болып, Өзінің құдіретін көрсететін кереметтері арқылы 
уағыздалған хабарды растап бекітті». 

Евр 13:8. «Иса Мәсіх өткенде, қазір және болашақта 
мәңгілік Өзі болып қала береді». 

Жақ 5:14-15. «Қайсыбіреуің ауырып қалса, қауым 
жетекшілерін шақыртсын. Олар соның маңдайына 
Жаратқан Иенің атынан май жағып, оның үстіне 
қолдарын жайып сиынсын. Сеніммен сиынғандарыңа 
бола Иеміз науқастың денсаулығын қайтадан қалпына 
келтіріп сауықтырмақ. Егер ол күнә жасаған болса, 
кешірілмек». 

Оның жұмысының жалғасы

Тапсырма

1 Киелі Кітапқа сәйкес, құтқару ... арналған денсаулықты 
білдіреді.
тек физикалық денеге

денеге, ақыл-ойға және жанға
тек жанға

a)
ә)
б)
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2

3

Иса бізді кез келген аурулардан сауықтыра алады, өйткені 
Ол...

Айталық, досыңыз сізден: «Иса Мәсіхтің бүгінгі күнде де 
сауықтыратынына мен қалайша сенімді бола аламын?» – 
деп сұрады делік. Төменде берілген тізімнен осы сұраққа 
тікелей жауап болып табылатын Киелі Кітаптың екі 
үзіндісін таңдап алыңыз.

бізді жаратты.

Мат 4:23-24.  

бізге Құдай Ие туралы үйретті.

Евр 13:8.  
Жақ 5:14-15.

жерде өмір сүрді.

Жох 10:10.  

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
в)

Ә.	Иса	–	Киелі	Рухпен	Шомылдырушы

Біз Көне Келісімнен Құдай халқының жетекшілері – Киелі 
Рухқа кенелген пайғамбарлар, бас діни қызметкерлер және билік 
етушілер болғаны туралы оқып білдік. Оларды Құдайға арнап 
бөліп алу үшін майлау рәсімі арқылы тағайындалатындарымен 
таныстыңыз. Оларды майлаған май нышан ретінде 
пайдаланылған еді. Олар Құдайға сүйенді, өйткені Ол Өзінің 
тапсырмасын орындау үшін өздеріне билік пен Киелі Рухын 
төгетін. 

Бір күні Құдай Жоел пайғамбарға керемет бір уәде берді. 
Құдай тек жетекшілерге ғана емес, Өзінің бүкіл халқына Киелі 
Рухын төгетін уақыт келеді.

Жое 2:28-29.  «Осылардан кейін Мен өз Рухымды бүкіл 
адамзаттың үстіне құямын. Ұл-қыздарың пайғамбарлық 

Киелі Кітаптың Киелі Рухпен шомылдыру туралы 
не айтатынын анықтау.

Мақсат 2.
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сөз айтады, қарттарың түс, жас жігіттерің аян көреді. 
Сол күндері Мен тіпті құл-күңдердің үстіне де Рухымды 
төгемін». 

Жүздеген жылдар араға салып, Құдай Шомылдырушы 
Жақияға Мәсіхтің адамдарды Киелі Рухпен шомылдыратынын 
хабарлады. Мәсіх үшін жол дайындап, Оны халыққа көрсетуі 
үшін Құдай Шомылдырушы Жақияны Өзінің ерекше елшісі 
ретінде жіберді. Жақияның уағыздарын тыңдауға халықтың 
үлкен топтары жиналатын. Күнәларына тәубе еткендерін, 
Құдайға тиесілі екендерін көрсету үшін олардың көпшілігі 
Жақияның сумен шомылдыруынан өтті. Жақия оларға былай 
деді:

Мат 3:11. «Мен сендерді теріс жолдан қайтқандарыңның 
белгісі ретінде суға шомылдыру рәсімінен ғана өткіземін. 
Ал менен құдіретті Біреу менен кейін келе жатыр. Ол 
сендерді Киелі Рухына әрі отқа шомылдырады. Оның 
құлы болып кебісін әперуге де тұрмаймын». 

Осыдан біраз уақыт өте сала Жақия халыққа Исаны көрсетті. 
Ол Исаны және Оның қызметін баяндау үшін төрт сипаттаманы 
немесе лауазымды пайдаланды:

1. Құдайдың Тоқтысы
2. Оның жолы менен үлкен
3. Киелі Рухқа шомылдырушы
4. Құдайдың рухани Ұлы (Жох 1:29-34)

Жох 1:29-30, 32-34. «Келесі күні Жақия өзіне қарай келе 
жатқан Исаны көріп: – Қараңдар, Мынау – Құдайдың 
құрбандыққа жіберген «Тоқтысы»! Ол адамзаттың 
күнәсын өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. 
«Менен кейін Біреу келе жатыр, Оның жолы менен үлкен, 
өйткені Ол мен тумастан бұрын бар болатын» дегенімде, 
Сол туралы айтқан едім... Мен Киелі Рухтың көгершін 
бейнесінде көктен түсіп, Исаға қонғанын көрдім. 



110 Иса деген Кім?

Исаны шынымен бұрын танымайтын едім. Бірақ мені 
шомылдыру рәсімін орындауға жіберген Құдай маған: 
«Сен Киелі Рухтың Біреуге қонғанын көргенде, Киелі 
Рухқа Шомылдырушының Соның Өзі екенін білесің», – 
деген болатын. Мен Киелі Рухтың Исаға қонғанын көріп, 
Оның Құдайдың рухани Ұлы екеніне куәгер болдым, – 
деді». 

Киелі Кітап екі түрлі сезімді сипаттау үшін («батыру» 
немесе «малу» дегенді білдіретін) «шомылдыру» сөзін 
қолданады: 1) тәубеге келгенін көрсету үшін суға батырылу 
және 2) Киелі Рухтың сыйын қабылдау. Құдай сенушілерге 
Киелі Рухты төккен, жіберген немесе сый ретінде берген кезде, 
олар Киелі Рухқа батады немесе Киелі Рухқа шомылады. 
Осының нәтижесінде олар Киелі Рухқа кенеледі. 

Үш жарым жыл бойы Иса халыққа қызмет көрсеткен 
кезде, Оның шәкірттері, сірә, Ол бізді қашан Киелі Рухқа 
шомылдыратын болады деп талай рет ойланған болар. Иса 
бұл істі «Әкенің уәдесі» деп атайтын. Бірақ Ол олардың Киелі 
Рухпен Шомылдырушысы болғанға дейін Өзінің Құдайдың 
Тоқтысы ретіндегі қызметін іске асыруы керек еді. Ол өліп, 
өлімнен қайта тіріліп және содан кейін көкке қайтып оралуы 
керек болатын. Содан кейін Ол оларға Киелі Рухты жібереді. 
Өзінің өлімі қарсаңындағы түні Иса Өзінің шәкірттеріне Киелі 
Рух туралы көп нәрсені айтып берді.

Жох 14:16, 26; 15:26; 16:7,13. «Мен көктегі Әкемнен 
сендермен мәңгі бірге болатын Қамқоршыны жіберуін 
өтінемін... Ал Әкем Менің атымнан Қамқоршыларың 
— Киелі Рухты жібереді. Ол Менің сендерге айтқан 
сөздерімнің бәрін естеріңе салып, рухани өмірлеріңе 
керектің бәрін үйретеді... Мен сендерге Әкемнен бір 
Қамқоршыны жіберемін: сендерге шындықты білдіретін 
сол Киелі Рух Әкемнен келіп, Мен туралы куәлік 
береді...Сендерге шындығын айтайын: Менің кететінім 
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сендер үшін жақсы! Себебі Мен кетпесем, сендерге 
Қамқоршыларың (Құдай Рухы) келмейді; ал Мен барған 
соң, Оны сендерге жіберемін... Алайда шындықты 
білдіретін Құдай Рухы келгеннен кейін сендерді бар 
шындыққа жеткізеді». 

Иса қайта тірілгеннен кейін көкке көтерілер алдында Өзінің 
ізбасарларына: 1) Олар Өзі туралы батыл куәлік бере алулары 
үшін Киелі Рухты және Оның күшін қабылдауларын; 2) жан-
жаққа барып, барша жұртқа Иса туралы және Оның құтқаруы 
туралы айтып берулерін бұйырды:

Елш 1:4-5, 8. «Иерусалимнен кетпей, Әкенің өз уәдесін 
орындауын тосыңдар! Мен сендерге сол туралы 
айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен 
болатын, ал енді біраз күнде сендер Киелі Рухпен 
шомылдырыласыңдар... Бірақ Киелі Рух өздеріңе 
қонғанда Оның құдіретін қабылдайсыңдар. Сонда сендер 
Иерусалимде, бүкіл ЯҺудея мен Самария аймақтарында 
және жердің шетіне дейін Маған куә боласыңдар». 

Тапсырма

4 Иса көкке оралғаннан кейін Өзінің Әкесінен шәкірттеріне 
жіберетін сый туралы айтып берді. Бұл сый – 
Киелі Кітап.

олардың тәндерін сауықтыру.
Киелі Рух.

олардың күнәларын кешіру.
a)
ә)
б)
в)

5 Төменде Киелі Рухтың келуіне байланысты бірнеше 
оқиғалар көрсетілген. Оларды болған ретіне сай 1-ден 
бастап 5-ке дейінгі сандармен белгілеңіз.

Иса Өзінің Құдай Тоқтысы ретіндегі қызметін іске 
асырып, біздің күнәларымыз үшін өледі.

. . . .a
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Жоел Құдай әркімге Өзінің Рухын төгеді деп 
пайғамбарлық сөз айтады.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Иса көкке қайтып оралады.

Шомылдырушы Жақия Исаны Киелі Рухпен Шомылды-
рушы ретінде көрсетеді.

Иса Өзінің ізбасарларына Киелі Рух төгілгенше тоса 
тұруларын бұйырады.

в

ә

г

б

Иса көкке көтерілгенге дейін Өзінің ізбасарларына бірнеше 
күннен кейін олардың Киелі Рухпен шомылдырылатындарын 
айтты. Олар Иерусалимге барып күтіп отырды. Он күн өткен 
соң, яғни Елуінші Күні ол солай болды да! Иса оларды (120 
сенушіні) Киелі Рухпен және отпен шомылдырды. Олар 
Иса туралы батылдықпен куәлік беру үшін уәде еткен күшті 
қабылдады. 

Елш 2:1-7, 11. «Алғашқы өнім мейрамы келгенде, 
сенушілердің бәрі бірге болды. Сонда кенеттен көктен 
бір қатты жел соққандай шу естіліп, олар отырған бүкіл 
үйді алып кетті. Сенушілерге жалындай жалаңдаған 
тілдер көрінді де, бөлініп-бөлініп әрқайсысының 
үстіне бір-бірден қонды. Бәрі Киелі Рухқа кенеліп, 
Оның өздеріне берген дарынына қарай бөтен тілдерде 
сөйлей бастады. Сол кезде Иерусалимде дүниенің төрт 
бұрышындағы әр елден келген, Құдайды қастерлейтін 
яҺудилер тұратын. Осы шу естілгенде көптеген халық 
сол жерге жиналып, аңтарылып тұрып қалды. Себебі 
олардың әрбіреуі тыңдағанда сенушілердің мұның өз 
тілінде сөйлеп тұрғанын естіді. Халық қатты таңғалып: 
«Мына сөйлеп жатқандардың бәрі ғалилеялықтар 
емес пе? – десті... криттіктер мен арабтар да бар. Бірақ 
әрқайсымыз мына кісілердің Құдайдың ұлы істерін өз 
тілдерімізде жариялап жатқанын естіп тұрмыз!» 

Уәденің орындалуы



113

Киелі Рухқа толған Петір Құдайдан келген үндеуді адамдарға 
жеткізді. Олар Құдайдың Жоелдің пайғамбарлық сөздерін қалай 
іске асырғанын көрді. Олар Мәсіх болған Исадан бас тартып, 
Оны айқыш ағашқа шегеледі. Бірақ Құдай Оны өлімнен тірілтті. 
Иса көкке қайта көтеріліп, Өзінің ізбасарларына Киелі Рухты 
жіберді. Бұл, Исаның Мәсіх болғанын растады.  

Лұқа былай деп жазады:

Елш 2:32-33, 36. «Осы Исаны Құдай қайта тірілтіп алды, 
біз бәріміз соған куәміз! Иса Құдайдың құдіретімен 
көкке көтеріліп, Әкеден уәделі Киелі Рухты алған соң, 
Оны біздің үстімізге құйып сыйлады. Мұны өздерің естіп 
және көріп тұрсыңдар... Сондықтан бүкіл Исраил елі 
мынаны анық білсін: Құдай сендер айқышқа шегелеткен 
осы Исаны «Иеміз» және «Мәсіх» етіп тағайындады». 

Иса адамдарды Киелі Рухпен шомылдырады деген 
Жақияның хабары рас еді. Иса – Құдайдың Тоқтысы, 
Шомылдырушы, Құдайдың Ұлы Мәсіх еді. Адамдардың Исаға 
сенбеуі қандай сұмдық! Олардың сенбеуі Оны айқыш ағашқа 
шегеледі. Құдай оларды кешіре алар ма еді?

Елш 2:37-39, 41. «Халық мұны естігенде жүректері қарс 
айрылып, опық жеді. Олар Петір мен басқа елшілерден: 
– Ағайындар-ау, біз енді не істеуіміз керек? – деп 
сұрады. Петір оларға былай деп жауап берді: – Әрқайсың 
күнәларыңның кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, 
Иса Мәсіхтің атымен шомылдыру рәсімінен өтіңдер! 
Сонда сендер Құдайдың сыйын – Оның Киелі Рухын 
қабылдайсыңдар. Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа 
және алыстағылардың бәріне: Құдайымыз – Жаратқан 
Ие шақыратын барлығына да арналған... Петірдің сөзін 
қабылдағандар шомылдыру рәсімінен өтті. Осылайша 
бұл күні қауымға үш мыңдай адам қосылды». 
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Осы сәттен бастап Елшілердің істері кітабы Рухқа кенелген 
адамдардың барған жерлерінде Иса жайында куәлік еткендерін 
баяндайтын жазба болып табылады.

Иса Киелі Рухпен шомылдыруын жалғастыруда ма? Иә! 
Жоелдің пайғамбарлық сөзінің орындалуы адамзат тарихындағы 
кез келген өзге уақытқа қарағанда қазір кеңірек таралуда. 
Бүкіл әлем бойынша миллиондаған сенушілер Елуінші күн 
тәжірибесін – Киелі Рухпен шомылдыруды бастан өткерді. Иса 
көптеген қауымдарға жаңа өмір мен күш әкелуде. Біз мұны 
харизмалық жаңару деп атай аламыз. Харизма сөзі сый дегенді 
білдіреді. Киелі Рух сый ретінде келіп, Өзімен бірге рухани 
күштің көптеген сыйларын әкеледі. 

Тапсырма

6

7

8

Петір Исаның Мәсіх болуының және өлімнен қайта 
тірілуінің куәсі ... болды деген.

Елуінші күні Киелі Рух сенушілерге төгілген кезде, жұрт 
олардың жанына олар...  жиналды.

Сіз өзіңіз үшін Киелі Рух істей алатын бірнеше нәрсені 
оқып білдіңіз. Оның өз өміріңізде жұмыс істеуін қалайтын 
тәсілдердің астын сызып қойыңыз.

Киелі Рухтың Оның ізбасарларына төгілуі

ауруларды сауықтырғандықтан

сіздің Көмекшіңіз болуы;

Сізді ақиқатқа жетелеуі;

Құдайдың көктен берген белгілері мен кереметтері

өз күнәларына кешірім сұрағандарды шомылдырғандықтан

Сізге Иса туралы үйретуі;

Сіз арқылы Құдайдың ұлылығы туралы өзге тілдерде 
сөйлеуі;

пайғамбарлар жасаған кереметтер

Құдай туралы әр түрлі тілдерде сөйлегендіктен

әрқашан сізбен болуы;

Сізге Иса туралы куә болу үшін күш беруі;

a)

a)

a)

в)

ә)

ә)

ә)

г)

б)

б)

б)

ғ)
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Осы сабақта сіз Исаның Сауықтырушы және Шомылдырушы 
ретіндегі қызметі жайлы үйрену арқылы Иса туралы көбірек 
мәліметке ие болдыңыз. Ол осы дарындарға ие әрі осыларды 
сізге беруге дайын. Сіздің тарапыңыздан қажеттісі – осыларды 
сұрауыңыз ғана. Ол былай деген:

Лұқ 11:9, 13. «Сондықтан сендерге былай деймін: 
Құдайдан сұраңдар, сонда Ол сендерге (мұқтаждарыңды) 
береді; іздеңдер, сонда табасыңдар; есікті қағыңдар, 
сонда сендерге ашылады. Сонымен өздерің күнәкар бола 
тұра балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі 
Әкенің Өзінен сұрағандарға Киелі Рухын сыйлайтыны 
ешбір шүбәсіз!» 

9 Сіз Исаның өзіңізге Киелі Рухтың сыйын бергенін 
қалайсыз ба? Ол сізді дәл қазір шомылдыра алады! Егер сіз 
Оның осыны іске асырғанын қаласаңыз, төменде берілген 
мінәжатты пайдалана отырып немесе өз сөздеріңізді 
қолдана отырып мінәжат етіңіз.

Иса, маған Киелі Рухтың сыйын бере гөр. Мен Оның 
Көмекшім болып, маған Сен туралы үйреткенін қалаймын. 
Мен Сен туралы батылдықпен куәлік беру үшін Киелі 
Рухтың маған күш бергенін қалаймын. Мен арқылы Құдай 
істеген ұлы істер туралы бөтен тілдерде сөйлегенін 
қалаймын. Саған алғысымды білдіремін, Иса. Мен Сенің 
Киелі Рухыңның керемет сыйын қабыл аламын. Аумин.
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

1

4

2

6

7

8

3

5

б)
в)

а)
а)

ә)

денеге, ақыл-ой мен жанға.
Киелі Рух

бізді жаратты.

Киелі Рухтың Оның ізбасарларына төгілуі.

Құдай туралы әр тілдерде сөйлегендіктен.

Өз жауабыңыз.

Сіздің жауабыңыз. Мен а (Матай жазған Ізгі хабар 4:23-24) 
мен б жауаптары (Еврейлерге арналған хат 13:8) бірлесе 
отырып ең тура жауап құрар еді деп айтар едім.

Реті мынадай: а) 3, ә) 5, б) 4, в) 1, және г) 2.
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8САБАҚ Иса – 
Құтқарушы

Сіз Исаның сауықтыратынын және Киелі Рухпен 
шомылдыратынын оқып білдіңіз. Бұл – тамаша ақиқаттар. 
Дегенмен Оның біз үшін атқарған тағы бір жұмысы бар, бұл – 
барлық жұмысының ішіндегі ең маңыздысы: Иса құтқарады! 
Иса біз үшін өлді де, өлімді, күнәні және тозақты мәңгілікке 
жеңіп шығып қайта тірілді. Иса деген кім? Ол – әлемнің жалғыз 
Құтқарушысы.

Киелі Кітап Исаның адасқандарды тауып, құтқару үшін 
келгені туралы айтады. Осы қарапайым пайымдау мәсіхшілік 
діннің мәнісі болып табылады. Өзге діндер жоғары өмірлік 
идеалдарды ұсынуға тырысады. Олар адамдарға неліктен азап 
шегетінін, олардың қалай өмір сүру керектігін, егер осыны істей 
алмаса, олардың қалай жазаға тартылатынын айтады. Алайда 
оларда ең маңызды бөлік жоқ: олар өздерінің ізбасарларына 
зұлымдықты жеңуге нақты күш бермейді.

Керісінше мәсіхшілік адамның өзін-өзі құтқарып алу 
қабілетсіздігіне Құдайдың шешімін ұсынады. Әр еркек пен әр 
әйелге Иса былай дейді: «Сен өзіңнің өміріңе арналған Құдай 
жоспарын орындамадың, бірақ сен мұны іске асыра аласың. 
Сен күнәнің кінәсімен былғандың, бірақ сен тазара аласың». 
Осы сабақтың тақырыбы Құдайдың бізді Иса арқылы қалай 
құтқаратыны жайында болып табылады.
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Иса есімі «Яһуә құтқарады» немесе «Құтқарушы» дегенді 
білдіреді. Құдай Әке осы атты Өзінің Ұлы үшін таңдап алған. Ол 
Жүсіпке Мәриям дүниеге келетін Баланы қалай атау керектігін 
айту үшін періштені жіберді. Исаның есімі оларға үнемі Исаның 
кім болғанын және Оның не үшін туылғанын еске салып отырар 
еді. Ол бізді күнәдан құтқару үшін жерге түскен Құдайдың Ұлы 
болды. Періште былай дейді:

А.	Иса	–	Әлемнің	Құтқарушысы

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Киелі Кітаптың Ізгі хабары Исаның бүкіл адамзаттың 
Құтқарушысы болу үшін келгендігінде. Иса туылғанда періште 
малшыларға былай деді:

Лұқ 2:10-11. «Ал періште оларға тіл қатып: 
«Қорықпаңдар! Мен сендерге үлкен қуаныш 
жариялаймын, ол қуаныш барлық халыққа да ортақ: 
бүгін Дәуіттің қаласында сендердің Құтқарушыларың 
дүниеге келді, Ол – Иеміз Мәсіх!»

«Иса» атының бізге Құдай туралы не айтатынын 
баяндап талқылау.

А. Иса – әлемнің Құтқарушысы
Ә. Иса – Құдайдың Тоқтысы

1. «Иса» есімінің бізге Құдай туралы не айтатынын баяндап 
талқылау.

2. Әр адамның неліктен құтқарылуға мұқтаж екендігін түсіну.
3. «Құдайдың Тоқтысы» атағының бізге Исаның міндетін 

түсінуге қалайша көмектесетінін айтып беру.

Мақсат 1.

Уәденің орындалуы
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Мат 1:21.  «Мәриям Ұл таппақ, Оның атын Иса деп қой! 
Себебі Ол халқын күнәларынан құтқаратын болады», – 
деді». 

Исаның атын айтқан немесе естіген кезде, сол есімде сіз 
үшін қуанышты хабар бар екенін естен шығармаңыз: Яһуә, 
мәңгілік, мәңгі бар болушы. Құдай бұл әлемге сізді құтқару 
үшін келді. Құдай сізді құтқарады. Біз осы уәденің негізінде 
Исаның атымен Әкеге мінәжат етеміз. Исаның атын мінәжат 
еткенде және табынғанда сыбырлап қайталап отырыңыз. Иса 
Құтқарушы туралы мадақтау жырын жырлаңыз, басқаларға Ол 
туралы айтыңыз. Ол – Әкеміз бізді құтқаруға жіберген жалғыз 
Құтқарушы. Петір мен Жохан мүгедек адамды Иса есімінің 
күшімен сауықтырған. Петір бұған былай деп түсінік береді:

Елш 3:16; 4:12. «Ал енді, өздерің танып, көріп жүрген 
мына кісіге Исаның құдіреті күш-қуат беріп сауықтырды. 
Өйткені Оның есіміне сендік. Иә, Иса берген сенім 
сендердің көз алдарыңда оның денсаулығын түгелімен 
қалпына келтірді.... Аспан астында бізді құтқаратын 
басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған!» 

Тапсырма

1

2

3

Иса есімі бізге Құдайдың – ... екенін айтады

Исаның есімін ... таңдап қойған.

Матай жазған Ізгі хабар 1:21 аятты жаттап алыңыз.

Жаратушы

Жәбірейіл

Құтқарушы

Жүсіп

Соттаушы

Құдай Әке

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
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4 Кейбір адамдар Исаның атын қарғыс немесе лағынет сөз 
ретінде пайдаланады. Егер сіз де солай еткен болсаңыз, 
Құдайдан өзіңізді кешіруін өтініңіз. Оған Иса үшін және 
Оның есімі үшін алғыс айтыңыз. 

Құтқару табиғаты
Әр адамның неліктен құтқарылуға мұқтаж екенін 
түсіну.

Мақсат 2.

Киелі Кітапта қолданылған құтқару сөзі – ұлы да ауқымды 
ұғым. Құтқару деген қауіптен құтқару, тұтқыннан немесе соттан 
босату, қауіпсіздікте сақтау және сауықтыру дегенді білдіреді. 
Иса, біздің Құтқарушымыз, шайтанның билігінен құтқарады, 
бізді күнәнің тұтқынынан босатады, сотта біздің орнымызға 
тұрып, біздің кінәмізді Өзіне алады, бізді қауіпсіз жерге әкеліп, 
жанымыз бен тәнімізге денсаулық береді.

Иса бізді құдайсыз өмірдегі абыржудан және қауіп-
қатерлерден құтқаруға келді. Күнә біздің бәрімізді Құдайдан 
бөліп тастады. Біз өз жолымыздан адасып кеттік. Біз мақсатсыз 
өмір түнегінің шеңберімен айналып жүрміз. Құдайсыз бізді 
мәңгілік өлім баурап алады. Бірақ Иса бізді құтқару, бізді 
Құдайға қайтару үшін келді. Ол бізді әділ жолға салып, Өзінің 
нұрын береді және біздің өмірімізге мақсат пен мән дарытады. 
Иса біздің қорқыныштарымызды бәсеңсітіп, бізге қуаныш пен 
тыныштық береді, бізді төніп тұрған қауіптен алып кетіп, бізді 
өзіміздің мәңгілік үйімізге апарады. Иса былай деді: 

Лұқ 19:10. «Өйткені Мен тура жолдан адасып кеткендерді 
іздеп, құтқаруға келдім». 

Иса бізді кінәдан және күнәларымыздың жазасынан 
құтқаруға келді.  Біздің бәріміз де Құдайдың заңдарын бұздық 
және Одан мәңгілік бөліну жазасын тартуымыз керек болатын. 
Бірақ Иса біздің күнәларымыз үшін барлық кінәні Өзіне алып, 
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бізге кешірім алып беру үшін біздің орнымызға ерікті түрде Өз 
жанын қиды.  

Рим 6:23. «Күнәнің беретіні — (мәңгілік) өлім, ал 
Құдайдың беретін сыйы — Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз 
байланыстағы мәңгілік өмір». 

Иса бізді күнә мен шайтанның билігінен құтқару үшін келді. 
Ол бізді өзіміздің күнәлі, қиқар және өзімшіл болмысымыздан 
босатып, бізге Құдайдың балаларының жаңа жаратылысын 
береді. Ол азғырулардың күшін жойып, біздің денсаулығымызды 
құртып, жанымызға зиянын келтіретін ниеттеріміз мен 
әдеттерімізден арылтады. Исада біз шайтанның шабуылдарынан 
қауіпсіздік табамыз. Біз әлі де болса шайқасудамыз, бірақ Иса 
бізге жеңіс береді.

Рим 6:20, 22. «Күнәнің құлы болып жүргенде сендер 
әділдіктің билігінде болмадыңдар...Енді сендер күнәнің 
үстемдігінен босатылып, Құдайдың қызметіне кірдіңдер. 
Бұның өнімі — Құдайға бағышталған қасиетті өмір. Ал 
түпкі нәтижесі — мәңгілік өмір». 

Қор2 5:17. «Сонымен, біреу Мәсіхпен тығыз байланыста 
болса, сол — жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп 
кетіп, міне, жаңасы пайда болды!» 

Иса бізді күнәнің зардаптарынан және тіпті оның бар 
болуынан құтқаруға келді. Ол денеміз бен жанымыз үшін бізге 
денсаулық береді. Сондай-ақ күндердің бір күнінде Ол бізге 
ауруларға шалдықпайтын жаңа дене береді. Ол қазір көкте Өзі 
күнәдан құтқарып алғандардың барлығына арнап үй дайындап 
жатыр. Біз өлгенде немесе Иса біздің артымыздан жерге қайтып 
келгенде, Ол Өзінің билігін орнатып, жер бетін бүкіл күнәдан 
тазартады. Тіпті табиғаттың өзі де қаталдық пен бұзылудан 
босатылатын болады. Бәрі де мінсіз болады. Қандай керемет 
құтқару десеңізші! 
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Аян 21:3-4. «Қараңдар, Құдайдың адамдар арасындағы 
тұрағы! Ол солармен бірге тұрып, олар Оның халқы 
болмақ. Осылай Құдайдың Өзі солармен бірге мекендеп, 
олардың Құдайы болады! Ол барлық көз жастарын сүртіп 
тастап жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу 
мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ 
болды». 

Иса Өзінің халық алдындағы қызметін бастар алдында, 
Шомылдырушы Жақия Оны тобырға таныстырып былай 
деді: Жох 1:29.  «Қараңдар, Мынау — Құдайдың құрбандыққа 
жіберген «Тоқтысы»! Ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, 
сол үшін жанын қияды». 

Жақияны естігендер оның сөздерін тікелей түсінді. Тоқты 
күнә үшін құрбандық ретінде өлтірілетін. Күнәкарлар Құдайдан 
өз кінәларына кешірім сұрап, өздерінің өмірлерінің орнына Одан 
тоқтының өлімін қабылдауын сұрады. Иса барлық күнәкарлар 
үшін Құдайдың өлімге жіберген құрбандығы – әлемнің бүкіл 
күнәсін мойнына алған Құдайдың Тоқтысы болды.

Ишая пайғамбар Құдайдың Мәсіхті қалайша біздің 
барлық күнәларымыз үшін құрбан ететіні туралы жазды. Ол 
біздің барлық күнәларымыздың кінәсін Өз мойнына алды. 
Күнәларымыздан босату үшін біздің орнымызға Ол Өз жанын 
қиды. Кейінірек Ол қайта тіріліп, Өзінің құрбандығының қандай 
жемістер бергендігін көріп қанағаттанады.

Ә.	Иса	–	Құдайдың	Тоқтысы

Құдайдың Тоқтысы деген атағы Исаның әлемді Құтқарушы 
ретіндегі ерекше міндетіне қатысты болып келеді.  

«Құдайдың Тоқтысы» атағының бізге Исаның 
міндетін түсінуге қалайша көмектесетінін айтып 
беру.

Мақсат 3.

Тоқтыны құрбандық ету
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Осының бәрі дәл Ишая пайғамбардың айтқанындай 
болып шықты.

Иш 53:3-12. «Оны адамдар менсінбей, жалғыз қалдырды. 
Ол ауыр азап көріп, көп қасірет шегіп, жұрт бетін бұрып 
әкететіндей жиренішті болды. Оны біз де бағалаған 
жоқпыз».

«Шынында Құдайдың Қызметшісі біздің қасіретімізді 
Өзіне алды, біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. 
Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп 
ойладық!»

«Алайда Құдайдың Қызметшісі біздің күнәларымыз үшін 
түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның 
тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. 
Оның жараларының арқасында біз (рухани дертімізден) 
сауықтық». 

«Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен 
жүрдік. Ал Жаратқан Ие бәріміздің күнәларымызды 
Қызметшісінің мойнына артты».

«Ол зорлық көріп қиналды, алайда аузын ашпады. 
Оны тоқты сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол 
қырқылып жатқанда үні шықпайтын қой секілді тіс 
жармады».

«Оны жәбірлеп, әділетсіз соттап, өлтіруге алып кетті. 
Оның замандастарынан кім мынаны ойлады: Ол 
халқымның күнәларына бола азапталып, бұ дүниеден 
аластатылды».

«Оның моласы қылмыскерлер қорымында 
белгіленгенмен, мәйіті бай адамның қабіріне қойылды. 
Өйткені Ол ешқандай күнә жасаған да емес, аузынан 
бірде-бір өтірік шыққан да емес».
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«Алайда Жаратқан Иенің Қызметшісі Оның еркімен 
азап шегіп құртылды. Ол өз жанын айыпты өтейтін 
құрбандық еткен соң, өз үрім-бұтағын көріп, ғұмыры 
ұзақ болады. Қызметшісінің арқасында Жаратқан Иенің 
еркі жүзеге асады».

«Әділ Қызметшім «жан азабының нәтижесіне қарап 
қанағаттанатын болады. Оны көп адамдар танып 
мойындап ақталады. Ол солардың күнәларын өз мойнына 
алады».

«Оған сол себептен көптеген адамдарды табыс етемін. Ол 
билік иелерін де олжалайды. Себебі Қызметшім жанын 
өлімге қиып, қылмыскерлердің қатарында саналды. Ол 
бірақ көптеген адамдардың күнәларын өз мойнына алып, 
қылмыскерлердің кешірілуі үшін ара түсті».

Інжілдің төртеуі де Исаның біздің күнәларымыз үшін қалай 
өлгенін айтады. Дін басылар Оны Мәсіх ретінде қабылдағылары 
келмеді. Олар Оған күншілдік көрсетіп, Оны өлтіруге шешім 
қабылдады. Олар Оны билеушінің көзінше айыптап, Оған сотта 
жала жабу үшін куәгерлерді жалдап алды. Рим билеушісі Пилат 
Исаның кінәлі емес екенін білді, алайда дін басыларының және 
жиналған тобырдың талаптарына берілді. 

Олар Оның өлімін талап етті және Пилат Оны айқыш 
ағашқа шегелеуге берді. Айқыш ағашқа шегелеу ең зұлым 
қылмыскерлерге арналған үкім болатын.

Кейбіреулер неліктен бізді құтқару үшін Исаның өлуі керек 
болды деп сұрайды? Ол өлуге тиіс болатын, өйткені Құдай бізге 
лайықты жазаны шетке ысырып қоя алмады. Осы мәселені не 
шеше алар еді? Тек қана Құдайдың Ұлы Исаның өлімі ғана. 
Құдайдың әділдігі күнәлар үшін құрбандықты талап етті және 
Құдайдың рақымдылығы осыны қамтамасыз етті де. 

Иса Өз өмірін Өз еркімен қиды. Оған қарсы арамза адамдар 
жиналса да, олардың Оны өлімге қиятын билігі болған жоқ. Сол 
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адамдарды жазалауы үшін Ол Өзінің Әкесін шақыра алар еді. 
Бірақ Ол бұлай етпеді. Ол Өзінің міндетін ерікті түрде орындап 
шығуға шешім қабылдады.

Сол бір қаралы күні жаулары Оны «Маңдайтөбе» деген 
жерге апарды. Олар Оның аяқтары мен қолдарын айқыш ағашқа 
шегелеп, барша жұрт көруі үшін Оны көтеріп қойды. Сол жерде, 
екі қылмыскердің ортасында ілініп тұрып, Құдайдың Тоқтысы 
Иса біздің күнәларымыз үшін құрбандық ретінде өлді.

Тапсырма

5

6

Әрбір ДҰРЫС тұжырымның алдындағы әріпті қоршаңыз.

Өзінің «Құдайдың Тоқтысы» міндетін орындау үшін, Иса...

Ишая пайғамбар адамдар Мәсіхтен жиіркеніп, одан бас 
тартатын болады деді.

күнәкарлар үшін құрбандық ретінде өлді.

Жоханның Ізгі хабары Исаның біздің күнәларымыз үшін 
қалай өлгендігі туралы айтатын жалғыз Ізгі хабар.
Зұлым адамдар Исаны айқыш ағашқа шегелегеніне 
қарамастан, Құдай Исаны күнә үшін құрбандық етті.

тазалықтың мінсіз үлгісін көрсетіп берді.

Діни жетекшілер Пилатты Исаның кінәлі екендігіне 
нандырды.

Құдайдың заңдарын толығырақ түсіндіріп берді.

a)

a)

ә)

ә)

б)

в)

б)

Исаның айқыш ағашқа шегеленуін көрген адамдар 
бізге бүкіл әлемнің бейнесін көрсетеді. Кейбіреулер Оған 
өшпенділікпен қарап, Оны және Оның мәлімдемелерін күлкіге 
айналдырды. Кейбіреулер Ол өлейін деп жатқанда, Оның киім-
кешегін бөліп алуға жеребе лақтырып, Оған немкетті қарады. 
Кейбіреулер көңілі жабырқап тұрды. Бірақ та кейбіреулер Исаға 
сеніммен, үмітпен және сүйіспеншілікпен қарап тұрды.

Адамдардың Тоқтыға көзқарастары
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Сол төбеде үш айқыш ағаш тұрды. Сол күні үш адам өлді. 
Оларға қарап, біз өзіміздің көзқарасымыздың кілтін таба аламыз. 

«Олар «Маңдайтөбе» деген жерге жеткен соң, Исаны 
айқыш ағашқа керіп шегелеп іліп көтеріп қойды. Сондай-
ақ сол екі қылмыскерді де, біреуін Исаның оң, екіншісін 
Оның сол жағына айқыш ағаштарға керіп шегелеп іліп 
көтеріп қойды. Сонда Иса (көктегі Әкесіне сиынып): 
«Әке, оларды кешіре гөр! Олар не істеп жатқандарын 
түсінбейді», — деді. Ал жасақшылар Исаның киімдерін 
жеребе тастап өзара бөлісіп алды».

Лұқ 23:33-34, 39-43. «Айқышқа ілінген екі қылмыскердің 
біреуі Исаға тіл тигізіп: — Мәсіх болсаң, кәне, Өзіңді де, 
бізді де құтқар! — деп мысқылдады. Екіншісі, керісінше, 
оны тоқтатып: — Құдайдан қорықпайсың ба? Өзің де 
осыған кесілдің ғой. Біздің үкіміміз әділ, істерімізге 
лайық жаза тартып тұрмыз. Ал Бұл еш жамандық істеген 
жоқ, — деді. Содан кейін: — Иса, Патшалығыңызға 
кіргенде мені есіңізге ала көріңіз, — деп өтінді. Иса оған: 
— Саған шындығын айтамын: бүгін-ақ Менімен бірге 
жұмақта боласың! — деді». 

Үш айқыш ағаш бізге 1) мойынсұнбау, 2) өтелу және 3) 
тәубе ету жөнінде айтады. Біреуіндегі адам күнәсін арқалап 
(мойынсұнбай) өлді. Екіншісінде Құдай «Тоқтысы» күнә (өтелу) 
үшін жанын қиды. Үшіншісінде күнәкар күнәға жоқ болу үшін 
(тәубе ету) өлді.

Мойынсұнбау. Мойынсұнбаушылық айқышында өз 
күнәларын арқалап өліп бара жатқан адам асылып тұрды. Ол 
өз өмірін зұлым істер істеп ысырап етті. Өмір оны өкініш 
пен қырсықтыққа толтырды. Қазір ол өліммен – түпкілікті 
жеңіліспен кездесті. Егер ол тек сене қалса, көмек оның дәл 
жанында болатын. Ол Құдайдың жанында болды. Алайда оның 
жүрегінің жүгенсіздігі оны соқыр етіп, ол рухани шындықты 
көре алмады. Құтқарушының дәл жанында тұрып, ол рухының 



128 Иса деген Кім?

ащы запыранымен, яғни өшпенділікке, наразылыққа және 
үмітсіздікке толы болып дүниеден өтті.  

Өтелу. Ақталу айқышында Иса біздің күнәларымыз үшін 
өлді. Құдайға қарсы бас көтергенімізге орай, Оның әділ үкімімен 
біз өлім жазасына тартылған болатынбыз. Онымен қоймай, біз 
Құдайдың жауы шайтанның құлына айналдық. Исаның өлімі 
бәрін де өзгертті. Ол өлген кезде, Ол біздің күнәміздің құнын 
төлеп, шайтанды толығымен жеңіп шықты. Құдай Исаны біздің 
орнымызға жазалады, сондықтан да шайтан бізді жіберуге 
мәжбүр болды.

Пет1 1:18-19. «Ата-бабаларыңнан жеткен пайдасыз өмір 
салтынан азат болуларың үшін не төленгенін білесіңдер: 
күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес, Құдайдың 
мінсіз де мүлтіксіз «Тоқтысы» — Мәсіхтің Өзі құрбан 
болып, баға жетпес қанын төгуімен құтқарылуларыңның 
құнын төледі». 

Тәубе ету. Үшінші айқыш ағашта күнәкар өз күнәларына 
жоқ болып өлді, Исаға сеніп, олардан мәңгілікке босатылды. 
Бұл адам өзін және ақиқатты көруге дайын еді, ол өзінің дұрыс 
істемегендері үшін тәубе етті. Ол Исаны өзінің Құтқарушысы, 
Мәсіх деп таныды. Иса өлейін деп жатты, бірақ кешірім сұраған 
ұры бір кездері Оның әлемді билейтіндігіне сенді. Әрі ол 
Құтқарушыдан Патша ретінде келгенінде оны есіне түсіруін 
(және рақымын төгуін) өтінді. Қандай сенім десеңізші! Өлерінің 
алдында Исаның жасаған соңғы істерінің бірі өліп бара жатқан 
ұрының күнәларын кешіріп, оған мәңгілік өмір беруі болды. 

Әр адам Құтқарушыға деген көзқарасы арқылы өзінің 
мәңгілік тағдырына қатысты шешім қабылдайды. Екі ұрының 
да бірдей мүмкіндіктері болған еді. Біреуі өзін құтқара алатын 
Жалғыз тұлғаны келемеж етіп, өзінің мойынсұнбаушылығы мен 
өшпенділігіне жармаса берді. Екіншісі тәубе етіп, рақымшылық 
етуді өтінді. Біреуі тозаққа – мәңгілік азап шегу орнына 
аттанды. Екіншісі көкке (жұмаққа) – мәңгілік бақыт орнына 



129

аттанып кетті. Осы адамдар біздің бәріміздің де бейнеміз 
болып табылады. Біреуі бағынбаушылығының арқасында 
жоғалып кетті. Екіншісі тәубе етуі арқылы өзінің Исаға деген 
мұқтаждығын мойындаудың арқасында құтқарылуға ие болды. 
Осылардың қайсысының үлгісін басшылыққа алар едіңіз? 
Мінәжат ету арқылы Исаға жалбарынып, сіз мәңгілік өмір, 
кешірім, тыныштық пен көмек ала аласыз. Қазір Ол Сіздің 
жаныңызда.

Еф 1:6-7. «Өзінің сүйікті рухани Ұлы арқылы бізге 
сыйлаған керемет рақымы үшін Құдай мадақтала берсін! 
Мәсіхтің құрбан болып, қаны төгілуімен төлеміміз 
өтеліп, біздер жамандықтың құлдығынан азат етіліп, 
күнәларымыз кешірілді. Осылайша Құдай Өзінің шексіз 
зор рақымын...». 

Пет1 2:24-25. «Біз күнәнің құлдығынан босатылып, 
әділ өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта 
күнәларымыздың айыбын өз денесінде көтеріп тұрды. 
Осылай Оның жаралары арқылы (рухани дертімізден) 
сауықтық. Өз бетімен жүріп, адасып кеткен қой сияқты 
едіңдер, ал қазір өздеріңді бағып жетелеп, жандарыңды 
қорғап жүретін «Бағушыларыңа» қайта оралдыңдар». 

Тапсырма

7

8

Әлдекім: «Маған өлген кезімде көкке баратыныма сенімді 
болуым үшін менің шомылдырылуға тиіс екенімді немесе 
діни қызметкерден кешірім алу керек екенімді үйреткен», 
– деді делік. Сіз осыған келісесіз бе? Неліктен «Иә!» – 
дедіңіз немесе неліктен «Жоқ!» – деп айттыңыз.

Төменде көрсетілген әр айқыштың үстіне аттарын 
жазыңыз. Сіздің ұстанымыңызды көрсететін айқыштың 
астына өз атыңызды қосып жазыңыз. Осы суретті 
досыңызға немесе отбасы мүшесіне түсіндіріп беріңіз.
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Бірінші айқыш.....................................................................................

Екінші айқыш......................................................................................

Үшінші айқыш.....................................................................................
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

7

8

5

1

6

2

Сіздің жауабыңыз. Сіз кешірім сұрап, Исаға сенген 
айқыштағы ұры туралы білдіңіз. Оның шомылдыруды 
қабылдауға немесе діни адаммен сөйлесуге уақыты 
болмады. Бірақ Иса оған оның «бүгін-ақ» жұмақта 
болатынын айтты.

Ортасындағы айқыш «Өтелу» деп аталуға тиіс. Қалған 
екеуі (кез келген ретпен) «Мойынсұнбау» және «Тәубе ету» 
деп аталады.

Дұрыс.

Құтқарушы.

күнәкарлар үшін құрбандық ретінде өлді.

Құдай Әке.

Дұрыс.
Дұрыс емес.
Дұрыс емес.

a)

б)

а)

ә)

в)

ә)
б)
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9САБАҚ Иса – Қайта 
Тірілу Мен Өмір 

Әр адамның өмір жолының соңында өлім тұр – еш 
аяушылықты білмейтін, еш шара қолдана алмайтын соңғы күн. 
Күндердің бір күнінде онымен байлар да, кедейлер де кездесуге 
тиіс болады. Адамдардың көпшілігі үшін тіпті өлім туралы 
ойлаудың өзі қорқынышты сұмдық болып табылады. Бірақ Иса 
Мәсіхке сенетіндер үшін бәрі мүлдем өзгеше. Оларға өлімнен 
қорқудың қажеті жоқ, өйткені олар өздерін Қайта Тірілу мен 
Өмір болып табылатын Исаға сеніп тапсырған.

Иса Өзі өлген айқыш ағашта немесе Өзі жерленген қабірде 
де қалып қойған жоқ. Ол өлімнен қайта тірілді! Ол бүгінде 
таусылмайтын мәңгі өмір сүруде және Өзіне сенім артқандардың 
барлығымен осы өмірді бөлісуде.

Әлем діндері адамдарға өз өлім-жітімдерін көтеруге 
көмектесуге әрекет жасауда, алайда мардымды ештеңе де ұсына 
алмайды. Барлық діндердің негізін салушылар әлі күнге дейін 
жер астында жатыр. Бірақ мәсіхшілік олардан толығымен 
өзгеше! Өлімнің үлкен фактісінің алдында ол одан да ұлы 
фактіні жариялайды: Иса Мәсіх өлімнен қайта тірілді, енді Ол 
тірі болғандықтан, біз де өмір сүретін боламыз.

Иса өмірге қайтып келгенде не болды? Оның қайтып 
келгенін біз қайдан білеміз? Оның қайта тірілуі бізге Оның кім 
екендігі жайында не айтады? Ол біздің өмірімізде қазір және 
болашақта нені білдіреді? Бұл сұрақтарға жауаптарды осы 
сабақтан табасыз.
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Мәжілісхана жетекшісі Жайыр Исадан өзінің жасөспірім 
қызын сауықтыруын сұрауға барады. Ол Исамен бірге қайтып 
оралғанда, бала өліп қалған еді.

«Жұрттың бәрі жылап, жоқтау айтып тұрған еді... 
Бірақ Ол (солардың бәрін сыртқа шығарды да) қыздың 
қолынан ұстап тұрып, дауыстап: «Қызым, тұра ғой!» – 
деді. Сонда қыздың жаны қайтып кіріп, ол дереу орнынан 
тұрды! Иса: «Оған тамақ беріңдер! – деп бұйырды» (Лұқ 
8:52, 54-55).

Аза тұтқан адамдар Исамен кездескен кезде, Наин қаласынан 
шыққан жесір әйелдің жалғыз ұлын жерлеуге алып келе жатқан 
еді. Ол жерлеу рәсімін тоқтатты. 

«Содан Ол жақындап барып, табытқа қолын тигізді. 
Табыт көтергендер тоқтағанда, Иса: «Балам, саған 

А.	Иса	Өлімді	Жеңді

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Исаның өлімді жеңгенінің дәлелі Оның жер бетіндегі 
қызметінен де, қайта тірілуінен де көрініс табады.  

Исаның өлімді толығымен жеңгендігі туралы 
бізде бар ақиқатты баяндау.

А. Иса өлімді жеңді
Ә. Иса біздің қайта тірілуімізге кепілдік берді

1. Исаның өлімді толығымен жеңгені туралы бізде бар 
ақиқатты баяндау.

2. Исаның қайта тірілуі сіздің өміріңізге қазір және болашақта 
қалай әсер ететінін түсіндіру.

Мақсат 1.

Қайта тірілу кереметтері
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айтамын, түрегел!» – деді.Сонда өлген жігіт түрегеліп 
отырып, сөйлей бастады! Иса оны шешесіне табыс етті» 
(Лұқ 7:14-15). 

Елазар мен оның қарындастары Марта мен Мәриям Исаның 
жақсы достары еді. Елазар қайтыс болып жерленіп қойылды. 
Төрт күн өткен соң Иса келді.

«Осылай дегеннен кейін: — Елазар, шық! — деп 
қатты дауыспен бұйырды. Сонда марқұм болған адам 
қабірден шықты! Оның аяқ-қолы кебінге оралып, бет-
аузы да орамалмен байланған еді. Иса қасындағыларға: 
— Кебінін шешіп жіберіңдер, жүре берсін! — деп 
тапсырды» (Жох 11:43-44).

Тапсырма

1 Иса қайта тірілткен сәтте жерленіп қойылған адам ... 
болды.
Мәриям мен Мартаның ағасы Елазар

Наиндағы жесір әйелдің ұлы
Жайыр билеушінің қызы

a)
ә)
б)

Өзінің қызмет етуі кезінде Иса іске асырған өлімнен 
тірілтудің кереметтері Оның өлімге деген үстемдігін, билігін 
көрсетті. Алайда Ол өлімнен тірілткен адамдар кейінірек 
қайтадан қайтыс болды: олар әлі де ажалды қарапайым пенделер 
еді. Ал Оның Өзінің қайта тірілуі басқаша болды. Иса өлімнен 
қайта тірілгенде, өлім жеңілді. Ол енді ешқашан өлмеу үшін, 
өлмейтін денемен қайта тіріліп келді. 

Бірақ біз Исаның өлімнен қайта тірілгенін қайдан білеміз? 
Біз мұның шын мәнінде іске асқанына сенімді болуымыз керек. 
Егер Ол өлімнен қайта тірілмесе, біздің Оған сеніміміздің 

Исаның қайта тірілуінің дәлелі
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• Әйелдер тобы
• Мағдалалық Мәриям 
• Петір
• Еммаусқа барар жолдағы екі шәкірті
• Иерусалимдегі он шәкірті
• Иерусалимдегі он бір шәкірті
• Ғалилея теңізіндегі жеті шәкірті

1. Күзетшілердің хабарлауы. Күзетшілер ешкім Исаның 
денесін ұрлап алып, содан кейін Ол қайта тірілді деп 
айтпас үшін үңгірге ұқсас, жабық қабірді күзетіп тұрды. 
Үшінші күні таңғы уақытта олар қабірді ашып жатқан 
періштені көрді. Жер солқылдай бастады. Үрейлене 
тұрып, олар қабірдің бос екенін көрді. Исаның денесі 
қабірдің ішінде болған жоқ! Олар не болғанын баяндауға 
жүгіре жөнелді. 

2. Бос қабір мен кебін. Осыдан кейін бірнеше әйел қабір 
басына келді. Исаның денесі онда жоқ еді. Екі періште 
әйелдерге Исаның тірі екенін хабарлады. Петір мен 
Жохан қабірге жүгіріп келіп, оны бос күйінде көрді. 
Онда Исаның денесі болған жоқ, бірақ онда мәйіт 
оралған кебін қалған еді. 

3. Періштелердің хабары. Қабірдің жанында періштелер 
әйелдерге былай деді: «Тіріні өлілердің арасынан неге 
іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, қайта тіріліп кетті!» (Лұқ 
24:5-6).

4. Исаның көрінуі. Иса әр түрлі уақыт аралығында төменде 
аталған адамдарға көрінді:

пайдасы да жоқ, әрі Оған сене жүріп өлгендердің барлығы 
ақымақ болған. Бірақ Ол қайта тірілді! Біз алданған жоқпыз. 
Көптеген дәлелдердің ішіндегі оны:
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• Ғалилеяда бір мезгілде 500 сенуші
• Исаның өгей бауыры Жақып
• Бетанияның жанында, көкке көтерілген кезде болған 

шәкірттері

«Иса азапталып өлгеннен кейін оларға көптеген сенімді 
дәлелдер арқылы Өзінің тірі екенін ашық көрсетті: 
қырық күн бойы Ол елшілеріне көрініп, Құдайдың 
Патшалығы туралы тәлім беріп жүрді» (Елш 1:3).

• Иса көкке қайтып кеткеннен кейін үш адамға көрінді. 
Олар Оны көктен көрді. 

1. Степан, бірінші азап шегуші мәсіхші
2. Саул (Пауыл) Дамаскіге бара жатқан жолда
3. Жохан Аянда

5. Исаның денесінің жаратылысы. Исаның денесі екі 
фактінің расталуы болды: 1) Сенушілер көрген дене 
қарапайым галлюцинация немесе рух болған жоқ. Иса 
олармен бірге тамақ жеді. Олар Оны ұстап көрді. Оның 
ет пен сүйектен жаралған нағыз денесі болды. 2) Ол дәл 
сол ажалды денесімен комадан немесе өлімнен кейін 
қайта тіріліп қана қойған жоқ. Оның салтанатты, қайта 
тірілген, енді физикалық шектеулерге, ауыруға немесе 
өлімге шалдықпайтын денесі болды. Ол жабық есіктер 
арқылы өтіп кетті. Ол қалаған сәтінде пайда болып, 
қалаған сәтінде ғайып болып кетіп отырды. Оның көкке 
көтерілуі көзге көрінді. Қайта тірілу Оның денесіне жаңа 
мүмкіндіктер берді.  

6. Киелі Рухпен шомылдыру. Елуінші күні болған оқиға 
қайта тірілген Мәсіхтің берген уәдесінің тікелей 
орындалуы болды. Оның Рухының үнемі бізбен болуы 
Исаның тірі екенін растайды.
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7. Мәсіхшілердің куәліктері. Исаның ізбасарлары Оның 
өлімнен қайта тіріліп келу фактісін үнемі растап отырды. 
Оларға осы растаудан бас тартуға немесе өлімді таңдап 
алуға бұйырылғанда, олар өлімді таңдап алатын. Олар 
жалған нәрсені қорғай отырып, өлімге бас тікпес еді.

8. Саулдың бет бұруы. Саул, яһуди заңдарының атақты 
жас білгірі, мәсіхшілікті құртып жіберуге әрекет етті. 
Ол мәсіхшілерді тұтқындау үшін Дамаскіге бара жатқан 
жолында оның өзін Иса Ие тұтқындады. Көкте күн 
сәулесінен де жарық нұр пайда болды. Осы нұрдан Иса 
Саулды атын атап шақырып, онымен сөйлесті. Саул 
өзінің өмірін Исаға сеніп тапсырып, ұлы елші Пауылға 
айналды.

9. Мәсіхшілік. Мәсіхшілік діні қайта тірілу фактісіне 
негізделген. Мәсіхшілік бос қабірде құрылды. 

10. Исамен қарым-қатынас. Исамен кездесуіміз өмірімізді 
өзгертіп жіберді. Біз Онымен күн сайын сөйлесеміз. Ол 
бізге жауап қатады. Өлеңде айтылғанындай:

Қайта тірілген Құтқарушыма қызмет етемін мен,
Ол бүгін әлемде өмір сүруде ...
Сұрайсыз ба, Оның тірі екенін қайдан білгем?
Ол менің жүрегімде өмір сүруде.
–– (А. Х. Акли)

Тапсырма

2 Өлімнен қайта тірілгеннен кейінгі Исаның денесінің ең 
жақсы сипаттамасы – Оның денесінің ...
жаңарғандығы

толығымен шынайы, бірақ салтанатты болғандығы
рухани болғандығы

a)
ә)
б)
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3 Сіз Исаның өлімнен қайта тірілгендігінің он дәлелін оқып 
білдіңіз. Оларды қарап шығыңыз. Осыдан кейін төменде 
көрсетілмей қалған бес дәлелді есіңізге түсіріп, жазуға 
әрекет етіп көріңіз.

1. Күзетшілердің хабарлауы.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Періштелердің хабары.
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Исаның денесінің жаратылысы. 
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Саулдың бет бұруы
9. Мәсіхшілік
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ә.	Иса	Біздің	Қайта	Тірілуімізге	
Кепілдік	Берді

Иса айқыш ағашта өлді, бірақ айқышта тұрып Ол өлімді 
жеңді. Ол айқыш ағашты – ұят пен қорлықтың белгісін – өтелу, 
билік және жеңіс белгісіне айналдырды. Исаның денесі қабірге 
қойылды, бірақ қабір Оны қамауда ұстап тұра алмады. Ол 
өлімді жеңіп, жеңісті Өзінің барлық ізбасарларымен бөлісу үшін 
қайтадан тірілді. Пауыл Исамен Оның қайта тірілу күшінде 
таныстығы туралы жазды. Бұл қандай күш?

Исаның қайта тірілуі сіздің өміріңізге қазір және 
болашақта қалай әсер ететінін түсіндіру.

Мақсат 2.
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1. Исаның кім екенінің дәлелі. Ол өлімнен қайта 
тірілгендіктен, біз Ол Өзін кім деп атаса, Сол екенін, 
яғни Құдайдың Ұлы және әлемнің Құтқарушысы екенін 
білеміз.

2. Құтқарылу кепілдігі. Иса қайта тірілгендіктен, біз 
Құдайдың Оның құрбандығын қабылдағанын білеміз. 
Оған сенім артқандардың күнәлары кешіріледі.

3. Исамен бірліктегі жаңа өмір. Біздің қайта тірілген 
Иеміз қауымның Басы болды. Біз – Оның денесіміз. 
Ол әрқашан бізбен бірге. Оның өмірі бізден орын 
алған. Оның күші біз арқылы жұмыс істейді. «Иеміз 
Иса Мәсіхтің Әкесі — Құдай мадақталсын! Ол бізге 
зор мейірім көрсетіп, рухани қайта туғызып жаңа өмір 
сыйлады және Иса Мәсіхті өлімнен қайта тірілтуімен 
бізді тірі үмітке кенелтті. (Пет1 1:3).  

4. Иса беретін жеңіс. Исаның қайта тірілуі Оның 
шайтанды, күнәні және өлімді жеңгенін дәлелдейді. 
Онымен бірге сізге қорқынышта өмір сүрудің немесе 
кінәлау мен азғырудың құлдығына түсудің қажеті жоқ. 
Иса сіздің сәтсіздіктеріңізді жеңіске айналдырады.

5. Үміт. Мәсіхшілер өлімді үмітпен қарсы алады. Исаның 
қайта тірілуі – біздің өлгеннен кейінгі жақсы өміріміздің 
кепілі. Ол былай деген: «Мен қайта тірілемін, сондықтан 
сендер де мәңгілік өмірге ие боласыңдар» (Жох 14:19).  

6. Қайта тірілу. Исаны қайта тірілген құдіретімен білудің 
мағынасы – біздің де қайта тірілген кездегі Оның 
денесіндей денемен қайта тірілуімізді білдіреді.

«Алайда өлгендердің алғашқысы ретінде Мәсіх өлімнен 
біржола қайта тірілді!» (Қор1 15:20).
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4 Төменде Исаны Оның қайта тірілу құдіретінде білудің 
бөлігі болып табылатын алты ақиқат көрсетілген. Өзіңіз 
қабылдаған немесе қазір қабылдауға шешім қабылдаған 
әрқайсысының астын сызып қойыңыз.  
Өзін Құдайдың Ұлы деп атаған Иса – нақ Соның Өзі.

Шайтан, күнә және өлім жеңілді.
Исаның жаңа өмірі енді менде орын алады.

Бір күні менде салтанатты дене болады.

Құдай менің күнәларымды кешірді.

Мен өлімді үмітпен қарсы ала аламын.

a)

в)

ә)

г)

б)

ғ)

Елазарды қайта тірілтердің дәл алдында Иса Мартаға былай 
деді: «Қайта тірілу мен шынайы өмір — Менмін. Маған сенетін 
адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, 
Маған сенген әрбір адам ешқашан да рухани өлмейді. Бұған 
сенесің бе?» (Жох 11:25-26). 

Иса ашық қабірге: «Елазар, шық!» деп қатты дауыспен 
бұйырғанда, Елазар марқұм тірі әрі сап-сау болып шықты. 
Болашақта күндердің бір күнінде Иса жерге қайтып оралады. 
Оның шақыруы бойынша баяғыда-ақ күл мен тозаңға айналған 
денелер жаңа өмірге қайта келеді. Бізде де Исаның керемет жаңа 
денесі сияқты өлмейтін, салтанатты денелер болады.  

«Сендерге тағы бір маңызды шындықты айтайын: кімде-
кім айтқан сөздеріме құлақ асып, Мені Жібергенге сенсе, 
сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды, 
керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті... Себебі 
Әкенің Өзі өмірдің бастауы екеніндей, Ұлына да өмірдің 
бастауы болуды сыйлады... Бұған таңданбаңдар, өйткені 
қабірдегілердің бәрі Құдайдың рухани Ұлының даусын 
еститін уақыт болады. Сонда өлгендер қабірден шығады: 

Оның уәдесі
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5

6

Біздің қайта тірілетіндігіміздің кепілі ... болып табылады 

Жохан жазған Ізгі хабар 11:25-26 аяттарын жаттап алыңыз.

біз табиғатта көріп отырған өмірдің жаңаруы

адамдар өлімнен кейін өмірге ие болатынына деген берік 
сенім

Мәсіхтің қайта тірілуі
a)
ә)
б)

Иса Өзінің көктегі үйіне қайтып кетер алдында, Ол Өзінің 
ізбасарларының артынан қайтып оралатынына уәде берді.

«Барып, дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, Өзім 
болатын жерде сендерді де болсын деп қасыма алып 
кетемін» (Жох 14:3).

Мәсіх қайта тірілгеннен қырық күннен кейін Оның 
ізбасарлары Оның көкке қалай көтерілгеніне қарап тұрды. 
Осыдан кейін екі періште оларға былай деп хабарлады:

Орындалу

жақсылық жасағандары мәңгі өмір сүру үшін, ал 
жамандық жасағандары сотталу үшін тіріледі» (Жох 5:24, 
26, 28-29).

Сіздің тұрған аймағыңыздағы зираттың сізге бір хабары 
бар. Біреулер үшін бұл үмітсіздік туралы хабар. Қабірлер 
бізге бәріміздің де өлуге тиісті екенімізді еске салады. Біз осы 
дүниеге құр алақан келдік, әрі осы дүниеден құр алақан кететін 
боламыз. Бірақ бұл соңғысы емес. Исаның қабірінің бос екенін 
есте сақтаңыздар! Әрі Оның қайта тірілуі – егер Ол сіздің 
Құтқарушыңыз болса, сіздің де қайта тірілуіңіздің кепілі. Сіздің 
денеңіз өлуі мүмкін, бірақ сіздің рухыңыз ешқашан өлмейді. 
Сіздің денеңіз күлге айналса да, Иса оны тірілтеді. Ол Қайта 
тірілу мен шынайы Өмір болып табылады.
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«Уа, ғалилеялықтар! Неменеге бұл жерде аспанға қарап 
тұрсыңдар? Жаңа қастарыңнан көкке көтеріліп, Құдай 
қабылдаған Иса көз алдарыңнан көкке қалай кетсе, тура 
солай қайтып келеді» (Елш 1:11).

Құдай Пауылға Иса қайтадан қайтып келгенде болатын 
қайта тірілудің көптеген ақиқаттарын ашып берді. Жохан да сол 
туралы жазды.

«Сенің еккенің — кейін өсіп шығатын тұтас өсімдік емес, 
жай ғана тұқым, мысалы, бидайдың не басқа дақылдың 
дәні. Ал Құдай өз қалауынша әрбір тұқымды түріне 
қарай өзіндік денемен қамтамасыз етеді... Өлгендердің 
қайта тірілуі де осындай болады: топыраққа көмілген 
дене шіріп кетеді, ал қайта тірілгені мәңгі шірімейді. 
Жерленіп, дене қор болады, ал кейін салтанатпен 
тіріледі. Әлсіз тән жерленеді, күшті болып қайта тіріледі. 
Жерленгені — табиғи, тәндік дене болса, тірілгені 
— табиғаттан тыс, «рухани» дене. Тәндік дененің 
бар екендігі сияқты, «рухани» дене де болуға тиіс... 
Демек, қазір біз топырақтан жаратылғанның кейпінде 
болғанымыздай, сол кезде көктен келген Мәсіхтің 
кейпіне ие боламыз» (Қор1 15:37-38, 42-44, 49). 

«Сендерге мына құпияны айтайын: бәріміз бірдей 
өлмейміз, бірақ бәріміз түгелдей өзгереміз. Бұл кенеттен, 
қас қағым сәтте, соңғы керней тартылған шақта іске 
асады. Сонда кернейдің үні естіліп, өлгендеріміз қайта 
тіріліп, біз де түгелдей өзгереміз. Өйткені қазіргі құрып 
шіритін тәндеріміз ешқашан жойылмайтын денелермен 
алмасуға тиіс. Бұл жүзеге асып, құритын нәрселер 
мәңгілік нәрселермен алмасқан шақта Пайғамбарлар 
жазбаларындағы мынадай уәделер орындалады: Өлім 
жеңіліп, біржола жоқ болады... Құдайға шүкірлік етейік! 
Ол бізге Иеміз Иса Мәсіх арқылы жеңісті сыйлайды» 
(Қор1 15:51-54, 57).
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«Алайда біздің отанымыз көкте, содан Құтқарушымызды 
— Иеміз Иса Мәсіхті сағына күтеміз. Ол әлемдегі 
күллі нәрселерді де жеңіп бағындыру үшін қолданатын 
құдіретті күшімен біздің өткінші тәнімізді Өзінікі сияқты 
салтанатты денеге айналдырады» (Філ 3:20-21).

«Сүйікті бауырларым, қазір Құдайдың рухани 
балаларымыз, ал келешекте кім болатынымыз әлі 
анық емес. Алайда Мәсіх қайтып келгенде Оған 
ұқсайтынымызды білеміз. Себебі сол кезде Оның 
шынымен қандай екенін көретін боламыз. Оған осындай 
үміт артқан әркім Мәсіхтің кіршіксіз таза болғанындай, 
өзі де күнәдан арылып, тазарады» (Жох1 3:2-3).

«Өйткені Иеміздің Өзі көктен түсіп, бұйрық береді, 
әрі бас періште шақырып, Құдайдың кернейі қатты 
дауыстайды. Сонда ең алдымен Мәсіхке сеніп бұ 
дүниеден кеткендер қайта тіріледі. Тірі жүрген біз мұнан 
соң солармен бірге Иемізбен кездесу үшін бұлттың 
үстімен көкке көтерілеміз. Содан мәңгі бақи Иемізбен 
бірге боламыз. Бір-біріңді осы сөзбен жұбатыңдар!» 
(Сал1 4:16-18).

7 Төменде Мәсіхтің қайта тірілуінің және Оған сенушілердің 
болашағының бір бөлігі болып келетін бірнеше оқиға 
берілген. 1-ден бастап 7-ге дейінгі сандарды пайдалана 
отырып, оларды дұрыс реттілікпен құрастырыңыз.

Барлық сенушілер Иені көкте қарсы алады.

Иса өлімнен қайта тірілді.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Құдай кернейінің дауысы естіліп, Иса қайтып келеді.

Иса Өзінің адамдары үшін орын дайындайды.
Мәсіхке сенетін тірілер өзгереді.
Мәсіхке сеніп қайтыс болғандар қайта тіріледі және 
өзгереді.

Иса көкке көтеріледі.

a

в

ә

г
ғ
д

б

Тапсырма
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8

9

Иса қайтып келгенде сенушілердің абыройға бөленетінін 
білдірудің өзге бір тәсілі – ...

Біреу сізге былай деп айтты делік: «Мен Исаның қашан 
қайтып келетінін білмегендіктен, маған Оның келуіне 
дайындалу үшін ештеңе істеудің қажеті жоқ». Осы 
сабақтағы Мәсіхтің көрінуі туралы қандай аят сізге осы бір 
қате ойды түзетуге көмектесер еді?

ажалды өлімсіз болады.

болмыс ғайып болады.
шынымен адам сенгісіз болады.

a)
ә)
б)
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

9

3

7

Сіздің жауабыңыз. Осы сұраққа жауап бола алатын ең 
қолайлы аят:  Жохан жазған 1-хат 3:2-3 аяттары.

Сіздің жауаптарыңыз келесілерге сәйкес болуға тиіс.
2) Бос қабір мен кебін киімдері.
4) Исаның көрінуі.
6) Киелі Рухпен шомылдыру.
7) Мәсіхшілердің куәліктері.
10)  Исамен қарым-қатынас.

Реттілігі келесідей: а) 7, ә) 4, б) 2, в) 1, г) 3, ғ) 6, және д) 5.

5

2

1

8

Мәсіхтің қайта тірілуі.

толығымен шынайы, бірақ салтанатты.

Мәриям мен Мартаның ағасы Елазар. 

ажалды өлімсіз болады.

ә)

б)

а)

а)



146

10С
А

БА
Қ Иса 

Мәсіх – Иe

Қоғамда әрқашан да басқаларға билік ететін адамдар 
болады. Мемлекеттік қызметкерлер, полицейлер, бригадирлер, 
басқарушылар, бастықтар мен ата-аналар – осылардың 
барлығы біздің бағынышты болуымызды күтеді, ал кейде 
тіпті талап етеді. Қазіргі қоғамның Иса туған кездегі қоғамнан 
айырмашылығы жоқ. Ол кезде әлемді римдіктер билейтін. Ирод 
Палестинадағы тақта отырды, ал Рим армиясы оның тағын 
қорғады.

Исаның тууы туралы хабар мен Оның еврейлердің Патшасы 
болып осы дүниеге келгені туралы қауесет Иродтың құлағына 
жеткенде, ол долданып ашуға булықты. Ол осы бір жаңа 
патшаны өлтіруге әрекет етті, бірақ онысынан түк те шықпады. 
Иса Өзінің жердегі миссиясын орындау үшін өмір сүрді. Ол 
саяси құрылымға айқын қарсы шыққан жоқ. Солай дегенмен 
де, Ол Өзіне тек өлу ғана емес, билеу де бұйырылғанын 
айтты. Ол көктегі және жердегі бар биліктің Өзіне берілгенін 
мәлімдеді. Не болды? Римді мәсіхшілер құлатқан жоқ. Иса 
көкке қайтып оралып, қазірде әлем диктаторларға, тирандар 
мен қанаушыларға толы. Ол қалайша Ие бола алады? Оның 
қандай билігі бар? Ол қашан барлығын басқаратын болады? Бұл 
сұрақтарға осы сабақта жауап беріледі.
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А.	Исаның	Ие	Ретіндегі	Билігі

Осы сабақта келесі тақырыптарды оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Сіз Исаға өлімнен қайта тірілген Иеңіз ретінде сенесіз бе? 
Бұл өте маңызды. Сіздің рухани өміріңіз осыған байланысты.   

«Өз аузыңмен Исаны Жаратқан Ием деп мойындасаң, 
жүрегіңде Құдайдың Оны өлімнен қайта тірілткеніне 
сенсең, онда құтқарыласың» (Рим 10:9).

А. Исаның Ие ретіндегі билігі
Ә. Өкілеттігінің дәлелі
Б. Иса Ие болып табылады

1. «Ие» атағында Исаның кім екендігі туралы не айтылғанын 
түсіндіру.

2. Иса жерде болған кезде, Өзінің билігін растаған тәсілдерді 
атап шығу.

3. Исаның қазіргі уақыттағы және болашақтағы Иелігін 
сипаттау.

Исаны «Ие» деп атағанда, адамдар нені білдіргісі келді? 
Пауыл 90-нан астам рет Исаны арнайы «Ие» деп атаған. 
Құтқарылу үшін Иеміз Иса Мәсіхке сену деген нені білдіреді? 
Неліктен Құдай әрбір тілде Исаның Ие екені жайында 
уағыздалатынын айтады?

Жаңа Келісімде «Ие» деп аударылған грек сөзі Куриос 
билікте тұрған тұлғаның лауазымы болған. Адамдар құрмет 

Исаға қатысты «Ие» шенінің не мағына беретінін 
анықтау.

Мақсат 1.
Билікті білдіретін лауазым
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білдіру үшін осы сөзді пайдаланған. Мысалы, бұл ағылшынның 
сэр сөзі секілді сыпайы үндеу түрі болуы мүмкін. Жанұяның 
отағасы үйінің иесі болатын. Құлдар өздерінің қожайындарын 
иеміз деп атайтын. 

Куриос сонымен қатар, көптеген діндерде сыйынғанда, 
табынғанда қолданылған құдайларының, сондай-ақ Яһуә 
секілді нағыз Құдайдың лауазымы болды. Бұл мағынада 
Киелі Кітапта Құдай Әке және Оның Ұлы Иса Мәсіх үшін Ие 
атағы қолданылады. Исаны Ие деп атау – бұл Оның құдайлық 
болмысын, Оның Әкесімен бірлігін, Оның бүкіл әлемдегі 
жоғары билігін және Оның біздің өмірімізге иелік ету құқығын 
тану, мойындау.

Иса біздің Иеміз болғандықтан, біз Оның алдында 
бұйрықтарын орындағанымыз туралы есеп береміз және Одан 
нұсқаулар аламыз. Біз сиыну арқылы Оған бәрін береміз. Оның 
Сөзі – біздің күнделікті өмірімізге арналған нұсқауымыз. Біз 
ешнәрсе туралы қам жемеуіміз керек. Біздің Иемізде бүкіл билік 
бар, Ол бәрін біледі және бізді жақсы көреді. Біз бар болғаны – 
Оған сенуіміз және бағынуымыз керек.

Тапсырма

1

2

Римдіктерге арналған хаттың 10:9 аятын жаттап алыңыз.

Исаны «Ие» деп атағанда, біздің Оның... 
мойындайтындығымызды білдіреді.
құдайлық болмысы мен билігін

даналығы мен білімін
достығы мен сүйіспеншілігін

a)
ә)
б)

Ә.	Өкілеттігінің	Дәлелі
Иса жерде болған кезде, Өзінің билігін растаған 
тәсілдерді атап шығу.

Мақсат 2.
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Иса Өзінің билігін Өзінің тәлімдері арқылы растады. Ол 
Құдай және адам өмірі туралы шындықты сөзсіз сенімді ашып 
беруі арқылы адамдарды таң қалдыратын. Ол Өзін жол, шындық 
және шынайы өмір деп атады.

Иса табиғатқа билік жүргізетінін дәлелдеді. Ол буырқанған 
толқындардың бетімен жүрді. Оның «Тыныштал, қой» 
деген сөздері дауылды тыныштандырды. Ол суды шарапқа 
айналдырды. Ол бес нанмен және екі кішкентай балықпен 
«әйелдер мен балаларды есептемегеннің өзінде» (Ма 14:21) 5 
000 ер адамды тамақтандырды.

Иса Өзінің аурулар мен өлімге билік жүргізетінін дәлелдеді. 
Ол қолын тигізгенде кереңдер естіп, зағиптар көре бастады, сал 
болғандар жүре бастады. Ол өлілерді тірілтті. Оның Өзі өліп, 
қайтадан тірілді. 

Иса Өзінің өнегелілік билігін дәлелдеді. Ол күнәсіз өмір 
сүрді. Ол бұрын-соңды болғандардың ішінде ең жақсы этикалық 
нормаларды орнатты. Ол бұзық және пайдасыз өмірлерді әдемі, 
таза және пайдалы етті. Ол мінсіз көшбасшы болды.

Иса Өзінің рухани билігін дәлелдеді. Ол күнәларды кешірді. 
Ол жын соққандардан зұлым рухтарды қуды. Ол Өзінің Әкесінің 
істерін істеп, адамға Құдайды ашып көрсетті. Ол көкке қайта 
оралып, Өз қауымына Киелі Рухты жіберді.

Иса Өзінің қауымындағы билігін дәлелдеді. Ие ретінде Ол 
Өзінің ізбасарларын әлемге Ізгі хабарды таратуға жіберді және 
оларға осыны іске асыру үшін жаратылыстан тыс күш берді. Біз 
Оның бұйрықтарына бағынған кезде, Ол бізге көктегі билігімен 
жәрдемін көрсетіп отырады.

«Маған «Ұстаз», «Ием» дейсіңдер. Осылай атағандарың 
дұрыс, себебі Мен – Солмын» (Жох 13:13).

«Иса қастарына таяу келіп, былай деді: «Маған көк 
пен жердің барлық билігі берілген! Сондықтан күллі 
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халықтарға барыңдар! Оларды Менің шәкірттерім етіп, 
Құдай Әкенің, рухани Ұлының және Киелі Рухының 
атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер, әрі сендерге 
өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер! 
Естеріңде болсын: Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін 
әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын!» 
(Аумин)» (Мат 28:18-21).

Тапсырма

3

4

Иса барлық азғыруларды жеңіп шығып, жерде мінсіз өмір 
сүрді. Бұл Оның ... саласындағы билігін көрсетті. 

Иса Өзінің билігін Өзінің тәлімдерінде .... арқылы растады.

өнегелілік

кемтар және бүкір әйелді сауықтыруы

руханилық

Өзінің шәкірттеріне барлық жерге барып шәкірт жасаулары 
керектігін айтуы

табиғат

Өзінің Әкеге апаратын жалғыз жол екенін айтуы

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

Б.	Иса	Ие	Болып	Табылады
Исаның қазіргі уақыттағы және болашақтағы 
Иелігін сипаттау.

Мақсат 3.

Бүгінгі күні жердегі қауым Исаны Ие деп таниды. Ол қазір 
Көкте барлық рухани биліктерден жоғары тұр. Бір күні бүкіл 
әлем Оны заңды Билеуші және Ие деп танитын болады.

«Мәсіхті өлімнен қайта тірілтіп, көкке көтеріп, Өзінің 
оң жағындағы орынға отырғызғанда да қолданды. 
Осылай Мәсіх күллі билік пен өктемдіктен, күш-қуат пен 
әкімшіліктен, осы және келешек замандардағы бүкіл атақ 
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пен дәрежелерден де әлдеқайда үстем. Құдай бұлардың 
бәрін Мәсіхке бағындырып, Оны барлығынан да жоғары 
қойып, сенушілер қауымының Басы етті» (Еф 1:20-22).

Исаны өзінің Құтқарушысы және Иесі ретінде 
қабылдайтындардың барлығы Оның қауымының мүшелері 
болып табылады. Киелі Кітап Иса біздің Басымыз және қауым 
Оның денесі болып табылады дейді. Біз Мәсіхпен қарым-
қатынастардың артықшылықтарын оқыдық. Біз өзіміздің 
өмірімізде Исаға қаншалықты бірінші орын беретін болсақ, 
оларды соншалықты толық пайдалана аламыз. Дене Басты емес, 
Бас денені басқаруы керек. Әр мүшенің сол денеде өзінің орны 
және міндеті бар. Біз бүкіл дененің аман-саулығы үшін біріге 
жұмыс істеп, біздің Басымыз Мәсіхтің мақсаттарын орындауға 
тиіспіз.

«Бүкіл әлем жаратылмай тұрғанда-ақ Ол бар болатын, 
бәрін аман сақтайтын да — Сол. Мәсіх — сенушілер 
қауымының, яғни Өзінің рухани денесінің, Басы әрі оның 
өмірінің Бастауы. Ол — өлімнен қайта тірілгендердің ең 
Бастысы да. Сондықтан барлық жағынан да Оның жолы 
үлкен» (Қол 1:17-18).

«Біз бәріміз де көптігімізге қарамастан Мәсіхтің рухани 
денесіміз, осылай өзара байланысқан мүшелеріміз. 
Құдайдың рақымымен әрқайсымыз ерекше рухани 
дарындарды қабыл алдық: сенің пайғамбарлық сөз 
сөйлеу дарының болса, хабардың Құдайдан келгендігіне 
деген сеніміңе сай оны жеткіз» (Рим 12:5-6).

Мәсіхтің денесінің бір бөлігі болу – барлық нәрседе Оған 
бағыну деген сөз. Біз қоғамның идеяларына емес, Мәсіхтің 
қауымға арналған жоспарына бағынамыз. Сонымен бірге өз 
отбасыларымызда, өзіміздің жұмыс орындарымызда және 
демалысымызда, қайда барсақ та Оның жоспарын басшылыққа 

Қауымның Басы
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аламыз. Бұл бізді қоршаған адамдарға Оның Ие екенін 
көрсетеді. Күндердің бір күні біз Оның алдында тұратын 
боламыз. Бізді өзіміздің күнәларымыз үшін соттамайды, өйткені 
олар кешіріліп қойған. Бірақ Ол біздің өмірімізді және біздің 
қалай өмір сүргенімізді қарастыратын болады.

«Барлығымыз Мәсіхтің төрелік тағының алдында тұрып, 
әшкереленуге тиіспіз ғой. Сонда әрқайсымыз тәндік 
өміріміздегі іс-әрекетіміздің жақсы-жамандығына қарай 
лайықты бағамызды алатын боламыз» (Қор2 5:10).

«Бема» сөзі римдік билеушінің сот тағын белгілеу үшін 
қолданылған. Егер Рим қаласында біреудің іс-әрекеттері бема 
тағында мақұлданған болса, өзге адамдардың сол адамның 
іс-әрекеттері жөніндегі пікірлері түкке де тұрмайтын. Киелі 
Кітапта Мәсіхтің соттау тағы үшін бема сөзі қолданылған. 
Осылайша мәсіхші де осы әлемде өзінің Иесі Иса Мәсіхке 
қызмет ету үшін өмір сүреді. Басқалардың не ойлайтыны 
маңызды емес. Исаның біздің өмірімізді қалай бағалайтыны 
маңызды.

Киелі Кітап әділдікке қайшы келетін ережелер мен әдеп-
ғұрыптарға тап болған адамдарды мысалға келтіреді. Шешім 
қабылдау қиын, кейде өлімге жетелеуі де мүмкін. Исаның 
бұйрықтарының қоғамыңыздың талаптарына қай жерлерде 
қайшы келетінін түсінетініңізге көз жеткізіңіз. Иса Өз 
ізбасарларының қандай болулары керектігін айтты:

«Мен сендерді қасқырлар арасына жіберілген қойлар 
сияқты жіберіп отырмын. Сондықтан жыландай көреген, 
көгершіндей ақкөңіл болыңдар!» (Мат 10:16). 

Сіз Оның Патшалығының азаматы және Оның денесінің 
мүшесі екендігіңізді есте сақтаңыз. Егер қазір Оған 
өзіңіздің Иеңіз ретінде бағынсаңыз, сіздің өміріңіз Оны 
қанағаттандырады. Оның мақұлдауы қандай керемет сыйлық 
болады десеңізші! Егер бекер азап шегетін болсақ, қандай ұят!
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Тапсырма

5

6

7

Киелі Кітап бір күні Мәсіх …………… үшін бізді 
соттайтын болады дейді.

Адамдар бүгінде Исаның Ие екенін әсіресе мәсіхшілердің 
..... көре алады.

Иса шынымен де сіздің Иеңіз болып табыла ма? Дененің, 
қауымның бір мүшесі ретінде бауырластарыңызбен тату 
өмір сүріп жүрсіз бе? Барлық істе өзіңіздің Иеңіз ретінде 
Оған бағынуыңызға көмектесуін сұраңыз.

біз кейбір күнәларымыз үшін ақы төлеуге тиіс 
болатындығымызды шешу

тамаша қауым ғимараттарын тұрғызуларынан

біздің қызметімізге сыйақы беру

жауыз, қатал тирандарды қуып шығуларынан

біз құтқарылуға лайықтымыз ма, жоқ па, соны анықтау

әр нәрседе Исаға бағынатынынан

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

Біз Исаның бүгінде қауымға және мәсіхшілердің өміріне 
иелік ететінін көрдік. Бірақ Оның Кім екенінің көрінісін 
толығымен аяқтау үшін біз болашаққа көз тастауымыз керек. 
Сонда Оны барлығына билік жасауға келе жатқан салтанатты 
ұлылығында көретін боламыз.

«Біліп алыңдар, Мәсіх бұлттармен қайтып келеді! Әркім 
де, Оны түйрегендер де Мәсіхті көзімен көреді, Жер 
бетіндегі барлық рулар үрейленеді, Ол туралы қайғырып, 
жылап еңірейді. Иә, ол солай болады да! Аумин.  Бүкіл 
әлемнің Билеушісі — әрдайым бар, мәңгі болып келген 
және болашақта келетін Құдай Ие: «Алғашқы да, Соңғы 
да Менмін!» — дейді» (Аян 1:7-8). 

Патшалардың Патшасы және Иелердің Иесі
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Иса алғашқы, яғни шындықтың бастауы мен көзі болып 
табылады. Сонымен қатар, Иса соңғы, Құдайдың мәңгілік 
мақсатының орындалуын әкеледі. Ол барлығын жалпы 
үйлесімге әкеледі. Ол зұлымдықты, жамандықты жеңіп шығып, 
патшалардың Патшасы және иелердің Иесі ретінде басқаратын 
болады.

Киелі Кітап Иса қайтып келердің алдында жер күрделі 
мәселелерге: соғыстарға, індеттерге, жер сілкінулерге, 
ашаршылыққа, судың ластануына, балықтардың қырылуына, 
азық-түліктің жойылуы және саяси қуғын-сүргіндерге 
толы болады дейді. Киелі Кітаптың сөздері рас. Қазір көріп 
отырғанымыздай, осының бәрі біздің айналамызда болып 
жатыр. Алайда бір күні ұлы өзгеріс болады.

Иса Мәсіх жерге билік ету үшін келеді. Оның билік етуге 
қос құқы бар: Ол осы әлемді жаратты және де Ол осы әлемді Өз 
қанымен ақтап алды. Киелі Кітаптың соңғы кітабы Аянда біз 
көктегі тақты көреміз. Осы тақтың қақ ортасында Тоқты отыр. 
Тоқты – бізді құтқару үшін Өзінің өмірін қиған Иса Мәсіх. Ол 
билік ететін болады!

«Көктегі тақтан былай деген зор дауысты естідім: 
«Қараңдар, Құдайдың адамдар арасындағы тұрағы! 
Ол солармен бірге тұрып, олар Оның халқы болмақ. 
Осылай Құдайдың Өзі солармен бірге мекендеп, олардың 
Құдайы болады! Ол барлық көз жастарын сүртіп тастап 
жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен 
ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ 
болды». Сонда тақта Отырған: — Енді бәрін де жаңадан 
жаратамын, — деді. Ал маған қарап: — Мұны жазып қой, 
бұл сөздер сенуге тұрарлық шынайы! — деп қосты» (Аян 
21:3-5).

Осы қысқаша курста сіз Исаның барлық лауазымдарын 
оқып біле алмайсыз немесе Оның керемет патшалығы туралы 
барлық жазылғанды оқи алмайсыз. Дегенмен сіз қазір Исаны 
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бұрынғыдан да жақсырақ біліп, Оны көбірек сүйесіз деп 
сенеміз. Сіз Оның қайтып оралуын күтіп жүргенде, күн өткен 
сайын сіздің Оны жақсырақ біле түсуіңіз үшін біз мінәжат 
етеміз. Кейін Ол бір күні қайтып оралғанда сіз Оны бетпе-
бет, шын мәнінде Ол қандай болса, солай көретін боласыз әрі 
Құдайдың Тоқтысына арналған бүкіл әлемдік мадақтау жырына 
қосыла аласыз. 

Жохан Тоқтыға мадақтау жырын айтып, Оны дәріптегендер 
жөнінде өзіне Құдай берген аянды былайша суреттейді:

«Нөкерлер мен ақсақалдар жаңа мадақтау жырын айтып 
былай деді: — Сен лайықсың кітапты қолыңа алуға Және 
мөрлерін бұзып, оны ашуға! Өйткені құрбан болып, 
қаныңды төктің, Сол арқылы әр ру, тіл, ұлт пен халықтан 
Шыққандардың төлемін өтеп босаттың, Һәм Құдайға 
оларды бағыштадың, Әрі Құдайымызға арнап соларды 
Жасадың діни қызметкерлер патшалығы; Олар жер 
бетін билейтін болады. Мен тағы да қарап, тақты, төрт 
нөкерді және ақсақалдарды қоршап тұрған мыңдаған, 
миллиондаған періштелерді көріп, үндерін естідім. 
Олар қатты дауыспен әндетіп былай деді: «Құрбандыққа 
шалынған Тоқты Билік пен байлықты, Даналық пен 
құдіретті, Құрмет, ұлылық пен дәріпті Қабылдауға әбден 
лайықты!» Көк пен жердегі, жер асты мен теңіздегі, 
яғни бүкіл әлемдегі, әрбір тіршілік иесінің былай деп 
ән салған даусын естідім: «Тақта Отырған және Тоқты 
Дәріптелу мен құрметке, Ұлылық пен құдіретке Мәңгі 
бақи лайықты!» (Аян 5:9-13).

8 Оның лауазымдарының алдындағы санды (оң жақ бағанда) 
оның мағынасын ең жақсы түсіндіретін сөз тіркесінің (сол 
жақ бағанда) тұсына жазыңыз.

Тапсырма
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Ие 

Құдайдың барлық мақсаттарын 
Орындаушы   

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
Қауымның Бастығы

Біздің күнәларымыз үшін Құр-
бандық

1) Куриос
2) Алғашқы және 

Соңғы 
3) Дененің Басы
4) Құдайдың 

Тоқтысы

Ие және Қожайын

a

в

ә

г

б

9

10

11

Аян кітабы Тоқтыны көктегі тағында көрсеткен. Бұл 
бізге әлемдегінің бәрін билейтін .......... Біреу болып 
табылатынын түсінуімізге көмектеседі.

Исаны Ие ретінде толықтай .......қарауымыз арқылы 
көреміз.

Сіз Исаның Ие ретінде сіздің бағынуыңызға және 
табынуыңызға не үшін лайықты екенін оқып білдіңіз. Аян 
кітабының 5:9-13 аяттарын өзіңіздің куәлігіңіз және Оны 
мадақтау әніңіз ретінде оқып шығыңыз. 

құрбандық болып өлген

Ол жерге келгенге дейінгі уақытқа

рухани ақиқаттарды үйреткен

Ол салтанатты ұлылығымен билік ететін болашаққа

жақсы өмір сүрген

Ол қауымды қалай басқарып отырған осы кезге

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)
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Өз жауабыңызды тексеріңіз

6

3

2

9

4

10

5

әр нәрседе Исаға бағынатынынан

өнегелілік

құдайлық болмысын және билігін

құрбандық болып өлген
Өзінің Әкеге апаратын жалғыз жол екенін айтуы
Ол салтанатты ұлылығымен билік ететін болашаққа
біздің қызметімізге сыйақы беру

ә)

а)

а)

а)
ә)
б)
б)

8 1) Куриос

2) Алғашқы және Соңғы
1) Куриос
3) Дененің Басы.

4) Құдайдың Тоқтысы.

a)

в)

ә)

г)

б)

Сіз осы курсты бітірдіңіз. Осы сабақтар сізге үлкен көмек болды 
деп үміттенеміз. Бірінші және екінші бөлімдегі сабақтарды 
бір қайталап шығып, Екінші бөлімде алған біліміңізді бағалау 
сұрақтарына жауап беріңіз. Бағалау сұрақтарына жауап 
бергеннен кейін, тексеріп баға қою үшін жұмысыңызды өткізу 
барысында нұсқаулықты мұқият орындаңыз.   

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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ӘР	БӨЛІМДЕ	АЛҒАН	
БІЛІМІҢІЗДІ	БАҒАЛАУ	

СҰРАҚТАРЫ
Әрбір Бөлім сабақтарын оқып аяқтаған соң, бөлімдердің 

әрқайсына берілген Әр бөлімде алған біліміңізді бағалау 
сұрақтарына Жауап беруге арналған бетте жауаптарыңызды 
жазып толтырыңыз.  

Сұрақтарды мұқият оқып шығыңыз. Төмендегі сұрақтың 
бір ғана дұрыс жауабы бар. Өзіңіз таңдаған жауаптың орнын 
бояңыз. Жауабыңызды кестеде белгілер алдында қараңыз, оның 
алдында тұрған сан жауап беріп жатқан сұрақтың санымен 
бірдей болуы керек.

Үлгі
1

1

Қайта туылу мына мағынаны білдіреді – 

Ә

А Ә Б

Дұрыс жауап; ә) Исаны Құтқарушы деп қабылдау, 
сондықтан нің орнын бояйсыз.   

жасы жағынан кіші болу.  

жаңа жылды бастау.
Исаны Құтқарушы деп қабылдау.

a)
ә)
б)

Енді Әр бөлімде алған біліміңізді бағалау сұрақтарын оқып 
шығыңыз да, өзіңіздің Жауап беруге арналған бетте жоғарыда 
көрсетілгендей жауаптарыңызды белгілеңіз. Үш жауап үлгісінің 
(а, ә, б) біреуін таңдап бояңыз.    
Толтырылған Жауап беруге арналған бетті жақын арадағы 
ХСИ бөліміндегі өзіңіздің нұсқаушыңызға жіберіңіз.  
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Бірінші	Бөлімде	Алған	Біліміңізді	
Бағалау	Сұрақтары			
1

3

4

5

2

Киелі Кітапты ... жазғандықтан, біз оған сене аламыз.

Еврейлерге арналған хаттың 13:8 аяты былай дейді: «Иса 
Мәсіх... 

Пайғамбарлық сөздер.... арқылы Исаның кім екенін 
түсінуімізге бәрінен де жақсырақ көмектеседі.

Көне Келісім Исаның кім екенін ашуда маңызды орын 
алады, өйткені ...

Иса кім екенін білуге арналған төмендегі тәсілдердің 
қайсысы ең жақсысы болып табылады?

жақсы адамдар

жол мен ақиқат».

оқиғалар болмастан бұрын ұзақ уақыт бұрын айтылуы

онда Исаның халқының тарихы бар.

Киелі Кітаптың пайғамбарлық сөздерін оқи отырып білу.

Киелі Рухтың жетелеуінде болған адамдар

өткенде, қазір және болашақта мәңгілік».

бізге Исаның өткендегі, қазіргі және болашақтағы 
жұмыстарын көрсету

онда Исаның өмірі мен қызмет етуі туралы көптеген нақты
пайғамбарлық сөздер бар. 

Табиғат құбылыстарына көңіл аудара отырып, Құдай 
әлемдегінің барлығын жаратқанын түсіну арқылы білу.

Құдайдың еркін орындағысы келген адамдар

Адам Атаның бірінші Ұлы».

Иса өмір сүрген тарихи кезең туралы айту

ол Исаны Құрбандық Тоқтысы ретінде бейнелейді. 

Жеке бас тәжірибесі, яғни өзіңнің және басқа адамдардың 
тәжірибесі арқылы білу.

a)

a)

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

б)

б)
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6

7

Төмендегі оқиғалардың қайсысы Исаның Киелі Кітаптың 
пайғамбарлық сөздерін орындағанын көрсетеді?

Мәсіх туралы Киелі Кітаптық пайғамбарлық сөздерді біз 
алғаш рет қай кітаптан табамыз?

Иса Назаретте туылды.

Киелі Кітаптың бірінші кітабынан, Жаратылыстың 
басталуы кітабынан.

Иса нақты жорамалданған күні туылды.

Жаңа Келісімнің бірінші кітабынан, Матай жазған Ізгі 
хабардан.

Иса көп жағынан Мұсаға ұқсас болатын.

Үлкен пайғамбарлардың бірінші кітабынан, Ишая 
кітабынан.

a)

a)

ә)

ә)

б)

б)

8

10

11

9

Иса көкке ... көтерілді. 

Біздің құтқарылуымыздың жоспарын ... жасады.

Мәсіхші болу үшін сіз ... тиіссіз.

Құдай ғажайып істер арқылы Иса Өзінің ... болғанын 
көрсеттті.

Өзі қайта тірілгеннен соң қырық күн өткенде

Киелі Үшбірлік 

Исаның тәлімдерін білуге

Ұлы

Өзі қайта тірілгеннен соң дереу

мәсіхшілік пайғамбарлық сөздер айтқан пайғамбарлар

Иса Мәсіхке Құтқарушы және Ие ретінде сенуге

пайғамбары

Өзі қайта тірілгеннен соң үш жыл өткенде

әділ періштелер

Он Өсиетке бағынуға

хабаршысы

a)

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

б)
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13

14

17

«Иса – Адам тәнінде келген Құдай» дегеніміз, Иса ... деген 
мағынаны білдіреді.

Тәнге айналу (Адам болу) сөзі ... дегенді білдіретін екі 
сөзден шыққан.

Адам мұқтаждықтарына қызмет етіп, Өз өмірін олар үшін 
бергендегі Исаның мақсаты қандай болды?

Құдай болудан қалды

тәнде болу

Құдайдың мінез-құлқын бізге көрсету.

адам болмысындағы Құдай болды

Майланған

Жанға жағымды физикалық сыртқы бет-бейненің құдайлық 
жаратылыстың дәлелі болып табылатынын көрсету.

Құдай секілді әрекет етті

өздігінен өмір сүретін

Адамдардан жоғары ізгілік стандарттарын талап ету.

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

12

16

15

Имануил аты мынаны білдіреді: «Құдай...

Құдай ашылу, даярлық, орынбасар және ... үшін адам 
кейпіне енді. 

Исаны біздің Келістірушіміз деп атайды, өйткені Ол...

бізбен бірге».

түсіндіру

өліп қайта тірілді.

біздің Туымыз».

арнау

Құдайға келе алуымыз үшін біздің қарыздарымызды 
өтеді. 

құдіретті».

келістіру

жерге адам ретінде келді.

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)
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18 Иса қалайша Құдайдың мінез-құлқын жақсы көрсетіп 
берді?

Бізге Құдай туралы шынайы ақпарат беру арқылы.

Құдайдың мінез-құлқын көрсететін өмір сүру арқылы.

Кереметтер жасау, сауықтыруға ерекше көңілді бөлу 
арқылы.

a)
ә)

б)

19 Исаның келесі пайымдауларының қайсысы Оның мәңгілік 
жаратылысын суреттейді?

Ыбырайым тумастан бұрын-ақ Мен бар болатынмын.

Жол, шындық және шынайы өмір – Менмін.  
Шынайы өмір сыйлайтын «Нан» менмін.

a)
ә)
б)

20 Иса  «Мен» деген сөзді Құдайдың ... үшін қолданған.
және Өзінің қаҺарын баяндау.

және Өзінің мінез-құлқын баяндау.
және Өзінің мейірін баяндау.

a)
ә)
б)
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2-бөлім
Берілген сандардағы дұрыс орынды бояңыз. Барлық 

сұрақтардың реттік саны жауап беруге арналған беттегі кестенің 
алдындағы санмен бірдей.

Күні ........................................ Балл ...................................................

ТЕК	ХСИ	ТОЛТЫРАДЫ
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1

4

3

5

2

Жохан 8:12 аятында Иса Өзінің ... екенін айтады.

Жауыз адамдар нұрды жек көреді, өйткені ол …

Исаны қабылдау үшін төменде келтірілгендердің қайсысы 
қажет болады?

Иса жасаған сауықтыру кереметтері Оның біз үшін ... 
екенін көрсетеді.

Қалайша Иса нұрға тең?

Дәуіттің ұлы

тек оларға ғана сәулесін түсіреді.

Исаның тәлімдерін оқып білу.

Соттаушы

Иса жас кезінде өзінің интеллектуалдық қасиеттерін 
көрсеткен.

әлемнің нұры

олардың жауыз істерінің бет пердесін ашып көрсетеді.

ақиқатты қабылдауға және Оның соңынан еруге дайын 
болу.

Жаратушымыз

Иса бізге Құдайдың кешіріміне мұқтаж екенімізді 
көрсетеді.

жақсы Бағушы

тек жақсы адамдарға ғана сәулесін түсіреді.

Ерік күшін көрсету.

ұстаз

Исаның тууы жарық жұлдыз арқылы көрсетілді.

a)

a)

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

б)

б)

Екінші	Бөлімде	Алған	Біліміңізді	
Бағалау	Сұрақтары
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6

7

8

11

10

12

9

Киелі Кітапта май ... символы болып табылады.

Жақия Исаға ... бейнесінде қонған Рухты көрді.

Иса есімі нені білдіреді?

Исаны Құдайдың «Тоқтысы» деп атаған, өйткені Ол...

Иса бізді мәселелердің қандай түрлерінен құтқаруға уәде 
береді?

Айқыш ағашқа шегеленген ұрылардың бірі құтқарылды, 
өйткені ол...

Әлем діндерінің ішінде тек Мәсіхшілік қана... ұсынады.

Әкенің

көгершін

Құдай бізбен бірге.

таза да кіршіксіз өмір сүрді.

Дене сырқатынан

Исаға сенді.

өмірге арналған жоғары мұраттарды

Құдай Сөзінің

құйылып жатқан май

Яһуә құтқарады немесе Құтқарушы.

біздің күнәларымыз үшін құрбандық ретінде өлді.

Кінә мен күнә билігінен

мүлдем кінәсіз болатын.

адамның құлдырауының және оның азап шегулерінің 
себептерін түсіндіруді

Киелі Рухтың

от

Рухтардың Иесі.

өзін жуас және кішіпейіл етіп ұстады.

Кедейлік пен ашаршылықтан

өзінің кінәлі екенін білді.

барлық күнәдан бостандық

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

б)

б)

б)

б)
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17

13

14

18

15

16

Сенушілер қайта тірілгенде, оларда ...

Исаның біз үшін өлуі Құдайдың рақымы мен ... 
қанағаттандырды. 

Исаның өлімді жеңгенінің ең жақсы дәлелі – ... болып 
табылады? 

Римдіктерге арналған хаттың 10:9 аяты ... деп 
мойындағаннан кейін құтқарыламыз делінген.

Келесілердің қайсысы Исаның қайта тірілуінің нақты 
нәтижесі болып табылады? 

Киелі Кітап мәсіхшінің денесіне қатысты қандай тәлім 
береді?

ешқандай дене болмайды.

бірлігін

Исаның керемет туылуы және оның күнәсіз өмірі

Құдай – Біреу.

Ол бізді ізгілік стандарттарын сақтауға рухтандырады.

Физикалық дене күлге айналмайды және бықсуды 
көрмейтін болады.

өлмейтін рухани дене болады.

билігін

Исаның денесі салынған қабірдің бос болуы

Иса – менің Ием.

Ол мәсіхшілердің қайта тірілетініне кепілдік береді.

Физикалық дене өлімге ұшырайды, бірақ өлімсіз денеге 
өзгертілетін болады. 

осы физикалық денеміз болады.

әділдігін

Ол қайта тірілгеннен кейін Исаның адамдарға көрінуі

Шайтан – жауыз.

Ол ауру-сырқаулар мен кеселдерден азат өмірмен 
қамтамасыз етеді.

Физикалық дене мәңгілік өмір сүру үшін нығаяды.

a)

a)

a)

a)

a)

a)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

ә)

б)

б)

б)

б)

б)

б)
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19 Төмендегілердің қайсысы Исаның жердегі билігін 
жақсырақ көрсетеді?

Исаның тартымдылығы мен Оның  сүйкімділігі.

Рим үкіметінің Исаның билігін қабылдау.
Исаның күнәларды кешіруі және кереметтер арқылы.

a)
ә)
б)

20 Аян кітабының 5:9-13 аяттарында ... мадақ айтылады.
тыныштық әкелген көгершінге

күнә үшін құрбандық болған Тоқтыға
әлемді жеңген арыстанға

a)
ә)
б)
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СОҢҒЫ	СӨЗ
Құрметті студент!
Осы оқу курсы сіздің Құдаймен қарым-қатынасыңыз туралы 

ойлануыңызға септігін тигізді деген үміттеміз. Сабақтарды өтіп, 
барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін сіз: «Мен шынайы 
мәсіхшімін бе?», «Мен Құдайды жеке танимын ба?», «Менің 
өмірімде Оның бар екені рас па?» деп сұраған боларсыз. Қазір 
біз сізге Құдаймен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік бергіміз 
келіп отыр.

Бұл өмірде біздің бәріміз де көп қателік жасадық. 
Әрқайсымыздың жүрегімізде өз жараларымыз бар, сондай-ақ 
басқаларға салған біздің жараларымыз да аз емес болар. Киелі 
Кітапта бұл күнә деп аталады және біз күнәкармыз, бұл жөнінде 
былай делінген: «бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне 
белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды» (Рим 3:23). Біздің 
күнәларымыз Құдайды сүюші Әке ретінде тануымызға барынша 
кедергі жасап бағады. Бірақ Жаратқан Ие күнәларымызға 
қарамастан, бізді сүйеді. Оның бізді шексіз сүйгені соншалық, 
Өзінің Ұлын сол үшін құрбан етті. «Өйткені Құдай адамзатты 
сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын 
құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім жаны тозаққа 
түспей, мәңгілік өмірге ие болады» (Жох 3:16). Иса айқышта 
жанын құрбан ету арқылы біздің күнәміздің құнын төледі. Оның 
тартқан жазасына біздер толығымен лайықты едік.

Сіз Исаның Құтқарушыңыз екеніне көз жеткізгіңіз келе ме? 
Бұл, шынымен де, өте қарапайым.

• Өзіңіздің күнәкар екеніңізді Құдай алдында мойындап, 
Оның кешіріміне мұқтаж екеніңізді мойындаңыз.

• Шын жүрегіңізден Исаға сеніп, Оны Құтқарушыңыз 
екенін қабылдаңыз. 
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Сіз Құдай алдында қарапайым сөзбен мінәжат ете аласыз, 
мәселен былайша: 

Қымбатты Иса, мен күнәкар екенімді мойындаймын. 
Өтінемін, мені кешіре гөр. Мен Сенің Құдайдың Ұлы 
екендігіңе сенемін. Айқыш ағашта менің күнәларым үшін 
өлгеніңе рақмет. Менің өміріме келе гөр. Өмірімнің Иесі 
болшы деп өтінем. Мені құтқарып алғаныңа рақмет! 
Аумин. 

Егер сіз осылай сиынып шын жүрегіңізден айтқан болсаңыз, 
онда күнәларыңыз кешірілді және сіз мәңгілік өмірге ие 
болдыңыз. Иса – сіздің өміріңіздің Иесі. Киелі Кітапта былай 
делінген: «Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай 
сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық 
әділетсіздігімізден тазартады» (Жох1 1:9). 



ОҚУШЫ	САУАЛНАМАСЫНЫҢ	
СҰРАҚТАРЫ

Келесі беттегі сауалнаманы оқып толтырыңыз. Толтырылған 
Сауалнаманы тіркелген студент болсаңыз немесе өзіңіз үшін 
осы курсты өткен болсаңыз да жақын арадағы ХСИ бөліміне 
жіберіңіз.  Сенім жолында Құдай сізге жар болсын! 





Оқушы	Сауалнамасы

Мекен-жайыңыз ..................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Мекен-жайыңыз ..................................................................................
...............................................................................................................

Email ....................................................................................................

Email ....................................................................................................

Телефон нөмірі (міндетті емес): .......................................................

Телефон нөмірі (міндетті емес): .......................................................

Аты жөніңіз.........................................................................................

Досыңыздың аты-жөні .......................................................................

«Иса деген кім» бағдарламасы

1

2

4

3

Осы курсты өту барысында Иса Мәсіхті Құтқарушыңыз 
және Иеңіз ретінде алғаш рет қабылдадыңыз ба?

Осы курс біреумен Иса туралы бөлісуіңізге көмектесті ме? 

Осы курсты өтіп шығуды басқаларға ұсынар ма едіңіз?

Осы курс сізді мәсіхші ретінде нығайтты ма? 

Егер жауабыңыз «иә» болса, қалай болғанын айтып беріңіз
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Егер жауабыңыз «иә» болса, қалай? ........................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Достарыңыздың байланыс деректерін беріңіз, осы курсты қалай 
өтуге болатыны жайлы мағлұмат жібереміз.

иә

иә

иә

иә

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ



Осы курстан кейін «Мәсіхшілік өмір сериясының» келесі 
курсын өтуіңізге болады, сонымен қатар жетекшіңізден басқа 
қандай оқу құралын өтуге болатынын сұрауыңызға болады. 




