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Кіріспе

Бұл кітап, Иса Мəсіх жерде болған кезінде Өзінің
ізбасарларына үйреткен Жаратқан Иеміздің мінажаты
жайында.
Бес тараудың əрқайсысы кішкене жұлдызшамен (*)
белгіленген алға қойылатын мақсаттардың тізімінен
басталады. Бұл мақсаттар арқылы, сіз сол тарауда не
туралы үйренетініңізді біле аласыз. Əр тараудың ішінде
бірнеше сұрақтар берілген. Ал тараулардың соңында
қысқаша тест берілген. Егер сабақты мұқият оқитын
болсаңыз, тараудың соңында берілетін сұрақтарға жауап
бере аласыз. Сондай-ақ, егер тараудың басында берілген
мақсаттарды қайта қарасаңыз, сол тарауда нені
үйренгеніңізді көре аласыз.
Берілген сұрақтардың əр тобының, жəне əр тарауда
берілетін тесттің соңында дұрыс жауаптар жазылған
беттің нөмірі берілген. Өз жауаптарыңызбен мұқият
салыстырып, қандай да бір қателіктер болса түзетіңіз.
Сабақты əрі қарай жалғастырмас бұрын сұрақтардың
жауаптарын жақсылап түсініп алыңыз.
Кітаптың соңында қорытындылау тесті берілген. Бірақ
оны бастамас бұрын, əр тараудың соңындағы қысқаша
тесттерді бір қайталап шығыңыз. Тестке жауап беріп
болғаннан кейін, оны осы кітапты берген адамға, не
болмаса кітаптың артында көрсетілген мекен-жайға
жібере аласыз.
Лайым Құдай сізге Иса Мəсіх туралы жəне Оның бізге
үйреткен мінажаты жайында көбірек білуге көмегін бере
гөрсін. Құдай сабағыңызды жарылқасын.
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Даниял патшаның жарлығын бұзып, Құдайға мінажат етті.

1-тарау

МІНАЖАТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Біздің бəрімізге сөйлесетін біреу керек. Ол біздің
досымыз болсын, отбасымыздың бір мүшесі болсын,
не болмаса кеңесші болсын, əйтеуір сөйлесу үшін
адамдардың бəрі біреуді қажет етеді.
Бірақ кейде, сөйлесетін ешкім жоқ сияқты көрінеді.
Ең болмаса тыңдайтын да ешкім жоқ. Сіз осындай
сезімде болып көрдіңіз бе? Егер болған болсаңыз,
онда сөйлесетін ешкім жоқ болған кезде, сіз
Құдаймен сөйлесе алатыңызға қуана беруіңізге
болады. Негізінде, Құдай біздің Онымен
сөйлескенімізді қалайды!
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Құдаймен тілдесу «мінажат ету; дұға ету; сиыну»
деп аталады. Бұл тарау сізге мінажат етудің не
екенін түсіндіреді. Тараудың соңында төмендегі
жайттарды білетін боласыз:
* дұғаның не екенін;
* қандай адамдардың дұға етуіне болатынын;
* айтылған дұғаларды кім еститінін;
* қайда, қашан, жəне қалай дұға ету керектігін;
жəне
* дұғаларымыз не себептен Құдайдың құлағына
жететінін.
Дұға екі бөлікке бөлінеді. Біріншісі біздің бөлік,
немесе дұғадағы біздің міндетіміз.
Дұға, өте қарапайым тілмен айтқанда, Құдайға
құлшылық етудің бір түрі. Дұғада сенушілер, кезкелген жерде, кез-келген уақытта, кез-келген
себеппен Құдайға Исаның атымен өтініштерін жəне
алғыстарын еш қысылмастан айта алады.
Осы анықтаманың əрбір бөлігін қарастырып, дұға
ету жайында Құдайдың Сөзі бізге не айтатынына
назар аударайық.
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Бір кезде Иса бір топ сенбеуші Яһудилер жайында
былай деді: «Бұл халық Мені тек аузымен сыйлайды
[дұға етеді], ал жүректері Менен тым алшақ. Адам
баласы шығарған ережелерді үйретіп, Мені құр
босқа құрметтегенсиді!» (Матай 15:8-9).
1. Иса осы Сөздерінде _____________ құлшылық
ету сияқты екенін, жəне ол тек ауыздан ғана
емес, сондай-ақ ____________ шығатынын
айтады.
Киелі кітапта былай деп те жазылған: «Себебі
Жаратқанның назары адалдарда, Ол құлақ салады
солар сиынғанда» (Петірдің 1-хаты 3:12).
2. Петірдің сөздеріне сай, Құдай _____________
адамдардың, басқаша айтқанда, сенушілердің
дұғаларын естиді.
Еврейлерге арналған хат 4:16-да былай делінген:
«Ендеше рақымы мол Құдайдың тағына еш
қысылмастан жақындап, [сиынып] өтініштерімізді
білдірейік. Осылай көмекке мұқтаж кездерімізде
Оның мейірімділігі мен рақымына ие боламыз».
3. Құдайға қалай сиынуымыз қажет?
__________________________________________
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Мінажат жайында елші Пауыл да жазды. Ол былай
дейді: «Еш нəрсені уайымдамай, барлық жағдайда
өтініштеріңді Құдайға сиынып, тілекпен,
шүкіршілікпен білдіріңдер!» (Філіп. арн. хат 4:6).
4. Демек, мінажат дегеніміз _____________ жəне
_______________ білдіру.
Біз Кімге сиынумыз қажет? Даниял (арыстандарың
арасына тасталып) басына қауіп төнгенде, былай
деді: «Тəңірім Құдайға жалбарынып, сиындым. Еш
дəм татпастан, Оның алдына көп рет келдім»
(Даниял 9:3).
5. Біз дұғаларымызды тікелей _______________
айта аламыз.
Пауыл елші, шəкірті Тімөтеге былай деді: «...ер
адамдардың əр жерде адал қолдарын жайып,
...Құдайға сиынуларын қалаймын» (Тімөтеге арн. 1хат 2:8). Сондай-ақ Салониқалықтарға арналған 1хат 5:17-де ол бізді «үздіксіз Құдайға сиынуға»
шақырады.
6. Біз Құдайға кез-келген _______________ жəне
кез-келген _________________ сиына аламыз.
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Исаның Өзі бізге былай дейді: «Əкеден Менің
атымнан не сұрасаңдар, Ол соны береді» (Жохан
16:23).
7. Құдайға мүмкін емес еш нəрсе жоқ. Исаның біз
үшін құрбан болуының арқасында, Құдай біздің
дұғаларымызға жауап беретініне сеніп, біз Оған
______________ атынан сиынып, _____________
сұрай аламыз. Бұл бізді осы тараудың екінші
бөліміне əкеледі.
(Жауаптарыңызды 8 беттің төменгі жағындағы дұрыс жауаптармен тексеріңіз)

Бірақ алдымен, дұғадағы біздің бөлігімізді қайта
қарастырып шығайық. Осы бөлімнен
үйренгендеріңізді қайталау арқылы төмендегі бос
жолақтарды толтырыңыз.
Дұға (1) __________________ бір түрі, дұғада
(2) _____________ (3) кез-келген _______________,
кез-келген __________ , жəне кез-келген
(4) _________ (5) _______________ атынан
(6) ______________ (7) еш ____________
(8) ___________ мен ___________ айта алады.
(Жауаптарыңызды 9 беттің төменгі жағындағы дұрыс жауаптармен тексеріңіз)

Дұғаның екінші бөлігі бар. Ол Құдайдың бөлігі. Біз
Құдайға тілегімізді айтып, алғысымызды білдіреміз,
сол кезде Құдай келеді.
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Киелі кітапта Құдайдың дұғадағы бөлігі жайында
бəрі жазылған. Құдай біздің қамымызды
ойлайтындықтан, дұғаларымызға құлақ салып, Өз
еркіне сай, уақыты келгенде, біздің игілігіміз үшін
жауап беруге уəде береді.
Жоғарыда айтылған Петірдің сөздері есіңізде ме? Ол
былай деді: «Себебі Жаратқанның назары адалдарда,
Ол құлақ салады солар сиынғанда» (Петірдің 1-хаты
3:12).
8. Құдай біздің дұғаларымызға _____________
______________ уəде береді.
Бірақ Құдай біздің дұғаларымызды тек естіп қана
қоймай, одан да көп нəрселерді істейді. Иса былай
деді: «Əкеден Менің атымнан не сұрасаңдар, Ол
соны береді» (Жохан 16:23).
9. Бұл Құдайдың біздің дұғаларымызға
_______________ беруге берген уəдесі.
Римдіктерге арналған хатта Пауыл былай деп жазды:
«Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен айта

?

5-7 беттердегі сұрақтардың жауаптары: 1. дұғаның, жүректен; 2.
адал; 3. еш қысылмастан; 4. өнінішімізді, шүкіршілігімізді (немесе
алғысымызды); 5. Құдайға; 6. жерде, уақытта; 7. Исаның; бəрін.
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алмас ыңқыл, күрсінісімізді оған жеткізеді» (Рим.
арн. хат 8:26).
10. ___________ Рух Құдай халқы үшін сиынады.
Забур жыры 144:15 Құдайға дұғаға жауап бергені
үшін алғыс айтылған. Ол жерде былай делінген:
«Барлығының көздерi бiр Өзiңде, тамақтарын
бересiң мезгiлiнде».
11. Құдай біздің дұғаларымызға керемет жолмен
ғана емес, сондай-ақ дер _____________ жауап
береді.
Пауыл Римдіктерге арналған хатында 8:28-де бізге
былай дейді: «барлық жағдайларда Құдай Өзін
сүйетіндердің игілігі үшін əрекет етеді».
12. Құдай біздің дұғаларымызға бəрін біздің
____________ үшін істеу арқылы жауап береді.

?

7 беттегі қайталаудың жауаптары: 1. құлшылық етудің;
2. сенушілер; 3. жерде, уақытта 4. себеппен; 5. Исаның;
6. Құдайға; 7. қысылмастан; 8. өтініштері, шүкіршіліктерін немесе
алғыстарын.
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Ең ақырында, Киелі кітап былай дейді: «Барлық
уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі
Ол қамдарыңды ойлайды» (Петір. 1-хаты 5:7).
13. Құдай біздің _____________ ойлайтындықтан,
дұғаларымызға құлақ салып, жауап береді.
(Жауаптарыңызды 10 беттің төменгі жағындағы дұрыс жауаптармен тексеріңіз)

Дұғаның екінші бөлігін қайта қарап шығайық. Осы
бөлімнен үйренгендеріңізді қайталау үшін төмендегі
бос жолақтарды толтырыңыз.
Құдай дұғаларымызға (8) __________________
(9) _____________ Рухы арқылы
(10) _______________ келгенде, (11) ___________
ойлайтындықтан, біздің (12) __________ үшін
(13) _____________ береді.
(Жауаптарыңызды 11 беттің төменгі жағындағы дұрыс жауаптармен тексеріңіз)

?

8-10 беттердегі сұрақтардың жауаптары: 8. құлақ салуға;
9. жауап; 10. Киелі; 11. кезінде; 12. игілігіміз;
13. қамымызды.
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Бірінші тарауға арналған тест
Осы бөлімнен үйренгендеріңізді қайталау үшін
төмендегі бос жолақтарды толтырыңыз.
Дұға (1) __________________ бір түрі, дұғада
(2) _____________ (3) кез-келген _______________
кез-келген (4) _________ (5) _______________
атынан (6) ______________ (7) еш ____________
(8) ___________ мен ___________ айта алады. Құдай
дұғаларымызға (9) ______________
(10) Өз _____________ сай (11) _______________
келгенде, (12) ___________ ойлайтындықтан, біздің
(13) __________ үшін (14) _____________ береді.
(Жауаптарыңызды 76 беттегі дұрыс жауаптармен тексеріңіз)

?

10 беттегі қайталаудың жауаптары: 8. құлақ салып;
9. Киелі; 10. уақыты; 11. қамымызды; 12. игілігіміз;
13. жауап.

