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2014 жыл 
 
 
 
 

1 бөлім  
 

Тəәлімгерлікке кіріспе 
 
 

Тəәлімгерлік деген не? 
 
«Көктегі ұстаз»  Жохан 14:26 
 
 
 
 
 
Киелі кітап тұрғысындағы тəәлімгерлік 
 
Төмендегі үзінділерді оқыңдар 

• 2 Тімотеге 2:1, 2 
• 2 Тімотеге 3:10-17 
• Ел іс. 18:24-28 

 
 
 
Тəәлімгерлік туралы ойларыңды төмендегі сұрақтарға негіздеп жазыңдар: 
 

1. Тиімді тəәлімгерлікке қандай ерекшеліктерге тəән?  
 
 
 
 
 
 
2. Тəәлімгерлік процесінде ұстаз не істейді? 
 
 
 
 
 
 
3. Тəәлімгерлік процесінің нəәтижесі қандай? 
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Тəәлімгерліктің анықтамасы: 
 
Өмірді өзгертетін тəәлімгерлік – бұл адамның өмірлік жолына түсуге белсенділік 
көрсету жəәне сол адамға көмектесу үшін Құдайдың құралдарының бірі болу, əәрі 
Құдайдың тағайындаған адамы болу жəәне Құдайдың жоспарлаған істерін 
орындау. 
 
Осы анықтаманың əәрбір сөзінің маңызды салдары бар. Анықтаманың əәрбір 
бөлімінің салдары туралы ойланыңдар. Осы анықтама бойынша ұстаз болам деген 
адам қандай қолданулар жасай алады? Тəәлімгерліктің қай түрі адам өмірін өзгерту, 
ал қайсысы рухани өсуге мүмкіндік береді?  Сендер үшін олардың қайсысы қиын 
қайсысы қолдан келмейді деп ойлайсыз? Осы анықтамада сендерге ұнайтыны бар 
ма? 
 
 

• белсенділік көрсету 
 
 
 
 
 
 
• адамның өмірлік жолына түсу 
 
 
 
 
 
 
• сол адамға көмектесу үшін Құдайдың құралдарының бірі болу 
 
 
 
 
 
 
 
• Құдайдың тағайындаған адамы болу жəәне Құдайдың жоспарлаған істерін 
орындау 
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Тəәлімгерліктің көнеөсиеттік моделі 
 

Құдай халықтың ішінде тəәлімгерлер болғанын қалайды (Заң қайт. 6) 
 
Контекст: Заңды қайталу Кітабында Мұса уəәделі жерге кіргелі тұрған 
исраилдіктердің екінші ұрпағына өзінің соңғы уағызын айтқады. 
 
Құдай не айтады: Бұл кітапта Құдай 10 Өсиетті қайталайды (Заң қайт. 5; оның 
алдында Мыс көш. 20 берілген). Заңды қайт. 5:1 – 6:3; 6:10-25 оқып шығыңыз. 
 

1. Құдай заңын орындайтындарға қандай баталар беріледі? 
 
 
 
2. Ал Құдай өсиеттерін орындамайтындар қандай зардап шегеді? 

 
 
 
 
 
Исраил тыңдайды: Заң. қайт. 6:4-9 мұқият оқып шығыңдар (бұл əәйгілі Шема, 
иврит тілінде «тыңда» деген мағынаны береді. Яһудилер бұл сөзді əәлі күнге дейін 
цитата ретінде келтіреді). 
 

3. Осы үзінді уəәделі жерге кірейін деп тұрған жаңа ұрпаққа берілген Құдай 
заңымен қалай үйлеседі?  

 
 
 
 
4. Бұл аяттар Құдай туралы не айтады? 
 
 
 
 
5. Құдай алдындағы басты жауапкершілігіміз не? 
 
 
 
 
6. Балаларын Құдай жолына үйрету кімнің мойнында? 
 
 
 
 
 



Сол қабылдай! 
 

©2014 MentorLink International 5 
 

 
 
 
 
7. Тəәлімгерлікті қалай іске асыру керек? Қашан? Қай жерде? 
 

 
 
 

8. Бұл сабақ сияқты болатын тəәлімгерлік пе, əәлде жай өмірде кездесетін 
тəәлімгерлік пе? 

 
 
 
 
9. Бұл аяттардың талқылануы тура мағынада ма, əәлде бейнелік мағынада ма? 

(Сондай-ақ Қайт. заң. 11:18-20; Исх. 13:9, 16 қар.).   
 
 
 
 
 
10. Құдайдың Өзі осы аяттарда тура мағынада сөйлей ме, əәлде бейнелік тілмен 
сөйлей ме? 

 
 
 
 
 
11. Егер Құдайдың халқы Шеманы бар жауапкершілікпен қалбылдаса жəәне 
осындай тəәлімгерлікпен айналысатын болса, адам өмірінің қай салалары 
өзгереді? 

 
 
 
 
 
12. Үзінді туралы пайымдай отырып, тəәлімгерлікке қажет шешуші қағидаларды 
анықтап алыңдар. 

 
 
 
 
 
13. Иса өз шəәкірттеріне қандай ұстаз болғаны туралы ойланыңдар (3, 12, 70 
ж.т.б.). Оның жетекшілерді тəәрбиелеу əәдісі Шеманы қалай көрсетеді? Иса 
Шеманы Құдай  жəәне (жанұя мен мəәжілісханада) адам ретінде көрсетті.  
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Тəәлімгерліктің жаңаөсиеттік моделі 
 
 
 1 Салоникалықтарға 1 тарауын мұқият оқып шығыңдар 
 
Бірнеше аптаның ішінде Салоникалықтардың тəәубе етуіне жəәне рухани өзгеруіне 
Құдайдың тікелей жұмысынан басқа не ықпал етті? 
 
 
 
1Салоникалықтарға 2:1-16 мұқият оқып шығыңдар 
 
Осы аятта Пауыл ата-аналық қамқорлығын метафора ретінде қалай қолданды? Осы 
метафоралардан тəәлімгерлік қасиеттердің қандай түрлерін байқадыңдар. Сол туралы 
талқылаңдар: 

 
Рухани аналық 
 

• нəәзік күш 
• сүтпен қоректендіру 
• аналық сүйіспеншілік 
• құрбандық 

 
Рухани əәкелік 

 
• тұтастық 
• бірге жүру 
• жеке үлгі 
• мақсат-аян пен үміт 

 
Маңызды қолдану 
 
Жеке пайым: аталған қасиеттердің қайсысына мұқтажсың, соның қайсысында өскің 
келеді?  
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Тəәлімгерлік – ойлану салты іспетті 
 

• Пікір-таласқа арналған сұрақтар: Тəәлімгер болу үшін қанша уақыт қажет? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Мəәселе рухани дəәрежеде немесе рухани жетік болуда емес, ал «ойлау 
салтында». Егер адам тəәлімгер болам десе, ойлау қабілетін қалай өзгертуі 
керек? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Келесі беттегі диаграмманы мұқият қарап шығып, мына сұрақтарға 
жауап беріңдер: 
 

• Өсу сатысының анықтамаларынан қандай қағида шығара аламыз?  
 
 
 
 
 
 
 

• Тəәлімгерліктің «ойлау салты» қай сатыда пайда болады? 
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Өсу сатылары 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ізгі хабардың ақиқат-      Күнəәсы кешірілу үшін     Басқа адамдарға                  Соңынан еретін адам-         Басқа да жетекшілер  
тығын зерттеуге                     Мəәсіхке сенім             дарындарымен                   дарға қызмет етуге ше-        дайындауға шешім                                                                             
тырысады                                артады                     қызмет етеді                       шім қабылдайды                  қабылдайды   

 
  
 
 

Шебер-тəәлімгер 
 

Қызметші-жетекшілердің талайын  тəәрбиелеп шыққан жəәне  
тəәлімгерлік дамыту қозғалысын бүкіл дүние жүзі бойынша 
басқара алатын адам.  

 
Шын жүректен 
ізденетін 

 
 

 
            Мəәсіхпен шынайы 

қарым-қатынас 
 іздейтін жəәне Ізгі 

 хабарды зерттей білетін 
адам.  

 

 
Рухани өсіп келе 
жатқан сенуші 

 
 

 
           Мəәсіхпен 

 қарым-қатынаста 
 болатын əәрі өмірі 

  Құдайдың рақымдылығы  
арқылы өзгеріп келе 

 жатқан адам 

 
Қызмет ететін  

сенуші 
 
              
 

Құдайдың Ұлы 
 Тапсырмасы мен Ұлы 

 Өсиетін орындау үшін 
 өмірін Құдайға 

 бағыштаған адам 
 
            

 
   Қызмет ететін 

жетекші 
 
 
 

             Басқа адамдарды    
          Мəәсіхке ұқсауға шақыру 

 жəәне оларды қызметке 
дайындау арқылы қызмет 

ететін адам  
 
            

 
Жетекшілердің 

ұстазы 
 
 
 

      Бар жəәне енді-енді 
қалыптасып келе 

 жатқан жетекшілердің 
 рухани өсуіне жəәне 
 қызметіне ықпал 

 ететін адам 
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2 бөлім  
 

Өмірге ықпал ететін тəәлімгерліктің жүрегі 
 
 

Рақымдылық арқылы өсудің моделі 
 
А. Құдайдың Ұлы күтулері  (Марқа 12:29-31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ƏӘ. «Сүйіспеншілік» қарым-қатынасының төрт түрі 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Басқаларды                                          өзіңді сүйгендей 
 
 
 
 
 

 
 Сүй 

Құдай 

Жан 
тəәнің- 
мен 

 
Исаның жауабы мынау болды: 
«Тыңда Исраил: Құдайымыз 
Жаратқан Ие – жалғыз Құдай! Құдай 
Иеңді шын жүректен, бүкіл жан 
дүниеңмен, барлық ақыл-ойыңмен, 
бар күш-қуатыңмен сүй! Бұл басты 
өсиет. Ал екіншісі : «Өзіңді қалай 
сүйсең, маңайыңдағы адамды да 
солай сүй!» Бұлардын жоғары өсиет 
жоқ.». 
                   Марк 12:29-31 

 Сүй 
Осы 

дүниемен 
 

қарым-қат. 

 
Қауыммен 

 
қарым-қат. 

Құдаймен 
қарым-қат. 

   Өзімізбен 
 
қарым-қат. 
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Б. Қарым-қатынастың 12 саласы (келесі беттегі сызбаны қара): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өзім 

Құдай 

Қ
ауы

м 
ch 

О
сы

 д
үн
ие

 

Мəәсіхтің
өмірі 
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Қарым-қатынас Қарым-қатынас салаларын суреттеу Шешуші аяттар 

 Иса Мəәсіх өмірінің ІЗГІ ХАБАРЫ 
Мəәсіхпен тығыз қарым-қатыснаста болған сайын Киелі Рух 
арқылы менің өмірімде мен емес, Мəәсіхтің Өзі өмір сүріп жатқаны 

сезіну 

Ғалат. 2:20 
Римдіктер. 8:1, 2 

Қ
ұд
ай

 

 
Құдай жайында менің концепциям 

Үшбірлік Құдайға рухпен жəәне шындық арқылы табыну. Ол Өзін бізге 
қалай ашса, Оған солай табыну 

Еврейлер. 11:6 
Жохан 4:21-24 

 
Құдайдың Сөзі 

Өмірім өзгеру үшін Киелі жазбадағы Құдай аянының 
ақиқаттылығын тыңдау əәрі оған сену жəәне мойынсұну 

       Забур  1 
       2 Тім. 3:16-17 

 
Сиыну мен мадақтау 

Құдаймен тығыз жəәне қуанышты қарым-қатынас арқылы Оған 
табыну, сиыну жəәне басқа адамдар үшін өтініш ету  

Мат. 6:9-13 
Філ.. 4:4-7 

Ө
зі
м

 

 
Менің өзім жайлы концепциям 

Құдай мені Мəәсіх арқылы қалай көрсе, өзімді дəәл солай көру: яғни 
өзімді сүйікті, Құдай бейнесінің көрсететін күнəәсы кешірілген баласы 

ретінде қабылдау 

Рим. 12: 1-8 
Қор. 12:7 

 
Менің ішкі дүнием 

Құлдыққа апаратын Шайтанның , тəән мен күнəәкар дүниенің 
жалғандығын тыңдамай, қайта маған бостандық беретін 

Құдайдың ақиқатын тыңдау. 

Філіп. 4:4-13 
2 Қорынт. 10:5 

 

Мені қоршаған орта 
Тəәнімді Құдайдың ғибадатханасы ретінді көріп жəәне Мəәсіхтің 
КиеліРух арқылы дəәріптелуіне жол беріп, сондай-ақ қайта 

тірілу үмітімен өмір сүріп үйрену  

Рим. 8:9-17 
2 Қорынт. 4:16 

Қ
ау
ы
м

 

 
Мəәсіхтің Денесі 

Құдай жанұясының дарынды қызметкері əәрі өзара есеп 
беретін қауым мүшесі ретінде өмір сүріп, қарым-қатынасты 

əәрі қарай дамыту 

Eфестік. 2:17-22;  
3:10; 20-21; 4:11-16 

 
Мəәсіх Денесіндегі менің қызметім 

Жер бетіндегі Мəәсіх денесінің мүшесі ретінде басқаларға қызмет ету 
үшін өз дарындарымды анықтау, дамыту жəәне қолдану 

1 Қорынт.. 12:1-13 
Eфестіктер 4:1-16 

 
Жеке отбасым 

 Ерлі-зайыпты, ата-ана жəәне бала ретінде отбасындағы қарым-
қатынастарда Мəәсіх пен Оның Қалыңдығын бейнелеу. 

Eфесянам 5:21-6:4 
1 Қорынттық.7 

К
үн
əәк
ар

 д
үн
ие

 

 

Күнəәкар дүниенің адамдары 
 Ізгі хабарды мəәдениетке бейімделе отырып біртұтаста 
тарату жəәне миссия арқылы күнəәкар дүниеге Құдайдың 

жақсы хабарын жеткізу 

Mат. 28:16-20 
Қолост. 4:2-6 

 

Осы əәлем жүйесі 
Осы дүниеде болсақ та, онымен бірге болмай, Құдай сенімінде нық 
тұрып, азамат, жұмысшы жəәне жұмыс беруші ретінде шайтан мен 

оның көмекшілеріне қарсы тұру 

Eфестік. 2:1-3 
1 Жох. 2:15-17 

 
Дүниеқоңыздық 

Патшалықты мақсаттай отырып, мал-мүлкімізді соның ішінде 
жерімізді де ізгі меңгерушілер ретінде пайдалану, бар нəәрсеге қанағат 

тұту 

Жарат. 1:24-31  
1 Тім.  6:6-10 

  Мəәсіх               
өмірі    
Христа 
 

I 
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Ізгі хабар – өміріміздің кез келген саласының өзегі 
 
Мəәсіхші болып өмір сүру қиынымен қоса, мүмкін де емес. Біз өз күшімізбен емес, 
күннен күнге Ізгі хабарға үміт арта отырып өмір сүреміз. Төменде Ізгі хабардың 3 Ұлы 
ақиқаты берілген; оларды сеніммен қабылдауымыз керек: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Мəәсіх мен үшін өлді: 
Рим. 3 – 4 

Оның төгілген қаны арқылы кешірім 
аламын 

 
 
1 Жох. 1:7 «Исаның төгілген қаны 
бізді барлық күнəәларымыздан 
тазартады» 
Ефес. 1:7 «Мəәсіхтің құрбан болып, 
қаны төгілуімен төлеміміз өтеліп, 
біздер жамандықтың құлдығынан 
азат етіліп, күнəәларымыз кешірілді. 
Осылайша Құдай шексіз зор 
рақымын бізге молынан жаудырды»  
Его» 
Рим. 8:1 «Итак, нет теперь никакого 
осуждения для тех, которые во 
Христе Иисусе» 

 

2. Мен Мəәсіхпен бірге өлдім  
Римдіктерге 5 – 6  

Онымен өліп, қайта тірілу арқылы құтқарыламын. Құдайдың 
асыранды баласы ретінде мен жаңа болмысқа иемін 

 
2 Қор. 5:17 «Сонымен біреу Мəәсіхпен тығыз байланысса, сол 
– жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне 
жаңасы пайда болды» 
Ефес. 1:5 «Иса Мəәсіхтің арқасында рухани балалары етуге 
алдын ала белгілеп қойды» 
Гал. 4:6 «Енді біз рухани балалары болғандықтан, Құдай 
Өзінің рухани Ұлының Рухын жүрегімізге дарытты. Сол 
бізді: «Абба, ƏӘке!» – деп Құдайға сиындырады»  
Кол. 3:1-3 «Сонымен, Мəәсіх өлімнен қайта тірілгенде сендер 
Онымен бірге рухани тірілгендіктен, көкке лайықты 
қасиеттерді иемденуге ұмтылыңдар! Өйткені Мəәсіх көкте, 
Құдайдың оң жағында отыр. Ойларыңды күнəәкар дүниедегіге 
емес, көктегі аударыңдар! Себебі сендер рухани өлдіңдер, 
енді өлген кісідей бұрынғы күнəәкар іс-əәрекеттеріңе 
жоқсыңдар, ал Мəәсіхпен бірлесіп сүрген жаңа өмірлерің ел 
көзінен таса, Құдайдың алдында» 
 

3. Менің бойымда жəәне мен арқылы Мəәсіх өмір сүреді  
Римдіктерге 7 – 8  

Орындау; Құдай менімен бірге жəәне менің бойымда өмір сүреді, сондай-ақ Оның Рухының 
күші  де менімен. Сондықтан Мəәсіх мен арқылы жəәне менің бойымда мадақталады 

 
Філіпіліктерге 4:13 «Маған күш-қуат беретін Мəәсіхпен бірге болсам, бəәріне де төзе 
аламын» 
Римдіктерге 8:2 «Себебі Иса Мəәсіхпен тығыз байланыстырып, жаңа өмір сыйлаған Киелі 
Рух мені күнəәкар құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен азат етті» 
Ғалат. 5:16 «Ал мен былай деймін: Киелі Рухпен өмір сүріңдер, сонда ескі күнəәкар 
болмыстарыңның қалауы іске аспайды» 
Ғалат. 5:22-23 «Ал Киелі Рухтың жемістері мынадай: сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, 
шыдамдылық, қайырымдылық, кең пейілділік, сенімділік, ілтипаттылық, ұстамдылық. 
Ешбір заң бұларға қарсы тұрмайды» 
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ƏӘрбір мезетте Ізгі хабар бойынша қалай өмір сүруге болады?  
 

• Мысал: 
 
 
 
 

 
 
• Қарым-қатынастың бірнеше саласы туралы ойла- 
      ңыдар. 
      (12 қарым-қат. сызбасы). Осы салаларда 

            дəәл қазір өзімізге қалай «Ізгі хабар айта» аламыз?    
 
 
 
 
 
Өсу моделінің кейбір артықшылықтары: 
 
Осы модельдің əәрбір ерекшелігі мен артықшылығы туралы ойланып көріңдер. Олар 
қандай кемшіліктерді болдырмауға көмектеседі?  
 

• Бұл модель жай мазмұнға ғана емес, қарым-қатынасқа негізделген.  
      Сүйіспеншілік  туралы 2 өсиетті ұмытпаңдар! 
• Ол (яғни сүйісп.) Мəәсіх пен Оның Ізгі хабарын өмірдің əәрбір саласының төріне 
қояды, əәрі өзгеруіміз жəәне рухани өсуіміздің қайнар көзі болады. 

• Ол қатып қалған бағдарламалардың орнына тəәлімгерлік пен шəәкірттікке икемді 
əәдістерімен көмектеседі. 

• Сүйіспеншіліктің арқасында шəәкіртімен жұмыс істегенде ұстазы ең мұқтаж 
салалардан бастайды. 

• Бұл модель шебер де қабілетті сараптамашы-тəәлімгерді талап етпейді. Өз 
шəәкірттерін басқа ресурстарға (адамарға, кітаптарға, курстарға ж.т.б.) 
«жөнелтіп» отыратын тəәлімгер болуы мүмкін. 

• Өз өмірімізде Құдай сөзін қолданатын болсақ, сүйіспеншілікті рухани 
жағдайымызды тексеретін қатынастар ретінде пайдалануға болады. 

• Сүйіспеншілік мына нəәрсені есімізге түсіреді: əәрбір адам ұстаз бола алады. Мен 
Құдай берген дарынмен жəәне қабілетпен адамдарға қамқорлық жасай аламын. 
Мен «құдіретті» болуға тиісті емеспін. 

• Ол (сүйісп.) əәлсіз болған кезідерімде мен де ұстазға  мұқтаж болатынымды 
есіме салады. Бұл «өмір бойы оқитын оқушының» рухы жəәне Құдайға деген 
шынайы ұнамдылықтың белгісі. 

 

Мартин Лютер үйреткендей, 
өзімізге күнделікті Ізгі 

хабарды қалай  айтуымыз 
керек?! 



Сол қабылдай! 
 

©2014 MentorLink International 14 
 

 
Рухани өсетін жетекшінің жүрегі 

 
Үздіксіз өзгеріп отыру  – бұл тиімді жетекшінің ең зор қажеттігі 
 
Біздің «қалыпты» рухани жағдайымыз 

ƏӘрқайсымыздың «қалыпты», яғни «үйреншікті» табиғи жүйеміз бар, Киелі кітап оны 
«тəән» деп атайды. Киелі кітапта «тəән» ет деген мағынаны береді, яғни ол – біздің 
балалық шақтан келе жатқан жадымызды (есімізді) құрайтын миымыз, ал осының бəәрі 
біздің физикалық денемізді құрайды. Біздің миымыз компьютер сияқты балалық 
шағымыздан жинақтап, əәрі Құдайсыз өмір кезінен қадағалап келе жатқан 
«бағдарламалардың» бəәрін еске сақтап отырады.  Сондықтан «тəән» деген термин 
күнəәға батқан адамның «сенімсіздік дағдыларына» ие табиғи болмысының кеңейтілген 
мағынасын көрсетеді.  
 
Тəән Рухқа қарсы 

Адам жоғарыдан туылған кезде оның бойында жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Біз 
енді Мəәсіх арқылы тірілдік. Киелі Рухтың арқасында біз жаңа болашаққа жəәне жаңа 
ресурстарға ие боламыз. Алайда «ескі компьютер» немесе ескі «автопилот» жұмыс 
істеген кезде Киелі Рухқа қарсыласуын тоқтатпайды. Құдай Киелі Рух арқылы тəәнді 
жеңіп отыру үшін, өз балаларын қажеттінің бəәрімен қамтамасыз етті. (Гал. 5:16-25; 
Рим. 8:1-13). Алайда егер біз шын ниетпен үнемі Киелі Рухқа тəәуелді болып, Ізгі 
хабарға сай өмір сүретін болсақ, біздің ескі болмысымыз, яғни «қалыпты жүйеміз» 
қарсыласа бастайды. 
 
Жетекшілердің тəәні 

Жетекшілердің ерекше бір өзіндік «тəәні» болады. Қай мəәдениет, тіл немесе 
деноминация болмасын, мəәсіхші-жетекшілер қадағалауға, билікке, екіжүзділік пен 
өркөкіректікке жақын болады. Жетекшілер кез келген салада білгіш яғни компетентті 
болғысы кеп, өздерін кез келген сыннан қорғай алатындай боп көрінеді. ƏӘдетте 
лидерлер басқаларға тəәуелді емес, билікті басқаларға беріп қоймайды, олардың 
табыстарына қуанбайды. Көптеген лидерлер өте «еңбекқор» болады. Олардың 
көпшілігі өздерін бөлек ұстайды.  
 
Мəәсіхтің бейнесін көрсететін жетекші болу дегеніміз Киелі Рухтың күшімен жүру. 
Жетекшілік деген түсінікте жəәне жетекшілік  практикасында – бұл  өмір бойы 
өзгеріп отыратынымызды білдіреді. Бұл өмір бақи болатын өзгеріс, өйткені бұл 
киелілендіру процесінің бір бөлігі болып табылады, əәрі бұл процесс Мəәсіхпен 
жүздескенше бола береді (1 Иоанна 3:1-2). Бұл  Мəәсіхке ұқсайтын жетекшілікті 
тереңірек түсінуіміз үшін де қажет.  
 
Киелікітаптық жетекшілік туралы ұғымды дамыту  жəәне осы бейнеге қарай өзгеру 
процесін бастау өмір бойы ұстаз бола алатын жетекшілерді қалыптастыру үшін 
маңызды. Алайда бұл процеске кірмес бұрын сендерге берер ескертулер бар:  
 
Бұл жай ғана мағлұматтық  емес, ал түбегейлі өзгеріс енгізетін процесс; олай болса 
мінезіміздің өзгеруі үшін құн төлеуге тура келеді.  
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Жетекшілер ретінде біздің мақсатымыз 
 

Құндылықтардың ауысуы: Мəәсіхке ұқсайтын лидер қандай болу керек? 
 
Төмендегі сызба бəәрін қамтымаса да, шынайы əәрі тиімді мəәсіхше жетекшіліктің негізгі 
ерекшеліктерін жинақтайды. Бұл жетекшілік Киелі Рухтың ықпал ететін күшін, 
сондай-ақ «қалыпты» тəәни тенденцияларын бейнелейді (Мəәсіхке ұқсайтын лидер болу 
үшін, солармен күресу керек). Сонымен, өсу – бұл солдан оңға қарай қозғалыс. 
 

-дан… дейін... 
 

қатып қалған ұйым деген түсініктен   
 

Көктегі Патшалыққа екпін жасау 
Құдай жер бетіндегі істерін текқана менің 
тобым, менің ұйымым, менің жеке қызметім 
бір сөзбен айтқанда текқана мен арқылы 
істеп жатыр деп ойлау; басқа мəәсіхшілер 
менен, менің қауымымнан жəәне менің 
қарамағымдағылардан анағұрлым «кем» деп 
ойлау. 

Құдай Патшалығын, оның киелілігін жəәне Мəәсіхті 
дəәріптеудің болашағын, Оның көкте де, жерде де 
болатын Патшалығына бірігіп қызмет ету керек 
екенін  түсіну. 

заңшылдықтан рақымдылыққа көшу 
Өзіне, өзінің жеке күшіне, жеке қабілеті жəәне 
уақыт пен мекені шектелген мүмкіндікке үміт 
артқан жетекшілік.; мұндай жетекшілік 
жікке бөлінушілікке, ұрыс-керіске, сын айту 
мен өркөкіректікке алып барады.  

«Мəәсіх Өз ісін орындады» деген шындыққа 
негізделген жетекшілік; сенім мен бағынышты 
Рух, ашықтық пен кішіпейілділік, тəәлімгерлік пен 
қайырымдылық бойынша өмір сүру жəәне 
жетекшілік ету. 

бастық болу дəәрежесінен жетекшілік қызметіне қарай 
Белгілі бір адамның белгілі бір бір ұжымды өз 
дəәрежесіне, қолындағы билігіне, саяси 
ықпалына, бақылауына немесе беделіне қарай 
жетекшілік етуі. 

Шын жүректен шынайы қызмет ете отырып, 
дұрыс қарым-қатынас орнату арқылы басқа 
адамдарды басқару жəәне оларға ықпал ету; 
маңайыңдағы адамға жəәне олардың 
мұқтаждықтарына бола өзіңді құрбан ету, 
Мəәсіхке ұқсау, Оның үлгісі мен бейнесіне еліктеу. 

жеке басының жетекшілігінен ұжымдық жетекшілікке қарай 
Жетекшіліктің кез келген саласында 
компетентті болуға тырмысу; 
маңайындағыларға қысым көрсету, өзін 
ерекше ұстау, жақындарынан алыстау. 

Дұрыс қарым-қатынас; əәсіресе кең ауқымда 
қарым-қатынас жасау; жетекшілік стилі, бірінші 
жетекші бүкіл команданың бөлігі; 
маңайындағыларға жəәне олардың сезімдеріне 
сыйластықпен қарау; өзара есеп беру, 
жауапкершілікті бір-біріне сеніп тапсыру. 

кездейсоқ өсуден мақсатты көбеюге көшу 
Жетекшілер тобы шектеулі болса, қалған 
жетекшілердің көбеюіне кедергі болады; 
жетекшілерді дамыту ретсіз ұйымдасқан 
болады;  «жетекшілер дайындау» 
бағдарламаларына ғана үміт артады.  

 Өз дарынын басқа лайықты  ізбасарларға 
табыстай алатын көптеген дарынды 
жетекшілерге қатысты мақсатқа бағытталған 
тəәлімгерлік арқылы көбею жəәне өсу. Мұндай 
жетекшілер қызмет салаларын əәрі қарай кеңейте 
алады, əәрі кейін оны басқа қабілетті адамдарға 
сеніп тапсыра алады. 
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Құндылықтардың ауысуына едəәуір мұқият қарау 
 
Ауысу мақсаттарының əәрқайсысын мұқият қарап шыққаннан кейін, сол бойынша кіші 
топтарда пікір-сайыс жасаңдар жəәне оларға баға беріңдер. 
 
Кіші топтарда: 
 

1. Бəәрің бірігіп құндылықтардың ауысуына қатысты мəәтіндерді Киелі кітаптан  
оқып шығыңдар. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Төмендегі сұрақтарды/тақырыптарды талқылаңдар: 

 
• Құндылықтардың ауысуы неде? Өз сөздеріңмен айтыңдар. 
 
 
• Құндылықтарды ауыстыру тұрғысында өз өміріңді, қызметіңді жəәне 
лидерлік стиліңді суреттеп шық. 

 
 

• Өмірімізде, қызметімізде жəәне жетекшілігімізде құндылықтардың ауысуына 
не кедергі болады? 

 
 

• Құндылықтардың ауысуына байланысты өз еліңдегі жетекшіліктің 
мəәдениетін қалай бағалайсың? 

 
 

• Сенің еліңде құндылықтардың ауысуына кедергі болатын ең үлкен нəәрсе 
 
 

• Осы құндылықтардың ауысуы тəәлімгерлікпен қалай түйіседі? 
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Құдайдың патшалығы дегеніміз не? 
Иса өз шəәкірттерін сиынуға үйретіп жатқанда, осы керемет зор сұраққа қарапайым 
жауап берген: «Сенің Патшалығың келсін, Сенің еркің көкте қалай орындалса, жерде 
де солай орындалсын!». Басқа сөзбен айтқанда Құдай қалай қаласа, солай болсын; 
Оның еркі көкте қалай орындалса, осы «қарсыласқан планетада да» солай орындалсын 
(Аян 4 – 5). Сондай-ақ Иса Патшалықтың құндылықтарына бейімделу арқылы жер 
бетіндегі əәбігерлікке төтеп бере алатынымыз туралы айтты. Оған қосымша уəәде бар: 
«Ең алдымен Құдайдың патшалығын жəәне Оның шындығын іздеңдер, сонда қалған  
нəәрселердің бəәрі қосымша беріледі» (Мат. 6:33). Патшалыққа бейімделудің кем дегенде 
3 өлшемі бар: 
 

1. Жеке өлшем 
 
Өмірімдегі Құдайдың тəәуелсіздігі мен билігін бірте-бірте қабылдау жəәне оған 
бейімделу. Яғни өсу моделіне сай өміріміздің 12 саласын толығымен Мəәсіхтің 
қолына табыстау. 

 
 
2. Бірігіп қызмет ету өлшемі 
 

• Мəәсіхтің билігіне мойынсұнатын адамдардың осы əәлемде жəәне біздің 
өмірімізде күннен күнге көбірек болғанын қалау; 

• Құдай Патшалығының ісіне деген белсенділікті арттыру жəәне Мəәсіхтің 
басқа қызметкерлерімен бірігіп жұмыс істеуге ұмтылу. 

 
3. «Маранафа» өлшемі 

 
• Осы қарсыласқан планетада билігін орнату үшін келетін Иеміз əәрі 
Құтқарушымыз Мəәсіхті асыға күту (Тит. 2; 1 Қор. 15:24-28).                                                           

№1 құндылықтың ауысуы 
 

Өз  патшалығымнан Құдайдың патшалығына көшу 
 

«Ең алдымен Құдайдың патшалығын жəәне Оның шындығын іздеңдер, 
сонда қалған  нəәрселердің бəәрі қосымша беріледі» 

 
Иса Мəәсіх арқылы өзгеретін лидер – бұл ендігіден былай өз патшалағын 
құру – яғни өзін, өз тобын, қызметі мен ұжымын алға шығармай, 
Құдайдың патшалығын құратын – яғни Оның даңқын, Оның 
құндылықтарын алға шығарып отыратын жетекші. Сол арқылы өмір мен 
мəәдениеттің барлық салаларына əәсер ететін жетекші.   
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                                                                                                     Сауыл Дəәуітке қарсы  
 

• Жақсы бастама: 1 Патшалық 10 – 11  
 
 
• Сынақтан құлау: 1 Патшалық 13 (см. 10:8 
алдында болған тарихты оқы) 

 
 
• Құдайдың тəәуелсіз жарғысы: 1 Патшалық 13:8-

14 
 
 
• Сауыл патшаның мінсіз билік орнату 
мақсатында жасаған тиімсіз əәрекеттері: 1 
Патшалық 14 

 
 
• Сауылдың екінші сынағы мен екінші рет сəәтсіздікке ұшырауы: 1 Патшалық 15 
 
 
• Дəәуіттің жас кезінен-ақ Құдайды сүюі: Забур 22 
 
 
• Дəәуіттің Сауылға берген жауабы: 1 Патшалық 26:9-11, 21-25 
 
 
• Шарықтау шегі: 2 Патшалық  5:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Көнеөсиеттік зерттеу: 
 

Құдайдың емес, өз 
патшалығын құрған 
жетекші, Сауыл 
патшаның қайғылы 

тарихы 

Екі патшаның өмірінен сабақ алу: 
 

Өзіңнің емес, Құдайдың Патшалығын құру деген нені білдіреді? 
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                                                                                                       Империяны құру 
 
                                                                 Гай, Диотреф жəәне  Деметірді салыстырыңдар  

                   
                  Жоханның 3 хаты 

 
• Гайды не үшін мақтады? (2-8) 
 
 
 
• Диотрефті не үшін айыптады? (9-10) 
 
 
 
• Оның осындай амбицияларына Жохан қандай 
ескертулер жасады? (11) 

 
 
 
• Жақып та өз хатында осындай бір мəәселені көтереді. Жақ. 3:13 – 4:12 оқып шығып, 
жеке патшалық құру – өте қауіпті екені туралы ойлаңдар: 

 
! Қызмет бабындағы «ықпал ету соғыстарының» нəәтижелері қандай? 
 
 
 
! Жетекшілік даналық қалай білінеді? (3:13-18) 
 
 
 
! «Удай қызғаныш» пен «қара бастың абыройын ойлау» неден шығады? (3:14-

15; 4:7) 
 
 
! Жеке патшалықты құру неге алып келеді? (4:1-6) 
 
 
 
! Осындай жаман ойды емдеу үшін Жақып қандай рецепт ұсынады? (4:7-10) 

 
 

 
 

Жаңаөсиеттік зерттеу: 
 

Құдайдың емес, өзінің 
патшалығын құрған 
Диотрефтің қайғылы 

тарихы 
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Рақымдылыққа негізделген жетекшілік: 
 
• Мəәсіх арқылы берілген Құдайдың сүйіспеншілігін, рақымдылығын жəәне 
мейірімділігін жеке өмірімізде күннен күнге көбірек түсіну жəәне терең тану жəәне 
адамның жүрегінің мұқтаждыққа толық жауап беретін Мəәсіхтің Ізгі хабарының 
билігі мен ықпалында болуы. 

 
• «Рухани ашыққандар» деген қағиданы бүкіл өмір мен қызметтің негізі ретінде 
дұрыс түсіну, яғни өзіңнің жеке əәлсіздігіңе негізделген мойынсұну 

 
 
• Мəәсіх арқылы берілген Құдайдың рақымдылығын көбірек түсіну жəәне осы 
мейірімділік пен жанашырлық қағидаларына негізделе отырып, жақын адамдармен 
дұрыс қарым-қатынас жасау. 

 
• Құтқарылудың алғышарттары ретінде емес, Құдайдың рақымдылығына лайықты 
жауап ретінде болатын нақты жəәне іс жүзінде болатын əәділеттіліктің қаншалық  
маңызды екенін көбірек түсіну. Өйткені өмір мен қызметтің əәділеттілігі – 
рақымдылықтың себептері емес, қайта оның жемісі болып табылады.      

 
 

№2 құндылықтың ауысуы 
 

Заңшылдық пен жеке бостандықтан рақымдылыққа қарай 
 

«…заңмен емес, рақымдылықпен…» 
 
Иса Мəәсіх арқылы өзгеріп жатқан лидер – бұл Ізгі хабардың күшімен 
жəәне кереметтерімен күннен күнге рухани өсіп келе жатқан, əәрі күйреген, 
сондай-ақ Құдайдың рақымдылығы мен мейіріміне бөленген, əәрі Киелі 
Рухтың күшімен сенім арқылы Құдайдың сүйіспеншілігімен өзгеріп келе 
жатқан адам.   
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Рақымдылыққа негізделген қызмет 
 
 
 
«Заңшылдық – бұл жетекшінің қиыншылықтан қашу əәрекеті». 

                   Джин Эдвардз, Үш патша туралы повесть 
 
 
«Белгілі бір құлықтылық нормаларын үстанудың екі тəәсілі бар. Бірінші жағдайда 
осы нормаларыды Құдайдың бекіткен құлықтылық сатандарттарына сəәйкестіру 
үшін Киелі Рухтың жетелеуіне толық сенім артамыз; екінші жағдайда адам өзін-
өзі ұстау қабілетіне жəәне жеке күшіне сенім артады». 

 
Роланд Аллен,  Қауымның тез өсуіндегі  жүйесіздік 

 
 
«Егер біз Құдайдың рақымдылығын байқамайтын болсақ, біз ешқашан Оның 
сүйіспеншілігін сезіп, Оның еркімен өмір сүре алмаймыз. Қорқытып бағындыру – 
біздің қолымыздан келетін нəәрсе осы ғана». 

               Дэвид Беннер, Киелі қызметтестер 
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Қызметіңді Құдайдың рақымдылығына негіздесең, қандай болады? 
 
• Рақымдылық тəәуекел етеді. Ол сенушілердің өміріндегі əәділдік жемісін Киелі Рухқа 
сеніп тапсырады. Ол сыртқы бақылау мен үстемдікті емес, іштен сыртқа қарай 
өзгеруді мақсаттайды. 

 
 
• Егер біз өз əәлсіздігімізбен жəәне осалдығымызбен қызмет ететін болсақ,  онда 
рақымдылық бізге «қауіпсіз орын» дайындап қояды. 

 
 
• Рақымдылық адамдарға тағы бір мүмкіндік береді. Алайда ол адамдардың 
күнəәларына батылдықпен қарсы тұрады, сөйтіп сүйіспеншілікпен күнəәсын 
мойындауға шақырады. Бұл адамның күнəәдан сауығып, əәрі қарай өсуіне негіз 
болады.  

 
 
• Рақымдылық Киелі жазбаны жоғары тұтады,  өйткені Киелі жазба адамның емес, 
Құдайдың ережелерін құрметтейді. Ол қорықпастан күнəәны күнəә деп атайды, 
өйткені Иса Мəәсіхте кез келген күнəәның проблемасы  шешілетініне сенімді.  

 
• Рақымдылық ақ пен қараны ғана емес, сондай-ақ бұлыңғыр түсті де ажырата біледі. 
 
 
• Рақымдылық адамдардың тапсырмаларды бұлжытпай орындауына ғана  емес, 
сондай-ақ олардың өсуіне жəәне даналықпен шешім қабылдауына жігер береді. 
(Өкінішке орай мұндай көзқарас көптеген жетешілерге ұнамайды). 

 
 
• Рақымдылық сүйіспеншілік пен ризашылықты ниет етеді, ал Заң қорқыныш пен 
үстемдік туғызады, осылайша сүйіспеншілік пен мейірімділікті  жояды. 

 
 
• Рақымдылық Мəәсіхтің: «Менсіз ештеңе де істей алмайсыңдар» деген сөздеріне 
дəәлел болады. Ол «қатты тырысу» əәрекетін тоқтатып, «көбірек сенім артуға» 
ұмтылдырады.  Осылайша адмның рухани өсуі мен киеліленуі үшін Киелі Рухтың 
ықпал ететін күшіне жол береді. 
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Егер қызметші-лидер ретінде  рақымдылықта нық тұрған  болсаң, өмірің мен 
қызметің қалай өзгерер еді? Өз ойыңды жаз.  
 

Ізгі хабардың екі жауы 
 

           Жүген- 
сіздікке қарай  
 
 
 
Шындықсыз 
 сүйіспеншілік 

  

           Заңшылдыққа 
                      қарай               
                                     

 
 

 
Сүйіспен-сіз 

 шындық                        
                              

Ұмтылыс 
Құтқарылу 

”Ережелердің керегі жоқ” 

Ұмтылыс 
Мəәсіхтегі қарым-қатынас 

”Сүйіспеншілік заңы жеткілікті-ақ” 

Ұмтылыс 
Ережелерді ұстану 

“Көбірек ережелер қажет” 

Қорқыныш 
Догмаларды орындау 

ƏӘкенің 
алдындағы киелі құрмет 

Сүйіспеншілік қорқынышты 
жояды 

Азғындыққа түсу 
қорқынышы 

Нəәтижесі? 
Рақымдылықты 
жамандыққа қарай 

пайдалану 

Нəәтижесі? 
Рақымдылықтан лəәззат алу 

Нəәтижесі? 
Рақымдылықты 
жоққа шығару 

Oптимистік көзқарас: 
Тəәни көрсету 

 
Уақыт өткен сайын 

жасандылық та көбейеді 

“Көбірек нəәтижеге 
жет” 

Шынайы көзқарас:  
Құдай  өмір мен рухани өсуге 

қажеттінің бəәрімен бізді қамтамасыз 
етеді 

Киелі Рух жеміс береді 

“Көбірек сенім арт” 

Пессимистік көзқарас: 
Тəәни тұрғыда өзінен бас 

тарту 
 

Уақыт өткен сайын 
жасандылық та көбейеді 

“Көбірек істе” 

“Сен жаман адам емессің!” 

“Менің жаман болғаным соншалық, 
Тіпті Мəәсіхтің мен үшін өлуіне тура 

келді! 
Мен –Мəәсіхтің сүйікті баласымын! 
Маған күш беретін Мəәсіх арқылы кез 
келген нəәрсені істей аламын!” 

“Өзіңді жаман адаммын 
деп ойлай берме” 

 
Сүндет 
ештеңе емес 

Ғалат. 5:6 
Алайда бəәрі 

 Сүйіспеншілік арқылы əәркет 
ететін сенім 

Сүндет 
ештеңе емес 

Өркөкіректіктің дауысы: 
”Бұл маған қажет емес!” 

“Мен бұдан əәлдеқайда 
жоғарымын!” 

”Маған қараңдар!” 

Өкініш дауысы: 
“Мен істей алмасам да, Ол істеді!” 
“Ол мұны мен арқылы істей алады!” 

”Оған көз тігіңдер!” 

Өркөкіректіктің дауысы: 
”Мен істей аламын!” 

“Мен істегенмін!” 
”Маған қараңдар!” 

Моралдық 
талпыныс 

Алғашқы  
талпыныс 

 

Ізгі забар 
“Ізгі хабардың шындық 
жолынан таймаңдар” 
Ғалаттық. 2:14 
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Адамның жеке басының өкініші – Құдайдың Мəәсіхтегі рақымдылығының тереңдігін  
жəәне Ізгі хабардың толықтығын түсіну жəәне бойыңнан өткізу үшін қажет болатын 
шарт. Жеке басымыздың өркөкіректігінен, қанағатынан, талпынысымыз бен 
қадағалауымыздан бас тартатын болсақ қана, Құдайдың бізді қабылдағанын түсінеміз, 
Оның сүйіспеншілігін сезінеміз, сөйтіп өмірді өзгертетін рақымдылықтың суынан  
рақаттанып ішеміз. 
 
Рухтың өкініші – бұл өмірлік процесс. Пауыл өз туралы хронологиялық тəәртіпте қалай 
атайтынын қараңдар: 
 

1. 49 жыл: Басқа елшілермен бірдей (Ғалат. 1:16 – 2:10) 
 
2. 53 жыл: Елшілердің кішісі (1 Қор.15:9) 

 
3. 61 жыл: Киелі бауырластардың ішіндегі ең кішісі (Ефес. 3:8) 

 
4. 65 жыл: Күнəәкарлардың ішіндегі ең күнəәкары (1 Тім. 1:15) 

 
Пауыл өзінің рухани өсуіне, тиімді қызмет істеуіне, күннен-күнге Мəәсіх бейнесіне 
ұқсағанына қарамастан, өзіне қандай баға берді? Өкініш – бұл біздің не істеп 
жатқанымыз емес. Бұл семинарда оқу арқылы келмейді. Біз сендерге өкініш туғызатын 
жағдай жасап бере алмаймыз, демек біз жағдайды қадағалап отырар едік.  
Өкініш Құдайдың біздің өмірімізде жасаған жағдайлары арқылы келеді. Жағдайлар 
бола қойған кезде бəәрі де біздің көзқарамсымызға байланысты болады; біз өкінеміз 
немесе өкінбейміз.  
Киелі кітаптан өкініш туралы не біле аламыз?  Құдайға ұнамды адамдардың өмірінен 
ше? Бір-бірімізден? Құдай рақымдылығының ақиқаттылығы мен сұлулығына есік 
ашатын өмірлік жағдайларға қалай жауап береміз? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты: 
Құдайдың Патшалығы сондайларға арналған! 
Күнəәларына өкініп қайғырғандар бақытты: 
Құдай оларды жұбататын болады! 
Кіші пейілділер бақытты: 
Олар жерді иемденетін болады! 
ƏӘділдікті аңсап зарыққандар бақытты:  
Олар қанағат табатын болады! 
Мейірімділер бақытты: 
Құдайдың мейірімі соларға түседі! 
Жүректері пəәк тазалар бақытты: Олар Құдайды көретін болады. 
Татуластырушылар бақытты: 
Олар Құдайдың рухани балалары деп аталмақ! 
ƏӘділдік үшін қудаланғандар бақытты:  
Құдай Патшалығы сондайларға арналған! Адамдар сендерді Маған бола қорлап, 
қудалап,  
ƏӘр түрлі жала жауып жамандаса, бақыттысыңдар! 
Қуана шаттаныңдар! 
Себебі көкте сендерді зор сыйларың күтіп тұр! 
Жұрт сендерден бұрынғы пайғамбарларды да солай қудалаған . 
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Шынайы өкініштің табиғаты: 
 
Құдай қиыншылықтар мен сынақтарды  
пайдалана отырып, бізді рақымдылықта  
өсіргісі келеді. Сондықтан өмірдің ауыртпа- 
шылықтарына киелікітаптық тұрғыда 
қарау керек. «Құр алақан» болу үшін, мен 
мына нəәрселерді істеуім керек: 
 
• Қиыншылықты мойындау, яғни өмірімдегі 
      қиыншылықтар мен ауыртпашылықтарды жəәне 
      шешілмей жатқан мəәселелерді  жасырмай, 
      ашық айту. Мен сондай-ақ өсек айту мен күңкілдеуге азғырылмауым керек. Қайта        
      Құдайдың алдында қорқыныш, ашу-ыза, депрессия, құмарлық ж.с. сияқты      
      сезімдерімді Забур жыршысы іспетті ашық айтуым керек.  
• Сынақтарды дұрыс қабылдау. Жақып айтқандай, біз келген сынақты қуанышпен 

қабылдауымыз керек, өйткені біз сол арқылы өсеміз. Бірақ ол үшін бүкіл процестен 
өтіп шығуымыз керек. Қаншалық күш салсақ та, жағдайды қадағалай 
алмайтынымызды санамызбен түсінуіміз керек. Сондықтан «жеңілістің ақ жалауын 
көрсету» немесе капитуляция ( беріле салу)  жеңіске қарай жасалған қадам болып 
табылады, əәрі біздің рухани өсуімізге ықпал етеді.  

• Өкпелеткендерге қалай қарау. Өкпелеткендердің немесе бізді пайдаланған 
адамдардың кінəәсын дұрыс түсіну, сонан соң сол күйінішті Құдаймен бірге 
қарастырып шығу, сөйтіп Мəәсіх арқылы өзің кешірілгендей, басқаларға да кешірім 
беру. Дəәл осы шақты шынайы өкіну деп атағымыз кеп тұрады, бірақ біз əәрі қарай да 
қадамдар жасауымыз керек. Пауылдың «күнəәкарлардың ішіндегі нағыз күнəәкары мен 
едім» (1 Тім 1:15) деген сөздері «адамдар бізге əәділетсіз болды» деген ойдан əәлдеқайда  
терең жатыр. Бұл Құдайға толық тəәуелділік пен мұқтаждық туралы түсініктің əәрі қарай 
дамуы (Рим. 7:24). 

• Жеке күнəәңды мойындау жəәне соған өкіну. «Құр алақан» болу, яғни рухани ашығу 
дегеніміз жеке басыңның мүддесінен немесе өзіңді аяушылықтан бас тарта отырып, əәрі 
қарай қозғалу.  Құдай тəәни əәдеттерге қарсы тұрғанымды тəәуір көреді.  Белгілі бір 
жағдайда менің кінəәм 10% болуы мүмкін, бірақ мен оны толық қабылдап, қайта 
Құдайдың менің жүрегімде жұмыс істеуіне жол беруім керек. Өмірімдегі күнəәны күнəә 
деп атап, өкпелеген адамның күй-жағдайын пайдалана отырып, Құдай алдында тəәубе 
етуім керек. Сонда бұл менің басқа адамдарға сүйіспеншілік көрсетпегенімді ақтай 
алады. Өзімнің күнəәкар екенімді мойындаған сайын Исаның мен үшін не істегенін 
жəәне не істеп жатқанын тереңірек түсінетін боламын. Нағыз өкініш осы кезде 
басталады (Жақып. 4:6-10). 

• Ізгі хабар бойынша өмір сүру жəәне одан жұбаныш табу. Мен өзіме өзім Ізгі хабар 
айтып, Құдайдың ғанибет сүйіспеншілігі мен кешірімінен қуаныш табамын.  Мен 
тəәкаппарлығымның дауысын естімеуге тырысамын, сондай-ақ ішімнен ұялып, өзімді  
аяыптай бермеймін. Мен өзімнің тəәни əәдеттерімді мойындап тəәубе етуге батыл 
боламын. Мен Құдайдың кешірімін сенім арқылы қабылдаймын, Құдайдың баласы 
болғаныма қуанамын, сөйтіп бойымда өмір сүретін Киелі Рухтың күшіне бағына 
отырып, нақты қадамдар жасаймын. Оның рақымдылығы бұзылған қарым-
қатынастарды орнатуда басты күш боп саналады. Гүлдер хош иіс шығару үшін өз 
күлтешелерін ашқандай біз де «рухани аштықта», «құр алақан» болып өмір сүріп 
үйренуіміз керек. Сонда ғана мəәсіхшілік өмір маған емес, Құдайға тəәуелді екенін 
түсінеміз.  Сонда Исаның хош иісі шынайы өкінген (қатесін мойындаған, өзін төмен 
тұтқан) сенушінің жүрегінен тарайтын болады.       

 
Қағида: 
«Менің рақымым саған жетер: 
күшсіз жағдайыңда Менің 
құдіретім толықтай іске аса 
алады. Сондықтан Мəәсіхтің 
құдіретінің бойымда орнығуы 
үшін азаптан арылтуды сұраудың 
орнына күшсіздігіме қуана-қуана 
мақтанамын». 
                   2 Коринфянам 12:9-10 
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Киелі Рухтың күшіне сүйенген қызметші-лидер Иса Мəәсіхтің лидерлік 
үлгісін өнеге етеді. Бұл осы дүниелік көзқарасқа қарама-қайшы келеді: 
 

• Құдайдың рақымдылығы, сүйіспеншілігі жəәне шындығы туралы түсінігі мен 
тəәжірибесін күшейте отырып, басқалардың мұқтаждықтарына жауап береді; 

 
• басқа адамдарға билік көрсетпей, оларды басынбай немесе қадағаламай-ақ, 
қайта  олардың алдында кішірейіп, өзін төмен тұтып, əәлсіздік пен сүйіспеншілік 
көрсете отырып, қарау; 

 
• билігіміз бен дəәрежемізді адамдардың өмірі мен қызметін толық хүқылы  жəәне 
тиімді ету үшін пайдалану; 

 
• қарым-қатынасты нығайта отырып, басқаларға шынайы қамқорлық көрсетеді, 
олар Құдайдың рақымдылығы мен ұлылығын өнеге еткенін шын жүректен  
қалайды; 

 
• Мақтау мен қабылдауды талап етпей, Құдай шақырғандықтан жəәне Оған риза 
болғандықтан қызмет етеді, оның мақсаты – адамдарға емес, Құдайға жағу; 

 
• құрбан ете отырып, қызмет етеді. 

 
 
 

№3 құндылықтың ауысуы 
 

Басшылық ету дəәрежеден жетекішілік ету қызметіне қарай   
 

«…үлкен болғысы келген, қызметші (малай) болсын» 
 
Иса Мəәсіх арқылы өзгеретін лидер – бұл дəәрежесі, биілігі немесе бақы-
лауы арқылы емес, Иса Мəәсіхтің күшімен қызмет ете отырып, адамдарға 
ықпал ететін жетекші.   
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Қызметші-лидердің қалыптасуы  
 
«Көре көре көсем боласың» демекші, біз көбінше көру арқылы үйренеміз, əәрі соны 
өмір салтына айналдырамыз. Бізге ықпал еткен адамдарға еліктей бастаймыз. Біз 
олардың лидерлік əәдістерін үйреніп аламыз. Тəәни (билік, басыну, қадағалау) болсын, 
рухани (қызмет, адамдарға бейімделу, кішіпейіл болу) болсын, əәдеттерін бірдей 
үйреніп аламыз. Өміріңе қатты ықпал еткен адамдардың саған көрсеткен лидерлік 
əәдістері қандай болды? Төмендегі сызбадағы 1 ден 5 ке қарай берілген сандарды таңда: 
 
 

Адамдар 
 

 
Билік       1   2   3   4   5         Қызметші (малай) 

 
ƏӘке 

 
Шеше 

 
Ұстаз 

 
Жаттықтырушы 

 
Бағушы 

 
Жұмыс беруші 

 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
 
 
Келесі үзінділерді оқып шығып, Құдайдың жетекшінің бойында көргісі келетін 
қасиеттерін атап шық: 
 

• Марқа 10:42-44 
 
 
• Жохан 13:1-5 
 
 
• 2 Қорынттық. 2:17 
 
 
• 2 Қорынттық. 3:1-3 
 
 
• 2 Қорынттық. 4:1-2 
 
 
• 1 Петір 5:1-4 
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Жұмылып жұмыс істеуге бейімделген жетекші, қоғамды бағалайды… 
 

• Рухани өзгерген лидер өзінің күшті жəәне əәлсіз жақтарын жақсы біледі, 
сондықтан өз əәлсіздіктерін толықтыратын адамдармен жұмыс істеуге 
тырысады. Ол қолынан бəәрі келе бермейтіні туралы ашық айта алады. 

 
• Есейген лидер өз дарындарын толықтаратын басқа дарыны бар адамдармен 
жұмыс істегенді ұнатады. Мəәселен, Ізгі хабаршы администраторға, лидерлік 
дарыны бар адам қайырымдылық дарыны бар адамға, ал тəәлімгерлік дарыны 
бар адам сенім дарыны бар адамға мұқтаж болуы мүмкін. 

 
• Құдайдың сүйіспеншілігі Үшбірліктегі қарым-қатынас арқылы көрінеді, 
сондықтан ұжым мүшелерінің арасындағы сүйіспеншілік пен өзара сыйластық 
Құдай билігінің керемет көрсеткіші бола алады. 

 
• Егер жетекші шынайы қарым-қатынаста болатын болса, Киелі Рух лидерді 
сүйіспеншілікпен жігерлендіре, ескерте жəәне жөндей отырып, оның мінез-
құлқын сенушілер командасы арқылы қалыптастырады. 

 
• Киелікітаптық бейнелер лидерлерді табиғи, тəәни  жəәне өзіне-өзі қанағат ету 
əәдеттерін тастап, басқа сенушілермен дұрыс қарым-қатынаста болуға 
жігерлендіреді. 

 
 
 

№4 құндылықтың ауысуы 
 

Жеке басшылықтан ұжымдық басшылыққа көшу 
 

«Екі адамға оңай болады; өйткені олар еңбектерінің игі жемісін жейді; бірі 
жығылса, екіншісі демеп жібереді» 

 
Иса Мəәсіх арқылы өзгерген жетекші – бұл жеке жұмыс істеу дағдысына қарсы 
тұратын адам; жеке немесе жалғыз жұмыс істеу тəәккаппарлықтан немесе билікті 
бөліскісі келмегендіктен болады. Жетекші қарым-қатынасты жоғары бағалайды, 
сөйтіп өзінің күшті жақтары арқылы басқа адамдарға қызмет етеді. Ал олар 
болса жетекшінің жетіспейтін жақтарын толықтырады.  
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Қоғамды жасап отырған Құдайдың Өзі 
 
 
Мына ақиқаттар туралы пайымдаңдар: 
 

1. Құдай – жалғыз Құдай  (Заң қайт. 6:4), алайда Ол – ƏӘке, Ұл жəәне Киелі Рух 
арасындағы сүйіспеншілік пен қарым-қатынас бірлестігі. 

2. Құдай адамды жаратқан кезде, «адамның жалғыз болғаны жақсы болмас» деді 
де, əәйелді жаратты, сөйтіп олардан жанұя, яғни кішкентай қоғам құрады. 

3. Құдай адамзатты өтемекші болғанда, жаңа ұлттық қоғам – Исраилді құрады. 
4. Құдайдың Ұлы жер бетіне келіп, Өзіне он екі шəәкірт таңдайды, сөйтіп Мəәсіхтің 

12 шəәкірті – бірлестікті, яғни қоғамды құрайтын болады. 
5. Иса көкке көтеріліп, жер бетіне Киелі Рух келген кезде мəәсіхшілер өзара 
бытырап кеткен жоқ; олар жаңа қоғам – Қауымды құрды. 

6. Біз көкке барғанда, өтелген жəәне ұлы салтанатқа бөленген сенушілер 
бірлестігіне қосыламыз; ол жөнінде Аян 21 былай деп жазылады: «…олар Оның 
халқы болмақ. Осылай Құдайдың Өзі  солармен бірге мекендеп, олардың 
Құдайы болады!»  

 
 
            Құдай бірлестік құрғанды ұнатады. Адамдар жеке емес, бірігіп жұмыс істеуге       
            бейімделген. Кейде лидер былай деп ойлайды: «Мен құрған қоғамның адамдары  
            өзара достасып, бір-бірімен кездесіп, рухани өсіп жатыр, ал мен неліктен  
            жалғыссыраймын?».  
            Лидер де қоғам мүшесі, ол басқалардан жоғары емес. Ол да басқалардан жігер, 

жұбаныш алғысы келеді. 
            Өзіңді жалғызбын деп сезінесің бе? Басқа адамдардың араласатын достары көп,                   
            ал сенің араласатын достарың бар ма? Басыңа күн туып, қиыншылық немесе    
            күйзеліс болған кезде қасыңдағы адамдардан бас сүйер біреу табыла ма?  
 
 Киелікітаптық мысалдар: мына үзінділерді оқып, топта пікірлесіңдер 
 

• Шəәкірттер (Лұқа 10:12, 17, 21). Иса өз шəәкірттерін Құдай Патшалығы туралы 
уағыздауға екі-екеуден жіберген еді. ƏӘрине, біреуден жібергенде, əәлдеқайда 
көбірек территорияны қамтыған болар еді. Олар қайтып оралғанда қандай 
сезімде болды? Иса миссия туралы қандай сезімде болды? Жалғыз жұмыс 
істегеннен гөрі топтасып жұмыс істеудің ерекшелігі неде? Бұл қандай ой 
туғызады?  

• Иса (Марқа 14:32-34). Иса кейбір істерді жеке істеуге мəәжбүр болған еді. Ал 
Гетсиман бағына Ол жалғыз барды ма? Көмек сұрады ма?  

• Барнаба (Ел іс. 11:22-26). Барнабаның Антақияда істейтін біраз шаруалары бар 
еді, бірақ олардың бəәрін жалғыз өзі істеуге тырысқан жоқ. Ол кімнен көмек 
сұрады? «Бірігіп жұмыс істеудің» нəәтижесі қандай болды? 

• Пауыл (2 Тімоте 4:9-13, 19-21). Басында Пауыл тəәкаппар əәрі өзіне өзі күші 
жететін адам болып көрінді. Бірақ ол өзгерді. Осы екі үзіндіде Пауылдың қанша 
достары мен əәріптестері болғаны туралы айтылады?  
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Бірігіп жетекшілік ету – оңай шаруа емес 
 

 
Бəәріміз күнəәкар болғандықтан, басқа адамдармен қарым-қатынаста болу үшін, біраз 
тер төгуіміз керек. Бірақ жиі ойдағыдай болмайды. Сондықтан да қауымды қоғам 
ретінде құру жəәне өзара бірігіп жұмыс істеу – оңай деп айтпаймыз. 

 
• Бірігіп жұмыс істеу кезінде қандай қиыншылықтар кездеседі? 
 
• Бірігіп жұмыс істеудің қандай артықшылықтарын байқадыңдар? 

 
Қызметің мен өміріңнің қай деңгейіндесің? Өзінің жүгін өзі арқалаған Дəәуіт сияқты 
жалғызсың ба? ƏӘлде қасыңда қол ұшын беретін бауырластарың бар ма? Мінез-
құлқыңды өзгерте аласың ба? Келесі айларда нақты қандай қадам жасай аласың?  
 
 
 
 
 
1 Қорынттықтарға 12:14-26 оқып, зерттеп шығыңдар. 
 

• 14-20 аяттарда қандай мəәселе көтерілуде? 
 
 
 
 
 
 
• 21-26 аяттарда қандай мəәселе көтерілуде? 
 
 
 
 
 
 
 
• Осы екі мəәселенің қайсысы саған жақын, əәрі соның қайсысы жиі 
кездеседі? 
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Осы қозғалысты шынайы ниетпен құратын лидер…ол 
 

• 4 қүндылықтың ауысуын дұрыс деп табады. Естеріңе түсіріңдер: осы нəәрсе 
қозғалысты құруға жəәне мақсатқа түрде көбеюге қалай бізді итермелейтіні 
туралы ойланыңдар: 

 
! №1 құндылықтың ауысуы – бірте-бірте Патшалықтың басты міндеттері мен 
мақсат-аяндарын түсіну. Мəәсіх үшін бірлесіп жұмыс істеуді бағалау. 

! №2 құндылықтың ауысуы – Ізгі хабарды толық түсіне отырып, өмір сүру 
жəәне қызмет ету; Құдай мен басқа адамдардың алдында өзімізді жақсы етіп 
көрсетудің қажеті жоқ. Ізгі хабар бізді бұдан босатады. 

! №3 құндылықтың ауысуы – шынайы жетекшілік – бұл басқа адамдардың 
табысты жəәне тиімді лидер болуына көмек екенін жақсы түсінетін лидер-
қызметші болу.  

! №4 құндылықтың ауысуы  – жетекшілікті іске асыру – бұл түрлі дарындары 
бар ұжымның бір бөлігі ретінде; жалғыз жұмыс істеуден арылу. 

 
• Басты міндеттерді (приоритеттерді) іске асыру. ƏӘдетте барлық істерді бірден 
қамти алмаймыз (уақыт жетіспейді), сондықтан ең маңыздыларын таңдап 
алауымыз керек. Демек, тəәлімгерлік күн тəәртібімізден басты орын алатын 
болады. 

 
• Бағасын анықтап алып, төлеуге бел буған адам міндеттерді осылайша іріктеуді 
түсінбейтін жəәне қабылдамайтын адамдардың жазғыруынан қорықпайды. 
Исаның қалың тобырды тоқтатып, текқана бірнеше адамның тағдырымен 
айналысуына тура келді. Елшілер кітабында суреттелген оқиғалар іске асу үшін, 
Ол Өз қызметін тоқтатуға мəәжбүр болды. Ол Өзін осы қызметке арнағандықтан, 
біз 2000  жыл өткеннен кейін Ізгі хабарға ие болып отырмыз.  

№5 құндылықтың ауысу 
 

Бытырап өсуден мақсатқа бағытталып көбеюге қарай 
 

«Екі адамға оңай болады; өйткені олар еңбектерінің игі жемісін жейді; 
бірі жығылса, екіншісі демеп жібереді» 

 
Уағыздаушы 4:9 

 
Иса Мəәсіх арқылы өзгерген лидер – бұл шəәкірттік пен тəәлімгерлікті өмірі 
мен қызметінің басты міндеті деп санайтын, əәрі жетекшілердің келесі 
ұрпағын тəәрбиелеп шығару үшін уақыты мен күшін аямайтын адам. Ол осы 
істі ниеттеніп істемесе, уақытының бəәрі басқа істермен-ақ кететінін жақсы 
біледі.  
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Ефестік қозғалыс 
 
Пауылдың 3-ші елшілік сапарынан кейін Ефес қаласында керемет қозғалыс басталады. 
Топта Ел іс. 18 – 19 оқып шығып, келесі сауалдарға жауап жазыңдар: (осы тапсыр-
маны орындай салысымен, келесі беттегі ескертпелерді оқыңдар) 
 
1. Ефесте шынында да қозғалыс болғанын неден байқауға болады? 
 
2. Осы оқиғаның болуына қандай жайттар əәсер етті? 
 
3. Қорынт қаласына қандай қатысы бар жəәне Ефес қаласындағы қозғалыспен 
байланысы қандай? 

 
4. Осы тараулардағы тəәлімгерлік туралы мысалдарды көрсетіңдер, ондағы 
кейіпкерлерді атап шығыңдар. 

 
5. Осы үзіндіден тəәлімгерлердің қанша ұрпағын байқадыңдар? Мəәселен, А деген адам 
Б деген адаммен тəәлімгерлік өткізді. Ал Б болса В-мен, ал В деген адам Г-мен 
айналысты. 

 
6. Осы қозғалыстағы тəәлімгерлік немесе жетекшілерді дамыту шарасы қаншалықты 
маңызды болды? 

 
Кейбір практикалық қорытындыларды топтарда қарастырып шығыңдар: 
 

• Егер Құдай Ефес қаласында көрсеткен күшін сендерге де көрсетсе, сенің 
қалаңда, регионыңда немесе еліңде қандай өзгерістер болар еді? Қанша жаңа 
сенуші пайда болар еді? Қанша қауым? Қоғамда қандай өзгерістер болар еді?  

 
 
 
• Егер осындай ояныш болған жағдайда, жетекшілік саласында қандай 
мұқтаждықтар пайда болар еді? 

 
 
 

• Тəәлімгерліктің (егер əәрбір болашақ лидердің тиімді ұстазы болса) осындай 
қозғалысқа қосқан үлесі қандай болар еді? 

 
 

• «Тəәлімгерлік қозғалысына» не нəәрсе кедергі болады?   
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Ефес шарасы бойынша байқаулар: 
 
4 сұрақ: Ефестегі қызметі кезінде Пауыл 26 адаммен (қызметтестері, шəәкірттері ж.т.б.) 
қарым-қатынас жасағанын бір теолог санап шыққан екен. Ал Елшілердің істері 
кітабында осындай адамдардың саны қанша болады?  
 
5 сұрақ: Тəәлімгерлердің бірнеше ұрпағы туралы мысал: Пауыл Ақила мен Прескилаға, 
ал олар Апполосқа, ал Апполос болса ефестіктерге ықпал етті. 
 
6 сұрақ: Жетекшілерді тəәрбиелеу ең маңызды іс болды. Пауыл жас жетекшілерді Ефес 
қаласындағы Тиран мектебінде тəәрбиелеген көрінеді. Олар өз қызметтерін Пауыл 
елшінің қолдауымен бастады. Колос қаласында (алайда Пауыл онда болған емес) жаңа 
қауым бастаған Епафрас та Пауылдың қарамағында болған көрінеді. Міне, нағыз 
көбею, нағыз қозғалыс деген осы емес пе!  
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3 бөлім 

 
Сіздің өміріңіздің  куəәлігі – тəәлімгерліктің ең мықты құралы. 

 
Өз өміріңізден куəәлік келтірудің не қажеті бар? 
 
1. Адам өмірінің оқиғасында ерекше күш бар 
 

• Кез келген оқиға не тарих ауыздан ауызға тарап отырады, осылайша  
əәлемдегі кез келген мəәдениеттің құндылықтарына өз əәсерін тигізіп отырды. 

• Киелі кітап та тарих пен оқиғаларға бай (Көне Өсиет пен Жаңа Өсиеттің 
тарихи кітаптарына назар аударыңыз). 

• Иса ғажайып баяндаушы болған.  «Қайырымды самариялық туралы» немесе 
«Жоғалған ұл туралы» əәңгімені  ұмытуға бола ма? 

• Біз басты қисынды пункттерін ұмытсақ та, əәңгіменің өзін ұмытпаймыз. 
• ƏӘңгіме санамыз іспетті адамның жүрегіне, сезімі мен қиялына əәсер етеді.  
• Жақсы айтылған əәңгіме жүрегімізден орын алады, Киелі Рухтың 
жетелеуімен біздің рухани есеюімізге де ықпал ете алады.   

• ƏӘңгіме – бұл Оның тарихы. ƏӘлемдегі ең керемет оқиға (əәңгіме) – бұл 
Құдайдың Назареттік Иса арқылы адамзат тарихына өзгеріс əәкелуі. Осы 
сюжет «Иса» фильмінің негізін қалады. Бұл фильмді дүние жүзіндегі 
миллиардтаған адамдар көрді; ол 777 тілге аударылып, 236 елде көрсетілді. 
Естеріңізде болсын, бұл – уағыз емес, əәңгіме ретінде берілген Інжіл болды. 

• Сіздің өміріңіздегі Құдайдың ісі туралы əәңгіме де (куəәлік те)  Ізгі хабардың 
күшін куəәлік етеді.   

 
2. Сіздің куəәлігіңіз өзіңіздің рухани өсуіңізге əәсер етеді 
 

• Ол бізді табынуға алып келеді: куəәлік дайындай отырып, Құдайдың сізге 
көрсетіп жатқан рақымдылығы туралы пайымдайсыз, Оған мадақ айтасыз, 
өйткені Ол мадақталуға лайықты. Куəәлік – бұл жалғасатын процесс, өйткені 
Құдайдың ісі де біздің өмірімізде жалғасуда. 

• Ол бізге үміт береді: Құдайдың бізге көрсетіп жатқан рақымдылығына 
қарап, Оның бізді ешқашан тастамайтынын жəәне əәрдайым бізге жігер беріп 
тұратынын түсінеміз. Біз рухани өсе де, əәрі өзгере де аламыз. Құдайдың еркі 
мен рақымы бойынша біз Оның қалаған адамындай бола аламыз. 

• Ол мақсат-аянымыз мен өмірлік орнымызды анықтайды: Біз Құдайды 
танымай тұрғанда-ақ, Ол өміріміздің негізін қалап қойған. Ефес. 2:10 : 
«Оның жаратылысы…», – деп айтылады. Оның бізге алдын ала көздеп 
қойған жоспары бар; Оның жоспарын орындауда Ол бізге керемет 
тағайындау беріп қойды. Өз өміріміз жайында сиына жəәне пайымдай 
отырып, бірегей тағдырларымыздың «кестелеріндегі» Құдайдың алтын 
жіптерін ажырата аламыз. 

Соның арқасында өз жүрегімізге үңіліп, өкініп, тəәубеге келеміз: өмірдегі 
ауыртпашылықтар мен күйзелістердің (өмірден түңілу) салдарынан  «рухымыз 
ашығады»; біздің өзгеруімізге дəәл осы негіз болады. Біз қиыншылықтарды жеңе 
аламыз, адамдарды да, Құдайды да кешіре аламыз; 
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• сөйтіп адамдар мен Құдайды жек көргеніміз жəәне қиыншылықтарға сілтеп, 
өзімізді ақтағанымыз үшін Құдайдан кешірім сұрап тəәубеге келеміз.  

 
3. Куəәлігіміз Құдайды даңқтауы жəәне адамдарға рухани өсуге көмектесуі мүмкін.  
 

• Ол Құдайды құрметтейді: кішіпейілділікпен жасалған куəәлік Құдайдың 
атына құрмет келтіреді. Өйткені Құдай құрметтелуге лайықты жəәне 
адамдарды Өз рақымдылығына жақындататын да Құдайдың Өзі. 

• Қауымды құратын да Оның Өзі:  өз əәлсіздігіңіз бен Құдайдың жақсылығы 
туралы  куəәлік төменгі нəәрселерге əәсер етеді: 

 
! адамдар сіздің шын мəәнінде қандай екеніңізді біліп, жақыннан тани 
алады. Олар дəәл сондай қиыншылықтар кезінде сізден қандай көмек 
күтетінін біледі жəәне сіздің əәлсіздігіңізді білу арқылы сізге өз көмегін 
ұсына алады. 

! сіздің əәлсіздікпен бөлісуіңіз басқалардың да өз əәлсіздіктерімен жəәне 
мұқтажықтарымен ашық бөлісуіне көмектеседі. Адамдар бетіндегі 
маскаларын шешіп, кедергілер мен «мінсіз мəәсіхшілік» туралы аңыз 
əәңгімелер ғайып болады.   

! адамдарды тіпті сенбеушілерді  де өзіне жақын тартатын болады. Бұл 
нəәрсе бəәсекені жойып,  бірлесіп қызмет етуге көмектеседі. 
Адамдардың ашық, жарқын жүзді болуына жəәне өзара сенім 
артуларына ықпал етеді. 

! адамдарды шынайы кешірімнің, еркіндік пен рухани өсудің қайнар 
көзі – Исаға алып келеді. Жеке пұтқа табынушылықты əәшкерелеп, 
адамдарды тəәубе етуге жəәне Ізгі хабардың күшімен өмір сүруге 
жігерлендіреді. 

! сенім артуға көмектеседі, өзара келіспеушілік болған кездерде  сізді 
«татуластырушы» етеді. Біраздан кейін сіздің мақсатыңыз: Иса 
Мəәсіхті даңқтау жəәне Құдай Патшалығын кеңейту екенін адамдар 
түсінетін болады. 

 
Бірлесіп пайымдау үшін: жоғарыда айтылғандарды тағы бір ойластырып көріңіз. 
Жеке куəәліктің күші туралы қандай тəәжірибеңіз бар?  
 
 
 
 
 
Өзара куəәлік айтудың кейбір тиімді аспектерін атап өтіңіз: 
 
 
 
 
 
 
Жеке куəәлікті тəәлімгерліктің құралы ретінде қалай қолдана аламыз? 
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Жеке куəәліктің киелікітаптық үлгісі 
 
 

• Пауыл: төменде берілген үзінділерде Пауыл өз өмірінің оқиғалары туралы 
пайымдайды. Туындыгердің ой-толғауларының мақсаты қандай? Не 
байқағаныңызды жазыңыз. 

 
! Ел. іс. 9:1-31 
 
 
! Ғалат. 1:11 – 2:13 
 
 
! Ел. іс. 22:1-22, 26:1-29 
 
 
! Філіп. 3 
 
 
! 2 Қорынттық. 1:3 – 2:14, 7:5-7 

 
• Пауылдың ілімі: Ефестік. 2:1-22 оқып шығып, Құдай əәрқайсымызға өз 
жоспарын аян еткені жəәне «біздің тарихымызды» Өз тарихының бір бөлшегі 
еткені туралы ойланыңыз. Құдай бізді тек Өз рақымдылығы арқылы 
құтқарды. Құдайдың  рақымдылық күші біздің өмірлерімізді түбегейлі 
өзгертіп жатқанын байқаңыз.  Осы тараудағы «дейін жəәне кейін» болған 
өзгерістердің кейбіреулерін жазыңыз: 

 
Ізгі хабарға дейінгі өмір Ізгі хабардан кейінгі өмір 
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Ескертпе: Келесі 
бетте берілетін 
өмір картасы 
төмендігілерді 
анықтайтын 
құрал болып 
табылады: 
 
• біздің не үшін 

шақырылған
ымызды 
анықтайды 
(2:4-10) 

• осыған 
кедергі 
болатын 
нəәрселерді 
анықтайды 
(2:1-3) 

 
Ефестіктерге арналған хатты əәрі қарай зерттеу 
 
• Ізгі хабардың мақсаты – Құдайдың ұлылығы (даңқы) (2:7). Бұл дегеніміз не?  
 
 
 
• Сіздің қосқан үлесіңіз – текқана сенім (2:8, 9). Осыған сенесіз бе? Неліктен «иəә» 
немесе «жоқ» деп жауап бересіз? 

 
 
 
• Інжіл бойынша  сіз – «Оның жаратылысысыз» (дəәлдеп айтқанда, Оның шедеврісіз, 
не керемет туындысысыз 2:10). Өзіңізді Құдайдың қуана-қуана жаратып шыққан 
шедеврі ретінде санайсыз ба? Неліктен («иəә» не «жоқ»)? 

 
 
 
 
• Құдайдың сіздің өміріңізге қатысты мəәңгілік жоспары бар. Сіз ерекше игі істер 
істеу үшін жаратылғансыз (2:10). Құдайдың сізге тағайындаған өмірі  қандай?  

 
 
 
 
• Ефест. арналған хатта 6 тарау бар. 4 – 6 тараулар – Ізгі 
хабарды күнделікті өмірде қолдану. Бұл тарауда бұйрық 
райда тұрған етістіктер көп-ақ. 1 – 3 тараулар, керісінше, Ізгі 
хабардағы шындық бізге бостандық беретінін көрсетеді. 
І.Хабар біздің өмірімізді осы тараудың екінші жартысында 
сурттелген өмірге ұқсата алады.   

 
!  Бұл қандай бұйрық жəәне оның мəәні неде? 

(2:11) 
 
 
 
! Неліктен бұл осы кітаптағы қалған 
бұйрықтарды орындау бірден бір кілті болып 
табылады? 

 
 
 

! Мұны жүйелі түрде қалай орындай аламыз? 
 
 

! Осы бұйрықты елемей бірден 4-6 тар-ғы практикалық қолдануға 
көше салудың қандай қауіптілігі бар?    
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Өмірлік карта құрудың қадамдары  

 
ƏӘбден əәзірленіңіз! 
 
1. Бір бет қағаз алып, өз өміріңіздің диаграммасын  сызып алыңыз. Көлденең сызық 

– бұл уақыт, ал тік сызық - өмір сипаты немесе жеке жетістіктер. Өміріңіздің 
құлаған жəәне өрге көтерілген сəәттерін көрсетіңіз, ондағы басты оқиғаларды ерекше 
атап шығыңыз (үйлену, Мəәсіхті қабылдау ж.т.б) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
2. Өз өміріңізге шолу жасаңыз; ондағы құлау жəәне өрлеу сəәттерін көрсете отырып, 
қасыңыздағы серіктесіңізбен бөлісіңіз.   

 
 
Өз өміріңіздің тарихы жайында саралаңыз (ой жүгіртіңіз)! 
 
3. Жабысқақ қағазды алып, өміріңізге ықпал еткен адамдар, жерлер (орындар) мен 
оқиғалар жайында пайымдаңыз (бір бетке бір оқиға/адам/орын). Басты идеяны 
(ойды) көрсету үшін əәрбір бетке бірнеше сөзден жазып шығыңыз. Тəәртіппен не 
жүйемен жазбасаңыз да болады. Көбірек естелік жазуға тырысыңыз. Төменде 
пайымдауға арналған сұрақтар берілген: 

 
• Бейтаныс, бірақ ашық  адамға өзіңіз туралы айтар ма едіңіз? 

! адамдар 
! орны/жері 
! оқиғалар  
! отбасы 
! білім 
! шұғылданатын кəәсіптері мен əәуестіктері 
! жетістіктері 
! Мəәсіхті қабылдауы 
! жұмысы/қызметі 

 
• Жақын əәрі жан досыңызға не туралы əәңгімелеп берер едіңіз? 
 

! табыстар: өмірде неге қанағаттандыңыз? 
! сəәтсіздіктер: неден күдер үздіңіз? 
! ұнамды/ұнамсыз нəәрселер 
! қуаныштарыңыз 
! қайғы-қасіреттер: жүрегіңізді не жаралады? 
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4. Енді жабысқақ қағаздарды тік жəәне үш көлденең бағаналары бар үлкен қағазға 
жүйелі түрде орналастырыңыз. ƏӘдетте жабысқақ қағазды солдан оңға қарай 
хронологиялық тəәртіппен орналастырады. Адамдар, орындар немесе оқиғалар 
туралы естеріңізге түссе, қосып жазуға болады.  

 

 
 
 
 

 

   

     
     
     
   
 
Құдайдың неге шақырғанын түсінудің кілтін табыңыз! 
 
5. Өміріңіздің үлгілері (қағидалары) туралы ойланыңыз.  Сіздің өміріңізге (тіпті Оны 
танығанға дейінгі) қатысты Құдайдың қалаған «негіздерін» ашып берсін деп 
сиыныңыз. 

 
 
 
 
 

• Жеке қабілеттеріңізде, шешуші сəәттеріңізде, мүмкіндіктеріңізде немесе 
тəәжірибеңізде өміріңізге ықпал еткен қандай қағидаларды байқап тұрсыз? 

 
• Тіпті өміріңіздегі қиыншылықтар мен ең қайғылы оқиғаларды ескере отырып, 

«Құдай сізді неге дайындағанын» айтыңыз. Есіңізде болсын, Құдай пайдасыз 
оқиғаға уақытын жібермейіді! Демек, бүкіл өміріңізді неге арнауыңыз керек? 
Құдай сізді неге шақырады?  

 

əәкеммен
… тура-
лы сөй-
лестім 

 

ата-анаммен 
ренжісіп 
қалдым Ізгі хабар 

естідім 

 
Инсти-
тутқа 
түстім 

қызметке 
қатыстым 
 

 

 

 
 

Болашақ 
əәйеліммен 
таныстым 
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Құдайдың жоспарына кедергі келтіретін өміріңіздің жалған қағидалары 
туралы ойланыңыз 
 
6. Өміріңізге жағымсыз əәсер еткен (мəәселен, жүрегіңізді қатты жаралаған) 
адамдарды, жерді/орынды немесе оқиғаларды  белгілеу үшін түрлі түсті 
жабысқақ қағаздарды қолданыңыз.   

 

 
 
 
 

 

   

     
     
     

 
7. ƏӘрбір бағана бойынша ойланып көріңіз. «Жағымсыз» түрлі-түсті жабысқақ 
қағаздарға ерекше назар аударыңыз. Сол қиыншылық кезеңдерде қалыптасқан 
негізгі құндылықтар. Оларды төмендегі үш жолға жазыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Қиын сынақ кезінде пайда болған құндылықтарға назар аударыңыз. Адам қиналған 
кезінде, əәдетте, жалған нəәрсеге сене салады (Мысалы, «Осы зорлыққа өзім 
кінəәлімын» немесе «Осыдан қатты зардап шектім, енді мұны болдыртпаспын»). 
Осындай жалған ойлар пен анттар санамызда қалып, жүріс-тұрысымызға, əәрекет 
етуімізге қозғау салады,  осылайша біздің негізгі құндылықтарымызға, яғни жалған 
қағидаларымызға айналады.  
 

 

əәкеммен
…туралы 
сөйлес-
тім 

 

ата-анаммен 
ұрысып 
қалдым Ізгі 

хабарды 
естідім 

инсти-
тутқа 
түстім 

қызметке 
қатыстым 
 

 

 

 
 

болашақ 
əәйеліммен 
таныстым 
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8. Құдаймен, отбасыңызбен, досыңызбен т.б қарым-
қатынасыңызға бөгет жасайтын осы негізгі 
құндылықтардың не жалған қағидалардың бірін  
сиына отырып, таңдап алыңыз. Төмендегі таблицаны 
пайдалана отырып, осы жалған құндылықтарды 
өзгертіңіз: 

 
 
9. Осы проблеманы шешуге жəәне сол үшін кешірім сұрап, 
тəәубе етуге дайынсыз ба? Осыны Құдайға айтыңыз. 
Жақып 4:6-10 үзіндісінде күнəәға өкінудің үлгісі берілген; 
соны қараңыз. 

 
 
 
 
 
 
10. Осы сабақ кезінде неге үйренгеніңізді өз ұстазыңызға 
немесе досыңызға айтып бөлісіңіз. 

 
 
 

Пікір-таласқа 
арналған: 
 
• пікірлер айтуға 

үйренеді 
• сенімділікті  

қабылдайды 
• құндылықтар 

қиналған 
шағыңызда, əәсіресе 
жас кезіңізде 
қалыптасады 

 
Сенушілер өздерінің 
шынайы сенімділік-
теріне қайшы келетін 
өмір салтымен жүруі де 
мүмкін, өйткені олар 
жалған құндылық-
тарына қарсы 
тұрмайды. 
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Жалған қиғидалар туралы ойлану таблицасы 
 

 
Менің негізгі қате 
құндылықтарым – 

бұл жалған 
қағидалар 

 

 
Мен кешіретін 

адамдар құрбандық 
ретінде: 

 
Қандай «күнəәһар 

үлгілер» 
қалыптасқан? Олар 
адамдарға қалай 
қиянат жасайды? 

 
Қай адамдардан 
кешірім сұрауым 

керек? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Жалған қағидаларды алмастыратын Ізгі 
хабардың Киелікітаптық қағидалары: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Шынайы тəәубе қандай болу керек? 
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Өмірлік картаңыз туралы пайымдау уақыты 
 
Уақыт көрсеткіші: Өмірлік карта бойынша топта жасаған жаттығулардың 
нəәтижелерін қарастырып шығыңыз. Жеке уақыт көрсеткіші бойынша жасаған 
жұмысыңызды əәрі қарай жалғастырыңыз.  Екі уақыт аспекті барын ескере кетіңіз. 
  

• «хронос» - бұл хронологиялық уақыт; адамдардың, орын/жердің, оқиғалардың 
тəәртібі. Бұл сіздің уақыт көрсеткішіңізді құрайды. Хронос бұл əәсем моншақ-
тарды тізіп тұрған жіп немесе тарихыңыздың скелеті болып табылады. Хронос 
өте маңызды. Біз жердегі өміріміздің əәрбір күнін (қалай болса солай қарамай) 
санап отыруымыз керек. 

• Құдайдың бейнесін танитын жəәне Оның бейнесін көрсететін адамдар ретінде біз 
тағы бір уақыт аспектін білуіміз керек: бұл «кайрос». «Кайрос» - мазмұнды 
уақыт. Бұл не болды (хронос) дегенді ғана емес, сондай-ақ болып жатқан 
мазмұнды уақытты (кайрос) білдіреді. Біз өзімізбен, Құдаймен жəәне басқа 
адамдармен қарым-қатынаста боламыз, сондықтан біздің өмірімізде хронос пен 
кайрос үнемі кезектесіп отырады.  

 
   Пайымдау: Елеусіз сияқты оқиғалардың маңызы зор болуы мүмкін.   Қарым-
қатынастың оқиғаларға маңызды ықпал еткенін мына мысалдардан көре аламыз: Өз 
əәйеліңізді қатты сүйетініңізді түсіну; Иса Мəәсіхке шын жүректен сене бастаған кездегі 
бір сəәт, бір  күн немесе бір ай; ата-анаңызбен, балаларыңызбен не ұстазыңызбен 
(ж.т.б.) өткізген маңызды кезеңдеріңіз; яғни тез ғайып болатын мүмкіндіктер, олар 
жадыңызда (есіңізде) сақталуы не ұмытылуы мүмкін.  
Біз өз өміріміздің тарихын айтып жатқанда, тек өмірбаянымызға ғана емес, сондай-ақ 
кайросқа ерекше тоқталамыз, яғни өміріміздің ең маңызды сəәттеріне екпін жасаймыз. 
Демек, тарихымыздың скелетінің əәсем пішіні мен жіпке тізілген моншақтардың 
сұлулығы Құдайдың ұлылығын паш етеді, əәрі адамдарға өнеге береді.  
Өз уақыт көрсеткішіңізге қараңыз: төмендегі сұрақтарға ой жүгірте отырып жəәне 
сиына отырып, кайрос кезеңдерін белгілеп шығыңыз:  
 

• Өміріңіздің уақыт көрсеткішінде Құдай сізді неге шақырып отырды? 
• Құдай маған қандай ерекше қасиеттер, қызығушылықтар мен ынталар берді? 
• Менің мінезім мен өмірімді қалыптастыру үшін Құдай менің өміріме қандай 
жағымды жəәне жағымсыз оқиғалар жіберді? 

• Құдайдың менің өміріме дайындап қойған «игі істері» туралы не біле аламын 
(Еф. 2:10)? 

• Құдай ауыртпашылық пен өкініштің қандай салаларын көрсеткісі келеді?  
• Бұл салалар бұрынғы қарым-қатынастарға қалай əәсер етті?  
• Ал Құдаймен қарым-қатынасыма əәсер етті ме? Қалай əәсер етті? 
• Өмірімнің уақыт көрсеткіштері арқылы қандай маңызды сабақтар алдым? 

 
Куəәлігіңіздің құрылымын анықтаңыз: өз өміріңіздің тарихы бойынша жұмыс істей 
бастаңыз. 
 

• Төменде берілген «Куəәлікті қалай айту керек» деген мақаланы оқып шығыңыз. 
• Қуəәлігіңіздің бастапқы құрылымын жазып шығыңыз; кіші топта куəәлік айтуға 

30 минут берілетінін ескеріңіз. 
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Куəәлікті қалай айту керек 

Өз куəәлігіңізді айту үшін практикалық ұсыныс беріледі: 
 
1.  Құрылым жасау үшін берілетін «маржан моншақ». 

• Куəәлігіңіздің не тарихыңыздың негізгі 
хронологиясы жіпке тізілген моншаққа не 
алқаға ұқсайды. Бұл əәңгімеңіздің өзегі емес, 
алайда маржандарды бір жіпке тізіп шығады.  
Хронологиялық кезеңдерде кідіріп, 
маржантастарға жетпей қалу қауіпі бар. 

 
• Алқадағы маржантастар  –  бұл «кайрос» немесе өміріміздің маңызды 
сəәттері (кезеңдері), яғни Құдайдан алған маңызды сабақтарымыз, 
қиыншылық кезінде қабылдаған маңызды шешімдеріміз.  Бұл біздің шын 
мəәнінде кім екенімізді көрсететін , Құдайдың бізге тағайындаған орнын 
анықтайтын жəәне Құдайдың күшімен жеңіп шығатын тосқауылдарды 
(кедергілерді) көрсететін бөліктері. Уақыттың тығыздығына байланысты 
маржандардың бəәрі жайлы айтып үлгеру мүмкін емес.   

 
2. Уақыттың шектелуі жəәне куəәлігіңіздің мақсаты.  ƏӘңгімелеп беретін 
оқиғаларыңызды іріктеу керек болады. Сенбеушілерге айтатын төрт минуттық 
куəәлік пен кіші топ ішінде бөлісетін қырық минуттық куəәліктің арасында үлкен 
айырмашылық бар.  

 
3. Топта куəәлік бергенде, рақымдылықпен куəәлік беріңіз, өзіңізді басқалармен 
салыстырмаңыз. 

• Куəәлік айтудың дұрыс не бұрыс əәдісі болмайды 
 
• Өзіңізді еркін сезіну үшін ашық сөйлеңіз, əәрі əәлсіздігіңізден ұялмаңыз. 
Бəәлкім бұл кезеңде тек хронологиямен бөлісіп, «маржантастарға» 
тоқталмайсыз да.  Бұл қате емес. Сіз туралы ешкім жаман ойламайды. 
Мəәселен, мен бүгін 16 жылдың ар жағында бөліспеген жайттармен бөлісетін 
шығармын.  

 
• Дегенмен жайлы (үйреншікті) зонаңыздан бір қадам ілгері басуыңызды 
сұранбақпын.  Мəәселен, тəәуекел ететін (бөлісуге қорқатын) бір жайтпен 
бөлісіп, сенім қадамын жасаңыз. Сонда Құдай сізді басқа адамдарға қызмет 
ету үшін пайдаланады. Тіпті өзіңіз де таң қаласыз.   

 
4.  Сағатқа қарап қойыңыз 

• Куəәлігіңізді адамдар сіздің əәңгімеңізден шаршамай тұрғанда аяқтаған жөн. 
ƏӘңгімеңіз ұзап кетсе, топқа əәсер ете алмай қаласыз. 

 
• Егер сіз ерлі-зайыпты боп куəәлік берсеңіз, уақытты теңдей бөліп алыңыз. 
Бұл тəәртіпті қажет етеді. 
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5. Шеберлік танытыңыз, бірақ сол күйіңізде қала беріңіз. 
 

• Шеберлік танытқанда өзіңізді еркін сезінетін болыңыз. Кейбіреулер уақыт 
көрсеткіштерінде постерлерді пайдаланады. Басқалары өткен өмірінің 
көріністерін пайдаланады.  Үшіншілері суреттерді пайдаланады немесе 
тақырыпқа үйлестіріп, əән айта қояды. Осындай шеберлігіңіз тыңдаушыны 
əәңгіменің негізгі тақырыбынан алып кетпесін.  

 
• Өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз. Өзіңізге келгенде адал да ашық 
болыңыз. Бұл өзге біреудің əәңгімесі емес, сіздің əәңгімеңіз. 

 
6. Шыншыл болыңыз; куəәлік – бұл уақыт өткен сайын дамитын дағды. 
 

• Үздіксіз практика (қолдану) процесті де, өнімді де жақсартады. Жаңа 
сенушіден гөрі, 16 жыл бойы куəәлік беріп келе жатқан адамның тəәжірибесі, 
түсініктері мен идеялары анағұрлым бай болады. Бастасаңыз да, əәрі қарай 
жалғастыра беріңіз, ал Құдай Өз тарапынан сізді молынан жарылқай береді! 

 
• Адамдарға ерекше əәсер етемін деп куəәлігіңізді мінсіз етуге тырыспаңыз. 
Куəәлікке дайындалғаннан жəәне адамдармен бөліскеннен шабыт алыңыз.  
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4 бөлім 
 

Өмірдің өзгеруіне ықпал ететін тəәлімдік дағдылар 
 

І. Бірінші дағды: шəәкіртті қалай табу 
 

• Алдын ала бəәрін ойластырып, бағалап шығыңыз: Шəәкіртке уақыт бөлуге, 
жаныңыз бен тəәніңізді беруге шынымен де дайынсыз ба? Алатын сыйыңыз 
зор, бірақ бұл іс қымбат төлемді қажет етеді. 

• Құдайға өзіңізді бағыштай отырып: «Тəәңір Ием, мен тəәлімгер болғым 
келеді?» – деп сиыныңыз. 

• Өзіңіздің күшті жəәне əәлсіз жақтарыңызды анықтаңыз. 7-бөлімдегі қосымша 
таблица бойынша өзіңіздің күшті жəәне əәлсіз жақтарыңызды бағалып 
шығыңыз. 

• Болашақ шəәкірттерді анықтып шығыңыз. Өзіңізбен жұмыс істейтін 
немесе қызметте жүрген адамдар туралы ойлап көріңіз. 

• Бірнеше шəәкіртпен қарым-қатынас дамытыңыз. Олармен көңіл көтеруді 
ұмытпаңыз.  

• Шəәкіртіңіз үшін сиына отырып, төмендегі сұрақтар арқылы баға беріңіз:   
! Шəәкіртіммен сенімділік қарым-қатынасты қалай құрамын? 
! Ол Құдайды тани ма, əәрі рухани өскісі келе ме? 
! Оның отбасымен, достарымен жəәне əәріптестерімен қарым-қатынасы 
қандай? 

! Меніңше оны Құдай қай салада өсіргісі келеді? Қалайша? 
! Оның рухани өсуі үшін не қажет? Ол өзінің мұқтаждықтары туралы біле 
ме? 

! Оның мұқтаждықтарына мен көмектесе аламын ба? Егер мен көмектесе 
алмасам, онда оның əәлсіз жақтарына көмектесе алатын басқа бір 
адамдарды білемін бе? 

! Оны оқыту оңай ма? Ол мені өзінің өміріне қатыстыра ма? Рухани өсу 
жауапкершілігін өз мойнына ала ма? 

! Осы шəәкіртім маған қалай көмектесе алады? Маған оның көмегі қажет 
пе? 

! Оның өмірін үнемі қадағалаймай-ақ, рухани өсуіне қалай ықпал ете 
аламын? 

• Қарым-қатынасты бірте-бірте дымытыңыз. Сенімділік уақытты талап етеді. 
• Шəәкіртіңізге кішіпейілділік көрсете отырып, оған тəәлімгерлікті ұсыныңыз. 
Егер ол келіссе, осы тəәлімгерліктің қандай болатыны туралы егжей-тегжейлі 
қарастырып шығыңыз (төмендегіге қараңыз). 

 
ІІ. Екінші дағды: тəәлімгерлік қатынасты қарастыру 
 

• Тəәлімгерліктен не күтетініңізді ашық айтыңыз. Келесі жайттарды қарастырып 
шығыңыз: 
! қарым-қатынастың мақсаты, яғни осы тəәлімгерлік арқылы Құдайдың не 
істегенін қалауымыз; 

! əәрбір жақтың, яғни тəәлімгер мен шəәкірттің ролі;  
! қарастыратын тақырыптар мен сұрақтар; 
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! қолданылатын ресурстар; 
! қанша мезгіл кездесіп тұрасыз; 
! жұмыс барысында кездесетін қиыншылықтар; 
! тəәлімгерлік – бұл жалғасатын процесс болса дағы, қатынастардың қалай 
аяқталатынын ресми түрде айта кеткен жөн, яғни тəәлімгерліктің ақырын 
жəәне мақсатының жеткен кезін көрсету.  

• Осы пунктардың бəәрінде де ортақ шешімге келіңіз, бірге сиыныңыз.  
• Келісім пункттарын жазбаша жазған жақсы, өйткені алдағы уақытта арада 
түсінбеушіліктер болуы мүмкін.  

 
ІІІ. Үшінші дағды: шəәкірттің шақырылуы мен мұқтаждығын бағалау 
 

• Дұға етіңіз. Адамның жүрегін текқана Құдай біледі. 
• Көзқарасыңыз бен ой-санаңыз нағыз қызметшінікі сияқты болыңыз. 
Тəәлімгерліктің мазмұның ғана жеткізуден жəәне жүріс-тұрыс ретінде 
үйретуден аулақ болыңыз. Сіздің мақсатыңыз – адамға жəәне оның өміріндегі 
Құдайдың мақсатына қызмет ету. Бұл дегеніміз – шəәкірттің жүрегін зерттеу, 
рухани өсу қажеттіліктерін анықтау, əәрі рухани өсу жəәне өзгеру процесінде 
Мəәсіхке сенім арту.  

• Ойлайтыныңыз қарым-қатынас, қарым-қатынас жəәне де қарым-қатынас 
болсын. Шəәкіртіңізбен қарым-қатынасыңызды дамыта отырып, оның басқа 
адамдармен қарым-қатынасын да біраз уақыт бақылап жүріңіз.  

• Оның жүріс-тұрысының үлгісі (моделі) мен шаблонын анықтаңыз, əәсіресе 
қарым-қатынаста. Ол нені жиі (жүріс-тұрысында) қайталайды? Мəәселен, ол 
адамдарға үстемдік көрсетеді, оларға сезімтал емес. 

• Жеке ой-қабілетін анықтау жəәне өзіне баға беру үшін сұрақтар қойыңыз. 
• Құдай бұл адамды неге шақырады? Ол – Құдайдың бірегей жаратылысы.  
• Ден қойып тыңдаңыз. 
• Сараптаңыз. Шəәкіртіңіздің өмірі қай салада Ізгі хабарға сай келмейді? 
Құдайдың қандай қасиеттеріне сенбейді? Өзі, Құдай, өмір мен қызмет туралы 
қандай жалғандықтарға сенеді? Қандай сезімдер оны алға жетелейді?     

 
IV. Төртінші дағды: Тəәлімгерді қалай табу 
 

• Құдайдан өзіңізге тəәлімгер сұрап, дұға етіңіз. 
• Оқытылуға əәзір болыңыз. Құдай ойластырғандай рухани өсуге жəәне өзгеріске 
шынымен де дайынсыз ба? 

• Қай салада көмекке мұқтажсыз, соны анықтаңыз (7-бөлімдегі қосымша 
таблица бойынша өзіңіздің күшті жəәне əәлсіз жақтарыңызды бағалып 
шығыңыз). 

• Мүмкін болатын тəәлімгерлер туралы ойланып көріңіз (басқалардан кеңес 
сұраңыз). 

• Болашақ тəәлімгермен уақыт өткізіп, қарым-қатынасты дамытыңыз. 
• Дұға ете жəәне келесі сұрақтарды қоя отырып, сол адамға баға беріңіз: 
 

! Ол Құдады сүйе ме əәрі Онымен бірге өмір сүре ме? 
! Оның əәйелімен, балаларымен жəәне қауымымен, көршілерімен, 
əәріптестерімен ж.т.б. қарым-қатынасы қалай? 

! Ол менің мұқтаждарыма көмектесе ала ма? 



Сол қабылдай! 
 

©2014 MentorLink International 48 
 

! Оның үйрену қабілеті қалай, жақсы ма? Ол мені өз өміріне қатыстыра 
ма? 

! Ол маған шынайы ықыласпен қарап, жақсылық тілей ме? 
! Мен бұл адамға сенім арта аламын ба? 
! Ол жетекші-қызметкер (басыбайлы қызметкер) ме? ƏӘлде ол үстем 
болғанды ұната ма?  

! Ол тəәлімгерлік үшін өз мойнына  жауапкершілік алуға дайын ба? 
• Таңдаған кандидатыңыздың тəәлімгер болуын сұраныңыз. Егер ол келіссе, 
барлық жайттарды алдын ала айтып шығыңыз (жоғарыда берілген: Екінші 
дағды).  

 
Тəәлімгердің өз шəәкіртіне беретін 7 негізгі салымы: 

 
1. Инкарнация – бұл шəәкіртіңізге бере алатын ең жақсы нəәрсе жəәне төменде берілген 
басқа дарындардың бəәрінің негізі. Бұл Мəәсіхте болуымыз, яғни Құдайдың Рухы 
бізді Мəәсіхтің «бейнесіне қарай өзгертеді». Бұл өміріңізде Иса Мəәсіхті шынайы 
сезінуіңіз, яғни Ізгі хабарға мойынсұна өмір сүресіз əәрі адамдарды Мəәсіхке 
тартатын «хош иіс» іспетті боласыз. 

2. Бірге болу жəәне қатысу. Жақын қарым-қатынас – жемісті əәрі тиімді қызметтің 
шешуші кілті. Бұл шəәкірт үшін кім бола алатынымызға жəәне не істей 
алатынымызға екпін жасайтын басқа жайттар. Кез келген сапалы тауар іспетті бұл 
нəәрсенің де өз бағасы бар. Бірге болу мен қатысуға мына нəәрселер жатады: 
• күнделікті жасайтын үйреншікті істерім мен проблемаларымды құрбандық 
ету; 

• жоғары биліктің ықпал етуіне даяр болу; 
• қатынасқа үнемі өзіңіз əәрекет жасаңыз (телеф. шалу, хат жазу, кездесулер 
ж.т.б.); 

• қарым-қатынасқа көп назар бөлу, яғни шəәкіртпен мазмұнды уақыт өткізу: 
бірге жұмыс істеу, ойнау, өмірінің ең маңызды кездерінде шешім қабылдауға 
көмектесу, жетістіктерді мерекелеу, қайғырғанда жұбату); 

• шəәкірті үшін дұға ету, кездесулер болғанда оның өмірінің өзгеруін жəәне 
рухани өсуін байқау;  

• Кездесу кезінде Құдаймен рухани бірлестікте болу; 
• шəәкіртпен кездеуге мұқяит əәзірлену; 
• шəәкіртіңізді ден салып тыңдау жəәне оған ықылас көрсету; 
 

3. Тыңдау – бұл шəәкірттің айтып отырғанынан артық нəәрсені тыңдау. Бұл қарым-
қатынасты одан бетер тереңдете түседі. ІІ жəәне ІІІ деңгей тəәлімгерлік үшін өте 
тиімді. 

 
• І тыңдау деңгейі – бұл оны өзіңіз үшін тыңдау (оның сөздері менің өміріме 
қалай ықпал етеді). Бұл сөйлеушінің емес, менің жауабыма екпін жасалатын 
үстіртін тыңдау деңгейі. Оның нəәтижесі – жедел кеңес беру не проблеманы 
асыға шешу. Ал сөйлеуші өзін тыңдалмаған адам ретінде сезінетін болады. 

 
• ІІ тыңдау деңгейі – оны ол үшін тыңдау (біз екеуміз де оны жақсы түсінуіміз 
үшін, оның ойларын көрсететін айна). Тыңдаудың бұл түрі сөйлеушіге де, 
бізге де оны жақсырақ түсінуге көмектеседі.  
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• ІІІ тыңдау деңгейі – бұл оған бола жəәне ол арқылы оны тыңдау. Бұл əәңгіменің 
арасындағы жайттарды есту. Тыңдаудың бұл түрі белсенді əәрі эмпатикалық 
(яғни оның сезіміне ортақ болу, өзіңді оның орнына қою) тыңдау деп аталады. 
Тыңдаушы ретінде мен «айна» болып қоймай, сондай-ақ «антенна» болуым 
тиіс. Мен берген сұрақтарыма оның қалай жауап беретінін аңғарып отырамын, 
нені айтып, нені жасырып жатқанын, тіпті қол қиымылдарына шейін ж.т.б. 
байқау. Мен оның қалауларын, көңіл-күйін, мотивтерін ж.т.б. дұға ете отырып 
тыңдаймын.     

 
ІІ жəәне ІІІ тыңдау деңгейлері үшін берілетін кейбір кеңестер: 

 
! Мұқият тыңдаңыз; оның көзқарасы мен тілін ескере отырып, оның не 
айтып, не айтпай отырғанына ерекше назар аударыңыз.  

! Сөйлеушінің əәңгімесінің мазмұнына қалай назар аударсаңыз, оның 
сезімдеріне де солай назар аударыңыз. 

! «Айтып жатқан сөздердің ар жағында қандай сезімдер жатыр?» деп өзіне 
өзі сұрақ қойсын. 

! «Суырып алатын» сұрақтар қойыңыз; тұжырымдарға тосқауылдар 
қойылған дұрыс. Алайда көп сұрақ қоймаңыз, өйткені сезімдер 
жанданып кетіп, адам (өзіне бекініс құрамын деп) бірден жабылып қалуы 
мүмкін.  

! Жедел кеңес беруден абайлаңыз. Бұл шəәкірттің «өзінің жеке 
консультантымен» бірге болуына жақсырақ ықпал етеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
4. Қызығушылық – Ынталандыратын Сұрақтар арқылы шəәкірттің өмірін, 
шығармашылық түрде зерттеу, мұның мақсаты – шəәкіртті өз өмірі туралы терең 
ойландыру. 

 
• Бұл процеске хиқаялық сипат береді: «Ефес. 2:10 аяты бойынша, Құдай бізді қандай шедевр 

(ерекше тума) етіп жаратты?» 
• Басқа біреудің (яғни шəәкіртке көрсететін) қамқорлығы мен қызығушылығы шəәкіртті өте 

жігерлендіреді.  
• Сол арқылы басқа бір адамның тарапынан шəәкірттің өміріне деген жаңа көзқарас пайда 

болады. Мəәсіхші ретінде бізде Киелі Рух бар, Ол біздің жол сілтеушіміз болады (бұл төменде 
берілген #7 Дарынмен немесе негізгі жайтпен байланысқан). 

 
 

Тыңдауға арналған жаттығу: 
 
.....балалық шағынан əәсерлі бір оқиға айтып беру (мəәселен, «Менің бір 
сүйікті күшігім...»). Өзара сезімтал тыңдаушы болуды үйреніңіз. 
Бөліскеннен кейін өзара сауалнама өткізіңіз: 
 

• Тыңдаушы жоғарыда берілген бес қағиданы қалай қолданды? 
• Сөйлеуші бөліскенде, ол сізді естіді ме? Жоқ десеңіз, неліктен? 
• Ол сізді түсінді ме? 

   



Сол қабылдай! 
 

©2014 MentorLink International 50 
 

 
 
Ынталандыратын Сұрақтар – бұл сұрақтар нақтылыққа, іс-əәрекетке, 
ашықтыққа немесе бағышталғандыққа шақырады. Бұл бұрмалауға, бас тартуға 
немесе бұлыңғыр жайттарға бөгет қояды. Бұл сұрақтарға жай ғана «иəә» не «жоқ» 
деген жауаптар бере салуға болмайды. Жиі бұл сұрақтар ыңғайсыз (жайсыз), ал 
кейде тіпті тұрпайы да болып көрінуі мүмкін. 

     «Неліктен?» деген сұрақ ынталандыратын сұраққа жатпайды. Оның артында 
қауіпті нəәрселер жатыр, əәрі сөйлеушінің мотивтерін күмəәнға келтіреді. Оданша 
«Қалай?» немесе «Не?» деген сұрақтар қойған жақсы. 
     Мəәселен: «Мұны неліктен істедің?» дегеннің орнына «Нендей жетістіктерге 
жеткің келіп еді?» немесе «Бұл қалай көмектесетін еді?» деген сұрақтар қойған 
жөн. 

 
Ынталандыратын сұрақтарға бірнеше мысал: 
 

• Соңғы рет кездескенімізден кейін не болдыі? 
• Мұны қандай мақсатпен істедің? 
• Қандай мысал келтіре аласың? 
• Бұл қандай болмақ? 
• Бұл жөнінде не ойлайсың? 
• Мұнымен не айтпақшысың?  
• Қалайша? 
• Бұл жоспарларыңа сай келе ме? 
• Оның орнында болсаң не істер едің? 
• Егер басынан бастасаң, нені өзгертер едің?    
• Бəәрінен де не ұнады? 
• Бұл істе тағдыр шешер нəәрсе бар ма? Ол не? 
• Бұл мəәселені басқаша қалай шешуге болады? 
• Келесі қадам қандай болмақ? 
• Осыдан қандай қорытынды шығарар едің? 
• Қандай қорларға (ресурстарға) мұқтажсың? 
• Бұдан қандай сабақ алдың? 
• Қандай əәрекеттер жасадың? 
• Өмір мен өлімнің арасында болсаң, не істер едің? 
• Сəәтсіздікке ұшырасаң, не істер едің? 
• Басқа қандай мүмкіндіктер бар? 
• Осыны істеуге не кедергі болады? 
• Бұған көзқарасың қандай? 
• Егер үлкен мұраға ие болсаң, не істер едің? 

 
 
Өзіңіздің ынталандыратын сұрақтарыңызды дайындаңыз: 
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1. Жігерлендіру – бұл өмірге жаңа үміт беретін «жайдарлы жетекші» болу деген 
сөз. Өмірде сын айтушылар көп-ақ, бізге, қайта, Барнаба іспетті достар 
жетіспейді. Алайда бұл қиын сұрақ қоймау керек немесе күнəәкар жүріс-тұрысқа 
қарсы тұрмау керек деген сөз емес. Жігерленідіру дегеніміз бұл: 

• шəәкірттің кішкентай жетістіктеріне де ду қол шапалақ ұру; 
• шəәкірттің бойынан жағымды жақтарды іздеп тауып, сол үшін мақтау; 
• шəәкірттің өміріне оптимистік көзқараспен қарау; 
• шəәкіртпен қарым-қатынас үзбей, оның қателесуіне жол беру; 
• шəәкірттің сыртқы жағымсыз жақтары мен сəәтсіздіктерінің ар 
жағындағы рухани өсу мен Мəәсіхке ұқсау процесін байқау. 

 
2. Рухани жетелеу – бұл шəәкірттің рухани өсу процесіне Шындықты енгізетін, 
сондай-ақ дұға, Киелі кітап оқу, Киелі Рухқа кенелу, Оған жəәне Оның 
дарындарына тəәуелді болу деген шындықтарды (ж.т.б.) түсіндіретін тəәлімгер 
болу. Рухани жетелеуге мына нəәрселер жатады: 

• шəәкіртті киелікітаптық пікір-таластарға қатыстыру, яғни кез келген 
мəәселеде Киелі кітапқа сілтеу жасау (Киелі кітапты тəәлімгерлікте 
қолдану деген тарауды қараңыз); 

• шəәкірттің өміріндегі Құдайдың жетелеуін түсіну үшін, Оның не істеп, 
не айтып жатқанын түсініп, қабылдау; 

• кей кезде экранда көрінетін даналық, мəәнділік пен интуиция (аса 
сезімталдық) арналарына бұру; 

• тəәлімгерлік процесінде шəәкірттің өмірін жөнді түсіну үшін Исаның 
бізге жіберген Құдай Рухына «Көктегі Тəәлімгер» ретінде сенім арту;   

• тəәлімгерліктегі сиыну. Киелі кітапта: «сұрамайсыңдар, сондықтан да 
алмайсыңдар», – деп нақты айтылады. Шəәкірттің өмірінде Құдайдың 
нақты не істеп жатқанын түсінбесек, онда Одан сұрауымыз керек 
шығар. 

 
Шəәкірттің өміріне қатысты қорытынды шешім қабылдамас бұрын, алдын ала  
бəәрін саралап, зерттеп көруіміз жəәне сенімді болуымыз керек. «Сенің проблемаң 
мынау, – дейді Құдай» деп айтқаннан гөрі, «Бəәлкім, сенің өміріңде осы нəәрсе 
болу керек шығар» деп айтқан жөн. Бұл жағдайда ынталандыратын сұрақтар 
орынды əәрі тиімді болады. 

 
 
 
3. Есеп беру – «Құдайдың күн тəәртібі» үшін шəәкіртке есеп бергізу. Бізді сүйетін, 
бізге қиын сұрақ беретін жəәне біздің рухани өсуіміз бен қызметіміз үшін есеп 
беретін адамға бəәріміз де мұқтажбыз. Тəәлімгерліктің дұрыс киелікітаптық 
қарым-қатынастары есеп беруді жаманшылыққа бұрмайды. Киелікітаптық есеп 
беру: 

 
• Патшалыққа бейімделген.  Процесс кезінде тəәлімгердің жеке 
мақсаттары емес, Мəәсіхтегі рухани өсу жəәне Мəәсіхке қызмет ету 
мақсаттары көзделеді. Бұл жерде «Құдай саған не қалайды?» жəәне 
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«Құдайдың саған қалағанын сен өзің қалайсың ба?» деген сұрақтар 
іске асады. 

• өз еркімен, яғни Мəәсіхтегі бостандыққа негізделген.  Бұл жерде 
қадағалау, манипуляция жəәне қыштау деген нəәрселерге жол 
берілмейді. Бұл жайда «Сенің рухани өсуің үшін, мен сенімен 
қалайша есептестікте болғанымды қалайсың?» деген сұрақ орынды 
болады. Алайда егер шəәкірт өз мақсаттарына жете қоймаса, тəәлімгер 
одан: «Уəәдеңді орындауға не нəәрсе кедергі болды?» деп сұрай алады. 

• шынайы(қолдан келетін), яғни тəәлімгердің «құдіретті» болуы міндет 
емес. Тəәлімгердің жиі атқаратын міндеті: таспалар, кітаптар, 
кеңесшілер (консультанттар), тəәжірибе, басқа тəәлімгерлер жəәне сол 
сияқты басқа ресурстарға қосу. Алайда тəәлімгер шəәкірттің рухани өсу 
процесінен көз үзбеуі керек.  

• икемді, яғни кез келген жақсы қарым-қатынас уақытты талап етеді. 
Қарым-қатынастың аяқталуы немесе жаңа қарым-қатынас деңгейіне 
көшуі туралы басынан келісіп алған жөн. Шəәкіртттің хұқы 
тəәлімгердікімен бірдей дəәрежеде болуы керек. Тəәлімгер тəәуелділіктен 
немесе шектен тыс қамқорлық жасаудан аулақ болуы керек.  

 
Ескерту: есеп беру қарым-қатынасын орнатуға қажет құрал осындағы # 7 
бөліміндегі Өзіңе баға беру кестесі деген қосымша мəәліметте берілген. 
Осы кесте бойынша шəәкірт өз өмірінің əәр түрлі салаларына 0-ден 10-ға 
дейін баға береді. Сонан соң ең төмен баға қойған салаларын іріктеп 
алып, мынада й сұрақтар қоюға тиіс: «Бұл салаға 10-дық қою үшін, ол 
қандай болу керек?», «Бұл қолдан келе ме?» жəәне «10 деген бағаға жету 
үшін, бұл салада қалай өсуім керек?» 
 

Шəәкіртті өзімізге қалай баулуымыз керек 
  

• Дұға етіңіз! Шəәкіртті өзгерту – бұл адамның міндеті емес. Адамның жүрегінде 
терең өзгерістер жасайтын текқана Құдай. Сондықтан тəәлімгерлік əәрқашан да 
дұғамен қатар жүреді. 

• «Мөлдір» немесе басқаша айтқанда ашық болыңыз. Өз өміріңізде əәлсіз болудан 
(жəәбірленуден) қорықпасаңыз, сонда сіздің шəәкіртіңіз де ашық əәрі əәлсіздігін 
жасырмайтын болады. Бұл сіздерге бостандық жəәне қауіпсіздік береді.  

• Сын айта бергенше (5 те 1 пропорциясында), тұжырым жасаңыз. Сын айтудан 
гөрі, жігерлендіру аса тиімді.  

• І жəәне ІІ тыңдау деңгейлерін дағдыға айналдырыңыз.  
• Өзара сенім арту қатынастарын құрып, əәрі қарай да жалғастырыңыз: 
 

! тұжырымдау мен жігер беру арқылы шəәкіртке «қауіпсіздік аралы» 
іспетті болыңыз; 

! өз əәлсіздіктеріңізде ашық əәрі шыншыл болыңыз; 
! сөз тасудан аулақ болыңыз; 
! рұқсат бермесе, адамның ішкі жəәне жеке жайттарына қатысты 
шекаралардан ауытқып кетпеңіз. 

 
• Адамның іс-əәрекетінің ар жағында жатқан мотивіне қараңыз. «Неліктен ол 
солай істеді екен?» – деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ал егер шəәкіртіңізге сұрақ 
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қойғыңыз келсе, «неліктен» деген сөзді «не» немесе «қалай» деген сөзбен 
алмастырыңыз.  Ынталандыратын сұрақтарды қолданыңыз.  

• Мотивтің ар жағында жатқан «пұттарға» қараңыз. Өзіңізден былай деп 
сұраңыз: 

! Мұқтаждықтарына жауап алуда Құдайдың орнына қандай пұттарға 
үміт артады (адамдарға, мекендерге, жағдайларға, заттарға ж.т.б.)?  

! Өткен өміріндегі жағымсыз тəәжірибенің нəәтижесінде ол қандай 
жалғандыққа (өтірікке) сенеді? 

! Жүрегі жараланған кезде, қандай анттар берді? Мəәселен, 
«Жүрегімді жараламау үшін, енді ешкіммен де жақын қарым-
қатынаста болмаймын».  
Ескерту: осы проблемаларды анықтауға жəәне шешуге # 3  бөлімдегі 
өмір картасы көмектеседі.   

! Шəәкіртіңіздің (жүрегін жаралағаны үшін) кешіре алмай жүрген адамы 
бар ма? Ол өзін кешірді ме? Осындай жағдайға ұшырағаны үшін 
Құдайға өкпелі ме? Құдайды кешірді ме?  

! Жоғарыда аталған пұттарға табыну əәдетке немесе өмір салтына 
(маскүнемдік, жұмыс, нашақорлық, секс, қанағат іздеу, тіпті 
қауымдағы қызмет) айналады, өйткені жан қанағатына көбірек «дəәрі-
дəәрмек» талап етіледі (Ер. 2:13). 

! Осындай пұтқа табынушылық қарым-қатынасқа қалай кедергі 
жасайды? Мəәселен, жұмысқа немесе қызметке шектен тыс берілу 
ерлі-зайыптыларға, сондай-ақ балаларға көп проблемалар алып 
келеді.   

 
• Шəәкірттің шешу керек болатын проблемасын Құдай тұрғысында анықтаңыз. 
Ынталандыратын сұрақтар арқылы бұл проблемаларды шешуге көмектесе 
аласыз.   

• Ыңғайын тауып осы проблемаларды шəәкірттің есіне түсіріңіз əәрі 
тұжырымдаңыз.  Неғұрлым шəәкіртіңіз проблемалардан қашса, соғұрлым 
жанамалап ескертуіңіз керек, яғни бабын тауып, өкпелетіп алмай, есіне 
салуыңыз керек.   

• Киелі кітап талқылау сабақтары адамның жүрегін өзгертуге бығышталу керек. 
 
 
Тəәлімгерлік процесінде Киелі кітапты қолдану 
 
• Киелі кітапты біріге отырып оқу. Шəәкіртіңізбен Киелі кітапты жүйелі түрде 
оқыңыз. Киелі кітап айна іспетті біздің жүрегіміздің қандай екенін көрсетеді 
(Жақып 1:22-25). 

 
• Оны рухани тамақ тауып жеуге үйретіңіз. Киелі жазбаның бөлімдерін немесе 
параграфтарын индуктивті əәдіспен оқу арқылы Құдайды естуге үйретіңіз. Бөлек 
немесе топта оқуға болады. Дұға ете отырып, бір параграфты бірнеше рет оқыса 
болады. Бірінші рет бірге дауыстап оқып шығыңыз. Сонан соң ішіңізден бірнеше 
оқып, төмендегі ойларды жазып алыңыз: 

 
! Бақылау. Үзіндіде не туралы айтылады? Егжей-тегжейін белгілеңіз: контекст 
жəәне қолданылатын сөздер. Медицинадағыдай, мұқият зерттеу жақсы 
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талқылауға алып барады. Түсініксіз ұғымдар не сөздер болса, сөздікке 
қараңыз.  Бақылауды аяқтауға асықпаңыз. Біз əәдетте кез келген ұғымға өз 
мағынамызды беруге асығамыз. Біз емес, Киелі кітап өзі талқыласын. 

  
! Талқылау. Үзіндінің қандай мағынасы бар? Алғашқы оқырман үшін оның 
мағынасы қандай болды? Басты идея (ой) мен қағидаларды шығару үшін 
үзінді туралы менің түсінігім жеткілікті ме? Үзіндіні өз сөзіммен айтып бере 
аламын ба? Егер түсінбесеңіз, бақылау кезеңіне қайта оралыңыз. 
Киелікітаптық сөздік киелікітаптық тұжырымдарды түсінуге көмектеседі. 
Киелі кітаптың басқа аудармаларын оқысаңыз, басқа аудармышалардың осы 
үзіндіге берген мағынасын түсіне бастайсыз.   

  
! Ескертулер. Мен үшін үзіндінің мəәні қандай? Менің тобым үшін? Құдай Өзі 
туралы не айтады? Өмір туралы? Мен туралы? Қарым-қатынастың 13 (# 7 
бөлімдегі қосымшаны қар.):  Аяттарда қандай қарым-қатынастар туралы 
айтылады?  Тəәубе ететін жəәне құтылу керек болатын қандай күнəәм бар? 
Татуласу керек болатын адамым бар ма? Біреуге немесе бір нəәрсеге 
көзқарасымды (қатынасымды) өзгертуім керек пе? Бағыну не мойынсұнудың 
қандай жаңа қадамын жасауым керек?  Құдай менің өмірімде нені өзгерткісі 
келеді?   

 
• Киелі жазбаны өз мұқтаждықтарыңызға қатысты қолданыңыз. Шəәкіртіңіздің 
өміріндегі басты мұқтаждықтарды анықтап алғаннан кейін, Киелі жазбаның қандай 
үзінділерін талқылау керек екенін де анықтайсыз. Осындай екпінді оқу сабақтарын 
кіші топтарда өткен жақсы, өйткені əәркім үй тапсырмасын үйлерінде орындап, 
бірге жиналған кезде, ойларын ортаға салады.     

! Негізгі бір тақырыпты таңдап алып, жауап бере алатын сұрақ ретінде 
тұжырымдаңыз.  

! Мұқтаждықтарға жауап беретін шешуші аяттарды іріктеп алыңыз. 
! Құдайдан даналық сұрап дұға етіңіз де, үзіндіні өз контекстінде оқып, 
зерттеңіз. 

! Мұқтаждыққа жауап беретін сыртқы ресурстарды (қорларды) (адамдар, 
кітаптар ж.т.б.) қолданыңыз. 

! Киелі кітапты зерттеу арқылы Құдай мұқтаждыққа қалай жауап берді? 
Соны жазыңыз.  

! Шəәкіртіңізге мұқтаждыққа жауап беретін қағидаларды қолдануға 
байланысты жоспар құруға көмектесіңіз. 

      Рухани өсуге ықпал ететін нəәрселерді (дұға ету, жігерлендіру, есеп беру ж.т.б.)       
      ұйымдастыруға көмектесіңіз. Мұны кіші топ ішінде өткізген жөн. 

 
Шəәкіртті қалай дайындап шығару керек 
 
Шəәкіртті Құдай дайындаған қызметке дайындап шығару  
Рухани өсу процесі өріс алу үшін, шəәкірттер Иеміздің дайындаған қызметіне 
оқытылып, шығарылуы керек. Біз негізінен Баранба мен Тарс қаласынан шыққан 
Сауыл іспетті адамдарға тəәлім беру үшін шақырыламыз. Олардың дарындары мен 
потенциалдары бізден де артық болуы мүмкін. Құдай оларды жетелеп, уақыты 
келгенде өз бетінше қызметке жіберуімізді қалайды. Немесе Пауыл мен Баранба 
іспетті олармен қызметтес бола аласыз. Бұл жағдайда Сауыл Барнабаның шəәкірті 
болды, алайда уақыты келгенде Құдай Сауылға Пауыл деген жаңа есім бере отырып, 
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оның жетекші болатынын анық көрсетті. Бұл тəәлімгер ретінде бізге жəәне біздің 
қызметімізге қауіп төндіруі мүмкін, өйткені өзімізді арнап, құрбан еткен адамға 
қызметті қолына табыстауға туралы келеді. Алайда біз өзіміздің мүддеміз бен мəәнділік 
іздеуімізден артық нəәрсені көруіміз керек, сөйтіп жаңаөсиеттік модель бойынша енді 
басқаларға тəәлім беруіміз керек. Осылайша біз Құдай алдында жемісті боламыз.  
 
Шəәкірт дайындап шығарудың алты қағидасы  
 
1. Қарым-қатынастың ең басында-ақ шəәкіртіңізді жоғары бағалаңыз: 

• кемшіліктерінің ар жағында жасырынып, тұрған құштарлығын, дарындары мен 
потенциалын көруге тырысыңыз; 

• одан не нəәрсе үйрене аласыз, соны іздеңіз: өйткені тəәлімгерлік – екіжақтық 
процесс; 

• Патшалық қызметін кеңейтуде Құдай шəәкіртіңізді қалай пайдаланғысы келеді? 
Осыған байланысты мақсат-аяныңызды жасаңыз.  

      Осындай сенімділікпен ғана сіз шəәкірттің өміріне өз үлесіңізді қосу мақсатында 
тəәлімгерлік қатынасына кіре аласыз. Сондай-ақ бұл шəәкіртпен тəәлімгерлік қызметіңізді 
ресми түрде аяқтаған кезде «шəәкіртті өзіңізден босатып жіберуді» жеңілдетеді.  
 
2. Шəәкіртіңізді басынан-ақ қызметке тартыңыз. Ең алғашқы күннен бастап-ақ оның 
немен айналысатынын тауып беріңіз. «Шəәкірттің қолынан келетін нəәрсені өзіңіз 
істемеңіз» деген ережені ұстаныңыз. 

 
3. Шəәкіртіңізді өзіңіз не істесеңіз соны істеуге жəәне өзіңіз қандай болсаңыз сондай 
болуға үйретіңіз.  Бірлестік қызметті бірте-бірте азайтыңыз. Рухани есейген сайын 
сіздің шəәкіртіңіз сізден де жақсы істей алатын болады. Қарапайым процеске 
бағыныңыз: 

 
• Қалай істеп жатқаныңызды көрсетіңіз (үлгі). 
• Қалай істеу керек екенін айтыңыз (нұсқау) 
• Соны оның өзіне істетіп көріңіз. 
• Нəәтижесін тексеріп, дағдыларын дамытуға жол беріңіз. 
• Бəәрін игеріп алғанда, оған толық еркіндік беріңіз. 

 
4. Арқасынан қағып мақтап қойыңыз. Оның ең жақын жанкүйері болыңыз. 
Жетістіктері үшін əәрдайым мақтаңыз. Өзіңізді шəәкіртіңізден жоғары көрсетуге 
үнемі қарсыласыңыз. Қайта, шəәкіртіңізді алға шығарып, оның мəәртебесін көтеруге 
тырысыңыз. Оны осылай етіп көрсету жəәне оған ду қол шапалақ ұру  шəәкіртіңізді 
ынталандырады.  

 
5. Оны жіберіңіз де, жолдан былай кетіңіз. Ең басында əәсіресе сіз қасында болсаңыз, 
шəәкіртіңіз қызмет жүгін көтергісі келмейді. Ал бірақ бұл іс шəәкіртіңіздің 
қолынанан келетінін түсінсеңіз, онда сахнадан кетуге бел буыңыз. Төменде 
жолыңызда кездесетін кейбір кедергілер берілген: 

 
• қорғану: «Маған жету қайда немесе мендей бола алмайды»  
• перфекционизм (үздік болу): «Бұл қызметті дəәл мен істегендей ешкім жақсы 
істей алмайды!»  

• иелік ету: «Бұл мен бастаған қызмет емес пе?!» 
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      Шəәкіртіңізді жайында қалдырған кезде, Құдай онымен жұмыс істеп, оны пайдалана 
бастайды. Есіңізде болсын, 
      ең ақырғы мақсат – бұл қызметті шəәкіртіңізге жəәне жаңадан пайда болған басқа 
жетекшілерге  тапсыру. 
 
6. «Шымылдықтың артында тұрып» қызмет етіңіз. Алайда шəәкіртті мүлдем тастап 
кетуге болмайды. Егер араларыңызда жақсы қатынас болса, онда ол үшін беделді 
тəәлімгер əәрі жақсы дос болып қала бересіз. Дегенмен қызметті шəәкірттің өзі 
жүргізуі керек, ал сіз сыртынан бақылап, қажет болса, өз көмегеміңіз бен ақыл-
кеңесіңізді беріп тұрасыз. Енді сіз: 
• ол үшін дұға етесіз; 
• оған жігер бересіз; 
• тəәлім бергенде, оны кемсітпейсіз (тең хұқылық); 
• ол өзі сұраса ғана, көмек бересіз; 
• əәлсін-əәлсін қатысып тұрасыз; 
• сахнаның ар жағында тұрасыз, сонда жаңа жетекші қызметті «өз қолына 
алады». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Пайымдау: 
 
Шəәкірт дайындап шығарудың алты қағидасы туралы пайымдаңыз. 
 

• Қай қағидада күштісіз? 
 
• Қай қағидада өсуіңіз қажет? 
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Ұйымдастыру тəәлімгерлігі 

 
Кейбір жалпы бақылаулар: 
 
• Дағды мен білім  деңгейіндегі тəәлімгерлік белгілі бір дəәрежеге дейін жоспарлануы 
мүмкін. 

• Жүрек  деңгейіндегі дағдыны бағдарлама ретінде жоспарлауға болмайды; олар 
қарым-қатынас арқылы болады, əәрі өз негізінде қозғаушы бағдарлама болып 
табылмайды.  

• Тəәлімгерлік біздің түсінігімізше  пайымдаудың бір түрі болып табылады. Бұл 
тұрғыда біздің ұжымдарда үш түрлі адам болады: 

 
1. Осындай ой-санасы бар адамдар. Кейбір адамдарда пайымдаудың осы түрі 
болады немесе оны лезде иемденіп алады, өйткені олардың жүректері 
жетекшіліктің, шəәкірттік пен тəәлімгерліктің киелікітаптық үлгісіне негізделеді. 
Алайда олар аз жігер алған адамдар немесе жетекшілікті агрессивті əәдіспен 
ұйымдастыруға рұқсат алғандар. 

 
2. Мұндай ой-санаға ешқашан ие бола алмайтындар. Ұжымыңыздағы кейбір 
адамдар мүлдем осылайша пайымдамауы мүмкін, өйткені олар өзгертілген 
жетекшілік кестесінің сол жағында тұрады (# 2 бөлімдегі құндылықтардың 
ауысу кестесіне қараңыз). Олар жетекшілерді қызметке дайындап шығару ісіне 
қатысуға төтенше жағдайларда ғана қатысады.  

 
3. Осындай ой-санаға ие бола алатындар. Ұжымдағы көптеген адамдар осындай 
ой-санаға жете алады, ол үшін төмендегі шарттарды орындау керек: 

 
! Рұқсат берілген – өмірді өзгертетін тəәлімгерлік жүріп жатыр, бағаланады, əәрі 
ұйымдасқан жетекшілік деңгейінде алға басып жатыр. 

! Үлгі-өнеге көрсетіледі – жетекшілер үлгі көрсетеді, яғни олар басқаларға 
тəәлім береді немесе өздері біреуден тəәлім алады. Егер бұл басқаларға 
тапсырма ретінде берілетін бағдарлама ғана болса, онда оның ұжымға 
беретін көмегі мен ықпалы аз. 

! Дайындық – өмірді өзгертетін тəәлімгерлік дағдылары күнделікті жаттығулар 
арқылы беріліп отыруы керек, сөйтіп сол арқылы шəәкірттер тиімді қызмет 
көрсетуге дайын болады.  

! Марапаттау – ұжым шынайы құндылыққа мақтау мен жігер береді. Егер 
ұжым жаңадан өсіріп отырған жетекшілерін марапаттап, оларға ерекше 
көңіл бөлмесе, онда адамдардың көпшілігі марапатталатын қызметке (іс-
шараға) аса қызығушылықпен қарамайды.  

 
 
Біріге отырып ойланайық 
 
• Өзіңіз қызмет ететін ұжымыңыздағы тəәлімгерлік тəәжірибеңіз қандай? 
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• Ұжым өскен сайын, оның мұқтаждықтарына жауап беретін жетекшілердің саны 
жеткілікті болды ма? Неліктен «иəә»? Неліктен «жоқ»? 

 
 
 
 
 
• Жетекшілерді дамытуға негізделген іс-шара болды ма? Иəә/жоқ, неліктен? 
 
 
 
 
 
 
• Осы саладағы жетістіктерге кім немесе не себепші болды? 
 
 
 
 
 
 
• Тəәлімгерліктің тиімдірек болуына ұжымға не кедергі болды? 
 
 
 
 
 
 
• Егер сіз осы ұжымның басқарушысы болсаңыз, үлгілі тəәлімгерлік беретін ұжым 
атану үшін не істер едіңіз? 
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5 бөлім  

 
Киелікітаптық тəәлімгерлік қозғалыстары  

 
Иса жəәне Оның тəәлімгерлік қозғалысы 

 
Исаның қызметіне шолу жасау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Қалай ойлайсыздар, яһуди жетекшілері Исаның жасаған кереметтерін шайтанға 
қатыстырғаннан кейін, неліктен Ол қызметінің нысанасын өзгертті? Марқа 3-4 

 
 
 
 
• Ол Өзіне шəәкірттерді қалай таңдады? Марқа 3:13-19 

 
 
 
 
Исаның дайындық жоспары 
 

• Иса 12 шəәкірт дайындау үшін, төменде берілген оқиғаларды қалай пайдаланды? 
 

! Көл басындағы қатты дауыл (Марқа 4:35-41) 
 
 
 
! 5000 адамды тойғызу (Марқа 6:33-44) 
 

Екпін халыққа 

Екпін шəәкірттерге 

Исаның қызметінідегі 
уақыт  

12 шəәкірт тағайындалды (Mk. 3:13-19) 
        Жетекшілер Исадан бас тартады (Mk. 3:19-35) 
               Иса астарлап сөйлейді (Mk. 3:23; 4:1-34) 
                     Иса сенім сабақтарын өтеді (Mk. 4:35-41) 
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! Иса көлдің арғы бетіне өтеді (Марқа 6:45-52) 
 
 
 
 
 
 
 
! Қайықтың ішінде ілім беру  (Марқа 8:14-21) 
 
 
 
 
 
 

• Исаның 12 елші дайындауы арқылы қандай тəәлімгерлік қағидалар байқауға 
болады? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Исаның Ізгі хабар тарату стратегиясын оқыңыздар. Киелікітаптық 
тəәлімгерліктің қосымша қағидаларын жазып алыңыздар. 

 
 
 

Егер Иса 
халыққа екпін 
жасамай, 
шəәкіртттер 
дайындамаған 
болса, 
Мəәсіхшіліктің 
ахуалы не болар 
еді? 
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Ерекше үлгі-өнеге: Петірдің бейнелік өзгерісі 
 
Иса Петірді Өзіне шақырып алған кезден бастап, Жаңа Өсиет қауымының жетекшісіне 
дейінгі аралықта оның өмірінде күрт өзгерістер болды. Сол жақ бағанадағы үзінділерді 
оқып шығып, Құдай Петірді не нəәрсеге үйреткені туралы ойларыңызды кестенің оң 
жағына жазыңыздар. 
 

 
Петірдің рухани өсуне қатысты шешуші 

аяттар 
 

 
Петір не нəәрсеге үйренді? 

 
Иса Петірді таңдап алып, оны Өз 
шəәкірттерінің тобына қосып, ( 
Шимон Зилот, ағайынды Жохан мен 
Жақып, салықшы Матай жəәне 
Яһуда Исқариот) бір-бірін 
құрбандақпен сүюге аманат етеді. 
 

 

 
Керемет аян алғанда Петір Исаның 
кім екенін ұғады (Марқа 8:27-29) 
 

 

 
Көп ұзамай Петір Исаның 
айқыштағы өліміне қарсы болғаны 
үшін Ол Петірді əәшкерелейді (Марқа 
8:31-33) 
 

 

 
Петір Исадан бас тартқаннан кейін 
Ол оны қалпына келтіреді (қайта 
орнатады) (Жохан 21:1-19) 
 

 

 
Петір «арам» мал деп саналатын 
жануарларды көреді (Ел .іс. 10:9 – 
11:18) 
 

 

 
Антақия қаласында Пауылдың 
Петірге қарсыластық көрсетуі 
(Ғалаттық. 2:11-14). Ел. іс. 10:11 
аятындағы оқиғадан кейін неліктен 
осындай мысқыл болды? 

 

 
Соңғы жылдар кезіндегі Петірдің 
уайымдар мен əәбігерлікке деген 
көзқарасы (1 Петір 5:6-7) 
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Қорытынды 
Исаның Петірмен жəәне басқа шəәкірттермен жүргізген тəәлімгерлігіне қарап, нені 
байқадыңыздар? 
 

•  
 
 
 
 
 
 

 
•  
 
 
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
  
 
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бəәрі де Исаның  Өзінің 
соңынан еретін бірнеше 
адамды шақыруынан 
басталды Бұл Оның Ізгі 
хабар тарату стратегиясы-
ның бағытын бірден анық-
тап шықты. Ол қалың бұқа-
раны қамтитын бағдарла-
маға емес, сол қалың 
бұқараны соңынан ертетін 
адамдарға екпін жасады. 
Ескерер жайт: Иса Ізгі хабар 
тарату жиналысын ұйым-
дастырмай, тіпті халықтың 
алдына шығып уағыздамай 
тұрғанда-ақ Өз шəәкірттерін 
əәлдеқашан жинап қойған 
еді. Адамдар – бұл Исаның 
осы күнəәкар дүниені Құдай-
ға бұру (əәкелу) əәдісі болды. 
 

Роберт Коулман, 
Евангелизационная страте-
гия Иисуса 

Бұл он екі адам Исаның 
серіктестері немесе 
қызметшілері ғана болып 
қойған жоқ. Шақырылған 
кезден бастап-ақ олар 
елшілік дəәрежесіне қатысты  
күнделікті шəәкірттік тəәлім 
алып отырды. Осы курс ба-
рысында жəәне Иемізбен 
күнделікті қарым-қатынаста 
бола отырып, олар осы 
дүниеге куəәгер ретінде кім 
болу, не істеу, не нəәрсеге 
сену жəәне басқаларға не 
үйрету керек екенін өтті. 
Сондықтан да олар үнемі 
дайындалатын еді, сондай-
ақ Исаның жеке қызметінің 
ең маңызды бөлігі болды. 
 

А. Б. Брюс 
Он екіні дайындау 
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Елшілер  – бұл бірнеше ұрпаққа созылатын тəәлімгерлік 
 
Исадан Барнабаға, сонан соң Пауылға, ал кейін Тімотеге 
 
Жаңа Өсиетте біз Исадан бастау алып, Барнаба арқылы жаңадан тəәубе алған Сауыл 
есімді адамға жетіп, əәрі қарай елшілер арқылы жалғасатын тəәлімгерлікті 
байқаймыз.     
 
Келесі үзінділерді пайдалана отырып, Барнаба мен Сауылдың арасындағы қарым-
қатынастан не байқадыңыз, соны жазыңыз. 
 
• Ел. іс. 9:19-28 
 
 
 
 
• Ел. іс. 11:19-26 
 
 
 
 
• Ел. іс.11:27-30 
 
 
 

 
• Ел. іс. 12:25 – 13:13 
 
 
 
Қатынастары есейген кезде Пауыл қандай тəәлімгерлік сабақтар алды? 
 
 
 
 
Барнаба Пауылға тəәлім бергенде, «қауымның» ролі қандай болды? 
 
 

Көпшілігіне қара-
ғанда Барнаба, Иса 
сияқты адамдарға 
ерекше көзқарас-
пен қарады. Ол 
адамдардың қазір-
гі күйіне емес, ке-
лешекте қандай 
болатынына 
қарады.  
 

Джон Слоун 
Барнабаның жолы 
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Елшілер. іс.15:36-41 оқыңыз 

 
• Өз өмірі мен қызметінде Пауыл тəәлімгерліктің қандай сабақтарын дұрыс 
түсінбей əәрі қолдана алмай қойды? 
 
 
 

• Ал өмірі мен қызметіне тəәлімгерліктің қандай сабақтарын енгізді? 
 
 
Елш. іс.16:1-3 оқыңыз 
 

• Тімотемен кездескен кездегі Құдайдың Пауылға көрсеткен 
рақымдылықтарының сипаты қандай болды?  

 
 
Пауыл мен Тімоте 
 
Келесі жаңаөсиеттік үзінділерді оқып шығып, Пауыл мен Тімотенің жалғаспалы 
қарым-қатынастарын қарастырыңыз. Не байқағаныңызды жазыңыз. 
 

 
Жаңа Өсиет үзіндісі 

 

 
              Тəәлімгерлік туралы не айтады? 

 
1 Салоникалықтарға 3:1-8 

 

 
1 Қорынттықтарға 4:17 

 

 
Римдіктерге 16:21 

 

 

2 Қорынттықтарға 1:19 

 

 

Філіпіліктерге 2:19-24 

 

 

1 Тімоте1:1-2 

 

 

1 Тімоте 1:18-19 

 

 
 

2 Тімоте 2:1-2 

 

 

2 Тімоте 3:10-17 

 

 

2 Тімоте 4:9-13 
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Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін тəәлімгерлік 
 

• Барнабаның Исадан алған ықпалы қандай болды? 
 
 
 
 
• Пауылға Барнаба қалай ықпал етті? 
 
 
 
 
• Тімотеге Пауыл қалай ықпал етті? 

 
 
 
 
Исадан Барнабаға дейінгі, сонан соң Пауылдан Тімотеге дейінгі сызық 2 Тім. 2:2 
аятында Пауылдың Тімотеге берген өсиетін қалай сипаттайды?  
 
 
 
 
 
2 Тімоте 2:2 аятында Мəәсіхтің Денесін құратын жетекшілерді дамыту жоспарына 
арналған ұрпақтан-ұрпаққа берілетін тəәлімгерлік қағидалары мен іс-шараларын нақты 
бекітеді. Пауылдың (тəәлімгер ретінде) Барнабамен жəәне (шəәкірт ретінде) Тімотемен 
қарым-қатынасын мысалға ала отырып, дəәл бүгін жетекшілер дайындау процесіне 
қандай өзгерістер енгізер едіңіз? 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«…көптеген куəәгер-
лердің көзінше мен 
туралы естігендеріңді 
басқаларды да үйрете 
алатын сенімді 
адамдарға тапсыр» 
 
2 Тімоте 2:2, еп. 
Кассианның 
аудармасы. 
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Тəәлімгерлікті қызметіміз бен мəәдениетімізде қолдану 
 
Айтылған жайттар тұрғысында, қызметіміз бен мəәдениетіміздегі өмірді өзгертетін 
тəәлімгерлік туралы пайымдайық. 
 

• Бүгінгі таңдағы оның деңгейі. 
 
 
 
• Бірнеше жылдан кейін ол қандай болмақ? 
 
 
 
 
• Осы аялдамадан келесі аялдамаға дейінгі жолды қалай өте аламыз? 
 
 
 
• Өмірді өзгертетін тəәлімгерліктің жолындағы ең басты кедергілер қандай? 
 
 
 
• Оларды қалай жеңуге болады? 
 
 
 
 
• Тəәлімгерлік қозғалысын іске асыру үшін мен өз дарындарымды, 
шақырылуымды жəәне қызметімді қалай пайдалана аламын? 

 
 
 
 
• Өзімнің тəәлімгерлік қызметімде қандай жігер жəәне қандай көмек болғанын 
қалаймын? 
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6 бөлім 

 
Біздің келесі қадамымыз 

 
Бəәрін бір жүйеге келтірейік: 
 
Құдайдың бізге дарытқан өмірі мен қызметі туралы ойланатын кез туды. Сұрақтар мен 
жауаптарға жəәне мағлұматтардың бəәрін біріңғай топтастыруға алда уақыт болады. 
 
Тəәлімгерлік сабақтарының мақсаты – жеке іс-шара  жоспарын құру. Бұл сізді қазіргі 
тұрған жеріңізден келесі (қай жерде болғыңыз келеді сол ) жерге алып барады. Өткен 
сабақтарда қысқаша қарастырып өткен тақырыптар мен тəәлімдерге қайта оралып, 
қайталып шығамыз. Бос жерге өз ойыңызды жазыңыз: 
 

• 1 бөлім 3 беттегі  Тəәлімгерліктің анықтамасын жəәне осы анықтаманың 
мағынасын кеңейте түсетін Өмірді өзгертетін тəәлімгерлік тақырыбын қайталап 
шығыңыз (7 бөлімдегі Қосымша ƏӘ қар.). Осы пікірмен келісесіз бе? Осы 
тақырыптарға қатысты өткізілген пікірлесулер бойынша сіздің берер 
анықтамаңыз қандай? Жазыңыз. 

 
 
 
  

• Егер осы анықтамаңызды жүзеге асырғыңыз келсе, өміріңіз бен қызметіңізде 
қандай практикалық қадамдар жасар едіңіз?  

 
 
 
• Пайымдау қағазына қандай шешуші ойларды жазып алдыңыз (Қосымша А)?  
 
 
 
• Тəәлімгеріңіз болғанын қалайсыз ба?_______ Кім деп ойлайсыз? 
 
 
 
• Өміріңіздің қай салаларында тəәлімгерден жəәрдем қажет етер едіңіз? Қайтадан 
қарастырып шығыңыз: 

! Сіздің пайымдау қағазыңыз (Қосымша А)  
 
! Өмірді өзгертетін тəәлімгерліктің үлгісі (2 бөлім, 1 бет) жəәне Өз-
өзіңізді бағалау кестесі (Қосымша Е) 

 
! Өмір картасы бойынша жаттығулар (3 бөлім,  5-8 бет.) 

 
! Ішкі өзгерістің кейбір сипаттары атты мақала туралы ойларыңыз 

(Қосымша В) 
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• Өзіңізбен бір деңгейдегі тəәлімгердің болғанын қалар ма едіңіз? _____ Кім деп 
ойлайсыз? 

 
 
 
• Құдай жүрегіңізге салған шəәкірт кім? (келесі беттегі Жүрек 1-2-3 қар.) 
 
 
 
• Бұл адаммен қалай жұмыс бастар едіңіз? Бұл процесті бастауда жасалатын 
алғашқы бес қадам қандай болмақ? Жазып шығыңыз (Бастауға арналған 
қадамдар 4 бет қар.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Енді сəәл артқа шегініп, аталмыш қадамдарды жасаудың мерзімін белгілеп 
шығыңыз. Осы қадамдарды Жеке іс-шара жоспарына енгізсеңіз болады. (5 
бет). 

 
 
 
• Өз жоспарыңыз туралы кіммен бөліскіңіз əәрі сиынғыңыз келеді?  
 
 
 
• Кімге есеп бергіңіз келеді?  
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«Жүрек 1-2-3» 
 
Келесі қадамдарды қалай жоспарлау керектігі туралы сіздерге берер кеңесіміз бар. Осы 
диаграммаға сай келетін адамдар туралы ойланып көріңіз. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1_________________ 

3_________________ 
 
       _________________ 
 
       _________________ 
        
 

 

1. ƏӘрбір Тімотеге 
Пауыл қажет: 
Бұл жерге өзіңізге 
тəәлімгер бола алатын 

адамның есімін жазыңыз. 
 2. ƏӘрбір Пауылға 

д-р Лұқа қажет: 
Өзара есеп беретін 

серіктес 
адамыңыздың есімін 

жазыңыз 
 

2. ƏӘрбір Пауылға 
Барнаба қажет: 
Бұл жерге есеп беретін 
қызметші адамның 
есімін жазыңыз  

 

3. ƏӘрбір Пауылдың 
өз Тімотесі, өз 
Сыйласы мен 
Епафрасы болу 

керек: 
Кімге тəәлімгер бола 
аласыз, соның есімін 
жазыңыз (біреуге 
тəәлімгер болып 
жүрсеңіз де) 

 

ЖҮРЕК: ƏӘрбір 
Пауылдың 

көбейтуге деген 
жүрегі болу керек 
Құдаймен шешетін жеке 
мұқтаждықтарыңыз бар 

ма? Пайымдау 
қағазыңызға 

жазғаныңызды бір қарап 
шығыңыз. Дұға етіңіз, 
сондай-ақ өзіңіз бен 
тəәлімгерлік процесінің 
арасында тұрған 
жайттарды Құдай 
алдында айтып, 

мойындаңыз (тəәубе 
етіңіз). Іс-шара 
жоспарын құруды 

бастаңыз. 

2_________________ 2_________________ 
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Алғашқы қадамдар: 
 
Бастауға ұсынылған қадамдар туралы оқып шығыңыз.Оң жақ бағанаға өз ойларыңыз бен 
байқаған нəәрселеріңізді жазып қойыңыз. Келесі бетке жеке іс-шара жоспарын 
құрастырыңыз. 
 
1. Сиыныңыз, тəәлімгер болуға дайын екеніңізді айтыңыз. 

Дұрыс таңдау жасау үшін, Құдайдан даналық сұраңыз 
(Лұқа 6:12, 13). Дұға – төмендегі əәрбір қадам үшін өте 
маңызды. 

 
2. Тəәлімгерлікке бірнеше адам таңдаңыз. «Адал да сенімді» 

жандарды таңдаңыз (2 Тім. 2:2; Лұқа 16:10-12).  
Шəәкіртті қалай табу (4 бөлім, 1-2 бет. қар.). 

 
3. Бұл адамдармен мазмұнды уақыт өткізіңіз, өзара қарым-

қатынасты нығайтыңыз, рухани өсу қажеттіліктерін 
анықтаңыз.  (1 Сал. 2:7-12) 

" Олармен бірге болыңыз. Үйлеріне, жұмыстарына 

барыңыз. 

" Бірге көңіл көтеріңіз.  

" Өзіңізбен бірге алып, жүріңіз, қызметке «салыңыз»  
(Ізгі хабар, үйлерге бару немесе сапарға шығу) 

" Өз өміріңізден куəәлік айтып беріңіз (3 бөлім) 
 
4. Мұқият тыңдай жəәне сұрақтар қоя отырып, жүректерін 

ашуға мəәжбүр етіңіз. Жаралы жақтарын байқаңыз. 4-7, 8 
бет. қар. 

5. Құдай сөзін бірге оқыңыз. Өмірдің өзекті мəәселелеріне 
(мұқтаждықтарына) жауапты Құдайдан іздеуге 
көмектесіңіз. 4-9 бет. 

6. Рухани дарындарды анықтап, қызметте қолдануға 
көмектесіңіз.  

7. Қандай қызметке шақырылғанын жəәне мақсат-аянын 
анықтауға көмектесіңіз. Оларды қызметке тартыңыз 4-10, 
11 бет. қар.  

8. ƏӘлсіз жақтарын мойындауға жəәне сол салада рухани 
өсуге, яғни Құдайдың үндеуін орындауға жəәне дарындарын 
барынша пайдалануға кедергі жасайтын «жалған 
қағидаларды» жеңіп шығуға жəәрдем беріңіз. 3 бөлімдегі 
өмір картасын қар. 

9. Олар есеп беретін болсын. Есіңізде болсын, бұл сіздің емес, 
Құдайдың «күн тəәртібінде» жатқан нəәрсе.  

10.  Сиынуды жəәне жігер беруді доғартпаңыз. Тіпті қарым-
қатынасыңыз ресми түрде тоқтаса да, оған дос болып қала 
беріңіз. 

Ескерту:  
өз-өзіңізді қинап, 
шаршап қалмаңыз. 
Тəәлімгерлік  қарым-

қатынасқа ерекше екпін 
жасайды  əәрі уақытты 

талап етеді. 

 Ескерту: 
тəәлімгерлік қатынас 

үлгісі туралы 
ұмытпаңыз.Шəәкіртіңіз 
кез келген қарым-

қатынас саласында Ізгі 
хабармен өмір 
сүретініне көзіңіз 

жетсін.  

Ескерту: 
егер сіз бір салада əәлсіз 

болсаңыз,онда 
шəәкіртіңізді оған 
көмектесе алатын 

біреумен 
ұштастырыңыз. 
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Менің жеке іс-шараларымның жоспары: 
 

√  Істелетін қадамдар Мерзімі 
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7 бөлім: Қосымша  
 
Қосымша А 
 

Жеке пайымдау қағазы 
Семинар барысында Құдайдың салған ойларын астына жазыңыз. Өз сұрақтарыңыз бен 
жауаптарыңызды, Киелі жазбаның шешуші аяттары мен дұғаларыңызды ж.т.б. да 
осында жазсаңыз да болады.. 
 
 

Пайымдауларыңыз Қорытынды 
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Қосымша ƏӘ 

Өмірді өзгертетін тəәлімгерлік  
 
Өмірді өзгертетін тəәлімгерлік – бұл адамның өмірлік жолына түсуге белсенділік 
көрсету жəәне сол адамға көмектесу үшін Құдайдың құралдарының бірі, əәрі 
Құдайдың тағайындаған адамы болу жəәне Құдайдың жоспарлаған істерін орындау. 

 
 
1. Белсенділік көрсету – ерікпен орындалатын процестер…  

! тəәлімгерлікте Құдайдың жетелеуі жəәне жүрегіміз Құдайға ұнамды болу үшін синыну 
! Құдайдан алғанды басқаларға жеткізу тұрғысында пайымдау 
! тəәлімгерлікке уақыт бөлу үшін, преоритеттерді орнату 
! таныстар мен жаңа адамдар ішінде болашақ тəәлімгерлер мен шəәкірттерді іздестіру 
! тəәлімгерлік мақсатында қарым-қатынасқа бірінші болып кіру 
 

2. Адамның өміріне кірісу – қарым-қатынас процестері, яғни: 
! терең қарым-қатынас жəәне шəәкірттің жүрегін «жаулап алу» үшін дұға ету 

! үнемі бірге уақыт өткізу 

! сенім арту жəәне оның жолына қосылу 

! жақын болу үшін шəәкіртті өз өмірімізге шақыру 

! шəәкірттің жүрегін түсіну үшін, арасында айтылмай қалған жайттарды ести білу 

! рухани өсуге көмектесу үшін, шəәкірттің көзқарастарын зерттеу (Құдай, отбасы, қаражат ж.т.б.)  

 
3. Құдай құралдарының бірі болу – үлгі көрсету процесі 

! Киелі Рухтың жетелеуі жəәне өмірімде Оның көрінуі үшін синыу 

! Мəәсіхтің ізбасары ретінде өмір бойы рухани өсу үлгісі 

! өзімнің рухани өсуім жəәне өз əәлсіздіктерім туралы шəәкіртіммен ашық бөлісу 

! шəәкіртімнің өміріне салым жасау(үлес қосу) тұрғысында кішіпейіл əәрі шыншыл болу 

! шəәкіртімнің рухани өсуіне ықпал ету үшін, басқа адамдармен бірігіп жұмыс істеу 

! қарым-қатынасты қатаң  қадағаламай, басыбайлы қызметші ретінде  кішіпейілділікпен қызмет ету  

 
4. Құдай шəәкіртке қатысты (қандай болу жəәне не істеу керек) белгілеп қоған 
жоспарына сай көмектесу – өзгеріс процестері, яғни: 
! шəәкірттің өмірінде Құдайдың жəәне Оның үндеуінің (шақырылуының) ашылуы үшін сиыну 

! пайымдау мен өзін бағалауды ынталандыратын сұрақтар 

! өмірлік картаны бірге жасау жəәне куəәлікпен бөлісу  

! Құдайдың жоспарын анықтауға жəәне оны дамытуға көмектесу(дарын, дағды, шақыру ж.т.б.) 

! рухани өсетін салаларды анықтауға көмектесу 

! рухани жетілу үшін, бірге дұға ету, мадақтау жəәне Құдайдың Сөзін оқу 

! рухани өсуге қажет, біздің қатынасымыздан тыс ресурстарды іздестіру 

! рухани жетілу үшін, өзара есеп беру қатынастарын орнату 

! өзіңізді көбейту мақсатында шəәкіртіңізді басқаларға тəәлімгер болуға жігерлендіру,  
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Қосымша Б    

Тəәлімгерлікке қатысты басқа да киелікітаптық үзінділер 
Көне Өсиет кезіндегі тəәлімгерлер мен шəәкірттер 

Төменде берілген тəәлімгерлер мен шəәкірттер жайында оқып, зерттеп шығыңыз. Осы 
кейіпкерлерге қатысты қосымша үзінділерді зерттеуге болады. ƏӘрбір тəәлімгер мен əәрбір 
шəәкіртке қатысты ойларыңызды жазыңыз, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Кейбір 
сұрақтарға жауапты Киелі кітаптан табуға болады. Ал кейбір сұрақтарға жауап беру 
үшін жақсы қиял керек. Құдайдың Киелі жазбаға енгізген тəәлімгерлері туралы жай ғана 
пайымдап көріңіз. 

• Тəәлімгер жақсы адам болды ма, əәлде жаман адам болды ма? 

• Неліктен кейіпкер жақсы/жаман тəәлімгер болды? 

• Кейіпкер тəәлімгерлік қағидаларды басшылыққа алды ма? Қандай қағидаларды 
бұзды? Сол қағидаларды бұзбағанда, нəәтижесі қандай болар еді? 

• Тəәлімгер өз шəәкіртіне қандай өмірлік сабақтар берді? (жақсы ма, əәлде жаман ба?) 

• Не нəәрсені шəәкіртіне əәдейі берді? Не нəәрсе өздігінен берілді? 

• Құдайдың қатысуы қандай болды? Құдай нені істеді немесе нені істемеді? 
1. Юбал мен аспапта ойнаушылар (Жарат. 4:21) 
2. Ыбырайым мен оның балалары (Жарат. 18:17-19) 

3. Яхве мен Мұса (Мыс. көш. 3:7 – 4:12; 5:1-23; 6:1-13; 6:28 – 7:7,14) 
4. Етор мен Мұса (Мыс. көш. 18) 

5. Мұса жəәне Ешуа Нунұлы (Мыс. көш. 17:8-16; 24:12-18; 32:15-18; 33:7-11; Ру сан. 
11:26-30; 13:1-8,16; 14:36-38; 27:15-23) 

6. Ешуа Нунұлы мен Исраил ұлдары (Билер 2:6-14) 
7. Нағима мен Рут (Рут) 

8. Ели мен Самуил (1 Пат. 2:12 – 3:21) 
9. Самуил жəәне оның балалары (1 Пат. 8:1-5) 

10. Самуил мен Саул (1 Пат. 8 – 13, 15) 
11. Самуил мен Дəәуіт (1 Пат. 16:1-13; 19:18-24) 

12. Натан мен Дəәуіт (2 Пат. 12) 
13. Дəәуіт пен Сүлеймен (3 Пат. 2:1-9) 

14. Илияс пен Еліше (3 Пат.19:15-21; 4 Пат. 2, 3, 4, 6) 
15. Езабел мен Ахаб (3 Пат. 16:29-33; 19:1-3; 21:1-25 (əәсіресе25)) 

16. Дəәуіт пен Жосафат (2 Шеж. 17:1-6) 
17. 2 діни қызметкер мен 2 патша (2 Шеж. 24:1-2; 26:1-5) 

18. ƏӘйүп жəәне оның 3 досы. (Үзінділерді оқып, өз қорытындыларыңызды жасаңыз. Кім 
кімнің тəәлімгері болды?)  
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Тəәлімгерлік туралы өзге үзінділер 
Көнеөсиеттік поэзияда тəәлімгерлік туралы мысалдар көп-ақ: тыңдау, адамның ішкі өмірін 
танып-білу, басқаларға сенім арту ж.т.б. Киелі кітаптың əәрбір үзіндісінен не байқағаны-
ңызды жазыңыз. Үзіндіде айтылған нəәрсені өмірде қалай қолдана аласыз? 
 

• Забур 31:8-11 (Жаратқан Ие – Тəәлімгер: парасатты бол да, оқып үйрен) 

• Збар 77:1-8 (Жаратқан Ие – Тəәлімгер: Иемізден үйренгендер басқаларды да үйретеді) 

• Нақыл сөз. 1:1-8, 20-33 (Даналық шақырады) 

• Нақыл сөз. 4:1-13 (Балалар, əәкелеріңнің тағылымдарына құлақ асыңдар, сонда ақыл-
парасатқа жетесіңдер) 

• Нақыл сөз. 5:1-6 (Даналық Тəәлімгерден: неке адалдығын бұзудан қаш) 

• Нақыл сөз. 8:1-11 (Даналық жастарға тəәлім беруге шақырады) 

• Нақыл сөз. 9:7-12 (Зымиян адамды үйреткен адам даңқсыз қалады; тəәлім беретін 
адамға мұқияттылықпен қараңыз)   

• Нақыл сөз. 15:31, 32 (ƏӘшкерелеуді қабылдаңыз: ол өмір береді) 

• Нақыл сөз. 25:11, 12 (ƏӘшкерелеу – игі нəәрсе) 

• Ишая 32:1-4 (Тəәлімгер жақсы болса, шəәкірт те рухани сауығады, түсінігі көбейеді, əәрі 
рухани өседі) 

 

Жаңаөсеиттік тəәлімгерлер мен шəәкірттер 
1. Иса жəәне Оның 12 шəәкірті. Бұл жаттығудың мақсаты – Исаның тəәлімгерлігін «сезіну». 
Марқа жазған Ізгі хабарды оқып шығыңыз да, Исаның 12 шəәкіртіне берген тəәлімінен 
не байқағаныңызды жазыңыз. Оқып жатып, мына сұрақтар туралы ойланыңыз: 

• Иса 12 шəәкіртімен не істеді? 

• Ол не нəәрсені беттеріне айтты? 

• Оларды Өзімен бірге қайда ертіп жүрді? 

• Шəәкірттерін не нəәрсеге үйретпекші болды? 

• Олар бір-бірімен сұхбаттасу арқылы неге үйренді? 

• Ол шəәкірттерін қалай үйретті əәрі қалай өсірді?  
 
Жохан 13 – 17 оқып шығыңыз. Бұл Исаның тəәлімгерлігінің ресми түрде аяқталған кезі 
сияқты (Ел. іс.1 санамағанда). Соңғы түні Иса 12 шəәкіртін қалай үйретті? Иса үшін ең 
маңызды нəәрсе не болды? Ол осы үзінді арқылы шəәкірттерін неге үйретпекші болды? 

Исаның тəәлімгерлігі туралы оқи отырып, не байқадыңыз? Біз Мəәсіхтің тəәлімгерлік 
əәдістерінің бəәрін дəәлме-дəәл қайталай алмаймыз, өйткені Ол – Құдайдың Ұлы болды. 
Тəәлімгерлік қызметіңізде үйренгендеріңізді қалай қолдана алсыз? 
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2. Жақия Шомылдырушы мен оның шəәкірттері (Матай 11:2; 14:1-12; Лұқа 5:33; 11:1; 
Жохан 3:22-30) 

3. Барнаба мен Саул (Ел. іс. 9:26-30; 11:19-26; 13:1-2; 14:8-15; 15:35-41; Ғалат. 2:1-14 
4. Барнаба мен Пауыл, Жохан мен Марқа (Ел. іс 12:12; 12:25; 13:5-13; 15:36-39; Қолос. 

4:10; 2 Тімоте 4:11; Філимон 24; 1 Петір 5:13). Ескерту: Папий деген кісінің айтуынша 
(110 ж.), Марқа  Исаның істері мен ілімдері туралы Петірдің айтқан сөздерін құнттап 
жазып жүрді. Шынында да Марқа жазған Ізгі хабардан Петірдің Исаға деген 
көзқарасын байқауға болады.    

5. Пауыл мен Тімоте 

• Елшілер16:1 – 17:15 (Осы 2 тарауда Тімоте Пауылдан нені үйренді?) 

• Елшілер 18:5; 19:21-22; 20:1-6 

• 1 Қорынттықтар. 4:14-17 

• 2 Қорынттықтар. 1:1 

• Філіпіліктер 1:1; 2:19-23 

• 1 Салоникалықтар 1:1; 3:1-6 

• 1 Тімоте 1; 4:6-16; 6:20 

• 2 Тімоте (үзіндіні оқып, Пауылдың Тімотеге тіпті ол бағушы болғаннан кейін де 
тəәлімгер болып қалатынына назар аударыңыз) 

• Еврейлер 13:23 
6. Пауыл мен Тит 

• Тит 1 (бүкіл кітапты оқып шығыңыз) 

• 2 Қорынттықтар 2:13; 7:6-15; 8:23 

• Ғалат. 2:1-3 
 

7. Пауыл мен Філимон (Філимонға арналған хат) 
8. Жохан жəәне үйге келетін адамдар (Жохан 2 и 3 тар.) 

 

Тəәлімгерлік туралы өзге де үзінділер 

• Римдіктерге 15:14 (сіздің тəәлімгер болуға қабілетіңіз бар) 

• 1 Қорынт. 4:14-16 (Мен сендерге рухани əәке болдым…) 

• 1 Салоник. 2 (əәке, шеше, бауыр, сіз – біздің қуанышымыз) 

• 2 Тімоте 2:2 (4 ұрпаққа дейін көбейетін тəәлімгерлік) 

• Еврейлер 12:1-17 (тəәртіп, оқыту) 

• 1 Петір 5:1-5 (жергілікті қауымның бағушылары) 
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Қосымша В 

Исаның Ізгі хабар тарату стратегиясы 
Роберт Коулман 

(Ықшамдалып, өңделген) 

Таңдау: адамдар Оның əәдісі болды. Ол оқуға ынтасы бар адамдарды таңдады. Ол кішкентай 
топқа екпін жасады.Алайда қалың бұқараны да елеусіз қалдырмады.  

 
Ассоциация: Иса олармен бірге болды. Оның оқу бағдарламасының негізі – шəәкірттерді 
Өзінің соңынан еруге мəәжбүр ету. Ассоциациялармен (ұқсастықтармен) түсіндіру арқылы 
білім берген.    

 
Бағышталғандық: Ол бағынуды талап етті. Шəәкірттерінен ақылды болуды емес, 
мойынсұнуды талап етті. Мəәсіхке бағыну арқылы олар шындықты көбірек үйренді. Айқыш 
жолында қымбат төлем төлеу керек болды. «Менің ауырлығымды алыңдар». 

 
Берілгендік: Ол Өзін берді. Сүйіспеншілік те дəәл осындай.Сүйіспеншілік əәрдайым өзін 
құрбан етеді. Оның өмірі текқана Киелі Рух арқылы беріліп отырды. Бұл адамдардың 
кəәдімгі қарапайым адамдар болғаны Иса үшін кедергі болмады. Өйткені бүкіл билік 
Мəәсіхтің Рухында болды.  

 
Көрсету: Ол қалай өмір сүрудің үлгісін көрсетті. Ол қалай дұға етуді, қалай Киелі жазба 
оқуды, қалай адамдардың жүрегін «жаулап алуды» жəәне қалай қарапайым əәдіспен тəәлім 
беруді көрсетті. Иса ешқашан біреудің мүлдем басқа бір адам болуын немесе Өзінің істеп 
көрсетпеген нəәрсесін басқалардан талап еткен жоқ. Бұл арқылы мұның мүмкін екенін ғана 
көрсетіп қоймай, сондай-ақ бұл нəәрсе Оның елшілігі мен өміріне қатысты болғандығын да 
көрсетті.    

 

Билікті басқаларға беру: Ол шəәкірттерге тапсырма берді. Мəәселен, күнделікті нан мен 
баспана табу іспетті. Немесе уағыз айту. Ол оларға мақсат-аян берді. Ол оларды 
қиыншылыққа дайындады. Ол тапсырманы орындау үшін билік пен күш берді.  

 

Бақылау: Ол олардың жұмысын тексеріп отырды. Иса үнемі олардан есеп алып отырды. 
Ол үнемі тексеріп əәрі түсіндіріп отырды.   

 
Жеміс беру: Иса олардың жеміс беруін күтті. Оның қызметі шəәкірттері арқылы өсті. 
Қызмет «Шəәкірттер олардың ісін əәрі қарай жалғасыра ма, жоқ па?» деп сыналып отырды. 
Ізгі хабар жұмысын сынау – бұл қазіргі кезде көрінетін белгілерді ойлау емес, осы қызмет 
келешек ұрпаққа жете ме? Соны ойлау. 
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Қосымша Г    

Ішкі өзгерістің кейбір белгілері  
Ұзақ уақыт бойы күнəәкар дүниедегі өмірімізде көптеген түңілулер мен ауыртпашылықтар 
болып өтті. Дəәл сол секілді нақты өзгерістер үшін де ұзақ уақыт пен көптеген күш салулар 
қажет болады. Сондай-ақ мына маңызды нəәрсені естен шығармаңыз: біз лезде сауығып кете 
алмаймыз əәрі іштей өзгерістер де берден бола қоймайды. «Осыдан құтылатын күн бар ма!», 
«Осы ауыртпашылық қашан бітеді?!», «Осы адаммен қайтадан кезігемін бе, арамыздағы 
баяғы нəәрсе қайтадан басталып кетсе ше?!»  деген жан айқайларын жиі естуге болады. Біз 
жанымыздың жеңілдегенін қалаймыз, ал Құдай жеңілдік бергісі келмейтін сияқты. (Бұл 
Құдай біздің қиналғанымызды көріп, рақаттанады дегенді білдірмейді. Ол біздің 
киеліленуімізді қалайды жəәне бізді Өзі жоспарлағандай етіп шығарғысы келеді, яғни Өз 
Ұлына ұқсатқысы келеді). Құдай біздің өмірімізде ауыртпашылықтардың болуына жол 
береді, оның мақсаты – рухани өсу процесі барысында бізді бірте-бірте Өзіне тəәуелді ету. 
Осы тұрғыда өзгерістің немесе рухани өсудің белгілері қандай? Біздің жаралы 
жүректеріміздің өзгеріске ұшырағанын қалай көруге болады? 

1. Адамдар өткен өмірінің ауыртпашылықтары туралы қайта-қайта ойлай бермей, сол 
туралы уайымдай бермей, енді басқа адамдарға ашылып айта алады. Адам өз жүрегінде 
жара бар екенін мойындайды, бірақ жан сырқаты ендігіден былай оған билік 
жүргізбейді. Ол жанында ауыртпашылықтың бар екенін жоққа шығармайды, əәрі сол 
ауртпашылықтың жасаған шешіміне билік жүргізуіне жол бермейді. Енді адам сол зақым 
туралы түсінігі жаңаша, өйткені ол өз кемшілігі мен ауыртпашылығын Құдай 
тұрғысында көреді (Забур 118:75-77), сөйтіп өмірінде жақсы жеміс бере бастайды.   

2. Адам өзін кемтар, əәлсіз бейшара санамай, Құдай бейнесіне ұқсатып жаратылған (өзін 
шынымен де лайықты) аса бағалы жəәне мазмұнды тұлға ретінде қабылдай бастағанда, 
шынайы өзгерістер пайда болады (Ишая 43:4; 1 Петір 2:9; Жохан 15:15). Ол енді өзіне 
қорғаныс механизмдерін іздемейді.  

3. Шынайы өзгеріс болған кезде, адам тапсырма мен міндеттерді өз мүмкіндігі мен 
Мəәсіхтің Киелі Рух арқылы беретін күшіне сене отырып істейді. (Філіпіліктерге 4:13). 
Өзін бұрыс қабылдаудың орнына, адам өз қабілеттері (өзі кім болып табылады жəәне 
қолынан не келеді) мен шектеуліктеріне (қолынан не келмейді жəәне не істемеуі керек) 
шынайы көзқараспен қарайды.Сондықтан да өзінің əәлсіз жəәне күшті жақтарын ескере 
отырып, өзіне-өзі сенімді болады (2 Қорынттықтар 12:9-10). 

4. Шынайы өзгеріс болған кезде, адам басқалардан сүйіспеншілікті қабылдай алады жəәне 
оларға да бере алады (құшақтау, арқасынан қағып қою, балаларды еркелету, ерлі-
зайыптылардың арасындағы махаббат қатынастары, достарымен ашық болу ж.т.б.) 
Былайша айтқанда, адамның өмірі (қорғаныс механизмдерсіз) арақатынастық 
көрсеткіштер арқылы айқындалады (1 Петір 1:22; Жохан 13:34-35). 

5. Шынайы өзгеріс болған кезде, бір-біріне сенім артады. Адам қайтадан басқа адамдарға, 
ерлер мен əәйелдерге, күйеулері мен əәйелдеріне ж.т.б. сене алады. Бірбүтіндік (толықтық) 
пен күш бар екені білінеді, сонда адамдар күйзелістер мен ауырлықтар болса да, ашық 
болады жəәне біреу жанын жаралайды-ау деп қорықпайды. Адамдардың не айтып 
жатқанын ғана естіп, оның арасынан астарлаған жайттар іздемейді. Сонда қорғаныс іздеу 
адамдардың бойынан бірте-бірте кете бастайды, сөйтіп қорғаныс – біреуді жеңіп шығу 
əәдісі болудан қалады. Жақын адамдар (Құдай олардың өмірінде Өз əәдісімен жəәне өз 
уақытында жұмыс істейтініне сенім артамын) мен жеке өзіміздің жан тыныштығын 
(ішімді шаншитын ауыртпашылық болса да, Құдай менің құрып кетуіме жол бермейді) 
іздей отырып, басқаларға сенім артып үйренген адам, Құдайға да сенім артып үйренеді.  
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6. Шынайы өзгеріс болған кезде, адам қайтадан көңіл көтереді. Ол өзінің болмысынан 
ұялмайды, өзін еркін сезінеді, ол өзін қабылдай алады, айналадағы адамдардан қуаныш 
алады. Қуаныш, тыныштық, күлкі, үйлесімділік, нəәзіктік, қорқынышсыздық іспетті 
жағымды қасиеттер адам өмірінің ең белсенді құрама бөлшектері болып табылады, əәрі 
Киелі Рухтың қатысуын көрсетеді (Ғалат. 5:22-23). 

7. Шынайы өзгеріс болған кезде, адамның жұмысқа деген көзқарасы дұрыс бағытта жүреді.  
Енді ол біреу менің жұмысымды қолдаса екен, менің мəәнділігім қабылданса екен немесе 
біреумен теңессем екен деген бəәсекелік ниетпен жұмыс істемейді. Жұмыс енді 
əәбіргерлік пен қам жеудің амалы немесе ауыр жүк болмайды. Адам – енді еңбектің 
немесе жалқаулықтың  құлы емес, ол жай ғана жақсы əәрі сенімді жұмысшы (2 Тімоте 
2:15). Жұмысымыз қандай да бір қарапайым болмасын, бұл Құдайды даңқтау жəәне жеке 
тұлғамызды көрсетудің əәдісі .   

8. Шынайы өзгеріс болған кезде, адам өткен өміріндегі ауыртпашылықтармен күресуге 
көмектесіп келген бейімделу жəәне манипуляция жасау қылықтарынан бас тартады да 
дені сау қарым-қатынасқа көшеді (Тит 2:12).  

9. Шынайы өзгеріс азаттық пен еркіндік сезімі арқылы білінеді. Басқа адамдардың бізге 
жасаған жамандығына Мəәсіх арқылы қарайтын болсақ, жадымызда (есімізде) жағымсыз 
естеліктер, қорқыныштар мен реніштер болмайды. Кешірім ету – оның өмірінің бір 
бөлігіне айналады: ол өз өмірінде кешірімнің не екенін білді, сондықтан ол өзіне 
кешірімнің қажет екенін біле отырып, басқаларды да кешіретін болады. Ол жүрегі 
жараланған кемшілігі бар адамдарға сын айтпайды, сондай-ақ айыптамайды да, қайта, 
оларға жанашырлықпен қарай бастайды.  

10. Шынайы өзгеріс болған кезде, адам өзіне тіккен назарды басқаларға аудара бастайды. 
басқаша айтқанда адам өзінің «қаншалықты жаман екеніне» немесе «ішіндегі бос 
қуысына» екпін жасай бермейді, өйткені менмендік пен өзімшілдік Құдайға қарсы екенін 
біледі. Ол енді «бүкіл өмір текқана мені айнала қозғалады» деген тəәкаппар ойдан бас 
тартады. Оның жанындағы құндылықтар өзгереді, өйткені ол оның мұқтаждықтарын 
толық қамтамасыз ететін – Мəәсіхтің Айқышы екеніне сенеді. Енді ол өзін Құдайдың 
бейнесін көрсететін, күнəәдан ақталып шыққан адам ретінде жаңа құндылықтармен 
теңестіре отырып, (қымбат төлем төлейтініне қарамастан) өз өмірін басқалардың 
игілігіне пайдаланады. Назарды өзінен басқаларға қарай аудару – бұл адамның өз 
еркімен  (қыштау не қысымшылық емес) бұрылыс жасауы, оның мақсаты – сол 
адамдардың əәділеттіліге ықпал ету (2 Қорынттықтар 5:14-21). 

11. Шынайы өзгеріс болған кезде, Құдай тек заңды түрде емес, сезімдік тұрғыда да адамның 
ƏӘкесі болады. Ол енді Құдайға өзіне ауырлық келтірген тəәни əәке-шешесіне қарағандай 
қарамайды (Римдіктерге 8:16-17; 2 Қорынттықтарға 6:18; Ғалаттықтарға 4:5-7; 
Еврейлерге 12:7). Былайша айтқанда, ол Құдайға шынайы Құдай болуына жол береді. 

 

 Бұл мақала World Team International  
  д-р Лора Мей Гарднердің презентациясы  арқылы бейімделген, 

Wycliffe Bible Translators, 5/88 
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Өмір салаларын бағалау кестесі 
0 ден 10 ұпайға дейін өмір саларына баға беріңіз. 0 –  «Мен бұл салада сəәтсізбін», ал 10 – «Бұдан 
артық бақыт бар ма?». Сізге  қатысы жоқ салаларды жазбаңыз. Ең төмен  ұпайларды таңдап 
алып,10 ұпай қойғанда, қандай болатынын сипаттап шығыңыз.Ерекшелік көрсетіңіз. Тəәлімгерлікті 
қажет ететін 2-4 саланы таңдап алыңыз. 

 

Өмір салалары Ұпай Осы салада  «10» ұпай қандай болар еді? 

Менің Құдаймен қарым-қатынасым  
  

Менің қауымдағы өмірім мен 
қызметім 

 
  

Менің тəәни күйім: жаттығу, диета, 
ден саулық… 

 
  

Менің өмірімдегі сезімдер  
  

Менің некем  
  

Жалпы отбасымдағы өмірім   

Менің жеке тəәртібім: жоспарлау, 
өнімділік ж.т.б.   

Менің əәлеуметтік өмірім: достарым, 
əәріптестерім   

Жеке кəәсібім: оқу, демалыс, əәуестік 
(хобби)   

Менің жеке қызметім: білім жəәне 
дарындарды қолдану   

Менің қаражатымның тұрақтылығы   

Менің мансабым/жұмысым  
  

Менің туысқандарыммен қарым-
қатынасым   

Менің сенбеушілермен қарым-
қатынасым   

Менің балалармен қарым-қатынасым 
(əәрбір бала туралы жазыңыз) 

__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
 

 
 

Менің немерелеріммен қарым-
қатынасым   

 

Қосымша Д 
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Өзгеру процесінің күші 
Адам қалайша терең өзгеріске ұшырай алады?ТөмендеМəәсіхтің бейнесіне ұқсау процесіне 
қажет күштер берілген. 

«Ал енді, бəәріміз бетімізді бүркемей, ашық түрде Иеміздің салтанатты ұлылығына айнадан көргендей 
мұқият көз жібереміз. Осылайша Ол бізді Өзіне ұқсатып, өзгертіп келеді. Сол арқылы Оның салтанатты 

ұлылығы барған сайын бізден көбірек көрініс табады. Бұл Иемізден – Киелі Рухтан келеді»  

2 Қорынттықтарға 3:18 

• Дұға. Құдайсыз шынайы өзгеріс болуы мүмкін емес. Біз терең өзгеріске ұшырауымыз 
жəәне басқа адамдар үшін сиынуымыз керек. Алайда басқалар да біз үшін сиынуы керек. 
(Римдіктерге 8:28-29). 

• Құдаймен кездесу. Өзгеріс – бұл табиғаттан тыс құбылыс, егер біз Құдайдың 
рақымдылығына жауап берген кезде, Ол Киелі Рух арқылы бізді өзгертеді. Мəәсіхпен 
тығыз байланыста болу, əәр бір минут сайын Оның қатысуын сезіну, сүйіспеншілікпен 
жауап беру арқылы біз өзгереміз (Ефестіктерге 3:14-19; 2 Қорынттықтарға 3:18). 

• Киелі жазбаны оқып зерттеу.  Егер Құдайдың Сөзін естімесек, түсінбесек, оған 
сенбесек жəәне оны өмірдің əәр алуан жағдайларына қатысты қолданбасақ, ешқандай 
өзгеріс болмайды. Киелі жазба айна іспетті. Киелі Рух бізді əәшкерелеген, түзеткен жəәне 
бізге рухани нəәр берген кезде Киелі жазбаны пайдаланады (Еврейлерге 4:12-13). 

• Өзімізді күйрету/сындыру. «Жанымызды шаншып ауыртатын» нəәрсе Құдайдан. Біз сол 
шаншу арқылы тəәкаппарлығымыз бен өркөкіректігімізді сындырамыз. Тек сол кезде ғана 
біз рухани өскіміз, тек сонда ғана Құдайдың бізді өзгертуіне жол бергіміз келеді (2 
Қорынттықтарға 4:7-12; Жақып 4:6-10). 

• Жаңаөсиеттік қоғам. Шыншыл əәлсіздік, мазмұнды есеп беру жəәне өзара қызмет ету 
арқылы рухани өсуімізге ықпал ететін Ізгі хабардың рақымдылығы көрінетін  қоғам 
бəәрімізге де қажет (Римдіктерге 15:1-7,14). 

• Үлгі -өнеге  алу. Біз Мəәсіхтің мінезі мен өмірін үлгі еткен адамдармен жиі араласуымыз 
керек. Біз олардың əәңгімелері мен куəәліктерін – олардың қалай күресіп қандай  
жетістіктерге жетіп жатқанын естіп, олардан үлгі-өнеге алуымыз керек, яғни олардың игі 
өміріне еліктеуіміз керек (Евреям 13:7). 

• Киелі Рухтың күшімен істелетін қызмет. Біз Иса Мəәсіх уəәде еткен өмірде сенім 
арқылы өмір сүретін болсақ, өзгереміз. Өзімізді қалай сүйсек, жақынымызды да солай 
сүю біздің өмірлік салтына айналу керек. Біз басқа адамдарға қызмет еткенде, рухани 
өсеміз (Ғалатттықтарға 5:6).     

• Бəәріне де уақыт керек. Рухани есею үшін уақыт қажет. Жедел рухани өсу, лезде киелі 
болу сияқты азғыруларға қарсы тұра отырып, жоғарыда айтылған жайттардың бəәрін 
жүзеге асыра бастаған кезде, Киелі Рух бізді бірте-бірте өсіре бастайды (1 Жохан 3:1-3).  

    

 
Егер біз жоғарыда айтылған күштерді орындауға ынталандыратын 

тəәлімгерлік тұрғысында өмір сүретін болсақ, онда бізде шынайы өзгерістер 
пайда болады. 
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