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КІРІСПЕ

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

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

1-бөлім 2-бөлім 3-бөлім
Рухани
өмір

Сіздің жаңа 
өміріңіз

Сіз сиынғанда Құдайдың 
жоспары 
– сіздің 
таңдауыңыз

Киелі	
Кітап

Сіздің Киелі 
Кітабыңыз

Киелі Кітапты 
қалай оқу керек?

Жохан жазған 
Ізгі хабар

Теология Иса Кім? Сіздің Ізгі 
Досыңыз

Біз сенеміз

Қауым Қауым Мәсіхшілік 
табыну

Қауымдар не 
істейді?

Қызмет Жеке ізгі 
хабармен 
бөлісу

Мәсіхші 
қызметшілер

Тәлім беру 
қызметі

Мәсіхшілік	
этика

Киелі Кітап 
этикасы

Неке және үй Мәсіхші 
қоғамда
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Осы	курсты	оқу	жолдары

Осы	құралын	қолдану	тәсілдері

Оқуға	ұсыныстар

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дұрыс-Бұрыс

Жұбын табу 

Мысалы

Мысалы

Мысалы

Көрсетілген жауаптар нұсқасының дұрысын таңдау керек.

Аптада неше күн бар? 

Төмендегі жауаптардың қайсысы ДҰРЫС?

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

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

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

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

Дұрыс-бұрыс тапсырмасында дұрыс сөйлемдерді таңдау 
керек.

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

10 күн

Киелі Кітап бүгінгі заманның сенушілеріне арналған хабар.

7 күн

Киелі Кітап 120 кітаптан тұрады.

5 күн

Киелі Кітап Киелі Рухтың жетелеуімен жазылған.

1

2

3

a

a

ә

ә

б

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

Синай тауында Заңды қабылдады 1) Мұса
2) Ешуа

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

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

a
ә
б
в

Әр	бөлімде	алған	біліміңізді	бағалау

Қосымша	көмек

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

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

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

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

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

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

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

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

Элтон Г. Хилл




